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kams pirkti Amerikoje moder
nius ginklus, jų dalis ir šovinių,

BE KRAUJO PRALIEJIMO “ISLAMIŠKOJI 
RESPUBLIKA1’ NEBUS ĮVESTA

Susitarta, kad Maurintanijos 
ir Polisario Įgaliotiniai gegužės 
28 dieną atvyks Į Libiją pasi
rašyti taikos sutarti ir baigti 
trejus mėtus užsitęsusi partiza
nini kata.

Palestinos teroristų vadas Arafatas pareiškė, kad jis 
įsakęs palestiniečiams pagrobti šachą ir jį perduoti

, . Irano mulai. Chomeini^.^ų,:,

Daugiau kaip 80,000 Kambo
džos Khmer Rouge kareivių ir 
civilių milžiniška konola, bėg
dami nuo Vietnamo invazijos ir 
apsupimo, peržengė Tailando te
ritorijos dalį. Kariški analistai 
sako, kad tuo būdu laikinai iš
gelbėjo Khmer Rouge armiją.

Balandžio 28: Valėrija, 
ras Ch., Vaiga, Rimgailė, 
nilė, Vytolis.

Balandžio 29: Kotryna, 
linas, Indrė, Vygantas.

Saulė teka 4:46, leidžiasi 6:31 

Oras vėsus, gali lyti.

bet to am 
"< 1968 me 

padaugėjo dabar iki 26%

— Arabų vadams labiausiai 
patinka širdies ligas gydančios 
JAV ligoninės. Veik visi įtakin- 
gesnieji vadai gydosi Ameriko- į Egiptą 
je. Jie labai noriai klauso griež 
tų jaunų gydytojų Įsakymų.

Mauritanija nusileido
BEIRUTAS, Libanas. — Libi

jos žinių agentūra Jamahiriya 
praneša, kad Mauritanija suti
ko visą savo valdomą buvusią 
Ispanijos Sacharos dalį perleisti 
Alžyro remiamam Polisario Iš
laisvinimo Frontui.

WASHINGTON, D.C.— Tur
kijos vyriausybė ir įtakinges- 
nieji visuomenės atstovai nepa
tenkinti JAV teikiama parama. 
Grįžusieji Kongreso atstovai tu
rėjo progos išsikalbėti su visuo
menės ir valstybės atstovais dėl 
teikiamos paganios.

Turkija "reikalinga didesnės 
ekonominės paramos. Reikia ne
užmiršti, kad Turkijoje ilgus

Nepilnamečiu rūkymas
SAN FRANCISCO. — Nepil

namečių tarpe nuo 1974 metų 
rūkymas sumažėjo net 25 nuo- ! 
šimčiais, bet tai tik berniukų j 
tarpe, bet pumą kartą patirta, , 
kad rūkanč’ų mergaičių skai- ! 
čius pralenkė berniukus, pasakė i 
HEW sekretor us Joseph Cali- ! 
fano. i

lengvai galėtų važinėti po visą 
kraštą. Arafatas daugeliui daug 
prižadėjo, bet iki šio meto ma
žai tesėjo. Jo valdomi teroristai 
nužudė kelis žmones ir pagrobė 
kelis lėktuvus, bet didelės sėk
mės jie neturėjo. Iki šio meto 
nepajėgė paklupdyti Izraelio ir 
vargu galės šachą atiduoti mu
lai Chomeini. Arafato įsakymas 
palestiniečiams teroristams su
imti šacl a pačiame Beirute ko
mentuojamas su pajuoka.

Frank Walus kaltina 
teisėją

CHICAGO; Ill. — Frank Wa
lus, gay^s -Amerikos pilietybę, 
buvo patrauktas teisman už ka
ro pradžioje padarytus nusikal
timus Denki jo j e po nacių oku
pacijos.' Kaltinamasis iškvietė iš 
Vokietijos liudininkus, tvirtinu
sius teismui, kad jis dirbęs vo
kiečių y ūkyje tuo metu, kai jis 
tariamai -žudęs žmones.
. Teisėjas, nekreipdamas dėme
sio į liudininkų parodymus, at
ėmė F. Walusui Amerikos pilie
tybę. Dabar nuteistas Walus 
kaltina teisėją, padariusį netei
singą sprendimą.

pradėjo gerėti, bet dolerių plau
kimas nepadidėjo. Turkai gavo 
teisę pirkti ginklus, bet turi už 
juos mokėti. Turkai neturi pi
nigų, jiems trūksta dolerių. Jie 
turi teisę Į JAV ginklus, bet ne
gali ta teise pasmaūd^oti; burkai 
buvo pasižadėję gautus Ameri
kos ginklus naudoti' tik krašto 
gynybai, bet jie turkų buvo pa
naudoti Kipro salos puolimams. 
Turkai laimėjo salos mūšius, 
bet jie pralaimėjo amerikiečių 
pasitikėjimą. Be to, buvusios 
turku valdžios nutarimas arčiau 
bendrauti su Sovietų Sąjunga 
reikalo nepagerino. Turkai buvo 
sutikę įleisti į Turkiją tuos pa
čius JAV dalinius, kuriems bu
vo liepta išvažiuoti, bet JAV 
tiek karių nenori siųsti į Tur
kiją. Strategams atrodo, kad 
nėra reikalo siųsti tiek karių, 
kiek ten buvo.

Be to, turkai pareikalavo di
desnės nuomos už laukiamus 
JAV karius.

NEGAVĘ NUOMOS, 
NORI PARAMOS

Turkai, negavę milijoninės 
nuomos iš JAV, dabar nori gauti 
didesnę ekonominę paramą. 
Prezidentas Carteris gavo teisę 
teikti turkams 150 milijonų do
lerių paramą, bet tokios sumos 
turkams neužtenka.

bėda .yra dolerių stoka.
Turkai pasipiktino prezidentu 

Carteriu, kai jis prižadėjo Iz
raeliui' ir Egiptui duoti keturių 
bilijonų dolerių paskolą už nu
tarimą nekariauti, tuo tarpu kai 
Turkija, 30 metų glaudžiai 
bendradarbiavusi su Amerika, 
gauna tiktai 150 milijonų dole
rių paramą.

Turkijos ekonominiai reikalai 
pagerės, kai į turkų krašto ūkį 
bus įmestas didesnis Amerikos 
dolerių skaičius. Turkai laukia 
dolerio. .

vėžio agentas
Eksperimentai laboratorijose 

su vinyl chloride parodė, kad 
pakanka vienos stiprios jo do
zės gyvuliuose iššaukti vėžį, 
praneša Vartojamų produktų 
saugumo komisija. Vinyl dujos 
buvo plačiai panaudojamos kaip 
stumiamoji jėga deodorantų ir 

I įvairių kitų produktų industri- 
i joje. Patyrus, kad vinylo gamy

bos darbininkai apserga kepenų 
vėžiu, 1974 metais vinyl buvo 

I uždraustas naudoti vaitojimo 
produktuose, paliekant jį plas
tikos skiediniams gaminti.

Komisija praneša, kad kaina- 
j vusi $700,000 studija paskatino 

uni
versitetus toliau eksperimen
tuoti.
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D;-t jrigu rusai komunistai iš 
tikrųjų oadeda palestiniečiams 
teroristams, kaip žinios iš Kipro 
sako, tai rusai gali padėti ir pa
lestiniečiams pagrobti šachą. 
Rusai nužudė kelis pabėgusius 
čekistus Amerikoje, tai jie gali 
ir dabar panašiai pasielgti, ar 
padėti Arafato teroristams ban
dyti pakenkti naujausiam trem
tiniui. bet ar jiems pavyks — 
tai ateitis parodys.

Būtų geriau, jeigu jie nesikiš
tų į kitų tautų reikalus. Irano 
šachas, gyvendamas tremtyje, 
galės parašyti, kaip jis praganė 
sostą. Užtraukdamas didelę ne
laimę visai iraniėčių tautai.

Arabų valstybės nesirengia 
ruoštis karo veiksmams prieš 
Egiptą, bet jos nori priversti 
Izraelį duoti Sirijai ir Jordani
jai tas pačias taikos sąlygas, ko
kias gavo Egiptas.

Arabai žino, kad Egiptas at
gavo visas karo metu prarastas 
žemes, bet Sirija ir Jordanija 
nežino, ar jų žemės bus atiduo
tos. Izraelis pareiškė, kad jis 
neatiduos Sirijai vienų Golano 
aukštumų, o pranešė Jordanijai, 
kad neatiduos Samarijos.

Arabai mano, kad spaudimas 
į Egiptą gali priversti šią vals
tybę paspausti Izraelį užimtoms 
žemėms atiduoti.

Antrojo pasaulinio karo metu 
didokas Egipto žydų skaičius 
buvo priverstas apleisti kraštą. 
Didokas žydų skaičius vyko į 
Maroką. Ten jie ramiai vertėsi 
prekyba ir amatais. Karo pabai
goje didelė dalis Maroko žydų 
grįžo Į Egiptą. Jie būtų galėję 
vykti į Izraelį, bet Egipte gimę 
ir augę žydai norėjo grįžti į 

į, kuris jiems buvo arti
mesnis negu pats Izraelis. Jie 
pažino kraštą, žmones ir gyve-

šitas pranešimas neprivalo
mas vyriausybės pareigūnams, 
bet jis jau sukėlė didelio susi
rūpinimo. Vyriausybės teismai 
lėti, prisilaikoma visų teisiama
jam duodamų privilegijų, tuo 
tarpu “revoliucinis teismas’’ yra 
Maskvos agentų, norinčių pa
grobti Irano vyriausybę dabar.

Chomeini pareiškė noro kovo
ti prieš visus “Islamo respubli
kos” priešus, nes jis esąs įsitiki
nęs, kad be kraujo praliejimo 
tokia respublika nebus įvesta. 
Jis yra pasiryžęs skelbti karą 
visiems iraniečiams, kurie prie
šinsis jo įvestai ir paskelbtai “Is
lamo respublikai". Pats Chomei
ni yra pasiruošęs badauti, bet 
reikalauja pagreitinti “teismus” 
ir sprendimų vykdymus.

Irano kariuomenė nesirengia 
keisti savo pažadą. Kariai yra 
pasiryžę padėti premjero Bazar 
gano vyriausybei palaikyti tvar
ką ir neleisti vienai krašto gy
ventojų grupei savavaliauti.

BEIRUTAS. Libanas. — Jasir 
Arafatas, Palestinos Išlaisvini
mo organizacijos teroristų gru
pės vyriausias vadas, pareiškė, 
kad jis įsakė suimti Irano šachą 
ir atiduoti jį mulai Chomeini. 
Šitas pranešimas nustebino ne 
tik iraniečius, bet ir visas vy
riausybes, kurių užuovėją randa 
Palestinos teroristai.

Atrodo, kad teroristų vadas 
Arafatas, gavęs iš mulos Cho
meini Izraelio ambasados rūmus 
Teherane, norėjo mulai atsiteis
ti ir pasiūlė šachą suimti ir svei
ką pristatyti Į Teheraną. Ar jis 
pajėgs tokį žygdarbį padaryti, 
tuo tarpu dar nežinia.

Paskutinės žinios sakė, kad 
šachas, apsigyvenęs Bahamas 
saloje, norėjo nuolat apsigyven
ti Argentinoje, bet jis įsigijo 
namus Miami srityje. Neatrodo, 
kad ’ Arafato agentai taip jau

Juzė
Naujienų 65 metų sukakties minėjime ir pasakys kalbą.

Bahrein sultanatas taip pat 
nutarė nutraukti santykius su 
Egiptu dėl'tų pačių sumetimų. 
Egiptas nepirkdavo naftos iš 
Bahrein versmių.

BOIKOTU BANDO 
SIEKTI TAIKOS

Sekretorius Caiifano perspė 
jo jaunas mo'eri 
būdu iš anksto žaloja ateinam 
čios kartos sveikatą 
jūs norite kurią 
sveikų vaikų — 
Caiifano pasakė. 
HEW (Sveikatos.
Gerovės) departamento statisti
ka parodė, kad pernai 17 mili
jonų amerikiečių — visų 54 mi
lijonų rūkorių 31 nuošimtis — 
bandė mesti rūkymą, bet tik 
3.5 milijono to įpročio nusikra
tė. Sprendžiama, kad 99 nuo
šimčių rūkorių, ar jau mėginę 
ar rengęsi bandyti mesti rūkę, 
įsitikino, kad rūkvmas tikrai 
yra sulėtinta savižudybė.

