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tiją pataisyti ir

Lotynų Amerikos 
ir JAV paskolinus 

>00 milijonų dolerių 
mokėti, argentinieėia:

REAGANAS LABAI PASIPIKTINĘS 
T. O’NEILL KALTINIMAIS

* — ĮSILAUŽIMAS Į DEMOKRATŲ CENTRĄ. BUVO KVAI
LIAUSIAS DALYKAS,;— PAREIŠKĖ NIKSONAS

WASHINGTON, D.C.— Prez. Į buvo nesudeginimas magneto-
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Ronald, Reagan kaltas dėl žu- foninių juostelių, 
vusių 280 karių, jis kaltas dėl 
Libane įvykusio pralaimėjimo, 
jis vienas kaltas dėl ten įvyku
sių nelaimių, — ketvirtadienį 
pareiškė Atstovų Rūmų pirmi
ninkas Thomas O’Neill Jr. Mę 
jo žodžiai tuojau praskambėjo 
po visą JAV spaudą ir radijo 
stotis? “ : : * f* !

Prez. Rea-ganas labai pasipik
tinęs Atstovų .Rūmų piimininko 
kaitinimais. Jis ketvirtadienį pa-

' reiškė, kad demokratų Atstovų 
Rūmttose pareiškimai JAV už
sienio' politikos klausimu prisi
dėjo prie JAV karių atšaukimo 
iš' Libano. Jeigu prezidentas ne
būtų užmynęs ant maželio Kon
greso atstovams, tai Thoniąs 
O’Nėill'JrJ. nebūtų metęs tokio 
aštraus kaltinimo. . Prezidentas 
labai* gerai žino, kad šis kaltini
mas taps rinkiminiu šūkiu.

Niksonas smerkia 
; Watergate

1974 metais* k^i Baltųjų

Kai žurnalistas paklausė, ko
dėl jis per du metus neprašneko 
per radiją, būtų žmonėms pa
aiškinęs padarytą klaidą, alsi-! 
prašęs ir pasižadėjęs daugiau to! 
nedaryti, tai buvęs prezidentas ! 
jam atkirto: j

-— Kokia prasmė atsiprašinė-j 
ti, kai jau padarytas dalykas, j 
kuriojoks atsiprašymas nepa- i 
naikins..

■ •' . i

Tvirtinama, kad CBS bendro 1 
ve sumokėjo laikraštininkui; 
Gannon pusę milijono dolerių 1 
už pusantros valandos pokalbį

■ su prez. ’ Niksonu Watergate 
klausimu. Gaunon nepasakė.

įkiėk jis davė buv. prezidentui.

hrdvėlaivis “Challenger” vakar labai tvarkingai iš Cape Canaveral pakilo 
į erdvę ir nukasi aplinkui Žemę.

50 PĖDŲ ILGIO KRIUKIU ĮTRAUKS 
SATELITĄ I VIDU

VIENERIEMS METAMS' PALEIS 21,000 SVARŲ 
SAT ELITĄ SAULEI STITMJUOTI

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Penktadienio ryde, lygiai 7:59 
valandą, iš Cape Canaveral ra
miai ir tvarkingai iškilo erdvė
laivis Challenger. Apie 150 my
lių atslumoje j s atpalaidavo di
dįjį motorą, o pals dar aukš
čiau pakilo, kad patektų į 300 
mylių orbitą. Motorai nukrito 
į jūrą, kur jų laukė Amerikos 
transporto laivai. Jie bus įkedti 
Į laivus ir nuvežti į Texas vals- 

pritaikyti kitam

ARGENTINA IEŠKO DRAUGŲ 
LOTYNŲ AMERIKOJE

BUENOS AIRES, Argentina.— 
Keturioms 
valstybėms 
Argentinai 
skoloms
atsikvėpė.

* Naujai išrinktas prezidentas 
Raul Alfonsin padėkojo visoms 
valstybėms už paskolą ir krei
pėsi į kitas valstybes draugin
giems santykiams užmegzti. Iki 
šio meto Argentinos generolai 
gyveno izoliuoti. Jie nieko bend
ro neturėjo su Čile, Brazilija ir 
kaimyninėmis valstybėmis. Ge
nerolai jautėsi kaip nacių vadai 

j Vokietijoj. Bei generolai patiko 
tuščią iždą ir pasitraukė. Dabar 
prezidentas Alfonsin turi ap
tvarkyti krašto ūki ir užmegzti 
geresnius santykius su kaimy
ninėmis valstybėmis.

išsiu7t7’dL! Bs JAV’ Argenlinai paskolipo 
užsieme?iu‘i savo milijonų Venezuela

Meksiką, po milijonų 
KoxUinlxja ir Braziliją.

vra d tiekas 
alžiriečių, ita?ųx ■ 

žmonių. Daugelis-

nujaučia, kurio- 
prieš ketverius 
satelitas. Palv-

' Mokslininkai 
je vietoje bus 
metus paleistas 
ginus, jis yra nedidelis. Tokioje 
aukštumoje ir tokioje ddelėje 
erdvėje nebus taip lengva jį su
rasti., Be to ,reikės išleisti dr. 

-Nelsoną, kad jis prie satelito 
prisirišiu, prie jo prisikabintų, 
o vėliau priartėtų prie aplinkui 

■ besisukinėjančio erdvėlaivio.
Kada dr. Nelsonas at vilks sa

telitą prie erdvėlaivio, tai jis 
vėl als palaiduos nuo atvilkto 
satelito ir įžengs į enivėlaivį, o 
tada astronautas Hart ilgu 50 
pėdų kriukiu užkabins satelitą 
ir pamažu įvilks jį į erdvėlai^fF 
vidų. Jam. žinoma, padės k*ti 
astronautai, kati satelitas nesK- 

\sitrenktų. Jį reikės pamažu 
I įstumti i vidų ir pritvirtinai, 
į Viduje dr. Nelson ir astronau- 
i tas Van Hoften pataisys suge- 
ydusią satelito dalį. Reikia tuiėli 

t galvoje, kad tas satelitas išu- 
.-ksus 3 melus sukinėjosi erdvėje, 
M niekam nieko nepranešdamas. 
;Pals satelitas nebuvo sugadln- 

, i tas, bei neveikė siunčiamoji jokartu su , A J /. stotele. Jeigu ji butų visa suge- 
! dusi, lai meistrai turės įdėti 

tuojau, pranešė. naUj^ jįe- jeigu sugedo tikta: 
linksmą žinią 1 exas stočiai, kad jautriausios jos dalvs, tai specia- 
dabar astronautas George Ne!- ijgtal turis pataisyti. Jie turi ji- 

sus reikalingus instrumentas 
sugedusioms dalims pataisyti.-*

Be to, šį karią erdvėn iška
las naujas prietaisas SauSu 
energijai studijuoti. Tai yra d> 
del s “mokyklinis busas”, 20 pe1 
dų ilgio ir 14 p< du piečio. Sate
litas turi v’sus reika.ingiis inst
rumentus Saulei, ši ą “busą” 

■■ pales eidvėn ateinančią savaite, 
o už metų erdvėlaivis pakils ir 
vėl parsineš i Žemę, kad galėtų 
patikrinti visas jame esančias 
mašinas Sauks energijai nu
statyti.

Astronautai tikimi atlikti 'visus 
darbus ir laimingai nusileisįi,

-- Indijos pohčininkds ir* ka
rys turi’ ters^nušauti Pu^abp 
sieh t. jeigu jis grasina šaunąs 
m u g nklu, peiliu ar kietu 
daiktu. - 1

JAV KONGRESAS MINI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTE

PRANCCZAI SIŲS UŽSIE
NIEČIUS NAMO

PANAIKINO VIZĄ. SAL
VADORO SOCIALISTUI

• WASHINGTON, D.C.— Vals- 
, tybes departamentas panaikino 
vizą, duotą Salvadoro socialistui 
demokratui Guillermui Ungur.

buvęs 
karią 

juos

Rū-; Jis jau anksčiau yra 
mų pareigūnariįsiląųžė į Demo- Anreriį kiekvieną

tetą jis irij-*- 
. . prez. Salva

Niksonąšr jau žmoj^^ą^Abuyo '

jaIi: į -JV ir parink H :pmigų: 
kbyojantięmą partizanams,. bet 
yizarijąni: buvo . pąpaikinta ir į 
JAV> zŠį* ‘kartą neiyąžiitos, } k; .

Tlngo. pasakojo, kkad jis- Mek-~ 
sikpj< buvo susitikęs siį^ąęnaib-

1 HumiįCbarlęę Percy ir. ąu< Hel
sinkio. t komiteto nariu :Dante 
-FascellLv. . ’' .

s ir siu

Elta balandžio 4 diena atsiun- nas iš lokiu 
tė šią žinią: į nas Terleck

JAV-ių Senatas paminėjo Lie-j kuris dabar y 
tuvos Neprikl^Lsoihybės šventę j juje po to. kai jis visą savo gy- 
vasario 21 d. Senatorius Percy venimą pašventė herojinei ko-
savo kalboje pabrėžė Laisves

PARYŽIUS. — Prancūzų vy- 
usti užsie-smenų yra Anta-» riausybė planuoja

niečius namo. Pablogėjus ekono- 
ra didžiame pavo- miniam gyvenimui, prancūzų 

vyriausybė rengiasi 
į doką skaičių

namuSy

is, sąžinės kalinys.

padaryta pati:. didžiausioj 
liaustoji;' ;• nepateišinamat^ki^da.

•Jis' ^rtina-j • kad jis’ pasisuko 
i’ 'generolą -Haigir? tarė jam: 
“štai- k trr eina? prezrderitūra!” ■ 

■ 'Buvęs prez. -Niksbnas tiek vtz- 
pyko,kai .žurnalistas.,paWause 
j tf- nuomonės apie . W atėrgątė, 
kad' vėliau nęgąlėjo apsiraminti. 
Kada >■ buvęs prezidentas- kiek 
aprimo, tai žurnalistas jo dar 
paklausė, ar nevertėtų žmonių 
atsiprašyti. .

— .Atsiprašyti ‘ko ? žmonių, at
iprašyti? Kaip? Ar prezidentū
ros - netekimas nėra atsiprašy
mas? Ar reikia dar didesnio at
siprašymo?

Niksonas turėjo sunai
kinti juosteles

Buvęs prezidentas pareiškė, 
kad įsi veržimas į Watergate 
kambarius buvo pats kvailiau
sias dalykas. 0 antras dar kvai
lesnis dalykas buvo bandymas 
tą kvailą įsiveržimą užtušuoti, 
— tvirtino Ricahrd Niksonas. — 
Bet pats kvailiausias dalykas

am

KALENDORELIS. t

;ĄNįKABA, Turkija. — Saudi 
Arabijosrikeleivinis lėktuvas, iš 
SąūdL Arabijos skridęs į Švediją, 
į Stockholmą, Ankaroj buvo Si
rijos -grobiko pagrobtas.

;Srrijietis reikalavo pinigų ir 
Laisvos kelionės į Švediją. Nėr 
trukus trys turkų policininkai, 

Jdti su revolveriais, o vienas su 
Uętfktu kardu, liepė sirijieciui 
atiduoti peilius ir išlipti iš lėk
tuvo. Antras sirijielis pats ati
davė ginklus ir prašė jo ne
žudyti. -

Turkai abu sipjiečius padėjo 
igiems melams sunkių darbų 
kalėjimam *

Balandžio 7: Jonas Sal., Kiną. 
Minvydas, Anglis, Namgaila, 
Karis, žadgailė.

Balandžio 8: Mata, Girtautai, 
Gangailė, Staugirdas, žadme- 
nas, Pieta.

Balandžio 9: Dalia* Aurimas, 
Kaunas, Jomantas, Užsparinė.

Saulė teka 5:2^ leidžiasi 6:22.

Orąa štfltas, v4įuota%

nepa- 
, tvir

tinančiais, kad prezidentas 
kaltas dėl nelemtos __ - 
Libano politikos.

vai už pagrindines savo tautie
čių žmogaus J&isves’k Ta proga 
kongreSmanas Annunzio Įrašo Į 
Congressional Record ' (198 I m. 
vasario 22 d J įžanginį straips- 

Terlecką (pami-

Senato rezoliuęĮįi 
apie pabaltiečių laisvą apsi-

Sprendimą,- ir Religinių Teisių
Tarybos veiklą. Jis nu rodė į dc-|nį apie Antai

nedarnas, kad straipsnis paimtas . ‘mokratinius pasikeitimus Ar 
gentinoje, Ika.i^> į ženklą, jog iš 1983 m. griolžio mėn. Eltos : 
priespaudai visur ateina galas, Informacijos Biuletenio, 
ir pareiškė niekad neprarasiąs 
vilties, kad ir pąbaltiečiaŲ sūsi- 

/ lauks laisvės.
Demokratų partijos preziden

tinės, kandidatūros siekiantis se
natorius Glenn kalbėjo apie lie
tuvių pergyvenimus sovietinėje 
okupacijoje, užsiminė apie mė
ginimus lietuviams įbrukti rusų 
kalbą, ir išreiškė savo pasidi
džiavimą, ’ kad jo vyriausybė 
niekad nepripažino Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Senatorius Bumpers paminė
jo lietuvių katalikų surinktus 
132,000 parašų po peticijomis, 
reikalaujančiomis paleisti kuni
gus Svarinską ir Tamkevičių.

