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KETVIRTADIENI IŠKILMINGAI ATSISVEIKINO TEISININKĄ TALALA 
ir ū

MELDESI KAN. ZAKARAUSKAS, KALBĖJO DR. ŠID
LAUSKAS, -PRANEVIČIUS, GUDELIS, DABULEVIČIUS

CHICAGO, Ill. — Teisininkas 
Jonas Talalas penktadienį buvo 
palaidotas Lietuvių Tautinėse 
kapinėse, šalia žmonos kapo. 
Talalas mirė nuo širdies smū
gio, praleidęs 10 dienų ligoni
nėje, neatgavęs sąmonės.

eida-
Tala- 
buvo 
apy-

lalu susipažino Vilniuje, 
mas burmistro pareigas, 
las prezidento Smetonos 
paskirtas Vilniaus teisinės 
gardos prokuroru. Atėjo prisi
statyti ir susipažinti. Susipaži

nimas buvo labai trumpas: “Esu 
Ketvirtadienio vakarą Mažei-! socialistas demokratas, dirbau 

ka-Evans šermeninėje Lietuvių' vidaus reikalų ir teisingumo 
Teisininkų Draugijos Čhicagos ministerijoje, 
skyrius, vadovaujamas teisiniu
ko Algirdo Budrecko suruošė bą”. Tuo ir baigėsi susipažini 
velionies atsisveikinimą.

Maldas atkalbėjo kan. Vacio- j žintis buvo ilga. Paskutinį kartą 
vas Zakarauskas, o vėliau, ka- j buvau pas jį užėjęs diena prieš 
nauninkui vedant, pilna salė j jo smūgį... Talalas daugelį pa- 
žmonių sugiedojo “Marija, Ma- -- J — -- T-~‘ 
rija” giesmę.

Teisininkų Draugijos vardu 
Čhicagos skyriaus pirmininkas 
Algirdas Budreckas pareiškė tei- tuvis, prašydamas pagalbos. Jis 
sininko Jono Talalo gi minai-1 kalbėjo gražiai lietuviškai, bet 
čiams, bendradarbiams bei arti- ’ jo akcentas buvo įtartinas. Vie- 
miesiems užuojautą dėl štai- toj pagalbos, Dabulevičius pata- 
gaus širdies priepuolio ir mir- rė jam grįžti už trijų dienų. Vė- 
ties, ir priminė- kelis Tsdalo gy- , liau išaiškinta, jog tai būta vo-

Esu pasiruošęs 
dirbti Lietuvai naudingą dar-

mas. Jis buvo trumpas, bet pa-

žinolfdaug žinojo. Lietuviai jo 
žinių pasiges...

Dabulevičius priminė, kad
Vilniuje pas jį atėjo jaunas lie-

i

Pavasario vaizdas LietuvojeIRANO SOSTINĖJE ĮVYKO DIDELĖS CHOMEINI DRAUGO LAIDOTUVĖS TRUMPA! IŠ V!SUR

KOL BALSAI NESUSKAIČIUOTI, JAMES CALLAGHAN NESIJAUČIA PRALAIMĖJĘS
MAGGIE THATCHER JAUČIASI LAIMĖJUSI, 

BET NENORI PASIGIRTI

Anglija. — Ži* 
ir apdairesnieji 

i praneša, kad
Or’ Anglijoje konservatorių partija 

laimėjusi rinkimus į parlamen- 
j tą. bet penktadienio vakarą nei 
j konservatorių vadė M. Thatcher 
i nepasigyrė. kad ji laimėjusi rin- 
mus, nei darbiečių vadas James 
Callaghan nepareiškė, kad jis 
yra pralaimėjęs.

Savo rinkiminėje apygardoje 
James Callaghan gavo daugiau- 

; šia balsų. Niekad jis negavo

-------r— ■ ( LONDONAS.
VažinėĮantiems į Meksiką nių agentūros

, korespondentai 
MEKSIKOS MIESTAS.- ~

kestrų direktorius Leonardas 
Bernstein praėjusią savaitę bu
vo priverstas atsisakyti nuo da
lyvavimo Septintame tarptauti-! 
niame Cervantes festivalyje, ap
sirgęs dizenterija.

Bemsteinas, matyti, pamiršo 
perspėjimą, kad būdamas Mek
sikoje negerk vandens ir nekvė
puok sostinės oru. Dar praeitą

venimo- bruožus, išdarbo ma
gistratūroj. Priminė Talalo dar
bą Amerikos Lietuvių Taryboje, 
Kersteno sudarytame Kongreso 
komitete, straipsnius Naujieno
se ir rusų bei vokiečių okupaci
jų dokumentus.