Caiifano toliau informuoja, 
kad 3.3 nilijono vaikų tarp 12 
ir 18* metų amžiaus yra regulia
rūs rūkoriai ir kad tokių skai
čius iš 12% 1968 m-' padau
gėjo iki 16% 19” x,etais. Mer
gaičių rūkorių paauglių skai
čius buvo 1.7 milijono Hmiu 
kų — 1.6 milijono

Rūkančių berniukų tarp 17 ir 
18 metų amžiaus nuošimtis iš 
31U nukrito iki 19' i 
žiaus mergaičių iš 19 
tais

. “Prašau, jei binti 
dieną turėti 
nerūkykite!” 
kad nauja

Apšvietos ir

ZZ‘Q“ Gr'
o. c. M

Prašo ištirti GM 
transmisijas

WASHINGTON. D.C.— Ad
vokato Nader tyrinėtojų grupė 
reikalauja nuodugniai ištirti 
General Motors bendrovės auto
mobiliams gaminamas transmi
sijas. Bendrovės vadovybė pri
sipažino, kad kitokios galios mo
torams įdėjo ne jiems tinka
mas transmisijas.

Tai buvo priežastimi visos ei
lės nusiskundimų, kuriuos auto
mobilių pirkėjai pareiškė pačiai 
G.M. bendrovei, pardavėjams ir 
advokatams.

ARABAI NORI PRIVERSTI IZRAELĮ DARYTI 
NORIMAS NUOLAIDAS SIRIJAI, JORDANIJAI

RABATAS, Marokas. — Ma
roko karalius pranešė preziden
tui Sadatui, kad jo. vadovauja
ma valstybė nutraukia santy
kius su Egiptu dėl taikos sutar
ties su Izraeliu. Prezidentas 
Sadatas visą laiką draugingai 
sugyveno su Maroko, karaliumi 
ir vyriausybe, todėl Maroko nu
tarimas prez. Sadatą nustebino. 
Kiek- tai liečia Egipto gyvento
jus, tai Maroko karaliaus nuta
rimas yra bereikšmis, nes pre
kyba tarp dviejų valstybių bu-

silpna.

MAROKAS PRIĖMĖ 
EGIPTO ŽYDUS

Povilas P. Dargis, SLA prezi
dentas, atvyko į Chicago, kad 
galėtų’dalyvauti' Naujienų 
65 m. sukakties minėjime.

PADAŽNĖJO GANGSTE
RIŲ ŽUDYNĖS

CHICAGO. Ill.— Policijos sta
tistikos duomenys rodo, kad 
paskutiniais 4 mėnesiais gyvy
bės neteko 26 gangsteriai. Tai 
rodo, kad gangsterių tarpe eina 
nesusipratimai ir dažnai vienas ' 
antrą nužudo. Vienur nušautas 
gangsteris įkišamas į automobi- į 
lio bagažinę ir paliekamas, o ki
tur nušaunamas. Anksčiau tarp 
savęs kovėsi tiktai vyresnio 
■amžiaus, gangsteriai, o dabar 
žudoM Ir jaunėsnieji. •

— Kongreso komisija 
uždaryti aštuon’s atomo 
g:jos reaktorius. Rudenį 
pritrūkti elektros vakaruose

j TEHERANAS, Iranas.— Mula’’ 
i Chomeini. prižadėjęs premjerui j 
j Bazarganui nutraukti suimtų i 
i karių ir valstybės pareigūnų 
i paskubomis pravedamus “revo- 

kad jos tuo ( Ručinius teismus”, vėl pakeitė , 
savo nuomonę ir įsakė pasku- ' 

visiems “Islamo respubli- ; 
kos” priešams pradėtas bylas ir Į 
vykdyti teismo sprendimu.s

Atrodo, kad kartas nuo karto 
mula Chomeini pasijunta Irano 
šachu ir be jokios atodairos 
kaitalioja savo sprendimus, lau
žo pažadus.

Chomeini pats, pasitaręs su 
Bazarganu ir valstybės pareigū
nais, nutarė atleisti iš “revoliu
cinio komiteto” “generolą Gha- 
rani”, o kai pastarasis, norėda
mas išbandyti karo sargybų I vyriausybę, industriją 
kietumą neatiduoti ginklų, gavo 
kelias kulkas į krūtinę ir žuvo, 
tai mula susijaudino. Tris die
nas jis nedrįso priešintis prem
jerui Bazarganui, o penkiadie
nio išvakarėse įsakė “revoliuci
niam komitetui” paspartinti 
teismus “Islamo respublikos” 
priešams ir vykdyti teismo 
sprendimus.

Libano vyriausybė, kurios 
daugumą sudaro arabai, taip 
pat, kitų arabų spaudžiami, nu
tarė nutraukti santykius su 
Egiptu už tai. kad prez. Sadatas 
pasirašė taikos sutartį su Iz
raeliu.
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nimo sąlygas. Egipto žydai 
dėkingi Maroko karaliui už lei
dimą gyvęgti. pačiais pavojin-. 
giausiais karą, metais. Jie negali j 
suprasti, kuriais sumetimais 
Maroko karalius būtų nutrau
kęs santykius su Egiptu.

LIBANAS IR BAHREIN 
SU ARABAIS

TURKAI GLAUDŽIAI BENDRADARBIAVO. BET 
GAUS TIK 150 MILIJONŲ DOLERIŲ PARAMOS

Turkai girdi apie mažėjančią 
dolerio vertę, bet jie žino, kad 
doleris yra pati geriausia tarp
tautinė mokėjimo priemonė. Jie 
nekreipia dėmesio į šnekas apie 
krintančią dolerio vertę, bet jie 
nori gauti daugiau tų Amerikos 
doleriu.

Kol Amerikos doleris nukris, 
turkų., ūkis bankrutuos. Dabar
tiniu metu jaučiami dideli ūkio 

metus stovėjo didokas skaičius' sunkumai, bet pati didžiausioji 
JAV karių. Iš Amerikos jie gau
davo įvairių gėrybių. Be to, 
JAV kariai, gaudami geras al
gas, dideles dolerių' sumas leis
davo Turkijoje. Turkams užda
rius JAV karo bazes, kareiviai 
buvo išsiųsti namo, bet kartu 
su-tuo užsidarė didelės dolerių 
pajamos, metamos į Turkijos
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III metai

TESTAMENTĄ SUDARIUS - IŠVENGIAMA 
BEREIKALINGŲ RŪPESČIŲ

Dauguma žmonių žino, kad 
\ ra svarbu sudaryti savo tes
tament i. Patyrę autoritetai sa-

mirštą nepadarę savo testa- 
meto. Tą patį galima būtų pa
sakyti apie tavo tautiečius, 
kurių dauguma rengiąsi, bet 
nepareiškia savo paskutinės 
valios raštu ir taip iškeliauja į 
anapus...

Kodėl žmones vengia suda
ryti savo testamentą? Dalinai, 
žmogus psichoolgiškai galvOr 
ja: Testamento sudarymas tu
ri kažką bendro su planavimu 
mirti. Be to, kai kurie žmonės 
testamento sudarymą atideda 
vis vėlesniam laikui.

.Mes žinome, kad yra netei-. 
singa palikti šeimą nepadarius 
testamento, kurį galima, kaip 
siuvėjas rūbą pritaiko žmogui, 
taip ir testamentą galima pri
taikyti kiekvienam atvejui.Kai 
žmogus miršta be testamento, 
valstija už jį padaro turto pa
skirstymą, kuris gali būti ne 
toks, kaip miręs žmogus pla
navo, kad būtų šeimos intere
sai paboti.

Pvz., Jonas Jonaitis, auto
mobilių pardavėjas Chicago- 
je, 55 metų amžiaus vedęs, tu
rįs vieną berniuką 12 m., ir 
mergaitę 14 m.. Kartą jis pa- 

drauguj, kad 
testąmęnįąjjet 
laiko nueiti

Illinois valstijos įstatymą, ne
sant testamento, ‘A jo turto te
ko jo našlei, % — teko vai
kams, mokesčius sumokėjus.

Jonaičio našlei, toks turto 
padalinimas buvo netikėtas įr 
jai atrodė, neteisingas. Jį ne
galėjo kontroliuoti savo vaikų 
pinigų, bet kaip guardian,ture 
jo uždėti užstatą, kainuojantį 
*860 per metus, ištisiems 10 
metams. Kad administruotų 
nuosavybę, ji turėjo dar uždė
ti kitą bondą kuris kaštuoja 
$1,150 per metus.

Kaip būtų paprasta, jei Jo-} 
natis būtų esamą turtą pali-Į 
kęs žmonai ar nuosavybės dalį { 
Į trusią vaikų išmokslinimui. 
Jos vyras nenorėjo sąyo žino
tai sukurti problemų. Jis pa
prastai buvo nerūpestingas.

Antra apsileidimo priežastis 
yra ta, kad daugelis mano, jog 
sudarius testamentą, jo turi-1 
nys bus vįešai paskelbtas. Tai I 
klaidinga galvosena. Niekas ne{ 
galį žinoti testamento turinio, 
kol testajnento sudarytojas yra 
gyvųjų tarpe. Testamento ne
reikia teismo rūmuose rekor* 
dupti, o teisininkas, sudaręs j 
testamentą, lūpas laiko už-i 
čiauptas, kaįp ir kunigas po 
išpažinties.

Dabar, priklauso nuo to, j 
kur jūs gyvenate ir kokį kom
plikuotą testamentą reikia pa
daryti, teisininkui honoraro te
reikia mokėtį nuo §56 iki $100.

(Pasinaudota straipsnio me- 
! džiaga George G. Coughlin, A

-
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VELYKŲ TRADICIJA SUSIJUI SU LIETUVIŲ 
TAUTO PRAEITIMI IR ATEITIMI

sakė teisininko
norėtų sudaryti 
jis vis neturėjo 
pas teisininką.

Ir štai kokia nelaimė įvyko.
Jis vyko automobiliu į automo 
bjlių perdavėjų- konvenciją.'-—o- — — o- ~—o.„—,
Aufombbįliu susidūrime Jo-’ Will Is a Way To Avoid Jrou- 
naitjs buvo u^rtpųšį^s Pagal hle.Sun-Times, 10.22.78), pr. š.

SVARSTĖ $L’§IKALT}MŲ IR

NEDARBO DipEmiO

PRIEŽASTIS

sietus suiĮjter.ęsąotiems žmo- ? 
nėms nedarbo klausimais įėj.i-l 
inas laisvas, pr. ter.

Praeitą antradienį Chicago- 
je, Woodlawn bažnyčios Good 
Shepherd, 5700 S. Prairie, įvy
ko suinteresuotų žmonių dėl 
švietimo trūkume ir nębarbo 
apylinkėje augimo diskueinis 
susirinkimas. Vadovaįs buvo 
Woodlawn organizacija ir Na
cionalinė People’s Action ir: 
sponseriu buvo TV 26 kanalas 
(WC.IV)- Finalinė' sesija buvo 
to§ pąt dienos vakare Austin 
United Church of ęhriąt pątal- 
posję, 4650 W, Pbjo St.

W.Qpdlawn organizacijos at
stovas Joe Gąrdjąęr pasakė, 
kad didžiaųsiąs benardbių 
grupes sudaro lotynai, juodu
kai įr moterys, Konsfatuoti 
tiūkumai švietiųio srityje, ne
pakankama tran-portaeija, dis 
krinąįnacija ir infliacija, kurie 
nukelia podidėjusį nedarbą.

Owen Douglitery iš Majoro 
ifaupowei įstaigos teigė, kad 
♦'Daugiau jaunulių, jaunes
nių Augti 18 ųretų amžiųus yra 
kalėjime, negu įsirašę į Job 
Corp ar j (LETA programą”.

Maty Davidson. Ghicagos unį 
versiteto atstovė pasakė, kad 
šiame mieste esą daugiau bc- 
.darJdų m< gu oficialios įstaigų-, 
^kejlda-

Fintilmė Jncr (Ji) Jojuiim/ seOiaudoją namų apšildymui.

PRIĖMĖ ĮSTAT. PROJEKTĄ 
VYK AMŽIAUS ASMENIMS

SUŠELPTI
Pąsiųjyįąs Hlkuois valstijos 

Ątptoyų Rūpių nario Michael 
Midau (D. iš 27 węrdo) įstaty
me projektas sušelpti vypęsflįo 
amžiaus žm<mę§ if jiedąrbiil
gus astąęnį.s ap^yaustytas Ats
tovų rųmų ųipkesčių komite
te jr vieąbąįsįąi prijiųtas..

Tas projektas jiumato gra
žinti 7pr/o padidėjusių patar
navimo išlaidų (utility) senior 
rams ir nedarbingiems asiuę- 
nin)?, ku.rięi turi tęįsę į “Circuit 
Breaker" programų, — paąiš- 
kįno Madigan, Atstovų Rūmų 
daugumos lyderis.

Pastaruoju metu patarnavi
mo išlaidos labai smarkiai 
padidėjo, .dėj.lo mokesčių grą
žinimas (refund) būtų iki $50.

Illinois Commerce Komisija 
koųstatavo, kad smarkiai pa
didėjo išlaidos už elektros ir 
natūrudo gazo vartojimą, lo
dei turintieji teisę j “Circuit 
Bnakcr" lengvatas, automatiš
kai gautų pen» k' tų inokos- 
ėių grąžinimų (refund grant), 
prie, tų a.sinenų balų prijungti 
ir vartotojai alyvos ;j- augliu,

Cleveland, Ohio. — Dėkoja
me už gražų Šv, Velykų proga 
sveikinimų. Velykų tradiciją 
reiktų plėsti, neduoti jai išblė
sti, nes ji susijus su mūsų tau
tus p.rąęįtįmi jr dabartimi, nes 
ji pąjąikp mūsų- tarpęvienybę.