New Yorko senatorius D’Ama
to iškėlė Viktoro Petkaus pa
vyzdį, o senatorius Moynihan 
susiejo Lietuvos nepriklauso
mybę su prezidento AVilsono 
14-os punktų programa.

Taip pat kalbėjo senatoriai 
Thurmond. Roth, Domenici. 
Pryor, Lautenberg, Exon, Dodd, 
Di Ion, Levin, Pell, Sarbanes, 
Weicker ir Zorinsky. Daugelis 
kalbėtojų- apžvelgė Lietuves is
torija. J ■ ; - .

Ats lovų Rūmuose.^ • Lietuvos 
Nepriklausomybės m i n-^jimas 
Įvyko vasario 22 dT Invokaciją 
sukalbėjo vyskupas^ Vincentas 
Brizgys. Minėjimu rūpinosi At
stovu Rūmu narvs Frank An
nunzio (TU.). Savo kalboje jis 
priminė, kad ‘‘šiandien lietuviai 
yra belaisviai savo tėvynėje, įr 
nors komunistai bando nušluoti

jiems nepavyko palaužti šių nar
sių vyrų ir moterų dvasios, kurie 
tebetęsia kasdieninę kovą dėl 
laisvės ir žmogaus orumo. Vie-

leidžiamas Vpriausiojo Lietuves. 
Išlaisvinimo Komiteto ir finan
suojamas Tauros Fondo).

Kongreso minėjimuose daly
vavo Lietuvon Diplomatijos še
fas dr. Stasys A. Barkis su žmo-' 
na, Amerikos Lietuvių Tarybos ‘ 
atstovai iš Čikagos, Petras Bu
cas ir Mykolas Pranevičius, dr. 
Jonas Genys, kun. dr. Tomas 
žiūraitis, O.P . dr. Domas Kri
vickas su žmora, dr. Kostas Jur- 
gėla. Juozas Laučka, Margarita 
Samatienė ir Alfonsas Petrulis.

Vasario 16 d. proga kalbas 
pasakė 62 Als.ovų Rūmų nariai 
ir 19 senatorių. (E.)

” Praneirzijoj 
eius ispanų, 
arabų ir kitų 
jų nepajėgia sutvarkyti pHiely- 
bės reikalų ir negali gauti socia
linės apdraudos. Didokas jų 

_ . skaičius gvvena be pinigu, ba-
kiu'LS . .• .

dauja, kel a pro,estus. Pames
tas projektas liepia policijai pa
ruošti sąrašus ir išsiųsti užsie
niečius. Bet jų neišsiūs tuščio
mis kišenėmis. Kiekvienam iš
siunčiamam užsieniečiui vyriau- 

' sybė pasiūlė duoti* po 1 1,000 
frankų. .Ispanijon, Italijon arba 
Afrikon išvažiuojantieji grįš ne 
tuščiomis. Jie gali pradėti ne
didelį biznį. Su tokia suma ita
las gali apsistoti ant kojų. Par
važiavęs geriau jaučiasi, kai 
parsiveža šiek liek pinigų. Išva
duojantiems uždrausta šiuos pi
nigus išleisti Prancūzijoje. Vis
kas ta i j) sutvarkyta, kad jucs iš-

VIENAS REVOLVERIS NU
ŠOVĖ DU AMERIKIEČIUS

1.000 TAMILŲ PROTES
TAVO ŠVEICARIJOJ

ASTRONAUTAI RADO 
TYLŲJĮ SATELITĄ

CAKn Ul.VA V r ia. v
įlenktadienio ryte pakilę, asiro 
nautai antrą valandą jau surado 
erdvėje tylųjį satelitą. Astron'aV^j 
tai buvo iškilę į 300 mylių qr^ 
bitą; bet kiekvienu apsLsuknųą1 
aplinkui žemę jie vis leidosi 
myn. Kada pasiekė 252 
orbitą ir priartėjo prie satelito * 
vietos, pastebėjo jį kabantį erd- i 
vėje ' ir besisukantį 
žeme.

Astronautai

sen užsidės savo "kuprinę”.' di
džiuosius batus ir bandys išeiti 
į erdvę ir pasivaikščioti. Jis turi 
išeiti taip, kad Įsibėgėjęs e.dvt- 
laivis nenuniestų jo žymiai to
liau. Tada jam būtų sunku pa
siekti “iylųji satelitą”. Astro
nautai laukia įsakymo iš Žemės.1

ATĖNAI, Graikija. — Ketvir
tadienį nepažįstamas graikas 
peršovė Amerikos kariuomenės 
seržantą Robert Judd Jr.

Praeitų me:ų lapkričio mė
nesį Atėnų priemiestyje buvo 
nušautas Amerikos žvalgybos 
agentas Richard Welch.

Atėnų policija nustatė, kad 
ne tik sužeista^ seržantas Judd, 
bet ir sargybas viršininkas R. 
Welch buvo našautais Juo pačiu 
.15 kalibro revolveriu. Graikų 
policijos s|>ecialistas Kartsouza- 
kis Gegory jnudatė, kad tas pats 
žmogus ir tuo pačiu revolveriu 
pasikėsino prieš amerikiečius. 
Policija: bandys išaiškinti, kuris 
graikas ta;p nekenčia amerikie
čių. Sužeistas seržantas dirbo 
Atėnų aerodrome amerikiečių 
grupėje.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $390.

BERNAS, Šveicarija. — Visas 
tūkstantis Šri Lankos (Ceylo- 
no) tamilų vakar susirinko t ęs 
Šveicarijos parlamentu ir Įteikė 
prašymą, kad jiems būtų duota 
tremtinių teisė gyventi Šveica
rijoje.

Tamilai protestavo prieš Šri 
Lankos karius, persekiojančius- 
tamilus. Šri Lankos kariai nepa
kenčia tamilų. juos be* pagrindo 
persėk ic j a ir žudo.

Pietų Indijos tam lai stengia
si padėti Šri Lankos tamilams. 
Kai Indijos tamilai 
pulti musulmonus, tai 
Lankos m u s u Imonai 
trumpam laikui aprimo, bet da
bar nenori leisti tamiiams apsi
gyventi Šveicarijoj. Tarailai rei
kalauja, kad šveicarai ne tik ati-. 
darytų vartus be pagrindo per-j 
sekiojamiems tamilams, bet ir, 
duotų jiems pilietybę.

pradėjo 
ir Šri 
kariai

melais
gale

prezidentas Richard 
pareiškė, kad 1972 
įsiveržimas į Water
demokra tų centrą

buvo labai kvailas 
dalvkas. v

Brazilijos sunkvežimis, 
žęs Pietų Amerikos gyventojas 
į JAV, nukrypo nuo kelio, krito 
j prarają ir užmušė 31 keleivį 
llutala Įiakrašlyje.

— Kongreso įstatymas leidžia 
t vyriausybei duoti vizas užsie
niečiams, kai tų žmonių apei- 

1 lankymas gali būti naudingas
JAV-ėms. ,



AFGANISTANO DYGLYS
užsieni

nių rūbų (džinsų) puikuojasi Į 
prieš p uleles. įtakingi tėveliai 
“prastumia” juos į aukštąsias 
mokyklas, o kareivis, parvažia
vęs atostogų iš Affganistauo, <u 
savo kareiviška uniiorma nesu
silaukia. patriotinio enttuziazmo 
ii- didesnio įvertinimo, greičiau i 
atvirkščiai”. Sovietų armijos] 
vadovybė stengiasi pakelti “mo- 
ralinį-politini savo kareivių ly-l 
gi”, bet, kaip matome, praėjo 

nerr.o-

Pavarčius Anglijos centrinių <Elskotekose, prisipirkę 
laikraščių puslapius, me» be ypa
tingo vargo pastebime, kad taip 
puc^elėtcs viltys ir entuziazmas, Į 
jog pagaliau naujas Kremliaus 
\ a Klovas praskaidrina politinę 
situaciją, atredo, blėsta, — Krem ’ 
liaus žvaigždžių horoskopas nie-, 
ko doro nežada Vakarams i Že- i 
neva tartis ye neskuba, Libaro 
krizėje Sovietai drumsčia van
deni?. tyko progos pi įsigėrint! Į 
Jordanui, atrodo, bus ta proga
— pardavus Jordanui ginklų su tie laikai, kada kareivis 

avo ’ kėjo ir nepriv?Iėjo pats galvoti, 
svarstyti, vertinti.

Puskarininkio Vasčerkos istorija

“Retai prabėgo diena, kurioj 
aš negalvočiau apie savo likimą”, 
sako Sovietų puskarininkis Ju-į 
rijus Vaščenka, kuris dabar gy-j 
venta Karsruhe mieste, V. Vo-j 
kietijoje. ir nežino, ar jam bus j 
suteiktas politinis prieglobstis.

Pašauktas kariuomenėn 1982 j 
m., jaunasis Vaščenka naujokų ’ 
apmokymą baigė Omske. Iš teOj 
jį pasiuntė į Afganistaną “padė-j 
ti afganams kovoti prieš bandi-J :au buvo girdėjęs, kas atsitiko 
tus ir amerikiečių agentus”. Ta-Į 1945 m. grįžusiems iš vokiečių 
d'a tik jam paaiškėjo, kad rei
kalai ten daug pavojingesni, ne
gu Omske jiems aiškino.

Kareivių moralė buvo žema. 
Visi norėjo patekti saugesnei! j 
vieton, kur mažiau šaudoma, ar-Į 
?iau prekyvienčių, kur būtų ga-i 
Įima ko nors įsigyti. Gyvenimas’ 
buvo įtemptas. Jo dalinys sto
vėjo netoli Kabulo — remonta
vo tankus. Kartą išėjęs pasi
dairyti, apie puskilometrį nuo 
stoxwklos, pakliuvo į afganų par 
tizanu rankas. 1

zis dėlto Vaščenka bnvo’> ‘ Ciurichą. Ten nusipirko žemė, 
lapį ir laimingai perėjo į V. Vo
kietiją. Policijoj pasiprašė po- 

Dienomis besislapstydami1 litinio prieglobsčio. Tačiau Bom 
■■■■ į, partizanai naktiJ nos. vy™usybė, nenorėdama tu_

t?m tikrom sąlygom, išvesti 
k j iucmenę iš okupuoto Afga
nistano jie net nesvajoja. Kaip 
rašė “The Times” kovo 14 die- 
ros numeryje, Sovietų 105,0601 
’‘ribotas” armijos skaičius Afga- ( 
n;Aaue toliau ‘vaduoja” Afga-^ 
nistaną. Straipsnio autorius, ži-{ 
nomas žurnalistas R. Owen ra-f 
šė, kad* “Sovietų kariuomenei 
gyvenimas Afganistane nebuvo 
lengvas nuo pat pirmos dienos, I 
c dabar, po ket vėrių metų, p ra-, 
deda reikštis nepasitenkinimo ’ 
nuotaikos ir pačių Sovietų ka
reivių tarpe. Afganistano Sovie-t 
tų vadinami “kontrrevoliucionie
riai” priešinasi visokiais būdais 
Sovietu okupacijai”: Žinia, kad 
ir patys kareiviai (nemaža ir iš, 
Lietuvos), pradeda- mąstyti ir 
svarstyki, ką gi jie čia gina, už 
ką šie čia kovoja. Kai kurie ne-l 
pasitenkinimo ženklai pradėjo 
reikštis ir Sovietų spaudoje. 
“The Times” rašė: “J. Andropo
vas, norėdamas paneigti nesvei
kus gandus ir dar nesveikesnes-

O

nuotaikas Sovietų kariuomenė
je Afganistane, save kalboje iš
kėlė “nematyto didvyriškumo 
faktus ir mirtį kovoje”, bekovo
jant už Affganistanc liaudies so
cialistinę- revoliuciją”. Tačiau 
neseniai vienas jaunas kareivis 
parašė laišką į “Komsomolska- 
ya Pravda” laikraštį, norėdamas ; 
išreikšti savo viešą pasipiktini-! 
mą kad ‘‘jauniino-komjaunimc 
laikraštis taip mažai ką rašo apie . 
jų kovą Afganistane”. Naivuo-: 
lis vaikinas. Sovietai norėtų’ 
kuo 'mažiau ..primJnti pasauliui, 
apie jų okupaciją, su .viltimi, kad 
gal ' pasaulis ims ir pamirš tą 
nemalonų faktą. j

Vaikinas rašo toliau savo laiš- . 
ke: “Mes čia Afganistane rizi- ’ 
kuo j ame savo gyvybe, kovodami ■ 
už plačiąją tėvynę, tuo ’tarpu 
mūsų bendradarbiai, kuriems 
vienu ar kitu būdu pasisekė iš- j 
vengti karinės tarnybos links-, 
mai sau leidžia laiką Maskvos

Magdalena Stankūnienė Balandis

muju Rytų pasitarimus ir ap*r 
Jordanijos karalių.