Teisininkas Budreckas tuojau 
paprašė daktarą Kazį Šidlauską, 
ALTos pirmininką, tartį žodį. 
Dr. Šidlauskas, pareiškęs užuo
jautą artimiesiems, priminė, 
kiek daug darbo ir energijos yra 
įdėjęs t Amerikos Lietuvių Ta
rybą. Talalas padėjo .tvarkyti 
ALTos reikalus, prie dr. P. Gri
gaičio, o vėliau, kai ALTos cent
ras buvo perkeltas į Don Varnas 
posto antrą aukštą, tai Talalas 
tvarkė veik visus ALTos reika
lus, priimdamas žmones, prane
šimus ir vedęs visą susirašinė
jimą. Talalas dvejus metus rin
ko medžiagą, paruošdavo liudi
ninkus Kersteno komitetui, ty
rinėjančiam Pabaltijo valstybių 
okupaciją. Aštuonerius metus 
Talalas buvo ALTos valdybos 
narys.

Lietuvių Socialistų demokra
tų Sąjungos vardu atsisveikino 
Mykolas Pranevičius. Jo kalba 
spausdinama šios dienos Nau
jienose.

Naujienų vardu atsisveikino 
redaktorius Martynas Gudelis. 
Jo pastabos bus atspausdintos 
šiomis dienomis.

Gražiausią prisiminimų pluoš
tą pabėrė pulk. Karolis Dabule
vičius. Jis pareiškė, kad su Ta-

-norėjęs įvelti < burmistrą, 
tai sužinojęs iš Vilniaus 
kuroro.

Apie 
pro-

atšiLabai šiltai apie velionį 
liepė “Krivūlės” atstovas, paži
nęs Talalą, kai jis lektoriavo 
policijos kursuose.

Algirdas Budreckas priminė 
kelis epizodus iš Talalo gyveni
mo, ko kalbėtojai neminėjo. 
Pasakė, kad 9 vai. ryto karstas 
bus nuvežtas į Marquette Parko 
parapijos bažnyčią, o vėliau nu
lydėtas i Lietuvių Tautines ka
pinės.' Jis kvietė visus dalyvauti 
pamaldose ir kapinėse.

i

KALENDORĖLIS

Gegužės 5: Krescencija, Mak
simas, Neris, šviesa, Griždutė, 
Barvydas, Traidenis.

Gegužės 6: Benedikta, Evodi- 
jus, Gaiva, Rotautas, Baltuolis.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 7.25.
Oras debesuotas, gali lyti.jVH&Sh* T' Z V

- KOMUNISTAI SKELBIA, KAD JIEMS VĖL 
TEKS PEREITI I POGRINDI Ė

— Pir- 
nušau- 
mulos 
“Irano

TEHERANAS, Iranas, 
madienį Teherane buvo 
tas pats artimiausias 
Chomeini bendradarbis, 
islamiškos respublikos” kūrėjas.
Pats Chomeini pareiškė, kad jis 
negalėsiąs dovanoti už įtakingo I 
Morteza Motahari nužudymą., 
Apskaičiuojama, kad nušautasis 
buvo vyriausias Irano suislami- 
nimo šalininkąs. Jis buvo prie
šingas veikiantiems įstatymams 
ir norėjo, kad valstybės pagrin- 
dan būtų padėtas Koranas.

ĖJO DU ŠIMTAI 
TŪKSTANČIŲ

ir

Romoje sproginėja 
bombos

ROMA, Italija. — Pamažu 
atsargiai Italijos policija baigia
padėti už grotų pačius didžiau
sius teroristus. Visa Milano te
roristų grupė kalėjime. Niekas 
taip negieda, kaip buvę Milano 
teroristai. Policija apie juos 
daugiau žino, negu teisėjams 
reikia žinoti.

Vienas po kito eina kalėji- 
man Romos ir Neapolio teroris- j 
tai. Jie pradeda giedoti, kaip ir 
milaniečiai. Policijai reikia juos 
sučiupti ir pakasyti.

Grupė teroristų paleido bom
bą į Romos policijos centrą ir 
užmušė vieną policininką, bet 
policijai nesukliūdė sekti lais
vėje dar tebesančius kraštuti
nius komunistus, tapusius tero
ristais pagal Maskvos įsakymą.

Italijos komunistų agitatoriai 
derina teroristinius veiksmus 
su žmonių nuotaikomis, bet 
jiems nesiseka.