Per praeitas Velykąsmargu 
čius mušėme pas mūsų vyresnį 
sūnų Algį, kuris gyvena Cleve- 
lando priemiesty, Brucwige, 
apie 30 mylių nuo mūsų namų. 
Po Velykų galvų neskaidėjo, 
nes stiprių gėrimų vartotoju 
nebuvo. Aš jau priklausau vi
sai negeriančių grupei. Gydy
tojai ir tabletės mažai padeda. 
Tolimesnes distancijas su ma
šiną nedrįstu važiuoti, ypatin
gai vienas. Tik dar po Cleve- 
landą ir Į netolimas apylinkes 
važinėju. Prję namo ir kito
kius didesnius darbus Algis pa 
deda atlikti.

Mano žmona su savo moti
na Lietuvoje susirašinėja. Ne
seniai gavau iš-Jpno S. , laišką 
iš Kauno, Retai, susjrąšįnėja- * * - -* me, visi laiškai,be turinio, jau 
čiama baimė. Ar. neužmiršote 
Šumauskų ir kit^. panašių. Su 
padoriais žmonėl^^f vestis dis
putus gali būtį l^okia ’ nauda, 
bet su tokiomis padugnėmis— 
neapsimoka. Tiems, kurie su
kūrė Darbo Rūmus,, tai jiems 
žinomos visos ?sin.ulkmenos. 
Būtų įdomu smulkiau D. R. 
šumauskinę kritiką pakrati
nėti ir per laisvą spaudą užme
timus atremti.

dėmesio. I
Ateina pavasaris, atsiranda’ ligoninė, 

daugiau darbų lauke, apie na
mus.. Pąs sūnų pasisodinarite 
nemažai pamidorų. Pietauja
me, kaip ligi šiol amerikiečių 
pensininkų klube, tai mums 
mažiau tenka darbuotis savoje 
virtuvėje. ..Sabina ir 'Vik. R.

i invalidu .-—teigia šy. Kryžiaus 
pr. pet.

čia u iujr.o<lytose vjvt<»sC. Vi-
Valstijos Rep. Joim F. Sharp 

(f), iš 49 wardo) yra oo-spon.

— z .. . . 4j.Ip.4Ip1 T.T

tjiux'i luph k» isJhIh;. |><m cehaomial giutaro krtfOliat .
n zie.I.J, 1-liinM Rosenthal u kih>s dovanos.
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seris šio Utility Usete. Refund 
biliaus kartu su atstoAu Madi- 
ganu. fu. ftoij

Clevelande lietuviškas gyve
nimas j.ūda. Tikrai yrą žmo
nių pasišventusių visuomeniš
kiems reikalams-Lietuviąį turi 
dvi parapijas, įneš priemiesty
je neturime nė vieąos, bet . už
tat nematome juodiky yeįdų. 
ęieyelaųde negrai, pigšimo tik
slais nužudė tris įiętuyįus^ o 
apiplėštų ir apmuštų — keli

Dįabetikams paskaitos
Food Service dėpSrtamentas 

ruošia diabetikams paskaitas. 
Jos prasidėjo balandžio 23 d. 
ir tęsis iki bal. 30 d. vakarais 
nuo 7—9 v. p. p. šv.- Kryžiaus 
ligoninės patalpose — 7-East.

Paskaitų dalyviai bus supa
žindinti su Įvairiomis diabeto 
(cukrinės ligos) fazėmis. Bus 
paaiškinta kaip veikia insuli
nas, kokios reikia laikytis die
tos, apie laboratorijos testus, 
ir kt.

Registracijos mokestis —$5. 
L-žsjręgistr.ųoti gąlbpą nųp pir 
mądįeoio iki penkį, paskųpibi- 
nus gel. F&pd Sęrvigę pedąrfą 
mentui.

Nebijokite diabeto.
šimtai. Valdžia į tai bekreipia kite #kąd diabęląs jus pądarys

§OS<t
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INTERNAL REVENUE ĮSTAI 
GOS ĮSPĖJIMAS

Chicagą, Ill. —Mokesčių mo
kėtojai pnvalo reikalauti, kad 
jiems parodytų pažymėjimus 
(credential), kad asmuo esąs

> Internal Cervice tarnaųtp- 
•s, jei jis prisįstątp kąjp mp-. 
esčių rinkėjas
Beveik visos instancijos, ku

riems mokesčių mokėtojas sko 
liūgas bet kokią sumą pinigų, 
pirmiausia gauna raštu prane
šimą, prieš tai, kol IRS tar
nautojas skolininką aplanko. 
Be to, kiekvienas IRS tarnau
tojas, kuris kontaktuoja skoii- 
ninkųs}turi su savimi turėti pa 
žymėjimą (distinctive indenti- 
fication) ir privalo jį parodyti.

Mokesčių mokėtojas, kuris 
nėra tikras, kad pasivadinęs as 
muo esąs IRS tarnautojas, prį 
valo paskambinti IRS's inter
nal Security Division, Office 
of Regional Inspector, telefonu 
(312) 886-5855.,, ,

JŪS KLAUSIATE,

DĖL GAUTO PELNO 
REZIDENCINIUS NAMUS 

PARDAVUS
Chięągo} UI. — Ar jus esate 

55 metų ar vyresnio amžiaus 
asmuo ir pasiruošęs parduoti 
savp namus? The Revenue Act 
iš 1978 m. pakeitė kaį kuriuos 
mokesčius, liečiančius gautų 
pelną, i czįdmcinius namus 
pardavus. Sekantieji klausimai 
ir į juos atsakymai prisiųsti 
Internal Revenue įstaigos, ku
rį smulkiai paaiškino įstatymo 
pakeitimus:

KL, Ar tie^a, kad may nerei

kės mykėti mokesčių iki $100," 
000 už gautą pelną ' rexidenci- 
nius namus pardavus? Jonas

ATS. Taq>. Jeigu jūs ešatė 
55 metų amžiaus,, tai jūs gali
te atskaitytj (exclude) iki 
$100,000 ($50,000 tuo atveju, 
jeįgu esate vedęs, pildąs mo
kestinį pareiškimą atskirai — 
seperately), gautą pardavimo 
pelną už pagrindinę reziden
cijų Po liepos 26 d. 1978 m.

« »
KL. Kiek laiko aš prįvalau 

laikyti namą, kad būčįau kva 
lifikuotas gauti šią naują iš
imtinę (new exclusion)?

ATS. Kad turėtumėte teisę į 
šią naują mokestinę lengvatą, 
jūs turite būti vedęs ir savo 
rezidencijoje gyvenęs iš viso 
trejus metus iš penkių metų 
laikotarpio, prieš jos pardavi
mą. Tačiau mokesčių mokėto
jas, 65 ąr vyresnįo amžiaus, ku 
ris savo rezįdenęiją parduos 
ar ją pakeis į kitą prieš liepos 
26 d., 1981 m,, gali pasirinkti 
kitą laikotarpį, t. y. 5 metus iš 
8 melų testo,

Š « S . j A_
KL. Kiek kartų aš galiu gau

ti tokią progą išimtinei ‘ (ex
clusion) gauti savo -rezidenci
ją pardavus? . /t Ai

ATS, Vieną, kaį'tą. TokĮ.a 
mokestinė nuolaidą - (brake) 
yra galima tik vieną kartą j^- 
sų gyvenime. ■ A ’ ':

* ❖ >jc ■ .

KL. Aš esu virš 65 metų '.am
žiaus šio krašto pilietis -Įr 
prieš vienerius metus grąžinant 
mokestinį pareįškimą aš ga
vau $35,000 išimtinę^(exclu
sion) savo rezidencinius na
mus pardavus. Ar aš-Įurįu tei
sę į $100,000 išimti(exclu
sion) ? ■ , , . Linas

>, u’ • •

ATS. Taip. Naujas įstaty
mas panajkino seno įstatymo 
$35,000 išimtinę (exclusion) sa 
vo rezidenciją pardavus. Ta
čiau tie nmkęščių mokė tojai, 
kurie' pąąirinko ^35.0$) įsi m- - 
tibęA£ėxcln§i.Qii) pieš tą efek- į 
tiųę datą, ..pagaJT.»^ųų jstaty- ? 
mą, v išdėlio gali pasirinkti 
$1.00,000 išimtinę.? V if

* * * ■

KL. Aš jau yįęną kartą ga
vau pelno, pardovęs rėzideuęį- 
nįus sąvp namus. Po to nuslpjr 
kau naują rezidenciją. AlgnP 
jjnoųęi persikėlus į. kišų mjh- 

■ tą ,aš pąrd.ąytau šiuųs .ngųjųs 
namus, me.išg\węąęs jųpsę 18 
mėnęsių. Ar aš gaiin gautą peį- 
ęą pasilaikyti, neųmkaui pa
jamų mokesčių? ži).

ATS. Taip. Pagal naujo įs
tatymo nuostatus,■' mokesčių 
mokėtojas gali gautą pelną už 
parduotą rezidenciją, nofs gy
ventą joje 18 mėn. laiką, ir dėl 
tarnybos persikėlimo reikalų 
parduotą, pasiląįky6, nemo
kant pajamų mokesčių.

^inul.kėspų infonriaeijų šiuo 
rejkalu galite gauti Depart
ment of the Treasuryt Internal 
Revenue Service, District Offi
ce, Chicago, III., tęi.

Lietuviškai paaiškinimjis su 
teikia ir reikalui esant formu
liarus užpildo LB $oc. Klubo 
reikalų vedėjai A. čępuliSj 
3269 S. Halsted SL Chicago u ’ " ’1L. pr. fab.

For your headache get 
extra strength and safety, too. 

by a ^ane| of uscd 

directed. BurAnacin gives you 
t more pain reliever than aay ’ J’ 

regulaf <strengtKheadache ■ • ‘-a 
tablet. Givas you safety , 

want. Read and follow labd

Anacin* has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache expect with extra strength.yįj . 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label' 
pajn reliever recognized safe directions,.*. ; ; . .
Extra strength with safety.That's common sense.Thafs Anacin. * "
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CICERO

VACLOVAS VERIKAITISDIRIGENTAS

Sėkmės

ERWIN J,

MAGIŠKU

NAUJIENŲ 65 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Martinių Restorane
2500 W. 94th St

DAINOS $10.30

$10.00

Minkšti viršeliai

$10.00Minkšti viršeliai

Pridėti doleri pašto išlaidoms.

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

SVEIKINIMAI
VAKARIENE
IR ŠOKIAI

Berwyn o mo- 
trakinio, prie

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, Ill., 60608

— Pakistano diktatorius Zia 
nori tapti vyriausiu viso krašto 
mula. Jis nenori klausyti apie 
mažesnės klasės mulą.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 

(Prie 47-ios)

tolimesnių baliaus malonumų ir 
vos apsiramino, kai prie mikro
fono priėjo “Nepriklausomos 
Lietuvos” bendrovės vicepirmi
ninkas, nuo miškų kirtimo laikų 
iki šių dienų nepailstamai ir 
nuoširdžiai besirūpinąs “N. Lie
tuvos” savaitraščiu JUOZAS 
NORVAIŠA - GIRINIS.

VELTUI ĮVERTINAME
JŪSŲ NAMA 

KALBAME LIETUVIŠKAI

-• ' ' Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

- - — arba telefonu HA 1 - 6100

. Jaunųjų Talentų programos 
pravedamu pirmininkas pakvie
tė dr. Bronę Motušienę.

Gerb. p. Motušienė savo įžan
giniame žodyje labai gražiai 
sveikino jaunimą- Muzika, šo
kiai, daina tai yra tos iš sielc-s 
gelmių išaugančios gėlės, kurios 
švelniai nuteikia ne tik juos iš- 
prldančius, bet ir visus žmones. 
Menas, tai mūsų gyvenimo pa
puošalas. Ponia Motušienė ragi
no jaunuosius tobulėti ir siekti 
vis aukščiau. Gražūs žodžiai, 
pagyrimai ir paraginimai po 
kiekvieno' pasirodymo vertė nu
sišypsoti ne tik jaunuosius mu
zikos atlikėjus, bet ir tėvelius 
bei svečius.

Pirmieji pasirodė tautinių šo
kių “Ratelis” šokėjai, vadovau
jami ponios Sofijos Palionienės. 
“Ratelis” pašoko Noriu miego 
ir Aguonėlę. Nesusirinkus vi
siems šokėjams, teko poras su
keisti, o viena visai poros netu- 
rėjo. Nors ir su klaidelėmis, bet 

į gražiai pašoko jaunimėlis. Šo
kiams akordec'nu grojo muzikė 
Kristina Griniūte.

. Sekanti buvo mažytė Vita Žu
kauskaitė, kuri pianinu paskam- 

1 bino du dalykėlius: Sonatina ir 
Atsiųskite klaunus.