— Jordanijos karalius yra 
-ivarbus veiksnys Artimųjų Rytų

i aikos prbbienionrs spręsti. Pre- 
i < dentas mano, kad Jordanijos 
į Karalius nori asmeniškai būti 
' /.rauktas į taikos pasitarimus, 
i )et taip ne sėjo ir jis todėl pa- 

! larė visiems ž noraus parreiški- 
nus.

Ivkie senove- lietuvių įsivlTz. 
daviniai aiškiai nurodo, jog mu
sų protėviai poetiškai aiškino 
įvairias gamtos atmainas.

KRITIKAS

i

nuomonės, — 
— aš manau, 
iiis gilumoj 
tiktai mū>ų 
‘aikai siekti 
Kito kelio t;

t jo pareikštos 
tęsė prezidentas, 
jog karalius š’.r- 
ra įsitikinęs, kad !

naudojamas kelias 
yra tinkamas, nes 

o tarpu nėra. Esu 
įsitikinęs, kad Egiptas padarė
svarbų žingsnį Artimųjų Bylų 
taikai įgyvendinti. Jis pirmas 
pralaužė ledus ir parodė kitoms 
kovojančioms valstybėms, kad 
nėra k to kelio, kaip pasirašyti 
sutartį ir siekti taikos visomis 
priemonėmis. Esu tikras, kad 
egiptiečių pavyzdžiu seks ir Jor
danijos karalius.

Atbėga į redakciją vienas ko
respondentas ir skundžiasi:

— Atsitikę nelaimė: mano tri- 
:ų metų sūnus pagriebė ir su- 
draikė į šmotukus mano straips
ni apie pasaulinę revoliuciją.

— Nepaprastas vaikas; toks 
jaunas, o jau supranta jūsų 
straipsnių vertę! — atsakė re
daktorius

KALINYS

— Kokiu gi būdu pats išsiliuo. 
•av2i iš kalėjimo?

— Per duris. Sargyba paskel
bė “sit down” streiką.

ENERGY
WiSE **

nelaisvės sovietų kariams.
Nors ir uždarytas karo belais

vių stovykloje Zuderberge, Vaš
čenka pamatė ir įsitikino, kadi 
gyvenimas Vakaruose nėra toks, i 
kokį jam nupiešė mokykloje: 
alkani bedarbiai, suėmimai gat
vėse, nusikaltimai ir žudynės, 
visur pilna amerikiečių raketų... 
Jis žinojo, kad po kurio Laiko 
šveicarai grąžins jį į Sovietų 
Sąjungą.

Pasitaikius progai, su trisde
šimt frankų kišenėje, pabėgo jis

Deportacija Šveicarijon, reikš nervų sistemą, todėl vairuofo- 
tų grįžimą į Sovietų Sąjungą, jas negali normaliai orientuotis. 
Jis turi viltį, kad taip neat>itik>.

Afganų keros

Iš diplomatinių šaltinių pati
riama, kad paskutiniu metu af
ganai laisvės kovotojai numušė 
tris sovietų Mig tipo bombone- 
šius-naikintuvus ir vieną heli
kopterį, Sovietai tuoj ėmėsi kers 
to priemonių, subombarduedam. 
kelis kaimus toje srityje, kurioje 
naikintuvai buvo numušti. Bom 
bardavimu metu žuvo daug ci
vilių gyventojų. .Pastaruoju me-

! tu sovietų buvojžiauriai bombar
duojamos ir kitos Afganistano 
gyvenvietės, sovietams įtarus, 
kad jose slaptosi laisvės kovo
tojai. Visame Afganistane be 
paliovos vyksta laisvės kovoto
jų susirėmimai |u sovietų oku-

' pacine kariuomeįhe. - Pastaruoju 
metu smarkiausi mūšiai įvyko 
Ghazni ir Kandaharo provinci
jose, sostinės Kabulo pietvaka
riuose. Sakoma, kad kai kurie 
miestai yra • visiškoįė partizanu 
kontrolėje. Iš E. L.

laimingas, nes retai kada afga
nai nekankina paimtųjų nelais
vėn.
nuo lėktuvu,
mis varėsi savo belaisvį Pakista
no link. Po dešimties dienų var
gingos kelionės, užmigus sargy
biniui, Vaščenkai pasisekė pa
bėgti. Bet ne ilgam. Kruvinom 
kojom beklaidžiodamas kalnuo-

i se, pateko vėl. į kitos, grupės ne
laisvę. Ta partizanų grupė pa
siekė Pakistaną ir perdavė be
laisvį Raudonajam Kryžiui, ku
ris skraidino belaisvius į šven- j‘ skietų 
cariją.

Ciuriche Vaščenką aplankė 
Sovietų ambasados pareigūnas. 
Gražiai pakalbėjo, apkabino ir 
pažadėjo rūpintis jo grįžimu į 
namus. Tačiau Vaščenka abe
jojo pareigūno nuoširdumu: jis

rėti diplomatinių nesusipratimų 
su. sovietais, Vaščenkos prašymą 
tuoj pat atmetė. Laimei, viena • 
vokiečių Žmogaus teisių orga
nizacija jo apeliacijai pasamdė 
advokatą.

Dabar Jurijus Vaščenka lau-. _ . s 
kia atsakymo, o vokiečiai taip 
pat delsia, nes nežino, kas atsi-

Į tiks pirmiesiems internuotiems 
į kariams Švencanjcjė. 

kai gegužės mėnesį sueina jų 
grąžinimo terminas. ■ . ,

■ Kuri laiką išgyvenęs Karls- 
Tiihe stovykloj, Vaščenk dabar 
•turi butą miesto centre, turi tele 
viziją ir gauna 265 markes pra
gyvenimui į mėnesį. Dirbtį tei-

JEI GERI — NEVAIRUOK!

Gerti alkoholi ir vairuoti auto
mobili labai rizikinga. Kanadoj 
kasmet per automobilių akc.i- 
dentus užsimuša anie 7,000 žmo
nių, daugiausia jaunų. Pusė už
simušusių būna daugiau ar ma-

Nepavojinga išgerti pusant
ros uncijos degtinės arba 5 un
cijas vyno vyrui, sveriančiam 
150 svarų. Tuomet alkoholio { 
koncentracija kūne bus 0.05

Pagal Kriminalinį Kodą, jei 
bus išgerta daugiau alkoholio ir 
aparatas rodys 0.08%, tuomet 
policija, patikrinusi tokį vairuo
toją, nuveža j policijos būstine, 
paima automobilį, o vairuotoją 
arba uždaro į daboklę per nak
tį, arba, mažiau išgėrusį, palei
džia namo, kartais iškviesdama 
taxi. Vyksta kriminalinė bylą - 
prieš vairuotoją. Teisėjas pirmą Į 
kartą nubaudžia nuo $50 &i 
$200 pinigine bauda arba kalė-1 
jiniu. Vairuotojas nustoja tei
sės vairuoti automobilį tris.mė
nesius, pirmą kartą pakliuvęs. 
Gi antrą kartą, leidimas suspen
duojamas net 6 mėnesiams 4r ųz 
didesne baudą, kartais net kalė
jimo priteisiama. Vairuotojas 
po 3 (ar 6) mėnesių turi laikyti 
vairuotojo egzaminus transpor
to departamente kaip naujokas.

Draudimo kompanijos už gir
to vairuotojo padarytus nuosto
lius neapmoka. Taigi, girtas gali 
prarasti daug.

Jei geri — nevairuok!

Saulute buvo visu motinėlė
Jau ir anų laikų žmonės supra 

to, jog saulė yra gyvybės palai
kytoja ir globėja. Ne veltui mū
sų dainoje ji buvo vadinama 
Sau 1 utė motinėle’’. Kiek vieną 
rytmetį r i atsikelia ir eina ap
link savo dvarą apžiūrėti ką vei
kia žvaigždutės-dukrelės.

Saulutė turėjusi visas žmo
gaus ypatybes. Ji buvo net įsi
mylėjus i mėnulį, kuris': “Pirmą' 
pavasarėlį saulutę vedęs’. Auš
rinė buvo saulutės tarnautoja. 
Kiekvieną rytmetį Aušrinė pa
žadindavo saulę, o vakare pa
klodavo jai patalėlį %. ..

Charts^ ttw oil and 
liters i vary 3,000 fe 
8,000 miles to svofc 
'areštinę gasoline.

J Dart t

sės neiuri ir iš miesto išvykti žiau alkoholio paveikti.
negaili. Mokosi vokiečių kalbos. Alkoholis paveikia centrinę
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA

PREZ. REAGANAS APIE 
JORDANIJOS KARALIŲ

WASHINGTON, D.G. — Pre
zidentas žurnalistų^ buvo pa
klaustas, ką jis galvoja apie Ar-

| SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia iri turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams iš tikimai-tarnaujanti jau per 97 metus*

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
< darbus dirba.
į \ SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS ASUJ0NUS dolerių 

apdraudų savo nariams.
; : -’f
’ SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gsH 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

•SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui,’siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo-.pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuos apdrauda: už 
SŲOOO apdraudos sumą-temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. . A?L; 
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai na gelbės. į SLA prašyti.

Galite kreiptls ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St; New York, N.Y. 10001 

. < Tel (212) 563-2210 ‘.

xz——~a----------------------------------- ----------------—~ ~
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, IIL 60629 <> Tel. 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

’ Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA N OREI h TEN S

"•’t

50 Dietų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

Atdara šiokiadieniais nuo

N«uJ>d«, ChJecfo, April 7-9,

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

JbOl W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, DI

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininku

TeL 476-2206

parašė 700 poalaptų knygą, kurion sudėjo viską, ka* Bet kadi Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
ir Metuvitj kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium Ir prof. K« 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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Kedairnoia PRANAS tL'I.AS

Nešiojama diagnostinė X-Ray 
rentgeno t rirn^ 

(Tęsinys)

apie 300,000 An 
urra, kurie ateiti

Ę
/ fc t

?.’u/Nų sveikatos agentūra

Namų sveikatos agentūra yra 
vieša ar privati agentūra, kuri 
specializuojasi suteikti patyrusią 
senelių patarnavimą ir kitus te
rapiniu^ patarnavimus jūsų na-1 
muo<e. Pr. ĄuMs

Tampo^ kur
vieną kartą ji buvo gydoma kaip 
neturtėją, buvo pašiurta namon 
numirti. T Petitas

• Respublikonų Connecticut 
atstovė Nancy Johnson, remda
mosi reikalų apmokėti viduri
nės klasės darbininkų, Įnešė į 
Atstovų Rūmus irt. projektą, ku
ris lęistų bedarbiai! .s atidaryti 
išeinančio pensijon sąskaitą be 
pabaudos apmokėti kaštus. Taip 
pat darbdaviai gautų naują tak
sų kreditą, panašų Į kreditus biz 
nio in vestmen tams,

♦ Dantistas Larry Feidt, iš 
Hesperia, Mich., išspausdino^ sa
vo žalias korteles pacientams, 
kurie apmoka savo sąskaitas 30 
dienų laikotarpyje. Jeigu pa
cientai už vizitą sumoka tą pa
čia. dieną, jie gauna dvigubą “ža_

Vyr. omi. cnmenv dėmė- 
sįvi dil Soc. See. šekių

taugvmo
Pietvakarių vyr amžiaus žmo

nės dažniausiai klausia kur jiems 
savp Soc. See. čekius persiųsti 
— į namus ar i taupymo bend
roves? J namus siųsti ėdrius yra 
didelė rizika, nes siaučinat nedar 
bųi, kai kurie bedarbiai ieško 
progų pasipinigauti — lengvai 
;š pašto dėžučių Soc. See. če
kiui 'nukniaukti”.

Patarti galima tik tiek, kad 
nors pietvakariuose yra kelios 
taupymo bendrovės, bet 55-tos 
•r Kedzie gatvių kampe esanti 
Talman Home taupymo b-vė ne 
tik taupo, bet ir Soc. See. če-j |įų kortelių” kiekį. Jis pasakė, 
kius už 5% keičia. Be to, ketJ 
virtadieniais ir šeštadieniais net 
kavute pavaišina. Fr. Terciją
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?.!•. ■’.i'-nos cpdratria padeda 
i.’.'kė‘i,patvirtinus išlaidas ūži 
nešiojamą 'diagnostinę X-Ray 
Rentgeno tarnybą, jū.ų namuo
se gauta, jei gydytojo prirašyta ' 
ir jei tai suteikta Medicare pri-'

■ pažnta pristatytojo.