Italai netiki, kad komunistai 
būtų nutraukę ryšius su Mask
va, o dar jie yra įsitikinę, kad 
komunistai naudoja terorą prieš 
politikus, valdžios tarnautojus 
ir ramius piliečius.

Centrinėmis Teherano gatvė
mis praėjo apie du šimtai tūks
tančių žmonių, apgailestavusių 
nužudyto veiklaus mulos bend
radarbio.

Pats Chomeini demonstracijo
je nedalyvavo, bet jis padarė 
pareiškimą spaudai ir per radi
jo stotis. Televizijoje sakytoje 
kalboje jis prižadėjo atkeršyti 

'už Motahario nužudymą. Iki šio 
meto nė viena organizacija ne
prisipažino prie nužudymo, bet 
policija jaučia, kad tai galėjo 
būti komunistų darbas. Komu
nistai yra priešingi Koranui ir 
“islamo respublikai”. Jie nbrė- 
tų, kad Chomeini atsisakytų 
nuo “islamizmo”, bet grįžtų prie 
“liaudies armijos”.

• KOMUNISTAI EIS 
Į POGRINDĮ

ir

— Juodis dvasiškis Muzo- 
rewa, išrinktas Rod prem
jero pareigoms ’ Oų metu pra
dėjo kelti kumštį, o ne bihliia

— Juodžiai iki šio neto ne- 
jų dvasiški

šacho, dirbsime pogrindyje
, prie Chomeini.

Niekas komunistų i pogrindį ' nustatė, kad nušo-L jų dvasiškį 
nestūmė. nes pats mula Chomei- . Malcolm X. Trys juodžiai paso- 
ni naudojosi jų patarnavimais, ; Jinti į kalėjimą, bet jie nepri- 

i bet Motahario nužudymas pri- Į sipažino prie kaltės.
:vertė patį Chomeini susirūpinti;
I asmens saugumu. Jis pradėjo l ' Juodis Malcolm X turėjo 
i biioti. kad ir jo nenušautų, kaip būti nužudytas kitaip tikinčios 
nušovė Motahari. Visame Irane juodži“ musulmonų sektos na- 
nuotaikos labai įtemptos, bijoma 1 ri-U. Jis buvo nušautas pamoks- 
naujo kraujo praliejimo..

KARIAI PADEDA PREM
JERUI BAZARGANUI

lo metu

— Valstybės departamentas 
darė kelias pastabas-ambasado
riui- Andrew Young nė -keistus 
jo išsireiškimus. , • ‘r'?

vasario mėnesį Bernsteinas ne | tiek balsų, kiek jis gavo praeitą 
galėjo dalyvauti ir turėjo atsi- penktadieni. Paskelbtos žinios 
sakyti nuo dirigavimo orkestrui. rodOt kad nei vienas kitas kan_ 

Carteris lankėsi ;djdatas į parlamentą šioje srity- 
. je negavo tiek balsų, kiek gavo 
j Callaghan, todėl jis nenori ti- 

■j keti, kad darbiečiai būtų pralai- 
i mėję. žinių agentūros buvo pa
leidusios antį, kad Callaghan 
pralaimėjo, kada jis laimėjo di
džiausią daugumą.

Penktadienį paskelbtos žinios 
rodė, liad konservatoriai buvo 
pravedę į parlamentą 20 žmo
nių daugiau, negu darbiečiai, 
bet dar nebuvo aiški 50 atstovų

Meksikoje. Dėl didelio oro už- ' 
teršimo Meksikos mieste Bern-' 
šteinas buvo apsirgęs astma.

Gacy buvęs ne vienas
CHICAGO. — Dar nebaigus 

ištirti, kokios priežastys priver
tė tokį išsigimėli John W. Gacy, 
kuris nužudė' 33 jaunus' vyrio-’ 
kus, investigatoriai jau susekė 
kitą panašų, tik nužudytųjų 
skaičiumi dar atsilikusi — Rich-

Pertvarkytos Irano kariuome
nės vadai, pasižadėję bendra
darbiauti su premjero Bazarga- 
no vyriausybe, vykdo savo pasi
žadėjimą. Mula Chomeini norė
jo siųsti karius prieš kurdus ir 
areštuoti turkmėnus, bet kariai 
jo nebeklauso. Jeigu premjeras 
Bazarganas Įsakytų, tai kariai 
suimtų mulą Chomeini. Užsienio 
žurnalai tvirtina, kad kariuome
nė gali padėti stabilizuoti Iraną 
ir išvengti didesnio kraujo pra
liejimo. Keli Amerikos chemi
kai iš Egipto grįžo į Iraną ir 
sutiko dirbti naftos valymo 
pramonėje.