'David Martyn paskambino 
Mazerca Opa 67 nr. 3 iš Šopeno.

2 Jauna panelė Sendra Raundo-

ISTORIJA, I ir II dalis.
Minkšti viršeliai.........

4:30 vai. po piety
Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 dol

neeilinį šiais metais spaudos 
Salių su puikiu koncertu.
U Elzbieta Kardelienė

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71 st St., Chicago, Ill.

RŪPESTINGAI IŠPUJJOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Išprievartavo moterį

CHICAGO.— Monroe ir Dear
born gatvių CTA požeminio 
traukinio stotyje apie 5 valan
dą popiet vienai 
teriai belaukiant 
jos priėjo keturi vaikėzai. Vie
nas ju pasakė jai; “Tu eisi su 
mumis” ir išsivedė aukštyn į 
gatvę ir Įstūmė Į automobilį. 
Porą valandų pavažinėjo juo
džių gyvenamoje miesto dalyje 
ir po to nusivežė į apleistą ne
gyvenamą namą. Po kiek laiko 
vaikėzai ją nusivedė į tuščią 
apleistą automobilį, kur nema
žiau kaip šeši ją pakartotinai 
išprievartavo. Kai kurie nuėjo 
ir grįžo savo draugus atsives- 
dami. Vaikėzai buvę nesenesni 
kaip 14 ar 16 metų paaugliai.

Moteris vėliau buvo pastebė
ta CTA stotyje prie 55-tos gat
vės apsvaigusi ir pusiau išreng
ta. Policija ją nuvežė Į Mercy 
ligoninę.

Iš 14 dainų, lygiai pusė — 
okupuotos Lietuvos kompozito
rių kūriniai.

Choras turi labai gražių (ypač 
tenorų) ir stiprių balsų, bet

Padėkojęs chorui ir jo vado
vui V. Verikaičiui už gražų 
koncertą, palinkėjo ir šiam vy
rų chorui išgarsėti, kaip tapo 
garsus lietuviškame pasaulyje 
V. Verikaičio išlavintas moterų 
choras. Jis pakvietė “N. Lietu
vos” rudens baliuje Toronte iš-; 
rinktą baliaus karalaitę — gra
žuolę Vidą Barakauskaitę ir 
taip muzikaliai puikia technika 
chorui akompanavusią pianistę 
Lindą Marcinkutę.

Kartu su dirigentu V. Veri- 
kaičiu jos buvo apdovanotos 
puikiomis raudonų gvazdikų 
puokštėmis, kurias įteikė jauno
ji Asta Norvaišienė, atvykusi 
į . spaudos balių iš Bostono su 
savo vyru Šarūnu.

Torontietei karalaitei Vidai 
buvo įteikta karalaitės pereina
moji dovana, o chorui vakarie
niaujant, . pastatyta atsigaivini
mui didžiulė bonka taip vadina
mo tauraus gėrimo.

Vėliau buvo pranešta, kad To
ronto Lietuvių Namai laikraš
čiui paremti paaukojo $300.

Toliau sekė labai skaniai pa
ruošta karšta vakarienė, kava 
su pyragais ir linksmintasi šo
kant, gurkšnojant skanius gėri
mus, mėginant laimės loterijoj, 
iki vėlyviausios nakties.

Salėje matėsi daug svečių iš 
Toronto ir iš tolimesnių apylin
kių, kurie tik turėjo laimės pa
tekti į salę.

Didelę padėką reikia pareikš
ti “Nepriklausomos Lietuvos” 
bendrovės valdybai su pirmi
ninkais L Petruliu, redaktoriu
mi Pr. Paukštaičiu ir J. Norvai- 
ša-Giriniu priešakyje už tokį

Jaunųjų Talentų Pasirodymas

Š- m. balandžio 22 d. šv. An
tano pauapijes salėje RLB-nės 
Cicero apylinkė surengė Jaunų
jų Talentų pasirodymą.

• Apie 12.0.1 vai. pirmin- St. 
Pranckevičius atidarė šį paren
gėm į, pasveikino jaunuosius 
programos dalyvius ir visus su
sirinkusius salėje. Deja, šį kar
ta m ižai publikos atsilankė ir 
pirm ninkas apgailestavo žmo
nų nesidomėjimu. Gal iš dalies 
ir čia via tiesa, bet ta diena su
puolė ir daugiau parengimų: 3 
vai. po pietų vyko Lietuvių Ope- 
i ’> spektak'is ir taip pat 3 vai. 
Vyčių salėje įvyko Nemuno 
rinktinės šiauliu susirinkimas. 
Tuo badu žmones išsibarstė >r 
visur tą pačią dieną nebegalėjo 
dalvvauii.

* Visi programos atlikėjai gavo 
iš pirminiako Pranckevičiaus 
vokus su dovana už atliktus da
lykėlius. Visų pasirodymai bu
vo lygiai įveirtinti ir nei vienas 
neliko . nuskriaustas.
mūsų jaunimui.

Po programos visi susispietė 
prie kavutės ir užkandžių, ku
riuos paruošė mūsų nepailsta
mos šeimininkės: Irena Pranc- 
kevičienė, Elena Novickienė ir 
Nijolė Skopienė. Tuo pačiu me
tu veikė ir gausi loterija, ku
rią tvarkė p. Liudvika Dubaus- 

, kienė, o jai talkino p. K. Runi- 
mas. Vaikai visą laiką turėjo

uis gražiai paskambino V<-------
Rapsodiją Nr. 2 (Franz Liszt).

Turbūt visi esame pastebėję, 
kad beveik visuose ruošiamuo
se parengimuose matysime nuo
latinę programos dalyvę, malo- : 
nią mergaitę Danutę Ihranckevi- 
čiūtę. čia ji vargonais pagrojo 
du nuotaikingus dalykėlius: 
Kažkur mano meilė (lyrinė dai
nelė) ir Brangūs nameliai iš L. 
Welk repertuaro. ,

Gediminas Pr;inęke\iėius irgi 
vargonais pagrojo iš filmo Ro- 1 
meo ir Julija. T aip pat G. Prane-, 
kevičius su draugais John lle-i 
cker ir Steve Malėja būgnu ir 
gitarų muzika atliko Fool for 
the celt ir Overture. Pabaigai 
Gediminas atliko solo su būg
nais.

Žinoma, ši muzika jau triukš
minga ir mūsų publikai nepri
imtina. Jaunimas ją mėgsta, 
bet, manyčiau, kad kituc’se Jau
nųjų Talentų pasirodymuose jos 
daugiau i repertuarą nebe- 
itrauks.

TEIRAUKITĖS
TELEFONU 

254-8500

Kanados naujienos 
Montrealio “Nepriklausoma Lietuva” 
savaitraščio metinis spaudos balius

liausio pianissimo.
Viduryje programos solistas 

V. Verikaitis savo malonaus ak
sominio tembro baritonu padai
navo dideliu įsijautimu T. Tosti 
romansą “Tavęs nebemyliu”.

VACLOVAS VERIKAITIS ne 
tik visapusiškai išsilavinęs mu
zikos moksluose, bet ir didžiai 
Dievo apdovanotas artistiniais 
talentais.

Jo gražus balsas žavi klausy
tojus. Diriguodamas chorui jis 
būna ritme visu savo kūnu ir 
jausmais, lengvai išgaudamas iš 
dainuojančių pageidaujamą iš
pildymą.

Gerai išsimokslinęs kompozi
cijoje, jis suharmonizuoja melo
dijas ir transponuoja kitų kom
pozitorių kūrinius, pritaikyda
mas dainas savo chorų pajėgu
mui ir net parašydamas dai
noms žodžius, jei būna reika- 

Pipkės dūmai i lįnga.
Visa tai galima buvo matyti 

iš anksčiau Montrealyje koncer
tavusio jo suorganizuoto išgar
sėjusio moterų choro ir šio va-

MEMBER

RELE
INTER-CITY RELOCATION SERVICE

Š.m. balandžio 21 d. Aušros 
Vartų salėje įvykęs balius buvo 
labai skirtingas nuo visų pra
ėjusių metų spaudos balių.

Iš tikrųjų, pirmoje eilėje tai 
buvo neeilinis koncertas, o tik lengvai pasiduodančių dirigento 
po jo publika galėjo džiaugtis nurodomiems niuansams iki ty- 
baliaus nuotaikomis. “Nepri
klausomos Lietuvos” vadovai, 
ačiū jiems, šįmet pakvietė iš 
Toronto prieš pusantrų metų 
muziko Vaclovo Verikaičio su
organizuotą ir jo vadovaujamą 
vyrų chorą, kuris š.m. gegužės 
mėn. 12 dieną bus pakrikštytas 
vardu “ARAS”.

Gražūs ir stiprūs, lyg ąžuolai 
33 vyrai, gelsvomis uniformo
mis ir labai disciplinuoti, pub
likai nematomų, bet chorui la
bai suprantamų griežtų ir tiks
lių dirigavimo judesių valdo
mas choras padainavo vienas ir 
dirigentui Vaclovui Verikaičiui 
kartu dainuojant solo, padaina
vo baliui pritaikintas dainas 
kompozitorių J. Bertulio, J. 
Štarkos, V. Budrevičiaus, A. Mi
kulskio, Br. Jonušo, E. Balsio, 
V. Kuprevičiaus, T. Makačino, 
A. Raudonikio ir keturias ko
miškas dainas 
(T. Makačino), Jei taip būtų (J. 
Gaižausko), Negerk trečios ii 
Neskųsk, broluži, tu barzdos (V. 
Juozaičio).

karo vyrų choro, kuris savo ga
lingus balsus atidavęs dirigento 
valiai, išdainavo ne tik kūrinių 
gaidas, bet ir kompozitorių vi
sus tarp gaidų sužymėtus niuan
sus ir paties dirigento sumanytą 
interpretaciją.

Reikia tik palinkėti Vaclovui 
Verikaičiui ilgiausių metų ir 
saugoti savo sveikatą, kad jis 

į suorganizavęs vis naujus cho
rus, dar ilgai juos taip artistiš
kai valdytų, ir savo bei choro 
koncertais džiugintų visus mus, 
išblaškytus po tolimas šalis.

Koncertui pasibaigus, pilnutė
lė salė, net nesutalpinusi visų 
atvykusių išgirsti choro koncer
to, entuziastingai plojo, šaukė 
“bravo!”, reikalaudama daugiau 
dainuoti. Ir nors choras padai
navo dar dvi dainas, publika vis 
tiek nenurimo. Atrodo, buvo 
pasiryžusi dainuojantį chorą 
klausyti visą vakarą, atsisakant

apgulę tą stalą. Žinoma ii lai
mėjo gana daug.

Antri metai kaip Cicero BI.B 
engrų Apylinkės Valdyba rengia pana

šias popietes jaunimui. Aš ma
nyčiau, kad kitais metais reikia 
dar daugiau jaunimo pralauk
ti ir būtinai tuo reikalu daug 
anksčiau pradėti dirbti, kad bū
tu užtenkamai laiko kontaktuo
ti gausesnį jaunimo būrį. Tada 
turėsime geresnį pasisekimą, gal 
įdomesnę ir įvairesnę atliekamų 
dalykų programą.

A p. Skopas

KNOW YOUR HEART
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VLIKas turės ieškoti būdų, kaip komunistus iš
prašyti iš Lietuvos. Lietuviai žinojo, kad VLIKo dar- 
i bas buvo didelis, sudėtingas ir sunkus. Bet ’’e^uviM 
niekad didelio ir sunkaus darbo nebijojo. Jie moka pa
siryžti, savo jėgas sukapti ir iš darbo baro ne
sitraukti.
ų Lietuviai buvo susirūpinę, kai pajuto, kad žmonės, 
pristatyti prie didelio darbo, labai dažnai tarp savęs su 
sipykdavo. Vieniems būdavo pažeistos ambicijos, kiti 
nepajėgė problemos aprėpti, o tretieji pradėjo vieni ki
tus kaltinti. j

VLIKo tarpe atsirado ir tokių, kuri pradėjo VLI
Ką niekinti ir nekartą pasisakė už VLIKo panaikini
mą, arba narių tarpe sukeldavo nepabaigiamus ginčus. 
Kartais susidarydavo įspūdis, kad VLIKo narių tarpe 
neapykanta būdavo didesnė, negu neapykanta prieš pa
tį didžiausią lietuvių tautos ir visos žmonijos priešą. Ta 
neapykanta kartais buvo tokia didelė, kad viešai buvo 
kalbama apie VLIKo suskaldymą ir kovos už gimtinio 
krašto nutraukimą...

Visi džiaugiamės, kad tos nuotaikos jau išsiblaškė 
ir ta bereikalinga ir beprasmė neapykanta jau išgara-

Ivo. Visus džiugina mintis kad VLIKą sudarančios or
ganizacijos i-ado bendrą kalbą pačiu svarbiausiu klau
simu — Lietuvos laisvės klausimu.