Medicinos priedui

Medicinos apdrauda gali taip 
pat užmokėti už chirurgijos tvtu 
sčius. verpalus, formas ir pana
šias medicinos priemones, gydy
tojo prirašytas su jūsų medicE 
nos gydymu. Ton srtfin neįeina 
lipus' juostos, antiseptikai, arba 
kiti ^bendri pirmos pagalbos prie
dai.

Pneumokcfkalinis vaksinas
• t . *

Medicinos apdrauda užmokė: 
pilną patvirtintą kainą už pneu. 
mokokalrnį vaksiną ir jo tvar
kymą, s75 atskaitymo neprikišu-' 
so už šį patarnavimą.

\ Namu Fr&'kctos ‘ipsauga /Hig.U 
Medicare apdrauda

Jeigu jums reikalingo dalinė 
-^sveikatos aprauda.. jūsų ųa- 
Jr muose. ligos ar susižęklimo it i, 
ykale, Medicare geli užmokėtu už;

nri.Dažjntus namu vizitūs. atlik-
;tus prikLcUsomu namų svc;kątos 
/agentūros., kuria dažniausiai su
teikia senelių namai ar rehabili: 

' taci-ios tarnyba negali būti jūsų 
namai.

l

f

uz. 
ke-’ 
aP; 
įęi< 

_ aP 
ar kalbos 

:ū>. esate susiję su 
3) namų - sveikatoj; 
ir 4) ruimų sveiku 
teikianti patarna- 

dalyvauja Medicare ąp-

Medicare gali užmokėti 
’.sveikatas vizitu-, jei visos 
:turi<»< sąlygos atitinka: !) 
sauga, kuri jums reikalinga.

"na dalinai patyrusi senelių 
išauga, fizinė terapija a. —. 
.^terapija. 2) 
*jūsų namais 
‘planas jums.
?tos ageutūn 
•vimą

rdraudoj. Kartu šioms sąlygoms 
jitit-inka lygiai ligonines apdraū- 
da ar medicinos apdrauda gali 
-umekėti už neribotą skaičių na- 

?mų nzhų. Kada jums dauginiu 
nereikalinga dalina patyrusi se
neliu apsc.uga. fizinė terapija. 

’’Medicare gali tęsti apmokėjimą 
už namų sve’katos vizitus, jeigu 

Jums reikalinga verslo terapija.

? Medicare nepadengia bendro- 
51 cs vadinamos “Household” pa-^ 
tarnavimo, už maiste paruošimą, 

f apsi pi i kirną, u z pat a rn a v ima 
Uraudki’antis apsirengimui, - ar 
Aitus namų apsaugos patarnavi
mus. daugiausia asistuojant žmen 
*nes asmeniniam susirink’riie.

'-.šeimoje ar namu reikmenyse.

Kanados laikraščiai 
užsidarė

Vancouver, Kanada. Sustrei
kavus apie 600 Pacific Press Ltd., 
.svarbesnių darbininkų, sustojo 
vietos dviejų svarbiausių dien
raščiu -pnusdinitnas. ,*

Pacific Press,.Southham Ine., 
Toronto vienetas, 
“Vancouver Sun” 
popietinį dienraštį ir 
vince” rytmetinę laidą, 
?55.!)00 egz. tiražu.
Pacific Press b-vė pasiūlė tiįj 

jų metu kontraktą, pradėdami 
kovo men. 1 d., Linus .metus ne
didinęs uždarbio. sekantiems 
metams siūlo 3.5cė \rdgu padidini 

‘nima ir tretiems; metams siūlo 
51 i uždarbių pad itin) imą. J

EditcruJų ir iš veži oloj ų darę 
bin inkai yra atstoviu j am i 
Neirpaper Guid, specialistai 
tamautoia* vra ix‘|jrezęntūoja ’ 
penkių kitų unijų. • u-y f 

Alfred' Wheeler, , atstovaująs | 
specialistus tarnautojus, pasakę J 
kad jų uniją siekia tarpininką?:J 
vimo ir sąlygų panašių į kiiiĮ^i 
Southam dienraščius. Jis pabrė-i 1983>i^ę£ą^.t 
>ė. kad Southam pagaliau sutĮ-< 
ko 8% uždarbių padidinimUu 
kiekvienais metais, dviejų mę- 

...tų laikotarpyje. . šį
- Kalbėtojas iš Newspaper Guid 

'mijos-jiabrėšė, kad'-uariai laikę, 
oiketo linijas. Jis pridėjo, kąį’ 
Jack Čhapetus,- profesinis dar?' 
ko mediatorius;/ - yra 
bandyti palaikyti kontaktą taip 
Pacific Press ir Guid unijos. Pa J 
sraroji planuoja susitikti su 
chatoriu balandžio 9 d., ipo to —J 
is susitiks su kompanija. j 

?Fr. Fab'. ’

Problemos, su kuriomis, 
susiduria mokesčiu 
/ mokėtojai

šiuo metu didesnė*, problemos 
-.iškyb^i-daugeliui mokesčių mpr 
kėtojams. kai jie pildo savo mor 
kertines formas, kokios rūšie! 
imamas turi pranešti.

Patyrėme, kad kiekvienas mokų 
mokėtojas turi pranešti savo už-’ 
darbius (algas), daugelį intereš- 
tų (gautus už indėlius nuosirfč.

1

bpausainęy
■280,000 egv

ir “Pro--i
apial

^amii sveikatos tarnyba 
Medicare padengta

Medicare gali užmokėti už 
šiuos patarnavimus:

1. Dalinę pagalbą patyrusią 
centelių namų pagalba,

2. Fizinę terapiją,
.3. Kalbos terapija, jei jums- 

būtimi reikalinga ifviejų terapi
jų dalinai, Medicare- galy taip 
pat užmokėti, bateįit, už:

« Profesijos terapiją,
« Dalino laiko natmi sveika

tos pagalbą, 's- .tat
8 Medicinos si-einlrnė tarnyba,
« Metličiirės j-pcimones ir 

įrankius agentūros patiektus.
Iš kitos pusės,jšios rūšies pa- Medicare negali ųžpjįjįjįĮi už 

ianios (:yTą i ^eaį>ni(lįestinanM).sl S!UOS priarrtav*nus? už 
Soc:’ gprovės ismo lsfc°
kos. vet^^^eįjos?nedarbįn;| .Patarnaviiną pnvatmiucse? na
gu r no 'č^^ųf^clarbinEikų kom-1 urnose. ....
pensačijęV f ^wąuošv'’ ir • gautos 
niiolaidpš^’^^Kęš perkant.

įskaitant- U. S, .-Savings 
Bonds divirtendūs, nedarbo korm 
pensacu^s kurios neapmo- 
kestiitamos)', tUtfbdavio . užmo
kėtus, vM7. “Siek* pay”, gautus 
alimentus, pensijas, prizus, azar-* 
tiriius laynėViinus, gautas nuo
mas, pelną gautą už parduotą' 
nekibiqJatnQ turtą ir kitas paja
mas ' ir bet ^kurias nelegaliuos 
pajamas/ \:. • v

Jei. jūs iškeikiate gyvybės ap - 
draudos pc.lisą. pelnas- yra apmo- 
kestmamas^ jej jis viršija sus 
mokėtas pjrėmijas. Valstijos in 
vietofek faksry grąžinamą sumą] 
reikiaprrujęŠTi; jbiJūs atskaitėte 
taksus ; iš. iš', feder
fcrmės ąiikštcsiiFąjs - luptais.

2. Vaisius ir biologiciUines prie
manes, ' . ' • j- ’

3. Maisto pristatymą į jūsų uą-.
mus, > .

4. - Namu.aptarnavimą, . 
r 5. Kraujo tranšfūžijas.

Medicare apmoka pilnas pa-J 
jyirtrntas išlaidas visų pripažinę 
tu namu sveikatos vizitus. Jus' 
gal bųt turėsite apmokėti už bet 
kokį patarnavimą ar padengtį 
išlaidas, kurį Medicare’ nepa: 
dengia'. -

Narnų sveikatos agentūra pi'R 
statys Jums apmokėjimo sąskai
tos. jums patiems nereikia siuita* 
.tikėti bet kokių sąskaitų: 

■ i n"
(B-d-)

A

viešajame knygyne

■ Daugelis vyr. am’z. žmonių lan 
knygynus Chicagoje. :

- v < ■ . • <4 v - ” * • . i
gavėjai privalės 'pradedant 1984 
m. titrės jnok'^i "pen
sijų, bcty^,^.ė^aut^-ųšmbkas’ ko vieš.

l-i-' «'• -i Bei vist seniotaE'--lietuviai nų-J
-JL -i- : -T' ■ ■■ i-, r-1 Stemba. kad “Tėviškės'Žiburiai’-,:

r-astWmatfnumato rtaksuot-r .. ,h -21" x' is'Kanados atėjo' uk kovo men.arbatp^jųgius’'’gautus naaave u,-• o , .«-> ■ >/i; ' ♦«,. , -i •■*■; ■ 8 d., .o Draugo’, kovo-men.. Ib
dirbama r,-reętofaneose. baruose -. • • ■ .. - ° -I’;, r u^ir’/■> --4 Zri d.- Tuo paeru..metu The 'Aall-(kur dų-oje^k-Mv-^fiigrau oarbE- ■ -' ....,

■ A- v i .Street j.cumainltofertiei.Hin^k--.'bat^ae®e&aiauiamr. ?s ■ vad-r^Wa^ir “Wai«. '£. 
■.. • •:u*:«t?.• •?.>;-■■ , ,.Chicasc.i imvgvne- skaityti. .sses .- BSacetv^-feiKsus juzr-į^aibv v °'ta -taj-'- n r■ -.u-’-?■ As paadausiaų-Brighten Parko „„ei-irta- ti])s ., kiĄiev jie tiegavota nmš , . į

priie.’džiaPtj-jiC-ąiOatprtugiai yra” "% ... . ‘ta-’,.' , . .u ■ ž --T >'.-*?=>- -•' savaitraščiui reikanaigądyiejų ar
trijų savaičių,,-e-‘-‘DtaųgĖ'’Į12-14; 
dienų, kai ang^i^as. -;laikrašti s! 
tos ■pačios dienos .jxi ■ -pietų tau; 
buvo knygyne?- Vedėja.atsakę, 
tau: galbūt ųreųumerata pasibai-

VtesbtictgW'eertorany uni- 0 kol patikrinsiSiti — .už
jos darbtaiirik’tii streikuoja truks 2 ar tnS'diė»as.

'L-'i-.a.' • Teigi, keistoki dalykai vyksta t-
Las Vęgas,• Ž6,000 sios rūsie< 3i rghten Pk. viešajame knygy.-- 

unijos darhinKitkų praeitą bes he. Kiti seniokai pastoja, kad 
čiadienj . .ni^pįsavo streikuoti.- įr kituose viešuose knygynuose 
nes esamas ’’kontraktas pakibai-' tokia oat “tvaįkti”.
gė sefeimądi&ių- -Nevadns Rėsor; kur ieškoti-teisybėS?- 
to AsocįąpĮja non dviejų mėtų 
kontrakto sd?ąlgų užšaldymu ir

Trumpos žinios

kad ši sistema perpus sutrumpi
na sąskaitų apmokėjimo laiką.

• Meksikos imigrantų per pa
skutinį -dešimtmetį Į Califomi- 
jos valstiją prigužėjo apie du 
milijonai, teigia Urban Instituto 
studija. Tuo pačiu metu fabri
kuose darbų padaugėjo 15%, ku- 
,riu. apie trečdalį' Los Angeles 
apskrityje užėmė meksikiečiai.

į’ • BaĮ. l d. Sodyboje dr. J.’ 
Adoiųavičįųs, kalbėjo? pensiniu4 

^kams sveikatos reikalais? tej>. P.
? ^ulas — testamėnių ir Medicarėi Meksikiečiai noriai dirba už ma- 

f-reikalais atsakė į pakepsimus | žesnį atlyginimą. Tuo būdu 
’{Ponia Bučienė ir A, Aidagis pa- , kompanijos sumažino savo ga- 
rgiedojo keletą giesmių, p>akel- mybos išlaidas ir gaminių kai- 
jbaini susjrįnkusių dvasini susi- Ė 

■ kaupimą: A: Kevėža gražiai pa-, 
dekjamąvo savo sukurtą eilėraštį, - 
^niaukdamas gausių 
,P’lė A. Kirvaitytė tarpininkavo 
Uf.4. Adomavičiui matuoti pen-. .. ' . . . . ■ . • •'■Įiriv parūpinti au.cbuso vairuo-r^rtmku.kraują ir aprūpino vais_ -(

ęas.