— Mokslininkai nustatė, kad 
atomo dalelytės greičiau gadina 
instrumentus, nes jų medžiaga 
žvmiai kietesnė. V

— Karštas vanduo nesustabdo 
besiklaškančių atomo dalelyčių. 
Dalelytės sulėtėja, tarp savęs 
besidaužydamos.

— Venerą gaubia storas van
denilio sluoksnis, panašus į ju
dančius debesis.

— Britai pripažįsta Rodczijos 
rinkimus ir rengiasi pripažinti 
Muzorcwos vyriausybę, kai ji 
bus sudaryta. Tuo tarpu And
rew Young sako, kad Muzorewa 
išunktas suktu būdu.

Teherano komunistų partijos 
nariai labai nepatenkinti Mota
hario mirties tardymo eiga. 
Nėra jokio įrodymo, kad jį bū
tų nušovę komunistai, bet poli- 

i < ei ja vis dėlto pradėjo klausinėti 
’Į; įtakingesnių komunistų smogi

škų vardus, 
i

— Mes pereisime į pogrindį, 
jeigu mus pradės įtarinėti, —: 
laidotuvių dieną pareiškė komu* 
pistų partijos sekretorius. - — 
Mos dirbom®: -pogrindyje • prie Ineeo.es dalis.

H. Kissingeris Kinijoje
PEKINAS. — Kinija pasidarė 

antra tėviške buvusiam JAV 
Valstybės sekretoriui H. Kissin- 
geriui, kuris su savo žmona 
Nancy ten nuvažiavo dešimtąjį 
kartą, šį sykį tik pamatyti re
ginių. Pakeliui traukiniu iš Can
ton į Hong Kongą jis turėjęs 
pasikalbėjimų su Kinijos val
džios aukštuomene, po to Singa
pūre turėsiąs sustikimą su Iz
raelio užsienio reikalu ministe- 
riu Moshe Dayan.

— šią vasarą teks laikinai už
daryti didoką - > atomo krosnių 
skaičių, kad - mokslininkai galė
tų jas patikrinti, ir.pakeisti silp

ai,'*.

— Kalifornija pirmoji racio
nuos gazoliną: automobilistai 
galės pirkti gazoliną tik kas 
antrą dieną.

— Sterilizuota moteris norėjo 
traukti teisman ją dar jauną ste
rilizavusį gydytoją, bet teismas 
nedavė jai tokių teisių.

— Springfielde esantieji dva
siškiai planuoja sutrumpinti lai
ką prie altoriaus, kad jaunimas 
nuo altoriaus nebėgtų.

— Vėžys gali prikibti prie 
žmogaus, jeigu jis ilgesnį laiką 
bus veikiamas atomo 
užterštu vandeniu.

nuodais

Vokieti- 
šveicari- 
ir kitos

— Be Amerikos. V. 
ja. Didžioji Britanija, 
ja, Belgija, Olandija 
valstybės rengiasi padėti Ugan-

*■ dos vyriausybei; *»

ard Lindwall, 34 metų amžiaus, [padėtis. Konservatoriai tikėjosi 
kuris gyvendamas name ant ra-.juos laimėti, bet galėjo laimėti 
tų (traileryje) prie Glenview, ir darbiečiai.
Iii., medžiojo jaunus vyriokus, I 
o juos prisiviliojęs į savo trai- 
lerį. lytiškai išnaudodavo.

Lindwall, iš profesijos biolo
gijos mokytojas ir atletikos tre- 
niruotojas, pakliuvo po to, kai 
sutikęs penkis GI en brook aukšt. 
mokyklos mokinius keliu einan
čius, juos priėmė į savo auto
mobilį, parsivežė į savo trailerį 
ir bandė su jais turėti lytinius 
santykius. Visi spėjo pabėgti. 
Netrukus buvo rastas nužudvtas 
vieno Čhicagos policininko sū
nus. Tyrinėjant jo mirtį, keli 
jaunuoliai papasakojo apie to 
Lindwall elgimąsi.

Siūlo sumažinti kainas

CHICAGO. — Peoples Gas 
kompanija, kuri vien Chicagoje 
turi 900,000 vartotojų, paprašė 
Illinois Komercijos komisijos 
leidimo daug gazo (dujų) var
totojams pakelti dujų kainas ir 
tas kainas sumažinti smulkiems 
vartotojams.