Visiems džiugu, kad VLIKo priešakiu pastatytas 
Lietuvos laisvės reikalus suprantantis ir didelį taktą 
turintis žmogus — Dr. K. Bobelis. Visiems malonu, kad 
visos politinės grupės, besijaudinusios nelemta padėti-

Laukiame iš VLIKo našaus darbo
Šiandien, balandžio 28 dieną, Chicagoje posėdžiau

ja Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto valdyba 
ir taryba, VLIKo valdybai, kaip mūsų skaitytojai žino, 
vadovauja Dr, Kazys Bobelis, devynius metus vadova
vęs Amerikos Lietuvių Tarybai, o VLIKo tarybai šį 
mėnesį pirmininkauja Grožvydas Lazauskas, valstie
čių liaudininkų pirmininkas.

;Mes jau šiltai atsiliepėme apie VLIKo tarybą, iš
rinkusią Dr. Bobelį VLIKo pirmininku, o pastarąjį 
sveikinome už naujos valdybos sudarymą.

Vyriausias Lietuvai Išlaisvinti Komitetas buvo su
darytas pavergtai mūsų tautai išlaisvinti. Visi žinome, 
kas yra įpareigotas vadovauti šiam darbui, bet ne visi 
suprantame, kad , tai yra nepaprastai didelis darbas. 
Atsimename, kad Lietuvai nepriklausomybę atėmė dvi 
susitariusios galingos valstybės. Viena nedrįso kovoti 
prieš nedidelę lietuvių toutą,, bet susitarė nacių valdo
mi vokiečiai ir komunistų valdomi rusai. Jeigu abi val
stybės būtų buvusios demokratinės, tai vargu jos būtų 
pradėjusios vergti savo kaimynus. Komunistai norėjo 
pavergti visą pasaulį, o naciai norėjo Rytų Europą pa-

aese

M. Stankūnienė. Kalendorius.

Tokiems tik kartuvės tinka”. 
' Taigi kiek neapykantos kitaip 
i galvoj antiems.
j Dr. K. Bobelis, ALTos pirmi-

mi,pasiuntė į VLIKą reikalą suprantančius žmones ir įpa- • ninkas, savo pa^eiškimu tinka-
reigojo juos imtis rimto darbo.

■ Esame tikri, kad lietuviai supras reikalo svarbą, 
parodys reikalingos pakantos ir sugebės įtraukti į di
delį darbą kiekvieną vyrą ir moterį, kuriems rūpi Lie
tuvos laisvė ir jos gyventojų gerbūvis.

Visi žinome, kad vienas vyras ne talka. Stenkimės 
visi talkon, Vieningai dirbdami 4- 'kalnus nuver
sime.

mai nušvietęs lietuvių hitleri
ninkų ir -voldemarininkų kenks
mingą veiklą. Jis yra parašęs, 
kad 1941 m. liepos mėn. 23-24 d. 
Kaune įvykusį sukilimą, kurį 
lietuvių — progestapininkų -ran-

ZIGMAS L GURA

i I
, . .... - AT.. , . . j Šio įtaka ir žygiai,.o ir
daryti savo imperijos vergais. Abi valstybes pralaime-(1904 VL7 a. atgavus, 1904.XII. 10 
jo. Vokiečiai neteko trečdalio savo žemių, o rusai nete-lvien savo vieno pastangomis ir 
ko taikos.

Karo pabaigoje Europa buvo paskirstyta į ketu
rias zonas, kad kariai palaikytų tvarką iki Europos tai
kos sutarties. Bet rusai taikos sutarties bijo, kad pa
vergtos Rytų Europos tautos prieš juos nesukiltų. Jie 
taikos labiau bijo, negu tarptautinio karo, nes taika 
gali padrąsinti rusų tautą sukilti prieš pačius didžiau
sius rusų tautos išnaudotojus — komunistus, sovietinio 
imperializmo nešėjus.

VLIKAS turi rasti kelią į lietuvių tautos laisvę la
bai jau sudėtingoje ir supintoje tarptautinėje padėty- 
je. Lietuviai žino, kad iš komunitsų . laisvės Lietuvai 
negaus. Lietuva tapo laisva kovoje prieš komunistus. 
Komunistus reikėjo išvyti iš Lietuvos, kad patys lietu
viai galėtų savo krašto reikalus tvarkyti. Lietuviai ne
bus laisvi, kol komunstai nebus išvyti ar kitokiais bū
dais išprašyti iš Lietuvos.

LAISVOS MINTYS
(Tęsinys)

O juk draudžiamosios spau- tis nepriklausomai Lietuvai tik 
dos atgavimą pagreitino ir nulė- pirmeiviškas liaudininkas My 
mė liaudininko inž, Petro Vilei- kolas Sleževičius išgelbėjo tik-

i išleido pirmąjį lietuvių dien
raštį “Vilniaus Žinios”. Jo lėšo
mis išleista ir daug knygų.

Ir socialdemokratų vadas 
prof. S, Kairys 89 psl. yra pa

kasęs: “Vilniaus seime 1905 m. 
.susitikę ir dų pikčiausi priešai: 
kuniginis ir socialistas”. Social
demokratų atsišaukime — “Ap
sisaugokite nuo Antanavičių, 
Laukaičių- ir Budzeikų kunigų 
— jie keršto mokytojai ir žmo
nių priešai”. Ir Amerikoje nuo 
dr. Šliūpo laikų lietuviai pasi
dalinę į dvi sroves. Pagaliau ir 
1918 m. Valstybės Taryboj teko 
pasipriešinti kunigų ir tautinin
kų organizuotam Uracho kvie
timui Lietuvos karaliumi, vadi
nasi, vokiečių įtakai. Ir kurian-

zultate buvo panaikinta lietuvių 
partizanų krauju atkovota Lie
tuvos nepriklausomybė. Stebėti
na ir net klaiku darosi, kad buvę 
Gestapo (vokiečių saugumo po
licijos) agentai, Lietuvių Tau
tos judai — -‘garsiausias” Ges
tapo pasekėjas J. Pyragius, S. 
Kviecinskas, K 'Šimkus. Ig. Tau- 
nys ir kiti išdrįsta rašyti dema
goginius, neteisingus, falsifikuo
jančius tikrovę laiškus į lietu-

asmenybė. Jis, nors laikęs save. dėjęs Lietuvos universitete pro- 
religingu, Kybartuose, didžiulia- fesoriąutį, parašė straipsnį, kū
me socialdemokratų mitinge yra name labai išpeikė visus Lietu- 
pasakęs: “Jeigu norite apsaugo- vos universiteto profesorius, iš- 
ti Lietuvą nuo inkvizicijos at- skyrus Smęįoną, su kuriuo tadą 
gaivinimo, jeigu norite, kad d ar buvo nesusipykęs, kas įvy- 
mūsų tėvynė būtų laisva, de- ko vėliau, nepasidaljnant “ka- 
mokratiška ir kultūringa, — tai ’ runą”, esą, jam pasakęs kažkoks 

berods estas profesorius, kad 
jam turį būti gėda su tokiom 
menkystom universitete dirbti. 
Smetonai Voldemaras pasakęs: 
“Tu karaliauk, vadinasi, kaip 
prezidentas, tik reprezentuok 
valstybę, o aš valdžia”. Smetona 
su tuo nesutiko ir jie išsiskyrė, 
pradėdami tarpusavę kovą, pa
dalinę tautininkų sąjungą į sme- 
tonininkus ir voldemarininkus.

: c (Bus daugiau)

) Vilti- Lili. • e. T

spaudą Tą Lietuvos nepriklausomybės J ^ską sPa“įl irne grasinti _ 
I.XII.10 faktą ir padėtį 1926.XII.17 de- jredakcijai 
imis ir šinieji ekstremistai, krikščionys u.z i e e į vie ūmą
S dien, demokratai - kunigų partija ir tlkras istorinius faktus. Esą at.

tautininkai, kąip labai artimo 
dvasinio lygio, kartu įvykdė 
perversmą. Socialdemokratų va
das prof. inž. S. Kairys vėliau 
buvo pirmas rezistencijos vadas; 
ir prieš nacius, ir prieš bolše- 
vikus. ■■■'"

Kad geriau suprasti ir įsivaiz
duoti kokiais jąųsmais ir galyo. 
sena susikertą įvairiais reikš
mingais ir gyvybiniais atvejais 
tos dvi srovės, arba tie du ke
liai, tenka prisiminti charaktę- 
ringesųius pareiškimus, memo
randumus jr įvykius, Štai kun. 
Garmaus nuomonė apie Lietu
vos Seimo laicistinius, taigi pa
žangius atstovus: “Tai bjaury
bės, gyvatės, velniai chuliganai.

simenąs, kaip Pyragius pasakęs 
jo tėvui: “Mes čia veikiame 
Gestapo vardu ir Jūs, Pulkinin
ke, greičiau pasiduokit ir eikit 
namo. Duodam jums penkias 
minutes laiko apsigalvoti, o ne 
— tai Gestapas viską pats viešai 
sutvarkys, tada jums bus blo
giau”. Ir dar pamini citatą iš 
generolo St. Raštikio knygos 
“Kovose dėl Lietuvos” II tom. 
psl. 301-302, esą, “deja, kai ku
rių lietuvių rankomis, voldema
rininkų padedamas, vokiečių 
Gestapas suorganizavo net atvi
rą sukilimą prieš Lietuvos Vy
riausybę”.

Ir pats prof. A. Voldemaras 
juk buvo didžiai kontroversinė

neduokite nė vieno balso krikš
čionių demokratų blokui”. Vol
demaras ypač aštriai puolė ku
nigą Krupavičių, kuris, mena
mai, siekęs paversti Lietuvą Va
tikano provincija, klero valdo
ma su pagelba karo stovio, karo 
cenzūros ir tam panašių smurto 
priemonių, pažeidžiančių ele- 
mentariškiausias piliečių teises. 
Jis siūlė balsuoti, jei ne už tau
tininkus, tai už liaudininkus ir' 
socialdemokratus. Deja, bet vi
sa tai nesiderina, vykdant per
versmą ir po to su jo buvusia 
tikra diktatūrine tvarka ir nuo
latiniu kitokiu nedemokratišku 
elgesiu. Vienok net dar dabar 
“Sandaros” laikrašty, 1978 m. 
vasario mėn., P. Venclovos Vol
demaras buvo išgirtas, todėl šią 
proga tenka paliesti smulkiau 
jo kontroversinį gyvenimą.

— Praeitą ketvirtadienį Hy- 
derabade, Pakistane, sprogo di
delis valdžios pastatas. ' riš

— Specialistai tvirtina, kad 
apsiskaitę teroristai gali pasi
gaminti atomo bombą.

— Nepalyje du amerikiečiai 
įkopė į pačią aukščiausią Hima
lajų viršūnę.

— Perorganizuota Irano ka
riuomenė nutraukė visus ryšius' 
su mulomis.

— Silpniausias Sovietų val
džios žmogus yra Brežnevas. 
Raumenys jo nebeklauso. Ant
ras ligonis yra Ą. Kosyginas, 
turįs silpnus plaučius ir širdį. 
Nestiprus ir A. Grppiyka, turė
jęs kelis priepuolius.

— Galingiausias komunistas 
yra Andropovas, vadovaująs vi-

Rašė P. Venclcva, taigi Pijus 
Venclova, buvęs Kauno moky
toju ir mokytojų pirmininkas. 
Jo brolis švietimo ministeris 
komunistinėj Lietuvoj. Baigė 
savo rašinį taip: “Lietuva ne
teko didelio mokslo vyro, o po
litika jį ir pražudė didžiausio 
priešo — rusiško komunisto ran
komis”. Bet juk visi žinome iš 
laikraščių, kad Voldemaras pats 
nuvažiavo iš Italijos savo noru 
į rusiško komunisto rankas. Ar 
Voldemaras buvo didelis moks
lo vyras? Jis labai trumpą laikąj sĮems saugumiečiams, 
iš viso profesoriavęs ir tik pra- 

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE

(Tęsinys)

I Varėnos varėniečiai kairėje Merkio upės 
pusėe turėjo savo miškus, pievas, ganyklas ir 
dirbamus laukus. Laukų darbams jie gaudavo iš 
lenkų administracijos linijos pareigūnų leidimus 
linijos perėjimui laukų darbams ir gyvuliams 
ganyti.

I Varėnos ūkininkai tomis įtampos dienomis 
grįžę iš II Varėnos pasakojo, kad II Varėnos ge
ležinkelio stoties aikštėje įmontuoti garsiakal
biai tranri'uoja Varšuvos radijo stoties Lietuvos 
plūdimus ir kartoja sūkius “Do Kovno, Do 
Kovno”.

Tos transliacijos II Varėnos įnamius len
kus jaudina. Lenkų kariškių šeimos išvyksta į 
Lenkiją, nes pramatomas karas ir skerdynės.

Mūsų pusės žmonės įvykius komentavo, 
svarstė mobil'zacijos galimybes, bet šiaip buvo 
ramūs ir yžtingi.