-• Vyr. amžiaus žmonės, ypač 
.. ’! invalidai, važiuojantieji Chica- 

&°s, CTA papiginta, kaina, turi 
tęisęį- gauti sėdimą vietą, kurią

Šulas

• > i

.Wiesbaden. Socialinę pagalbą 
šaunančių asmenų skaičius Vak.

’ . . . 1Vokietijoje T982 iri. siekė apie ti toliau.

kąįs. ‘ Dalyvė M. Š?

?■’’’• S Britų, anglies unijų vado-j 
vai pranešė, kad 13.000 Midlanoi 
angliakasių, užuot streikavę, nu
tarė darbą tęsti' toliau. Kitoje 
vietoje — Lancashire policija su
sirėmė su 6,500 streike dalyvių 
Vėliau jie nubalsavo darbą tęs-

toj as. Važiuoj antiej i kasdien 
maid; kad daugelis keleivių hev 
nori užleisti sen. ar įrfyąĮj-l^ąvo 
sėdimos vietos. KeiŠ^' kai nri- 
tai, kad jaunuoliai sėdi, o. 70. m. 
amz. žmogus stovi ir svyruoja. 
Jeigu susisiekimo viršininkai 
gali iškabinti iškabas “nerūky
ti” ir “radijo negroti’’, jie gilė
tų lengvai pasakyti, kad CTA su
sisiekimo priemonėse sėdimas 
vietas reikia užleisti invalidams 
ir- seniorams.

e Illinois Council of Health 
tarnyba, esanti 1619 So. Ashland 
Ave., Evanston gali jums nemo, 
karnai prisiųsti vertingą knygely 
vad. “Home Health Care”, ku
rią ši leido Consume’ Guide. To
ji tarnyba turi 166 narius, vei
kia jau 25 metus. Ji suteikia 
nemokamai patarimus tiems žrno 
nėms, kurių jie reikalingi. Ta 
knygelę galite gauti parašę sa
vo pavardę ir adresą nurodytu 
adresu arba paskambinę telef. 

328-6654. c

3 z%, reiškia — padidėję paly
ginus su 1980 metais. Pagal vieną 
Wiesbadeno vadinainą “Eundes- 

: amt” statistikos pranešimą, nau
ji skaičiai trumpai. paskelbti ro
do, kad 1982 m. apie 2J3 ‘mil. as-’ 
menų socialines pagalbas gavo1 

••1:4 mik Pagalbos gavėjų tarpe 
-?,buvo moterys. .Vyrai valstybi-- 
nės-pagalbos gavo • 964,000.

Pagal duomenis,i.svętim-J
■-■šalių socialinės pagalbos^ gavėjų 

j skaičius, smarkiai padidėjo. Pa
didėjimo rata .siekia 2.5%, o yo- 
kiečių- socialinės’.pagalbos gavė- 

; ju skaičius padidėjo 7%. Bėjo, 
prieglaudose ir slaugymo na
muose pagal pranešimą iš viso 
buvo .1.8 mil. žmonių, ir tose 

’ Įstaigose reikalingą socialinę pa- 
; galbą gavo 549,000. Pagalbą gau-.j. apeliacijos: Dora neturi pakan- norintieji ir ieškantieji.pagarbos, 
nančių be šių įstaigų apie 11% ( karnai pinigų reikalingai chirur- • ‘ income tax” reikalu, gali krėip- 

padidėjo, .tuo pačiu metu prie- ’ gijos operacijai -padaryti. Ji tu- tis į informacijų biurą, prane-
glaudose nukrito -apie ' 2.4/i. • vėjo-tik SlOOt.'ar panašiai. To šant savo gyvenamą vietą, -gau-

Pataikitėj Daugiausia pagalbą gaunančiu. • nepakako apmokėti operacijai, ti artimiausioj vietoj - patamavi-
Pr. Fah. apie 1.6 mil., gamtą vadinamą fee to, ji neturėjo apdraudos. mą. Skambinti: tel. 744 4016.'

“bėgama” pagalfeą —. ©jvybėi 
Vis daugiau, žmonėms su-> palaikyti. Kiti l.i mU. gauna 

kai kurių švenčiu panaikinimų., teikiama SOČlhcdiHė^agcrtba pagalbą dėl ypatingos p^t’žtiėš," 
Unija reikalauįa 3% algų pake- ■ ’. 
limo. • ?

8 % ųuo. ,,IRS. ofisas ■
n eiiMŠfein’Žė ritančia, prašant JėT. 
di n ijj.kurražnėj jstiiulkiai nurbdy- 

' ta. k^p’ jstfkvjr>a§'-'Veikia. '
ta'ta T petitu

4

3 Tuščios kėdės, feder. admi
nistracijoje. Iš Fed. departa- 

-mento pasitraukė du sekretoria
to asistentui. Trečits asistenta.-. 
pasjtraukė sekančią savaitę. S.vei 
katps - sekretoriaus pavaduotojo 
poSUiš yra laisvas nuo praeitos 
vasaros. Dar du kiti aukšti švei- 

fkatos departamente postai taip 
f at neužimti.

? s Ligoninės dilema: veikian
ti • sistemą shinčia neturtingą į 
ramus numirti, šiomis dieno
mis. “Chicago Tribune” Kenneth 
R. Clark rašė, kad pacientė Do
ra Moseley, gydyta medicinos 
profesionalų ir rasta “kalta dėl 
neturėjimo turto”, todėl, bu
vo nuteista miriop.. Ten nesą

a Seniorų ii' nedarbingu as
menų organizacija praneša, kad

1

padidėjo, .tuo pačiu metu prie 
glaudose nukrito -apie 2.4//

A
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

vos sveiką kail j išnešė.
įkai žandarų pulkininkas pa-

parodytos Galmano nušovimo fotografijos ir ant Žemės 
gulintieji sen. Aquino ir R. Galman. Kariškoji greitosios 
pagalbos mašina tuojau nuvežusi sneatorių B. Aquino 
į ligoninę. ,

Ne tik Filipinuose, bet ir visame pasaulyje pasklido 
žinia apie giįžusio gabaus senatoriaus nušovimą. Krašte 
kilo pasipiktinimas. Prez. Marcos, ilgai nelaukdamas, 
paskyrė komisiją senatoriaus Aquino nužudymui ištirti. I 
Komisijos pirmininku paskyrė aukščiausiu teismo pirmi- Į 
ninką, o kiti keturi komisijos nariai buvo patyrę ir nie-1 
kuo nesusitepę visuomenės veikėjai, žinomi teisjninkai ir i 
padorūs žmonės. Pirmiausia jie apklausinėjo vyriausy
bės atstovus, kad patirtų, ką darė aerodrome buvusieji 
kariai, kodėl kariai buvo paskirti grįžtančiam senatoriui 
saugoti ir kas buvo senatoriaus žudikas.

Filipiniečius nustebino tas faktas, kad komisijos pir
mininkas pasitraukė. Jis pareiškė, kad negalįs tęsti dar
bo, o darbas didelis ir atsakingas. Netrukus, vienas po 
kito traukėsi iš komisijos ir kiti prezidento paskirti.

Tyrinėjimas buvo nebaigtas, o tyrinėjimui pravesti 
komisijos jau nebuvo. Prezidentui reikėjo paskirti kitą 
komisiją. Bet šį kartą komisijos pirmininkas paręiškė, 
kad jis privalo būti laisvas, niekas jam negalės įsakinėti, 
ką jis klausinės ir ko neklausinės. Prezidentas sutiko su 
šiomis sąlygomis. Jis pasižadėjo nesikišti į komisijos ve
damą darbą.

Antrai komisijai vienas karys pareiškė, kad jo sąžinė 
esanti nerami ir jis noris papildyti savo pareiškimus. 
Komisija leido jam papildyti žinias. Jis pareiškė, kad 
pirmą kartą jis liudijo pagal kariuomenės paskirto advo
kato instrukcijas, o dabar jis noris pasakyti, ką jis matė.

Pasirodo, kad senatorius Aquino buvo nųšaūtas ant 
lėktuvo pakopų, o ne ant žemės. Senatorius Aquino nu
lenkė galvą. JĮ pačiupo du lydėję kariai, nuvilko žemyn 
kruviną ir paguldė ant derva išpilto tako. Jis girdėjęs 
sen. Aquino lydinčius karius, kalbančius tpgąlogiškai.

Buvo komisijos pakviestas advokatas. Jis pareiškė, 
kad liudininkas yra nervuotąs ir išsiblaškęs. Jo pareiš
kimais, esą, negalima pasitikėti. Advokatas jam. patarė 
sakyti teisybę ir jis ją sakęs. ’

Dabar paaiškėjo, kad senatorius AqUSfto/. saugumo' 
sumetimais, iš Anchorage Į Manilą skrido Kiriijps trans
porto lėktuvu. Jis turėjo skristi filipiniečių lėktuvu,‘bet’ 
skrido kiniečių lėktuvu. Kinijos žurna|is*al‘ir fotografai 
lėktuve kalbėjosi su senatoriumi Aquino, o. kai jis lipo iš 
lėktuvo, tai kiniečiai bandė fotografuoti, bet prie laiptų 
buvusieji kariai uždėjo rankas ant jų foto aparatų akies 
ir neleido. Keliems vis dėlto pavyko nufotografuoti kas 
buvo toliau, nors lipančio žemyn senatoriaus negalėjo 
fotografuoti.

Kinijos fotografų tarpe buvo Hong Kongo dienraš
čio žurnalistė Sandra Burton. Ji nefotografavo, bet josios 
rekorderis buvo atdaras ir į jo magnetofoninėse juoste
lėse liko užrašytos visos kalbos, lipimo žemyn metu duo
dami Įsakymai bei togalogiški pokalbiai, Pasirodo, kad 
teisus buvo ne advokatas, bet neramią sąžinę turėjęs 
liudininkas.

Gynybos ministeris Fabian Ver atsistatydino. Sąži
nės graužiamas karys sugriovė visus jo pareiškimus, 
padarytus pirmai komisijai. Paaiškėjo, kad keliems ka
riuomenės vadams buvo duoti skirtingi- Įsakymai.

Paaiškėjo, kad gen. Luther Castadio turėjo 1,999 
kareivius aerodromui saugoti, bet viską jo kariams su- 

i maišė senatoriaus Aquino pasirinkimas skristi kiniečių

Reikia ryžtis teisybes ieškoti
Prieš penkis mėnesius Manilos aerodrome buvo 

žudytas Filipinų senatorius Benigno S. Aquino Jr.
Senatorius Aquino tris metus buvo praleidęs filipi

niečių karo kalėjime. Jis išsiderėjo iš tuometinės Filipinų 
vadovybės teisę išvažiuoti Į užsienį. Jam pavyko išvykti 
i Ameriką ne tiktai pačiam, bet ir su žmona bei šeima.

Amerikoje senatorius Aquino • apsigyveno Bostone. 
Jis nesikišo i filipiniečių ‘vidaus reikalus, nors artimųjų 
tarpe pakritikuodavo prezidentą .Ferdinand Marcos ir 
Filipinų kariuomenės vadovybę. Yra pagrindo manyti, 
kad senatoriaus Aquino pasakyti kritikos žodžiai pasiek
davo aukštąją Filipinų kariuomenės vadovybę.

Verta priminti, kad senatorius Aquino buvo nepa
prastai geras kalbėtojas, pajėgė aukotis, jeigu jam at
rodė verta, ir mokėjo su žmonėmis nuoširdžiai išsikalbėti. 
Praeitais metais Amerikon buvo atvykęs pats Filipinų 
prezidentas Ferdinand Marcos ir Įtikino senatorių Aqui
no, kad jis laisvai gali grįžti į Filipinus. Prezidento Mar
cos žmona Imelda jam buvo patarusi dabartiniu metu dar 
nebegrįžti Į Manilą, bet jis vis dėlto ryžosi grįžti ir vėl 
įsitraukti i visuomeninį filipiniečių gyvenimą.

Jis pasirinko ne filipiniečių, ne Amerikos, bet kinie
čių lėktuvą, kuriuo grįžo į Manilą. Aerodromas buvo 
labai stropiai saugomas, sen. Aquino buvo įsitikinęs, kad 
jis saugiai galės grįžti į Manilą ir parsivežti savo šeimą 
iš Amerikos.

Bet Manilos aerodrome jis buvo nušautas. Nepažįs
tamas Rolando Galman, kažkokiu būdu atsiradęs aero
drome, jam paleido kulką į galvą ir jis žuvo. Ant greitųjų 
senatorius buvo nuvežtas i ligoninę, bet gydytojai konsta
tavo jo mirtį.