4.1 nuoš. pakėlus gazo kainas 
stambioms 119 pramonės įmo
nių, iš stambiųjų vartotojų gau
ta $8.1 milijono suma būtų ga
lima nuimti iš smulkių vartoto
jų sumokamos sumos.

Ponia Thatcher pareiškė įsi
tikinimą, kad konservatoriai lai
mėjo, bet ji atsisakė paskelbti 
pergalę,; kol James Callaghan 
nepareiškė, kad darbiečiai esą 
pralaimėję. Ji nori palaukti, ką 
Callaghan pasakys. Ji jau žino, 
kad Callaghan išrinktas į parla
mentą. Ji nenori padaryti klai
dos. kurią buvo padariusios žp 
nių agentūros. Jos skelbė, kad 
Callaghan nebus išrinktas, tuo 
metu kai jis praėjo didžiausiu 
balsų skaičiumi. Ji pareiškė vil
ties, kad karalienė pakvies ją 
naujam kabinetui sudaryti, bet 
ji nebuvo tikra, kad taip gali 
atsitikti. Ji nutarė palaukti iki 
penktadienio vakaro, kai bus 
padarytas oficialus pranešimas.

Darbiečiai vieni negalėjo val
dyti krašto, nes neturėjo per- 
sveriančios daugumos. Vienam 
Darbo partijos nariui susirgus, 
jie pralaimėjo vienu balsu, kai 
buvo svarstomas pasitikėjimo 
klausimas. Atrodo, kad ir dabar 
ir konservatorių atstovu skai
čius 
bus

vienodas. Jeigu 
lai nedidelis.

čioje

Piety Afrika nusileido
JOHANNESBURG. — Pietų 

Afrika prižadėjo paremti legis- 
latūrą, kad išleistų įstatymus, 
panaikinančius rasių segregaci
ją industrijos darbų srityje Tai 
aiškinama kaip pradžia siekiant 
užbaigti aparteidą.

Darbo ministeris F. Botha pa
sakė, jog vyriausybė priima re
komendaciją duoti juodžiams 
teisę stoti j unijas: ir 'dalyvauti

skirtumas
■; atoriai bus tokioje pa- 
padėtyje. Jie gali turėti 

kelių baisų persvarą, bet ta per
svara bus maža. Stiprios val
džios jie negalės sudaryti, nes ir 
jų nariai serga ir miršta.

Premjeras Callaghan tikėjosi 
laimėti rinkimus ir kraštą val
dyti dar bent penkerius metus. 
Darbiečiai valdė kraštą ketve
rius metus., bet negavo reikalin
go parlamento pasitikėjimo. 
Darbiečiai stabilizavo Anglijos 
pinigus, bet jie neturėjo progos 
sutvarkyti pramonės dr padi
dinti prekybos.

varžybose įdėl kvalifikuotų dar 
bų, kas iki šiol buvo uždrausta.

neeo.es
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NAUJĄ LOWER WEST SIDE NEIGHBORHOOD 
SVEIKATOS CENTRĄ APLANKIUS

Šis naujai pastatytas Lower West Side Neighbor
hood Sveikatos Centras yra beveik sankryžoje 18 Street 
ir 1713 South Ashland Avenue. Tel. 942-2460, Atidary
ta nuo 8 vai. r. iki 4 vai. p. p.. Šis Sveikatos Centras yra 
Chicagos miesto Sveikatos Departamento žinioje.

Kai vienos dienos popietėje apsilankiau šiame svei
katos centre, norėdama gauti paskyrimą pas medicinos 
gydytoją, tai informatorė man įteikė išspausdintu lape
lį apie šios įstaigos veikimą.

Klinika sveikina kiekvieną pacientą, kuris, esą, jai 
svarbus asmuo ir klinika nori supažindinti atsilankiu
sį, kurie mediciniški patarnavimai toje klinikoje • at/ 
liekami, būtent:

Pediatrikos skyriuje: apžiūrimi vaikai iki 16 metų 
amž., imunizacija, patikrina ir gydo nuo švino (lead) 
apsinuodijimo ir kt

Motinystės ir šeimos planavimo skyriuje: gineko- 
logiškas apžiūrėjimas ir gydyrnaš, nėštumo ir motinystės 
apsapga,ruošiamos motinoms paskaitos ir daromi nėštu
mo testai. : • ,, • •

Ši klinika didžiausią patalpą paskyrė moterims, 
kurios su vaikučiais laukė, kad pašauks nursės pas gy
dytoją apžiūrėjimui, o reikalui esant, • ir gydymui bei 
vaistų išrašymui. 