Mes pro\ ncininkai įvykius įdėmiai sekėme. 
Vaistininkas J. Dabkus paprašė užeiti pas save 
kovo mėn. 15 d. (sekmadienį) vakare. J's pasa

kė, kad mūsų bendras pažįstamas iš Vozgirdonių 
dvarelio (80 ha ūkis) savininkas Petras Kopeius, 
smalsumo vedimas ir mėgstantis politikuoti, iš
važiavęs į Kauną ’r gal parvešiąs įdomių

Štai ką patyrėme iš svečio, grįžusio iš Kau
no, per vakarienę paprasmiui.

Lenkija — kryžkelėje. Valdžios žmonės no
ri su Lietuva žūt būt užmegsti diplomatinius ry»' 
sius ir baigti su Čekoslovakija “Teszion” klaust-' 
mu. Jaunesnieji valdžią remia, o senesnieji nuo
gąstauja ir nurodo, kad tų klausimų nesiryžo 
narplioti Pilsudskįs, nors jis buvo XX amžiaus 
pogrindžio žmogus, daug ko nebojo, jo nesaistė 
principai ir jam įžūlumo netrūko, bet politinė išr 
m’ntis diktavo santūrumą. Pagaliau savistovu
mas reiškia draugystę su Vokietija ir tas tolina 
ją nuo Antantės (Prancūzijos bei Anglios). Len
kai diplomatai nurodo, kad Lenkija, tūnodama 
tarp dviejų priešingybių: vokiškojo nacizmo ir 
rusiško komunizmo, galinti plačiai savistoviai 
reikštis. To viso pokalbio tokia išvada: jei Len
kija pateiks Lietuvai ultimatumą, tuo reikšis jos 
savistovumas.

Kiek man buvo žinoma, Lietuvos lenkai ry* 
sius palaikė su Lenkijos politikais per Paryžių 
ir Briuselį, nes Prancūzijos ir Belgijos atstovy. 
bėse Kaune tarnavo keletas Prancūzijos ir Bet
gi jos. piličių pareigūnų lenkų tautybės žmonių, 
seniosios Lenkijos em’gracijos likučių.

,. ■ Petro Kopcio perteiktos žinios buvo įdomios, 
bet ne kontrečios. Pagaliau Lietuva susilaukė 
ultimatumo 1938 m, kovo mėn, 17 d. Atseit, pra- 
slinkus dešimt dienų po įvykių Trasninkų 
kaime.. .

ĮVisa Lietuva sužinojo apie ultimatumą per 
radiją ir iš spaudos. Lenkai okupuotoje Lietuvo
je sekė lietuvių ramias nuotaikas ir net ryžtą ko
voti. Perlojiškiai, seni šauliai, ginkluoti budėjo 
prie Merkio upės krantuose. Varėniečiai įvykius 
savaip komentavo ir ultimatumo priėmimą mėn. 
19 d. sutiko nepalankiai.

LIKIMO IŠDAIGOS

Sudba igraet čeloviekom
To voznesiot ona ego vysoko, 

To brosit v bezdu bez styda.
Puškin

Likimas žaidžia žmogumi,
Tai iškelia jį aukštai,
Tai begėdiškai trenkia į prarają.

1939 m. sausio mėn. 4 d, užėjau į radijo 
reikmenų krautuvę Kaune, Laisvės alėjoje. Ra
dau Pavardaunio dvaro savininką Dodą Lvovą 
(60 ha savininką). Jis buvo apsipirkęs ir jo daik
tus pakavo, Nusipirkęs radijo imtuvui dvi lem
pas, rengiausi eiti, bet jis pradėjo pasakyti savo 
vakar vakaro nuotykį. Išeinant kartu, aš pasi
siūliau su paslauga — panešti jo vieną ry

šulį.
Štai Dodos gilus pergyvenimas, o man juo

kingas įvykis:
— Atvažiavome apsipirkti su Vasiliausku 

(Daugų valsčiaus buvusiu stambiu dvarininku) 
į Kauną vakar vakare, — sako Doda. Kadangi 
100 kilometrų važiavome arkliais, tąi buvome šil
tai apsirengę. Senom gerom dienom prisimin
ti, sugalvojome vakare užeiti į Versalio restora
ną. Buvome senai matęsi, tai kalbėjomės apie 
ūkio reikalus. Prie restorano durų pradėjome 
trepsėti, valydami sniegą nuo dideliu veltiniu 
batų ii laikėmės durų rankonos, kad nepaslystu- 
me. Restorano durininkas, priėjęs prie durų, ir 
jas pravėręs lenkiškai mus išplūdo:

— Ponai! Žinokite, kad restoranas, tai ne 
arklidė. Jūs savo dvarų arklidėse pripratę duris 
vaistyti ir trankyti, tai būdami mieste, užmiršo
te padorumą ir sustoję prie durų sulaikote po
niai ir ponus, Jūsų kojų trepsėjimas aidi visame 
restorane ir publika galj pagalvoti, kad perkū
nas trankosi mieste.

■ rr . , - - >*

(Bus daugiau)
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Marčiulionienė

EUDEIKISMAŽA STUDIJA

DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Direktorių

Asociacijos

YArds 7-3401

great na Tek: OLympic 2-1003

TeL: LAfajette 3-357J

TeL: YArds 7-1138-1139

AJVSULANSO 
PATARNAVIMAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
wedical Building) Tel LU 5 644S 
Priima Ligonius pagal susitarimą, 

lei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Chicagos

Lietuvių 

Laidotuvių

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitari rrą

6 slices bacon
2 T. sliced green onion
4 L all-purpose flour

W t. salt
% c. w£ ter

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMO BILLAMS PASTATYTI

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

DR. C. K. BOBELIS 
QENITQ-URINARY SURGERY

BNDD No. AB 3878711 ~ 
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, FL 33710 
Tel. (813) 321-4200

MOVING
perkraustymąs 

iš fvarny atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376 882 irba 376-5996

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE,

Avė. Pradžia 
Bas gražių 

minguesieius,

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

w ten- 
lt, basil 

epper. Add milk; cook 
for 5 minutes or till

=• Beginąs užtikrino, kad Iz- 
raelto karo jėgos laiku pasi 
trauks iš Sinajaus.

Does a meatless męaj. .sound 
like an incomplete meal? It 
doesn’t have to be. A meal with
out meat can be nutritious, deli
cious and easy to make, espe
cially when it’s made the fast, 
microwave way. Add variety to 
your family’s menus with these 
esu>y entrees from the Whirlpool 
microwave oven cookbook. In 
the Dutch Cheese Casserole, 
thrifty cheese takes the place 
of meat.
DUTCH CHEESE CASSEROJ-E 
total cooking time: 21 minutes

4 c. thinly sliced zucchini 
(lib.)

54 c. water
154 c. sliced fresh mushrooms

54 c. chopped onion *
1 clove garlic, minced
4 T. butter or margarine

*4 c. all-purpose flour
% L salt, 54 L pepper
^4 t. dried basil, crushed 

154 e. m»lk
1 c. shredded gouda cbee<*
4 c. wide noodles, cooked

A drained
5 T. chopped pimento

|4 c. shredded gouda chee»
Tn 2-quart casserole, combine 

zucchini and water. Cook, cov
ered, at HIGH 6-7 minutes, till 
tender, stirring once. Drain; set 
aside. In same casserole, com
bine mushrooms, onion, garlic 
and butter. Cook, covered, at 
HIGH for 3 minutes or 
der. Blend in flour, ss 
and Mi t 
at HIGI 
thick and bubbly, stirring after 
2 min. and then after each min.

Stir in 1 c. gouda cheese till 
melted. Add zucchini, noodles, 
ąnd pūnento. Cook at HIGH 
for 6-7 minutes or till heated 
through* stirring once. Sprinkle 
<4 c. imuda cheese atop casse
role; cook at HIGH for 1 min, 
Makes 6 serving^ ’

‘Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

— Jei Žinote mumuK kurl< 
galėtų uisiukyti Nauji inas, pra 
Some atkusti jų adream. Me 
jiems siusime Naujienas dvi sa 
vaite* pernoks® «L

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

visas nares ir svečius 
smagiai praleisti ~ po-

E. Strungys, rast.

7 AtA JONO RUMČIKO
PENKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

DR. VYT. TAURAS
GYPYTQJA5 IR iMIRURGAS 

3<ndra praktifc*, spse. MOT E R. J II8ci 
Ofisas 2652 WEST 5Vtfi S*J KSET

Tai, PR 8-1223
OFISO VAI,.: pirm., antrad., treeiad 
ir peaLt. 34 jr 6-8 vai, vak. Sfežtadlc 
"dais 2-4 yąL popiet jtr kitu laiku 

Wal susitarimu.

JR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Wvstchester Community klinikoj 
Medicinos d i faktoriuj

1938 S. Manhaun Rd„ Westchtoter, ik.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vai. 
r*l.: 562-2727 arba 562-2728

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak. 
Šeštadieniais 7—8 vai vak.

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 6:30 vai. p.p. 
jš WHS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

nau« 
žc» 

o labiausiai trc» 
suijiimkonėję 

nea^NtžįsUiiiuin's pavardė.

(Tęsinys)

Knygoje yra 22 skyriai: 1) 
Aisčiai, 2) Ankstyboji Samogi- 
tijos istorija, 3) Militarinė kul
tūra, 4) Konktaktai su mongo
lais, 5) Auksinės Ordos Neme- 
zis, 6) Klasta Aisčių vadų tarpe; 
iamogitijds žlugimas, Lietuva 
>erima pajėgas-ir t. t.

Paskutinis skyrius: viltis iš- 
ikti gyviems. Vienas autoriui 
ižmetimas, kad knygoje nepa- 
.ymėti jokie šaltinai, iš kur au
drius sėmėsi knygai medžiagą, 
>et autoriui yra pasisekę pada- 
yti su pagavimu skaitonią jstp- 
.jž; kaip istorinę noyelę, c' tai, 
trodo, įr yrą, kę autorius sie^

Į BŪKIME ATSARGŪS ŠU SOVIETINE PROPAGANDA
Čikagoje yr> gjrleidžųamį Upeliai, kuriw-ose reklamuojasii trys 

filmai “Veto# nuotaka" ir A‘Pabeltijo tragedija”.
Tie filmai turėtų būti rodomi jM^pįuetėe Parke,

Kas Lups filfiMjs rodys, kieno vardų, »ėra pasakyt#. Matyt, 
organizatoriai savo vardą viešai priaibitojū parodyti,

się filmai yra susukti pkupamto pavergtoje Lietuvoje propa
gandos ,symetiffi«ia: pritraukti užsienio lietuvius, tuo užmezgant 
tarp pavergėju ir pavergtųjų draugišką ry^i- Užme^^mas feendra- 
darbiavime su pav^ gėjo agentais, jų atstovais viefiekia ąr kito
kia prasme reiškia- okupanto vaitos vykdymą, tuo paėrn, okupaci
jos pnpažtoum ir atsisakymu auo laisvimmo kovos,

I Taigi, lietuviai kviečiami apsigalvoti ir pusryti logiškus 
sprendimus filmą reikalu.

LL MABQUETTK PARKO APYLINKĖS 
VALDYBA LR)

"Grįžkite į min< jr *5 grjiiu į ius, sako kareivijŲ Vieipats".
Mal. 3:7.

Atkartotinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
per amžius. Esamuoju Laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
nalonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonią- 
4a$ tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia ąuo nuo- 
dėmią, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės tr atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku. įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

ežeras.
(Bus dąugiąų)

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE

Chicago* Lietuviu Taryba šaukia 
metinę konferenciją gegukės mėn, 
6d. 2val. po pietų Lietuvos Šaulių 
Sąjungos namuose (2417 W. 43rd. 
Street. Chicagoje). Lietuviu visuo
menė maloniai kviečiama joje daly
vauti.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

Lietuvių Brighton Parko Motery 
Klubas rengia Bunco ir kortu popietę 
sėkmąd .ęąį, oaląndžio 29 d-, Dariaus 
ir Girėno salėje, 4416 So. Western 

1 vai. popiet, 
ir vertingu dovanų lai- 
taipgr skanių ir šiltų

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

BERKRAUSTVMAI

MOVING
LaidimaĮ — Pilna apdraudė 

KAINA
R. J E KŽ N A.S 
Trt. WA 5-8063

DR.LEONAS SEIBUTI
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WE5T 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
Ketvirto. 5—7 vau vak.