Tuo tarpu du kariai, saugoję aerodromą ir pamatę lėktuvu. Vieni kariai turėjo lydėti senatorių Aquino iš 
Galmana. šaunanti į sen. Aquino, ten pat vietoje keliomis Anchorage filipiniečių lėktuve, o kitus teko ant greitųjų

nu

Mikas Šileikis

Seimas susirin- 
nularė ir išva-

VLA1 )AS POŽĖLA

KOVOS DĖL SPAUDOS
(ATSIMINIMAI)

Atlekiąs be dvasios vyresnysis : 
žandaras pas viršininką ir sa
kąs :

— Blogai, pone pulkininke 
musu neisile;džia i suvažiavimą

‘ , ■

— Kodėl?

— Kąlbos nemokame. Viena i 
mūsų mėgino pralįsti, tai už pa Į

pasklido karpos ištuetė. Kitas - surezga 
□.et anekdotas apie žandarmeri- keletą žodžiu lietuviškai .bet ne Į 
jos agentus; ‘ pataikė. A, sako, tu agentas! Ii ]

. .(Tęsinys)

Plušo dirbo pasiustieji agen
tai, o tikrų-žinių nieko nesužve
jojo. Į suvažiavimą patekti jie 
negalėjo, nes " griežta kontrolė 
nepraleisdavo jų, o į frakcijų 
nasftarimus juo labiau ne, nes 
lenbuvo dįr griežčiau sijojama.

i Suvažiavimo metu

jos agentus;

‘ai pasirodė vieni plepalai: tas 
»akr pasakė, anas*šį tą nugirdo, 
ir l.L Tačiau nieko tikrą. Tada 
apmaudas pacrjie puikia.nką.

Tuo tarpu gatvėse, kavinėse 
įklidp aliarmuojančių žinių: 

j* atstovų kalbos buvusios grės
mingos, ir jie esą baisūs revoliu
cionieriai!

Kai gavo atsišaukimų, gene- 
I -a.gubernaloiius Froze jau ne- 

’jeabejojo tuo, kad įvykis rim
as. Pasišaukė žandarų viršinin

ką ir pasakr:
Tamsta, pone pulkininke, 

praž opsojai revoliuciją, visą 
jos štabą.

EČ1 f;klų nebeteko abejoti — 
j e buvo įvykę. Viską žinan
čiam, v ską mavanc:ain senam 
žandarui liko tik širdgėla.

Na. ką dabar bepadaryki, gal
vojo žandarai.
ko, posėdžiavo,
žiavo. Gaudyk vėją laukuose!

Generalgubernatorius visa šir
dimi užjautė žandarų viršinin
ką. Radęs progą, jam paaiškino:

- Niekas čia, pone pulkinin
ke ,nekaltas, tik mūsų lenkiškas 
aparatas paseno, o lietuviško 
lar neįsigijome.

Darbo žmonės savo reikalavi
mais, savo platinamaisiais atsi
šaukimais, uoliu dalyvavimu re
zoliucijos žygiuose ir vykdymu 
zisa, kas Didžiojo Vilniaus sel- 
no nutarta, išjudins visus ap- 
mūdusius Lietuvos žmones.

Tas pasitarimas buvo baig’as 
revoliucinėmis dainomis, ir visi 
skirstėsi pakeltu ūpu ir ryžtu 
dirbti.

Jokūbinė
Gyva Jokūbinė! Jokūbinė lai 

nu audringų metų klubas.
— Ar šneka eina apie Pary

žiaus revoliucijos metų Jokū- 
binus?

naS: -tapo geriausias liudininkas komisijai.
,'Kpmi^ja nustatė, kad Rolando Galman iš namų buvo 

išvestas Filipinų kariuomenės saugumiečių keturiom die
nom prieš sen. Aquino paskridimą. Šeimos nariai tvir
tina,, kad apie senatorių jis nieko nežinojęs, neturėjęs 
jokio pagrindo jam keršyti.'

'Paaiškėjo dar vienas dalykas. Prieš dvi savaites į 
R. Galmano namus atvykę saugumiečiai išvedė ir nužu
dyto" Rolando .Galmano žmoną. Vaikai ir artimieji bandė 
nustatyti, kur ji galėtų būti, bėt valdžios įstaigos nieko 
jiems negali pasakyti.

Atrodo, kad senatoriaus Aquino'nužudymą organi- 
zavo-Filipinų kariuomenės aukštoji vadovybė. Ar kariuo
menės va'dąi tai darė pagal prez. Mafcos Įsakymą, ar taip 
elgėsi-'savo iniciatyva, komisija bandys nustatyti. Komi
sijos nariai žino, kad tai yra pavojingas dalykas, bet at
rodo, kad jie ryžosi nustatyti teisybę ir paskelbti filipi- 
niečiams' ir visam pasauliui.

Komisijos nariai, drąsaus pirmininko vadovaujami, 
išaiškmo ‘ daug dalykų. Jie apklausinėjo. viešai ir prie 
uždarų durų, virš šimto liudininkų, ir jie yra Įsitikinę,
kad artėja prie teisybės. Jie žino, kad šie žingsniai vra ,. FTP.
sunkus ir pavojingi, bet jie yra pasiryžę juok žengti. Į nau.ojl| lurte' aSkint:s. 
lūkstsilčini filipiniečių seks kiekviena jų Žodį. Visnin kaip užpraeita savaitę taip leng

vai galėjo pabėli šeši kaliniai.

Vilniaus Jokūbinė! Kiek anų 
neramiųjų žmonių Vilniaus -lo- 
kūbinė priglaudė, išsaugojo! 
Kiek ji pergyveno, kiek visokių 
!<albų prisiklausė!

Ar reikėjo kam tikslesnių ži
nių iš pasaulio revoliucinio ju
dėjimo, ar iš ■ Lietuvos pogrin
džio wikimo — skubėk į Jckų- 
binę. Čia visuomet rasi, kas tavo 
smalsumų patenkins. Kai kurs 
nors dienos herojus pradeda pa
sakoti savo audringus Įspūdžius, 
kas jo išgyventa, klausais, per
gyveni. džiaugies ir pats užsi- 
kreti noru veikti Žodis po žo
džio. ir jaunimas Įkaista, nepa- 
būgsta revoliucinių sūkurių.

(Bus daugiau;

kulkomis nušovę žudiką. Visam kraštui televizijoje buvo įsodinti į kiniečių lėktuvą. Sandros Burton magnetofo- pasauliui, rūpi-patirti, kuo ši ižauri byla pasibaigs.

INŽINIERIUS LIUDAS MIKŠYS
(Tęsinys)

Tik ne rimti mokslininkai gali vartoti žodžius 
jiems nežinomos reikšmės, pirmiau neapibudinę 
krip žodis atsirado bei ką jis reiškia dabar, ar 
reiškė seniau.

Umbrų “Pieratis” ir “Perasnania” pasako, 
kaip jie (umbrai) ištardavo “e” ir ‘He” garsus, 
bet J.J., mokėdamas gerai lotyniškai ir sen. grai
kiškai, kaip tvirtina žinantieji, nepažiūrėjo nei 
Į HLD, nei Į Homero Iliados poemą, kaip protėviai 
ištardavo tuos garsus; mat, kalbos praktiko, anot 
L. Enc., atavizmo magnetinė trauka palinko prie 
jauniausių pro protėvių kriviči’ių-krievų bėloru- 
siško “ja” garso. Jis tuojau ir sukūrė nebuvėlį 
anachronizmą lietuvių kalboje neva platų “e”, 
tikrumoje tai bėlorusišką “ja”, apsukdamas galvą 
visiems lietuviams to meto intelektualams. Tar-. 
miškai kalbėjusi liaudis tebesilaikė senoviškos 
tarimo tiesos. Bet štai, atėjo nauji, Nepriklau
somos Lietuvos laikau Tas melagis J. J. įlindo 
suktai į mokyklas ir negirdėtai trumpu laiku per 
priverčiamą mokyklų lankymą liaudis buvo nu
galėta. Tarmes pasmaugtos, bet be jų lietuviai ne- 

ipajčgūs surasti nei savo kalbos, nei savo istorijos 
proistorėš. o be tokių dalykų lietuviai nesuras 
savo senovės irtorijnto.

Nors šių die.ių autoritetai teišsilaiko tik sa
vo kartos gyvavi.io laiku, bet žiūrėkite į pridėtą

i iškarpą iš laikraščio. Kaip pabažniai laikraštis 
geibia autoritetus! Nors K. Būga nieko nepa
sako apie “baltą”, tik aimanuoja negalėjęs surasti 
bent kelis pradingusių prūsų, kuršių ar jotvingių 
kalbų žodžius. Nors J. J. daugiausia ir pikčiausių 
šiukšlių privarė į lietuvių kalbą, bet kokia beribė 

[pagarba jaučiasi šitam šiukšlinimo gabiausiam 
į autoritetui, dvejopo gimdo “e” kūrėjui. Visų di
džiausias autoritetas yra Dievas, taip bent mus 

įmokė mūsų tėvai, sekdami bažnyčios pamoksli
ninkus. Ir mes tam tikime. Bet kaip greit ir kokia 
lengva ranka katalikiškas “Draugas” atima iš 
Dievo didelę dalį autoriteto galios ir perkelia že
mės dulkei, tik ką gavusiai galimybę gvildenti lie
tuviškus reikalus, trukdytus daugiau keturių 
šimtmečių. Ta dulkelė tik ką pradėjo apgraibomis 
ieškoti siūlo galų. Kokia čia galėtų būti Kalba 
apie didelį autoritetingumą?

Autoritetui įsigyti ima daug laiko! Tautinė 
“Dirva” įkandin seka paskui “Draugą”. Pasiun
čiau jai tam tikrą dalį ištraukos iŠ savo studijos 
“Lietuviai pas Homerą”, kad susipažintų. Atsakė, 
kad jie rengiasi įvesti savo laikraštyje “kalbos 
kraitelę”. Tai buvo lyg ir siūlymas dalyvauti joje. 
Parašiau pliką teisybę, kad nesu kalbininką^ ir 
nesu gavęs nei vienos minutės lietuvių kalbos pa
mokų, bet pridėjau tyčia ar netyčia, dabar ne
atmenu, kad norėčiau jūsų pakreditavimo “Vil
ties Draugijos” spaustuvėje mano studiją išlei
džiant Atsakymas buvo toks, kokio laukta: “Esą

reikalinga gauti iš p. J. Puzino .tam prielanki 
nuomonė”. Be to, spaustuvė labai esanti apkrauta 
darbais. Studija apima senus laikus, tiek tolimus, 
kad autoritetams (ir p. J. Puzinui) neateina gal
von mintis susieti tuos laikus su savo tikrais pro
tėviais. Jam kliudo “baltai”.

Neįmanoma išvengti tiesioginio susikirtimo 
su tokiais autoritetais. Bet ir nežinomas atsitiki
mas, kad vilkas kada nors būtų pagailėjęs savo 
aukos, avelės. Gal tik po to, kai ji jau suėsta ir 
reikia vėl ieškoti kitos.

Studijoje gvildenami dalykai liečia vienodai 
kalbininkus ir proistorikus. žiūrint iš paviršiaus, 
gali atrodyti, kad tik kalbininkus. Dviems pasiun
čiau laiškus, trumpai apibūdindamas reikalą ir 
neslėpdamas kurinio. Atsakymas nebuvo gautas. 
$ų ‘Pradžioje jis nenorėjo nei
klausytis, sakydamas, kad Homero visai nestudi- 
javęs ir ųežinąs. Kalbininką vardas stovi parašy
tas LKV, kaip koaųtoriaus vardas. Vis tik buvo 
spėta paaiškinti, kaip prieita prie dalyko. Į tai 
atsakė: “Taip, už 50 metų gal tamsta būsi pripa
žintas genijum, kad tiesą kalbėjai”. Bet jis klydo: 
nereiks ir fid metųf gyvename atominėj gadynėj. 
Kalbos ir istorijos. mėgęjai greičiau baigs pasi
kąsti po tokių, tūpčiojančių vietoje autoritetų pa
matais. Suruks jų ią dulkių sau statyti pamink
lai, jų rašliava nebetiks nei į J. Jablonskio šiukš
lyną, kaip iš klaidingo galo pradėta.

HOMERO ILIADA
“Ir taip aš papasakosiu iš eilės vardus kapi

tonų ir visus jų laivus”, sako Homerui jo pra
šoma Mūza. Ir jis išskaičiuoja mums visus Trojos 
karo dalyvius, nurodo jų kilmės kraštus, vietovių 
vardus ir vadovaujančius asmenis. Žinoma, Ho
meras pradeda nuo graikų ir pirmon eilėn nuo tų, 
iš kurių uosto, Aulis, išplaukdavo visos jų ekspe
dicijos Trojos linkui. Angliškai tie graikai vadi
nami Boeotians, nes jų gyventojo krašto vardas 
buvo Boeotia.