J . 9^ 776-2880
? : Raridindjos 448-5545

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III

PHILLIPS - LziBANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVĖ.

mis, kiti net nežino savo kilmės. t^as po;'^ndeniu jr net 
1977 met. V. 5 d. “Drauge” mi- m.škuose”. Ddbar ir mįin-prisi
pusiu skelbime buvęs 59 met. Tnena tokia vienovė prie lįate- 
nm-ęs Edward W. Pikiel, gyve- miestelio fr- šalia jo tyvųliuo- 
nęs Marquette Parke, palaido*. J antis Platelių 
tas lietuvių šv, Kazimiero kapi-j 
nėse -— lietuvis, su mažai skir-l 3 i
tmga pavarde nuo knygos “Sa- 
mogitia” autoriaus Pichel- Dar 
svarbiau, kad knyga išleista 
Pennsllvanijoje, Wilkes — Bar
re, kur spietėsi pirmieji lietu
viai emigrantai, verčia manyti, 
jog autorius yra kilęs iš tų- lie
tuvių. Autc'rių susidįomęti Že
maitija galėjo paskatinti seno-, 
lių jiasakojimai arba turėjo se
novės aprašymus, slaptai išga
bentus šviesuolių, sprukusių per. 
“žaliąją sieną“ j Ameriką nuo 
rusų žandarų persekiojimų- To-j 
liau ji rašo, kad perskaičius ke-j 

Sa- liūs puslapius susidaro įspūdis, j 
Čia kad autorius turi būti žemaitis,' 2533 W. 71st Street

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIA4O5 VALANDOS
Vfaf program ii WOPA 

<4<W HL A. M.

Liatuvly ki’ba: kasdien nuo pir
madienio jW penktadienio 3:00 
—3:30 vai, popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniai! nuo 8:30 iki 9:30 
'ai ryte.

Vedėja Aldona Daukuo

Tolof.: HEmloek 4-241J
’154 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL 60624

HIGH for 6 minutes, giving bowl half-turn once. Remove bacon 
from bowl, leaving M c. drippings in bowl. Cook onion In reoerred 
drippings, uncovered, at HIGH for 3 min. Blend in flour, salt dash 
pepper. Stir in water, lemon Juice, horseradish, and Worcestershire 
sauce. Cook at HIGH tar 3 min. or till mixture thickens and bubbles, 
stirring after each minute. Add crumbled bacon, diced eggs and 
spinach to sauce. Toss to coat with dressing. Cook, uncovered, at 
HIGH for 1 minute. Toss again before serving. Makes 4-6 servings.

MICRO TIP. Create a spontaneous soup wtth eelery, onion, 
parsley, carrot*, and that dab of leftover meat or pasta. Add 1-1 e. 
water, seasonings and simmer at MEDTUM until fiarera are blended 
and vegetables are tender. Or use chicken gibiet. and bones, and 
add leftover rio tr vugetables, diced chicken. No time to mato 
your own stock? Start with canned cream or dear stub, ar a mix. 
Add fresh mushrooms, green onions, sHvered ham, dry vine ... bo 
creative. Warm crusty bread and your spontaneous soup make • 
hearty supper. ‘ >

Jonas Ruančikas, gyvendamas Reckfopde, palijo daug 
draugų lietuvių tarpe. Buvo labai-darbštus visose organiza
cijose. Ypač daug dirbo Lietuvių ‘Klubui ir SLA 77 kuopai, 
kurįo.s pirmininku buvo ilgus metus.

Gražiai sugyveną su visais, pasižymėjo gabumais, dai
navo chore, vaidiną, visur buvo pavyzdingas. Net nesirūpino 
savo sveikata, kuri pradėjo ji varginti. Sirgo ilgai ligoninėje. 
Didesni ligos laikotarpi buvo rūpestingai prižiūrimas žmo
nos Esteilos,

Mirė 1974 m. balandžio 28 d., palikdamas mylimus vai
kus — sūnų Steven, dukterį Judith ir penkis anūkus.

Paliko seserį Ameliją Bagdon ir kitus gimines Lietuvoje.
Palaidotas Rockford e Kalvarijos kapinėse. . _
Mielo Jono- Rockfordo gyventojai niekuomet nepamirš.

Lieka labai nuliūdę; GIMINĖS jr ARTIMIEJI.

TANGY HOT SPINACH S.ALAD TOSS 
total cooking tiroe: 13 minutes 

t T. lemon jaire 
1 T. prepared horseradish
1 L Worchesterstdre saooe
2 hard-cooked eres 
1 10-oz. package fresh spinach, tora

Dar tr.eč’ama Naujienų Nr. 
7/77 met. balandžio 1 d. straips. 
ils to pat autoriaus J. ‘Pr. 
nogitia” Mojipgrafiją, 
lažyniinia, kad knygos autorius ners jis sakosi esąs Prancūzas, 
Ihas. L. Thcurot Pįcliei yra ki- bet kas buvo jo motina, jo žmo- 
ęs iš žodžid Pikei- Sako, kad to- na, bobutė etc.? Ir atsako, kad 
;ių payardž;ų turime ne tik žę- ilgainiui turės paaiškėti, Straips- 
•naičių, bet ir visą Pikelių mies- nio autorė sako, kad pąaiškės 
Lęių. Latvijos p.asįejiyje. Be įo, ir žemaičių senpvėjo vąidipup, 
ašema, kad ta angių kalto pa- apsaugojusių Lietuvą nup’ jnąn- 
ašyta ir rūpestingai šyąriąi iš
ėsta “Samogįįią’ ąįspą&sla ne 
ur nors Maltoje ar Prąngūzijo- 

e, o Wijkes Barre, Peųųsilva- 
aijoje, buvusioje pirmoje Ame
rikos lietuvių kolonijoje, kur ir 
šiandien neijiažai gyvena gerai 
šs’iaikiusių lietuvių, ip patrio- 
škai susipratusių intelektualų 

ištrūksta, bet — kiek tenka pa- 
-ekti savo lietuvišką spaudą, 
aiekur neteko rasti apie tą Sa- 
logitia (kaip vakaruose buvo 
enovėje vadinama Žemaitija), 
lors autorius su tikru įsijanti
nu pirmaisiais sakiniais paaiš- 
.ina, kad “Samogrtia”, tai ka- 
iaise buvusius didžios valstybės, 
ar tautos — once 
.ion’s, dailis.

Dar toliau apie tą pačią kny- 
»ą Samogitią Naujienose Nr. 
126/77 met. rugsėjo 26 d. gra
žiai pasisako mūsų mėgiama 
korespondentė O. Algminienė, 
ik gaila, kad mažai berašo- i 

Ji rašo, kad daugelį lietuvių 
sudomino, bet na visus nustebi, 
no 1975 met. pasirodęs anglų 
kalboje istorinis veikalas apie 
Žemaitiją Samogitią. Kai at
siradęs rašytojas Ūbas. Li Th. 
Pichel, iškėlęs aikštėn žiloje sez 
novėje žemaičių atliktus žyg
darbius, kad ir svetimoje kal
boje, bet pabrėžia, negi jis juos 
uri iš piršto išlaužęs. Ne 

jiena, kad daug lietuvių ir 
naičiu antro.- 

čic's kaitos yra

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

; KALBA LIETUVIŠKAI I

į 2618 W -71 St. TėL 737-514$
rikrįua akis. Pritaiko akinius ir ;

/ “ęmitact lenses’” ■
VaL agai -susitarimą. Uždaryta tree, j M.

■ ',Į -J golų, kryžiupėį^ Jr kitų.- Dstor,
feLįSŽ 'kcl ka5 !

” kūlgrindos Pff 
vandens įr §irftj]?S0to
autorė ąureto ir “KŠĮgrfcdf*, 

' - : j i kad tai b^vęs ąkmeųi--
■'3 nis gtĮstos (>0 yąĮidęnto,

: /-’ ! . miškuose ir balose- Pagal jos tė-
* t?' i i velio pasakojimus “Kūlgrinda”

s i buvęs slaptas takas, grįstas iš — Idi Ąmm, išvykęs iš Jinjos,
■ ! akmenų, kuriais Jie.aviai iš pa- slapstąsi pašlaičių miškuose. Jis 

! salų užpuldavo kryžiuočius, įsi- bijo patekti nelaisvėn.
fpfe&į i brovusius į mūsų ■ kraštą.^

■ j ■: ’ ' * ,

jigž||| Turiu prisipažinti, kad ;ir aš,
n°rs ir žemaitis•“samogftdš’/, 

■ tačiau dar'• jJ(<$įrvoję . gyyęndą- 
Vaza {keramika)' apie-■^grindą’’-' niekur 

! nieko nebuvąįt.'gįkdėjęs. Tik. Ka
nadoje gyvendama- laikraščiuo
se pasiskaitęs^ kuomet Čikagoje 

j buvo statoHiak . muzikinis spek- 
i taklis; ir buvo’ • skelbiama, kad vaiguT’

• šviečiame 
atsiianKyci : 
^ietę.

~ < -.į



Lietuviški turtai Marquette Parke įI
Nors dauguma Marquette A. Žmuidzinavičiaus, K. Žorom- 

Parko’ lietuvių domisi liaudies skio, A. Galdiko, M. šileikio ir 
menu, grožisi pamatę gintarą, p. J. Paukštienės paveikslai puo- 
m?džio išdirbinius arba lietu
viškus audinius, mažai kas te
žino, kad pačioje šios kolonijos 
širdyje yra didžiulis lokių lietu
viškų turtų rinkinys.

Rinkinys, arba tiksliau, mu- 
z’ejus, randasi seselių Kazimie- 
rieėių senose vienuolyno pasta
to patalpose. Jis buvo pradėtas 
kun. 
tinus 
ėius 
1911

šit muziejaus ir vienuolyno ko
ridorių sienas. Taip pat Įvertin
ti sės. M. Mercedes darbai.

Akys apraibsla Įėjus į pagrin
dinį Lietuviško Muziejaus kam* 
bari- Spintose mirga tautiniai 
3Dvi;ktos lėlės, margučiai, tur
tingi medžio piaustiniai ir gin
tai.' papuošalai. Vienoje spin
toje yra išstatyti lietuviški kry
žiai, kur e nudrožti pagal A. 
Varno kryžių albumą, šiame 
kambaryje net ir spintos turi is
torinės vertės. Sukaltos Vilniu- 

nas pašventė savo gyvenimą pa- jc, jos buvo naudojamos 1939

Antano Staniukyno ir mo- 
Mari jos Kaupaitės, pasta- 
pirinąją vienuolyno dali 
metais. Atvykęs iš Lietu-

1905 metais, kun. Staniuky-
Wj

«Ųr. Danilevičius yra tvirto char.š 
. pąkdprio .ir- tu<|»aprastų'- gabumų 
' iismęhybė/'Tai pasireiškė.* jau 

pačioje jaunystėje, nes mėiiici- 
ną studijuoti gavo stipendiją, o 
būdamas Karo mokyklos 14-je 
aspirantų hidčje. jis jau-skaitė- 
oficialias paskaitas savo kole
goms apie karo metu kareivių 
ligas bei sužeidimus. Labai gai
la, kad tarpusavio kovose bei 

’ varžybose per spaudą buvo pas
kleistos insinuacijos, nors tų 
laikraščių redaktorių tarpe yra 

klausę tas paskaitas, 
lėk ui už labai

Namai, Žarna — Pardavlmvt 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
!B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLNIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIKnS l

asmenys,
Dėkui už auka
vertingus vedamuosius ir straip- 2212 W. Cermak Road 
snius.

PETRAS KAZANAUSKAS, PretfdeDtaa
Chicago, Ill. Virginia 7-774*

-- Illinois valstijos loterijoj Registruokite savo namus, 
balandžio' 26 <1. Big Pay Day lo- biznius, sklypus pardavimui jau

O GERIAUSIAI ČIA

laikyti ir ugdyti vienuolyną lie
tuviškoje dvasioje. Jis seseles 
mokino lietuvių kalbos ir dėjo 
pastangas supažindinti su Lie
tuvos istorija. Tarpe jo dovanų 
joms buvo didžiulis skaidrių ka
binetas, kuris dabar tebestovi 
viename iš keturių muziejaus 
kambarių.

Dalis stiklinių skaidri? 
rodė žymiųjų Europos miestų 
pastatus ir meną, dalis religi
nius paveikslus, o kita dalis Lie
tuvos istoriją. Jų tarpe yra Įvai
rių kunigaikščių portretai ir, is
toriniai paveikslai.

Daugiausia prie muziejaus 
praturtinimo prisidėjo motina 
Marija, vienuolyno steigėja- Net 
tris kartus lankydamosi Lietu
voje po Ūmojo Pasaulinio’ Ka
ro, ji vis parveždavo įvairia
spalvių audeklų, juostų ir me
džio išdirbinių- Dauguma šių 
dovanų buvo Lietuvoje gyvę-

metais Pasaulinės Parodos lie
tuvių pavilijone Paryžiuje. Užė
jus karui paroda nebuvo gražin
ta Lietuvon, bet eksponatai iš
dalinti lietuvių institucijoms 
Amerikoje- Vienuolynui atiteko -■ ------- -------- -
ąžuolinės eksponatams išstaty- biblioteką atidaryti 
ti spintos- Prie šito kambario Šitam tikslui įvykdyti reikėtų 
praturtinimo taip pat yra žy- Įrengti bent porą kambarių, kad 
miai prisidėjęs vyskupas V. išstatyti visus tuos nepatalpin- 
Brizgys. ^us turtus, kurie kol kas užra-

Netc'li keturių muziejaus kinti sandėlyje-
kambarių randasi ir penktas — Be abejo šitokį brangų lietu- 
lietuviškų knygų ir laikraščių viską turtą užlaikyti reikalinga 
kambarys — biblioteka. Lenty- priežiūros ir lėšų. Čia į talką 
nu lentynos pripildytos vertin- ateina' Marijos gimnazijoje j- 
gais tomais. Vieni iš- caro oku- kurtas lietuvaičių moksleivių 
puotos ir nepriklasomos Lietu- Rūtos Ratelis, kuris didelę dalį 
vos, kiti spausdinti jau Aaneri- savo lėšų aukc'ja Kazimieriecių 
ko j e. Tarpe ypatingai vertingų vienuolyno muziejaus ir biblio- 
knygų yra puikiai išsilaikiusi tekos palaikymui. Todėl, šiam' 
graždanka rašyta maldaknygė lietuvaičių 
ir kitos maldaknygės iš Basana- tam tikra 
vičiaus laikų. j Visiems

Laikas nuo laiko yra suruo- mintiems

viešumai, to valdybos aukštas pareigūnas, 
apgailestaudamas, kad negalės 
dalyvauti Naujienų jubiliejinia
me bankete, ,kart u su sveikini
mais ir gerais linkėjimais, atsi
untė $15 auką. Dėkui.

— Anna Lenortas iš Marquet
te Parko, sveikindama Naujie
nas 65 m- su kak ties proga ir 
linkėdama joms ilgiausių metų, 
■atsiuntė $10 auka- Dėkui.

—Lola Mikalajūnienė iš Gage 
Parko, dalį laiko dirbanti 
Bridgeport delicatessen krautu
vėje, sutikusi Naujienų adminis
tratorę Kristiną Austin, pasvei
kino Naujienas sukakties proga 
ir Įteikė jų paramai auką. Dė-

atitenka

besido- 
kultūra,

nančių Kazimieriecių rankdar- šiamos_seselėms atskiros paro- ypatingai 
biai. 1

būreliui
pagarba.

lietuviams
lietuviška
tiems studijuojam kiti.

dėlės. Dabartiniu metu yra iš- tiems lietuviškąją etnologiją,'
Įdomu buvo vienuolyne užtik- dėstyta arti šimto senų lietuvis- muziejus ir biblioteka yra tik

ti žvmiuj ų lietuviu dailininkų i Kų laikraščių. Jų tarpe su ypa- vertinga vieta apsilankyti, 
tapybinius darbus. Didingai pa
kabinti K. Šimonio, A. Varno,

LIETUVIS
DAŽYTOJAS I

4612 S. Paulina St.
(Town ot Like}

Dažo namus Is lauko /r Ii vidaus 
Darbas ja ra n tuo tax

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

_____________________

tingu pasididžiavimu paguldyta.čia yra Įmanoma rasti Įvairios 
pats pirmasis Aušros numeris medžiagos studijoms.
(1883), XX Amžiaus numeris Ramunė Tričytė
(1938) ir pirmutinis Draugo Į 
numeris (1909, Liepos 12). 1 .

Muziejaus ir bibliotekos mil-L 
žiniškas užlaikymo darbas yra I 
su pasišventimu atliekamas se-J ' 
selės M. Perpetuos. Jai aprodi- 
nėjant turtus matėsi, kad ji pa
žįsta kiekvieną daiktelį kuone: 
“asmeniškai” ir savo' tautos me
nu, papročiais ir literatūra di
džiuojasi. Dabartinis sės. Per

petuos tikslas yra muziejų ii

— Charles A. Beacham, mies-

J. VENCKAUSKAS 

REMODELING 

Atlieka įvairius namu 
teisymo darbus.

Tek 582-7606

— P. Kavaliauskas iš Bridge
port© apylinkės be raginimo 
pratęsė prenumeratą ir ta pro
ga parėmė Naujieną leidimą $7 
auka. Ponia Marija Mason, pa
reikšdama apie netvarkingą lai
kraščiu pristatymą, atsiuntė $2 
auką. Skundas perduotas paš
tui, o už aukas nuoširdžiai dė
kojame.

— Dėkui P- ir M. Mickevi
čiams, Vienna, Ont., atsiuntu-' 
siems gerus linkėjimus ir $5 au
ka už kalendorių. -

■ • < 1

Pr. Zenonas Danilevičius, 
Amerikos Mediku D-jos žurna
lo redaktorius, apgailestauda
mas, kad negalės dalyvauti Nau
jienų bankete, atsiuntė auką.

wtmi

"f“““™ Ž J. XX i"“ u ’ . J. . . J . LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir
Sime laimėjo 3//, 28, 3 ir 5126.26-t’is metus veikiančioj Įstai .garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
Treasure Hunt laimėjo 14, 20,' goj, o pirkdami pasiteiraukite. .zu šildymai, Brighton Parke. $37.000.

19’ 26’15 lr M ŠIMAITIS REALTY
— Amerikos Lietuviu Tauti

nės S-gos šešioliktasis seimas 
bus gegužės 26 ir 27. d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, Čikago
je. Rengimo komisijos pirmi
ninku yra Adolfas Švažas. Į sei
mą atvyks žurn. Jūratė Statku
tė de Rosales, kuri dalyvaus 
svarstybose apie išeivijos kraitį

Notary futile

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimai 
pietvakariuose

Kviečiame visus, kurie domisi Florida, 
suvažiuoti į SUNNY HILLS

Gegužės 26,27 ir 28 d. d.

Dėl informacijų kreipkitės j: 
i

V. Belecką, Sunny Hills — 904—773-3333
R. Kezį, New York — 212—769-3300
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
D. Dulaitį, Detroite 313—549-6878
J. MikonĮ, Clevelande 216—531-2190
M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARUA NOREIKIENg

2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629 e Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, Hl. 60629. — TeL WA 5-2737

1979 METŲ KELIONĖS Į VILNIŲ
1. BALANDŽIO 10 — BALANDŽIO 26 D.

2. BIRŽELIO 26 — LIEPOS 5 D.-
3. LIEPOS 34 — RUGPC 2 D.

4. RUGPIŪCIO 21 — RUGPC. 30 D.
5. SPALIO 2 — SPALIO 18 D.

1 ir 5 kelionės — 17 dienu Čikaga — Luxembourgas — Maskva 
(1) — Vilnius (5) — Ryga (7) ir atgal Maskva (1) — Luxembourgas (1) 
— Čikaga - Pilna kaina — 51195.00

2, 3 ir 4 kelionės 10 dieny — Čikaga — Lixembourgas — Mask
va (1) — Vilnius (5) ir atgal — Maskva (1) — Luxembourgas (1) — 
Čikaga ~ Pilna kaina $1095.00

Kelionėje galima Luxembourg atsiskirti nuo grupės ir pasilikti 
Europoje iki 45 d. ir grįžti tuo pačiu bilietu.

6557 So. Tolman Ave 
Chicago, III. 60629

— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

1,111 ................ 1 " 1 1,1 11“1 .... 11111
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė or
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali . 
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 tenninuita apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopu yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001

307 W. 30th St. . U , ;
Tel. (212) 563-2210 ' S

utim cu^uuuiwiuinrniTw

S7.500 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga
za šildymas, apsauga nuo potvynio, 
kaina $57.000.

2 AUKŠTŲ muro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

MODERNUS z aukštų mūro namas, 

. Marquette Parke.
Lietuvai. Bus renkama sąjungos BUDRAITIS REAL T y apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos.
..„1.11  I ■*“* X X -t kO 'jvm v rvf + zs Porl’-nvaldyba.

— Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto absolventų išleistuvės! 
bus balandžio 28 d., 7 vai. vak.Į 
(punktualiai) Jaunimo Centre.! 
Visuomenė prašoma ' savo atsi
lankymu paremti šią lituanisti
nio švietime' Įstaigą.

— Lietuvos Dukterų Draugi" į 
Jos Pavasario tradicinis balius 
Įvyks gegužės 5 d. 7:30 vai. 
vak- Jaunimo centre. Programą 
išpildys sol. Vanda Stankienė, 
akoinpanųojant Ąžuolo Stelmo
ko orkestrui. Tas pats orkestras 
gros šokiams- Brangių ir smul
kių dovanų laimėjimai, šalta iri 69 St., parduodama linksma lie 
šilta vakarienė, paruošta p- A | tuvių užeiga-tavema su namu 
Stropienės- Auka $10. Stalus re-15 kamb. butas, 2 mašinų gara 
zervuoti ir bilietus įsigyti drau-| žas, apsauga nuo potvynio ir ki 
gijos patalpose, 2735 W. 71 St.J tųjpagerinimai.

{Įvairi apdrauda —INSURANCE j
i T*>FTZT'TT XTTTAXI A imi A C <j BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

2 BUTAI PO 6 KAMBARIUS

2 aukštų mūras su. 2 dideliais 6 
kambarių butais. Pilnas beismantas, 

į pilna pastogė. 2 mašinų garažas^ ant 
! didelio 43 pėdu sklypo. Labai žema 
kaina, tik S47.9OO. Skambinkite ste
buklinguoju telefonu:

254-8500

Budima kasdien nuo 10 ryto’ iki 
7 vai. vak. Tel. 925-3211 arba 
skambinti O. Vaičaitienei 582- 
9784. (Pr).

— DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME
NŲ. Mokame 86.4 už sidabri
nius dolerius (V. F. or better, 
condition). Mokame aukščiau
sias kainas už sidabrines mone
tas. Perkame pašto ženklus 
pinigų kolekcijas.

ir

4207 So. Sacramento,

• Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
6294. (Pr).

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal- 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

— VYTAUTAS BELECKAS, 
Sunny Hills, Florida, bus Chi
cagoje, balandžio 27-30 dieno
mis. Jam galima skambinti tel.: 
737'1717. (Pr.)

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
į padėti teisininko Prano šulo 

■ paruošta, — teisėjo Alphons 
! Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi 
formomis.

Knyga su formomis gaum 
i ma Naujienų administracijoje 
i 1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

MISCELLANEOUS 
JvelrOt Dalykai

ANTIQUES

Will buy anything old. Store fixtures 
round .oak tables, roll-top desk, woo< 
files, light and gas fixtures, etc. Cal 
Bob 871-0905 early AM or after 8:0 
P.M. .............. .... -.t

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

. garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4358 So. Washtenaw Ave. 
TeL 927-3559

Marquette Parke, 2638 W
DĖMESIO

62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

Tel. 776-4959
4645 So. ASHLAND AVĖ. 
 523-8775

Išnuomojamas restoranas su visais 
įrengimais ir indais.

Skambinti 436-4761.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN { 
Nuosavybės — kitur

UNION PIER, MICH..

Parduodu savo puikų namų, nes 
turiu išvykti iš tos apylinkes. 3 ar 4 
miegamieji, 1% vonios, virtuvė su 
daug spintelių, didelis salionas, už
daras porčius, beismantas, didelis 2 
mašinų garažas. Namas labai geroje 
apylinkėje su daugeliu ąžuolų ir pu- 
su aplinkoje. Visai privati vieta ant 
3Vz akro. Tik 75 mylios nuo Chi- 
cagos, arti prie 1-94 kelio, arti visko. 
Jūs turite pamatyti, kad galėtumėte 
įsitikinti. Rimtam pirkėjui parduosiu 
už

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybės

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpublic 7-1941 *

/ -

Siuntiniai į Lietuvi 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chiceso, III. W631 Tel. Y A 7-5980 

t___________ _____ —Z
S48,500.

WILLIAM GRODY
Box 196 
Union Pier, Mi 49129 
Tel. 616-469-2448

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

FLAT ROOFERS
WANTED

833-0200 
Must speak some English.

TRAILER MECHANICS
Minimum 1 year experience- 
Large growing company. Union 
shop. Mobile and shop positions* 
available-

INTERMODAL INC.
254-6105

Contact TOM
FOOD SERVICE

AUTO PARTS 
SALESMAN

Experienced salesman to sell 
parts. Good Salary permanent 
tion.

Call BERNIE 842-6685

auto 
posi-

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių bu-1 
tas 2-me aukšte, Marquette Parke. Į 
Tel. 776-8230.

Natary Public
INCOME TAX SIRVICS 

059 S. Meplewaal. Tel. 254-7451 
Taip pct daromi vertimai, gtsiinlu < 
iškvietimai. pildomi pilietybės pn- I 

tymai ir kitokį hl inkai. )

BEST THINGS IN LIFE

XI Frank Zcpelle

<SA 4-t454

KATI Uli

State Farrn Ufe insuranceornparty

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 
Tai. 776-5162 *

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip. 

40 metų, patarnaudama klientams.!

EXPERIENCED MACHINIST

Able to set-up and operate variety 
of lathes, mills, etc. Small clean shop. 
Far South Suburban.

FULL OR PART TIME. 
Call. 233-3456

• Di-GcL
1 he Anti-Gas AntAČid. I

i į NAV4IIN01, •» IM- Saturday, April >8, 1979
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