Lietuviškai tuos gyventojus vadinsime Bajo- 
tėnais, nes LAV (Lietuvos Apgyventose Vietose) 
yra BAJOTIšKE, du vietovardžiai.

BAJOTENAI, Bajotėnų kapitonai buvo Pe- 
neleos ir Leitos, Arkesilaos ir Photoenor ir Klo- 
nios. Jų gyvenamos vietovės buvo Hyria įr kal
nuotas Aulis ir Schoinos ir Scolos (Skolos) ir 
Eteonor keterų pilnas, Thespeia ir Graia ir My- 
kalessos su plačiomis pievomis; ir tie, kas gyveno 
.apie Karma ir Eilesion ir Erythrai. ir tie kas 
valdė Ęleon ir Peteon ir Hyle, Okaįea ir įkurta 
tvirtovė Medeon, Kopai ir Eutresis ir Thisbe, ka
me prisilaiko karveliai.

I * • *

(Bus daugiau) * gpF
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funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

312 ) 226-134*
5

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Jules BretonŪkininkas

Sorrke 855-4506, Pase 06058

1738 S. Manheim RcL Westchester, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

PRISIMINUS VELYKAS 
UETUVOJE

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo susirinkimas įvyks sekma
dienį, balandžio 8 d., 1 vai. popiet 
Anelės Ko j ak salėje, 4500 So. Tal- 
man Avenue.

Nariai kviečiami dalyvauti. Bus ir 
vaišės. “ Ben_ Jurėnas, rast.

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street 
Valanda pagal tarimu

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street
Valandos: antrai 1—4 popiet, 

ketvirtai 5—7 vai vak.
• Ofiso telefonas: 776-2880, 
.Rezidencijos telef.: 448-5545

Atsiminimai ir nuotykiai

Čia Amerikoje Velykų šven
tės ne taip laukiamos ir nėra 
įstabios visokiais margumynais, 
kaip Lietuvoje. Lietuvoje Ve
lykos jau pradedamos laukti 
prieš septynias savaites, nes tuo 
laiku nedaromi, ypač kaimuose, 
jokie pasilintkmsimmai, o 'pa
maldesni žmonės, tas septynias j 
savaites pasmininkauja — ne-i 
valgo mėsos. Tad visi laijkia, 
o už vis daugiausia — jaunieji, 
kada ateis ta diena, kurioj 
lės kumpio ar lašinių sočiai 
valgyti.

davo beveik ryte. Kad ncnubo- 
džiauti, jaunimas išsigalvoja vi- 
>okių ir net skandalingu pramo
gų.

Atsimenu vieną metą, keli 
berniokai surado mieste ožį, ir 
norėdami padaryti šposą, tą ožį 
kišo p m langą į vieno žydo na
mą. Tas netikėtas svetys, tam 
žydeliui pakėlė kambariuose to
kį triukšmą, kad jis su save “so- 
ė” pro kitą langą iššoko ir pus

nuogis 'nudūmė į policiją pra
nešti, kad į jo namą įsilaužė 
loks gyvulys, kuris nieko nebijo.

. L'.., _ __ .-J'-L

Florida

Prostatos, inkstą ir šlapumo 
taką chirurgija.

5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

IGAS ŠEINIUS

AUTOSTRADA Į VILNIŲ
— Girdi, kad jis yra kelių in

žinierius, kaip jis reiškiasi, — 
Rikas Eikis ėjo keliu priekin.

— Pastebi, kad taip pat pie
menėlis ten, kažkur ganyklose, 
nustojo žaidęs savo vamzdeliu?

— Daug girdėt paukšetlių, ku
rie tikrai drebina širdį.

Ne visi jį girdėjo praeitais me_ 
utis ir'kitomis vasaromis anks
čiau. Bet dabar, kada viskas yra 
taip netikra, tauta su nepasiti-

ga- 
pa-

.4
Velykų išvakarės

Velykų išvakarėse miestai, 
miesteliai ir bažnytkaimiai kelis 

’syk padidėja žmonių skaičiumi, 
nes į juos susirenka iš kaimų 
žmonės laukti prisikėlimo Kris
taus. Ši naktis atrodydavo ilga 
ir nuobodi, nes apeigos prasidė-

— Kenijoje, 203 mylių atstu- 
moje nuo Nairobi, Harvardo 
aniversiieto profesorius Phil- 

:oekm surado seną žmogaus kau
kolę. Teigiama, kad tau žmo- 
g^uš, gyvenusio prieš penkis mi- 

x j onus melų. •

— Neturi supratimo, kaip gi
lia J mane myli Barbora!

— Gana gerai žinau. Iki gilu
mos tavo kišenės.

K

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Apdraustas perkraustymas 
is įvairiy atstumų.

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

S

PERKRAUSTYMAI

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTUĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VIŠI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.
Leidimai — ^Piina apdraudė

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO 5SIMO5 VALANDOS

iesudieniaii Ir Bekmlieniaig
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1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 6060?

24 Hour Service

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairiu 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

— Kas tai? Klausyk! Rikas Ei
kis pasuko į slėnį ir sustojo sta
čioj atšlaitėj, pakeliui į Taurą.

Tadas Ingaunis kiuksojo šalia 
i jo ir klausėsi. Tai buvo puiki 
staigmena, kad jo tautietis ir 
draugas iš Amerikos dalyvavo 
ankstyvam rytiniam promenade.

— Dunk, dunk! Dunk, dunk, 
dunk, Dunk, diink! — skambėjo 
mumpas, ritmingas garsas iš miš i 
kų, žemai lygumose. Iš skambe-1
sic, truputį duslaus ir neaiškaus,; kėjimu sutinka kiekvieną gar- 
jis buvo sunku atspėti. Žemai 
atrodė, kad ši akimirksnį artėjo 
iš anapus Neries ošiančių miškų 
garsai, ooros kilometru tolumoj. t 
Tai nebus sunku atskirti, kurioj 
vėjo krypty -gali lokalizuotis 
skambėjimas. Tikrai galėjai ma_ 
nyti? kad tai girdėti tiesiai ry
tuose, bet tuoj atsiliepia šiaurėj, 
rytuose ir pietryčiuose. Ir vos 
skubiai susivoki, kaip tuoj vėl 
ūmai pakeičia jis vietą. Visa 
miškų apylinkė žemai skamba, 
visi ąžuolai. Gegulės, strazdai 
ir lakštingalos apačioj, prie Žel- 
menės upės buvo nutilusios. Tik 
šis paslaptingas garsas aidėjo ir 
tuo metu atrodė it solo.

__ A _ -
— Sakyk, Tadai, ar tai čia ne 

paukščiai būgnuoja ir stebina 
miškų dainininką? — paklausė 
Rikas.

— Tai tik paukštis.
— Vienas?
Neveltui gražus ’ paukštelis 

taip silpnai giedojo, kad abu 
ginčijasi ir nea:spėjo. Apačioj 
jis giedojo, žaidė pasislėpęs lin
dynėj su tais, kurie jo klausėsi.

Dievo padarei š, koks jis yra, 
ideoliai keičia vietą, guboj kur 
nors pasislepia už pėdų, pleište 
kur nors pasikelia ir sukalioja 
galvutę šen bei ten. Terene jis 
čia pasikelia, todėl jis gali lai
mingai įsitaisyti, pasislėpti ir, 
galbūt, gąsdinti.

są ir triukšmą.
— Taip dedasi visose tautose, 

lygiai aukštos, lygiai žemos kul
tūros.

Dar viena pėda, ir kopėjai at
sidūrė žaviam vingyje.

— Tai nėra jokia kaltė, 
vyrai leidžiasi išgas-dmami, v/ O h
pasakė sau Tadas. Tokioj' vie
toj jie galėjo išsigąsti patys sa
vęs, savo nenuovokos. Ši ne- 
nuovoka yra labiausiai nelaimę 
iššaukianti žymė.

(B. d.)

jei j

— Vėjas išmetė ant kranto 
Maltos laiva “Ei d a”.
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SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD
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CORPORATION
TAVO ŽODIS YRA TIESA

Jono 17:17
LR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS

Jono 8:32

40 East 49th Street (Corner of Madison Ave.)

NEW YORK, N.Y. 10017 
Tel.: (212) 758-1150, 758-1151

Apple-Valley, Minn. 55724 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 48505 

Hackensack, N. J. 07601 
Houston, Texas 77074 
Irvington. N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. 08701 
Miami Beach, FL 33139 
Montebello, CA 90640 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N. Y. 10003 
New York. N Y. 19011 
Philadelphia, Pa. 1H22 
Philadelphia. Pa. 19741 
Pittaburgh. Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06710 
Worcester, Mass. 01607 

Youngstown, Ohio 84500

72 County Road No. 42 , 
393 West Broadway 

1880 SmvIomf 
2501 
6089 
1807 
1541 
194-B Main Street 
7076 Bissonnet 

1082 Springfield Ave. 
1839 Perk St. 
241 Fourth Street 

1352 Washington Ave. 
847 So. Third Street 
1329 Boulevard 
698 Sanford Ave. 
45 Second Ave.

Wert 69 Street 
SUte Road 
Bakwke Road 
PlaHrfWW Avė. RE

6T2434-M39 ' 
617-268-8764 
203-357-2865 

WA $-2737 
88441738 
432-3402

61-6-381-W0 | 
201-342-9110 
713-27O-79W 

374-6446 
203-232-6400 

FO 3-8569
305-532-7026 
213-727-0884 1

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMA1
lSIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
METAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 

Oak Lawn, UL 60454

at ... ■--- -1 . ..........
■m

1114 H. 5th Street 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Carson Street 
555 Cook Street 
22 CArisfred Street 
309 W. Federal Street

. 11     n—.

OH 3-2M3 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-27S0 

756-1668 
617-798-2868 

R 1.3-0440

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

-

F

■

■
- į

SENIAUSIA. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA 

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

4330-34 S(X CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

j

y

TĖVAS

i'

I

fi

I

IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
L410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650 

TeL; 652=5245
RUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIN

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

iKAA VAJNCE u GEORGE ŠOKINI

iiKstes automobiliams pastatyti

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th. Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinoii
TeL 974-4410

> ■ - -s ■*-. ______ __ - «
» >

z

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

—-
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REIKIA SAUGOTIS tu ir k t. Instruktoriai pa

ARBATĖLĖ SU BUVUSIU K(

Ricardas Dowden savo straips 
nyje, išspausdintame TIh? r mes 
dienraštyje š.m. sausio mėncų, 
pasakoja apie buvusį KGB agen
tų, įtariai bežvilgčiojastį p:r pe
tį, vis bekeičiantį savo gyveni
mo vietą. Kai mudu skubėjome 
per Londono Grosvenor ai k šie, 
o lietus ir vėjas vertė buvusį 
KGB agentą, latvį Imantų Le- 
simikį pas.statyti apykaklę, ; s 
jo paklausiau: “Manote, jie vis 
dar seka jus?” Jis atsakė: “Į š ta 
klausimą aš negaliu a'saky.i”. 
Kaip vėliau teko pastebėti, į 

.daugelį klausimų Lesinėk s ne
galėjo ar nenorėjo atsakyti, 
KGB agentai, net 
rus, nepraranda 
atsargumo.

Daugiau kaip

pabėgę j V;
savo į. ai

20 metu latvis 
Lesinskis dirbo KGB. l ik 1978 
metais, eidamas vyresniojo dar
buotojo pareigas Suvienytų 
Tautų Organizacijoje Niujorke,' 
jis pareiškė Amerikos vyriausy-j 
bei, kad nori politinio prie
globsčio.

Lesinskio vizitas Londone bu
vo privatus. Į klausimą, kiek 
laiko jis galvojo ir planavo koi, 
nutarė pasilikti Vakaruose, jis^ 
atsakė nusikvatodamas ka;p re-j 
•ta: “Sakysim, dvidešimt metų”., 

Kai, suradę jaukų kampą ka-Į 
vinėje, mes nusirengėme paltus, 
prieš mane sėdėjo vyriškis apie! 
;50 metų amžiaus, gal kiek per; 
daug apkūnus, dūminių stiklų!

lute,!akiniais, paprasta pilka 
sakytum kažkoks antraeilis per
sonažas detektyviniame filme. 
Jis be perstojo rūkė Camel ciga
retes, laikydamas jas tarp put
nių, nikotinu nuspalvintų pii 
Mhh knietėjo sužinoti kaip 
įsivėlė į KGB veiklą, todėl 
klausiau apie tai.
’ * “šantažas. 1956 metais aš

JiS‘
pa- Į

pa-!
rašiau pareiškimą darbui Latvi-j

. STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

įi < .. . ir iš- vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St,
(i own of Lake)

Skambinti YA 7-9107
v -

ta1 mis Draugijoje Rygoje. A. 
da dar studijavau Maskvos ' 

ų Santykių Institute, 
s mano biografija, KG’^I 

jo. kad aš buvau nuslėpęs' 
tu, jog mano levas buvo j 
nclu vokiečių mobilizuo- j 
tais laikais, ir šiandien tai 

* tebėra labai svarus ir 1c- 
s faktas siekiant karje- 
vas nebuvo savanoris, jis 
jo kitos išeities. Nebuvo 
abejonę, kad man neleis 

mokslo institute ne-

j u z

nias, šnipinėti apie iš V 
a *>i.ankančias draugystės 
y rijas. Draugystės su Užsienio 
Šalimis Komitetas yra Latvijos 
(kaip ir Lietuvos. — Red. prie
rašas) KGB skyrius. KGB tiesio
giai tai draugijai vadovauja: iš 
k n ateina nurodymai kasdien t 
ką reikia daryti, kokio turinio 
užduotis atlikti. Vienas iš mano 
kontaktų su KGB buvo genero- 
las-nurioias Liongins

akai ų
dele-

Arei i uki

apmokę
in

Po kurio laiko aš 
Maskvą intensyviam 
mui. Jie turėjo paruošti ir 
filtruoti mane į Vakarų Vokie
tija kaip nelegalų imigrantą. Aš 
jau gana gerai kalbėjau vokiš
kai, bet dar tiūko šnekamosios 
kalbos įgūdžių apie kasdieninius 
dalykus, pvz., kaip išsinuomoti 
butą, kaip apdrausti mašiną ir 
pan. Po to sekė užkoduotų pra
nešimų perdavimo, kaip išveng
ti sekimo, kaip susitikti su žmo
nėmis — pamokos ir pratybos, 
žodžiu, turėjau išmokti ir įsisa- 

šnipinėjimo tech-vint: 
niką.

Jau. Maskvoje aš turėjau do
kumentus svetimu vardu. Man 
buvo duotas butas ir aš kasdien 
susitikdavau su žmogumi, kuris 
nuo karo laikų gy'veno Austrijo
je. Jis taip pat buvo KGB kari
ninkas ir turėjo svetimą pavar
dę. Jis buvo prekybininkas 
Austrijoje ir eidavo medžioti su 
Austrijos Bundestago nariais. 
Aš turėjau išmokti padaryti 
karjerą knygų spausdinimo biz
nyje. KGB finansuotų viską.

As buvau apmokomas kaip 
naudotis ginklais, Kalašnikovo

žmones Vaka 
Au.^ti 
iavo 

vo seifus.

ar j cj*.

a, 1
Man

e išplėšda- 
jieitų užki
bei reika-

ui c»anl, 
galimybių būdų 

pasita'ko ; 
jie privalo s. 

uja nuoi

arsenalu, 
a proga, 

i vtis suDeja,
Vakarų

Planas buvo toks: aš ir mano' 
pirmoji žmona, kuri taip pat 
dirbo KGB turėjome apsigyven-Į 
ti VDR kaip repatriantai 
vijos, labai gerai išmokti 
kai ir įsisavinti vokiečių papro-{ 
čius. Po to mes turėtume grįžti 
į Maskvą tolimesniam apmoky
mui, gauti naujus akmens doku
mentus ir visai skirtinga pavar- l 

1 • 1 ♦ • T T 1 X Y *

kietiją, pasinaudojant kokia 
nors tarpine šalimi, sakysim, j 
Švedija arba Anglija”.

Bet planas sužlugo ir Lesins- i 
kis niekada neatvyko į Vakarų | 
Vokietiją, Latvijos komunis-j 
tų partijos eilėse įvyko krizė,1 
keletas žmonių buvo 
iš partijos. Kurį laiką 
viai buvo po įtarimo 
praradę pasitikėjimą.

Pavasario džiaugsmas

BUTŲ NUOMAVIMAS 
ft MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

f NOTARIATĄS • VERTIMAI.

FA^KOTOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
U ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KXJIMAU.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k . . ....

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, BL TeL 847-774J

UAL ISTATr FOR iALB ’ | RIAL 1STATI H>t 1ALB
StedMę —<r«rciivimwl >

rn Avė.
vvauu.

— JAV R. L. B-nė rengia šv..
, * ’ i

pašal:nti i ^a7^rnier0 m(?tų mirties nji-|

TISŲ RŪŠ1(Į DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALUS
INCOME TA_X SERVICE

B529 So. Kedzie Avė. — 778-2231

visi lat 
skraiste,

nėjimų š.m. balandžio men. X d., 
sekmadienį, II :.‘U> vai. ryto, tuo-

Keleta jau P° surnos’ Margelės Ma- 
melų jis dirbo žurnalisto darbą. I rlJCe
Dirbo “Dzimtenes Bals” atsa
kingu redaktoriumi. (Lietuvoje, 
los pačios paskirties laikraštis j res 1S SN- 
yra “Gimtasis Kraštas”.) j R°in°je-

“Tai yra dar vienas KGB dar- i kviečiami, 
bo frontas.
yra užmegzti kultūrinius 
su latviais užsienyje, 
gystę Į)lėsti ir stiprinti,

d Gimimo parapijos salėje. 
Paskaitą skaitys istorikė p. Ali
cija Rūgytė. Bus rodomos skaid-

Kazimiero minėjimo 
Įėjimas laisvas. Visi

Pagrindinis tikslas 
ryšius 

tą drau- Į 
po to; 

įvesti savo šnipus į jų bendruo
menes ir tokiu būdu sugriauti 
išeiviją veiklą Europoje ir Ame
rikoje. Mūsų pareiga buvo orga-i 
nizuoti veiklą taip, kad pavie-{ 
niai asmenys ar organizacijos] 
Vakarų Europoje pasikviestų į2 

KGB atsidaro Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinės scenos uždanga, 

rinktiniai i Ba!andži0 m6n- 11 d- G val- vak- 
į bus vaidinama Jono Pleirio ke
turių veiksmų linksma komedi
ja VAGYS. Kviečiame šaulius* ir 

; prijaučiančius atvykti. Nepra
leiskite progos pamatyti retai 
pasitaikančio Chicagoje vaidini- ' 
mo, apie dvi valandas užmiršus 
kasdieninius rūpesčius . linksmo- 

j je nuotaikoje 
į Po valdinino, 
į kavutė.

svečius aukštos klasės 
agentus.

Tuo tarpu Rygoje 
svečiai puotavo ir lėbavo”.

E.
(Bus daugiau)

L.

— SLA 134-osios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, balandžio 12 d., 12 vai., 
Great American Savings bend-; 
rovės patalpose, 6201 S. West-

: KASA - LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
AKTYVAI 22 milijonai dol.

KIEKVIENA

KASOS valandos:

! : ——   .w.jhi.ii,Lr . 1

MOKA:

MARQUETTE PARKE:

2615 W. 71 st St. Nuo pirm, iki penkt.

9% už taupomąją sąskaitą.

Už 90 dienu, 6 mėn., 1 metu, 3 metu indėlius:
Chicago, III. 60629 10:00 iki 6:00vai. 10% — 500.00 iki 19,500.00 dol.
Telef. 737-2110 šešt. 10:00-2:00 10.5% — 20,000.00 iki 100,000.00 doleriu.

CICERO:

1445 So. 50th Ave. Antr. 3:00- 6:00

11% — virš 100,000.00 dol.
11% — IRA.

SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
šimčiais negu bankai ar kitosCicero, Ill. 60650 Ketv. 3:00-6:00

Telef. 656-2201 šešt. 10:00-12:00 finansinės institucijos.

SĄSKAITA IKI 100,000.00 dol. APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $1B.

Persiuntimas — $1.

PAGERBS DR. V. BALČIŪNĄ 

šeštadienį, š. m. balandžio 
28 d., 6 vai. vakare, 
Tautiniuose Namuose bus pa
gerbtas dr. V. Balčiūnas, Ame
rikos dviejų ši.n tu metu sukak
ties minėjimo organizatorius.

na-ės Meškeriotojų čemeslui
Taisome visokiu raštu meške

res ir ŠDŪlO' (Reel-Rads). Puri 
me naujų stiprių meškerių,
įabliukiu link^-'špūlių dėžių A|KYK1MES parke.

lackle Box . Priimame uzsa-t -
a r'1-nlAlIClA V/ICTA 

kymus iš katalogo palapinėms, 
motorėlėms ir Camping reikme
nims, Marine accessories, elec
tronics downriggers ir athletic 
goods.

Kai kuriuos sporto reikmenis’3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
parūpiname per dieną ir prista-'' P^inys. 
tome į namus, 
meškeriotojui — vaikaičiui ai 
sūneliui paruošiame dėželes su 
priedais (tackle box, nedidelės 
meškerėlės su reel ir kita kucs

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

' 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
į Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. /

elektrosĮrengimą? 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, trelių 

garintu o tai ir s^žinlrvs^L 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman
TeL 927-3559

Pradedančiam • Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus^ f

ŠIMAITIS REALTY

Lietuvių kas reikalinga pradžioje).

Gimtadienio ar kitokia proga 
dovanokite jūsų draugui ar tė-

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd SL 

TeL: 436-7878 '

DĖMESIO Y.
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensinlnkatnB. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava., 

Chicago, III.
TeL 523-8775 arba 523^9191

veliui gražią meškerę-špūlę. Pas ( SAVININKAS parduoda 3 mie-
;, įreng-'

Ltas skiepas, didelis sklypas, 
i* masmų garažas.
J 7932 S. Mansfield, Burbank, Ill.

Skambinti 422-5115

mus yra naujausių daiktu (Full, gamų namą, V/2 vonios, į
— Po ilgesnės pertraukos vėl ; Line of Fishing Tackle).

Mūsų krautuvė atidaryta sep
tynias dienas (sekm. iki 1 vai.).

WINDY CITY FISHING
TACKLE

7106 W. Archer Ave.
Savininkas:

Dalius Matulevičius (Tonis) 
ir partneris.

Kalbame lietuviškai. (Pr.)

— Britų policija suėmė 30 mo-

SAVININKAS PARDUODA
MŪRINĮ ^BUNGALOW”.

jgamieji. 57-tos ir Iloman
gatvių apylinkė.

$-10,000.
Skambinti 841-7009

iĮ 2 miei

praleisti laiką, terų, protestavusių prieš atomi-j 
pabendravimas, nių raketų įrengimą Common

Valdyba ' aerodrome.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
dei rcciiatts tebauti — kreipkitės j Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
. 8727 S. Westam Ave., Chicago, IB. 60643

L . Telef. 312 23b-F787
> patariuvlznaa užsakant lėktuvų, traujdniu. Laivų kelio-

dą (cruises), vielučių ir automobilių nuomavimo rezerv senas; Parduoda 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones i uetuvą ir tartie te/afctux; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame iufav
iacijai vjsai* Kelionių reikalais.

♦ Taupyt 5‘e skrisdami Chartered lėktuvais, tik '_eLaxg rezervuos vietas 
f inksto — prieš 45-60 dienų.

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENA
Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie

nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.
Todėl šių Velykų švenčių proga Nau

jienų prenumerata yra ideali ir prasminga 
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams 
ir kitiems.

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių 
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.
PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje 
kaip velykinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose 
vietose — S40, pusei metų — $22.
VARDAS, PAVARDE ................... .......
NR. IR GATVfi .......... .................
NUĖSTAS VALsrr.

ZIP CODE
Siuntėjo Pavardė, Vardas

Adresas

HOUSE FOR SALE
WEST LAKE RIDGE , !
Excellent Condition, 

Reasonable.
279-6244

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairOs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO . 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
.Herman Dečkys « 

Tel. 585-6624

JOHN GIBArnS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-3700

- .... ——

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.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

(4 LIUCIJA”
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

M. ŠIMKUS - :
Notary Public

INCOME TAX SERVIci -V

4259 S;'Map)ewcod, : TeL 254-7450

Taip vpat-daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomijjiliptybės .pra-. 

. . . šymai ir kitokie, blankai. . .

Siuntimai į ’Lietuvį 
ir kitus kraštus r

F. NEDAS, 4059 Archer Ayenw.

i Chicago, III. 60632. TaL YA 7-SWJ

Homeowners insurance

F. Zapolis, Ag«rrt 
3208% W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Advokatai
• r {

GINTARAS P- ČEPSNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo

9 vai ryto iki 6 vaL vakaro.
Sedtadu nuo 9 vaL r. iki 12 vii C

Ii pagal susitarimą.
TeL 776-5162

1649 West 63rd Strwt
Chicago, DL 60629 ~

ADVOKATŲ DRAUGIJA

t* V. BRIZGYS
Darbo valandoa:

Chicago, Iii. 60629 

TeL: 778-8000

6 — Naujienos, Chicago, Hl.^-Satwdzy-Mmjdcy, April 7-9, 1914