% *«

Suaugusių sveikatos apžiūros skyrius (adult medi
cine) — atlieka CHE programąpilnas fizikalinis pa
tikrinimas;, patikrina kiekvieno paciento kraujo spau
dimą; tą darbą atlieka registruotos nurės. Šioje patal
poje mačiau vyresnio amžiusą nemžą žmonių, kurie ir

■Sajiffli

■ ®

turtą apie $73,7 miL dol., o kar 
tu su jo asmenišku dalyvayimu 
ir žmonos bei vaikų įvairiuose 
šeimos fonduose — turto ver
tė turėjo siekti $229,7 mik p.š.

SENATORIUS SIŪLO KEISTI 
SENELIŲ NAMŲ VIDAUS 

TVARKOS TAISKLES
Illinois valstijos senatorius 

Richard M. Daley pasiūlė legi- 
slatūrai priimti naujas Senelių 
namų vidaus tvarkos taisyk
les, būtent:

1) pensininkas turi teisę pi
nigus tvarkyti pagal savo as
menišką nuožiūrą, jei neturi 
specialaus teismo nurodymo.

KT. Mūsų įmonės viena uni
ja suitrelkavo įr neiiojo pike
tus. Jei mes pagerbiame uni
jai priklausančius dabininkus 
ir neiname į darbą, ar mes turi
me teisę gauti nedarbo kėm- 
pensacijų-iimokast R- G.

ATS. Kai kuriais atvejais 
jūs galėtumėte gauti nedarbo 
išmokas. Kontaktuokite gyve
namos vietos Unemployment 
Insurance įstaigą, kur jums de 
tališkai rūpimą,: piketavimo 
klausimą išaiškins.

KL Paskprinju metu as pasi 
traukiau iš darbo. Kai aš išė
jau iš darbovietės, darbdavys

kas jį įpareigotų skolą mo-lman sumokėjo visą mano už- 
darb|, bei jis man nesumokėjo 
už atostogas, kurias aš. uždir
bau (i had earned). ‘

Noriu paklausti, ar yrš įsta
tymas, kuris įpareigotų įmo- 

,nės administraciją nian sumo
kėti už atstogas? ;W. K.

ATS. Taip. Yra tok§. įstaty
mas, angliškai vadinaams The 
Wage Payments ar -.Gplfeciion 
Act, kuris įsako dėrbititekums, 
kurie pasitraukia ■ iš. ^ihibb ■.• _ ar 
būna atleisti, “gauti pĮnį^ini ar 
lyginimą ųž uždirbtas. •) atosto
gas (the monėfaj^- eiįūiv^nt 
of emėd vacation'): i

Jeigu jūsų darbdavį ūi’ęųbr 
ri sumokėti ŪŽT^ūšų■.’-^ątet.p^s, 
jūs galite užpįldyU;\preteiiz4i- 
jos pareiškimą (file ą •čįaini), 
Tuo reikalu galite kreiptis; ..f -

Wage GLaūfts DĮvision /: •: 
Illinois: Bfeptrtinčūt df Labjjt’ - 
910 Si Michigan, Rm. 1608 - 
Chicago-< IL. "60605.' -Z5 ’ 
Tel. (312) 7$k28&Ų J

KL. M-aho bū\ųste<Uri)dąvvs 
kontestavo ' ;maho t; apWač|.fe 
nedarbo apdritidai gauti- Kdm 
jam reikėjo rūpintis mano rei- 
kaališ? Tai yra niatio pĮnigši, 
jei aš juos gaučidū. A rĄta te- 
gališka UiihenipioĄ-Tnpnt IW- 
rance įstaigai pYSfte^t.. 
darbdaviui, kad aš . jĮatiaviair- 
aplikačiją .iiėėįarbd 'ajidra^Ai''

- . A ;
ATS. jūš,dju-binink»is,iMi ne

darbo ąpdrautlą nįiokę^čių tte- 
tnokate. Už tą ia’pdrąkdA itickų 
lik jūsų di^ibdaVys. ,K^į jūs Už 
pilote, pareiškimą ' 
vadinamą . daihi) ūedaroo pa
šalpai gimti, jūsų
(employer) apie tai, ptepeša 
nedarbo Įstaiga; ^arir^X’S's tū
rį teisę šūteįkti ilifornteriltj 
apdralrioš įstaigai kodčl tižč- 
biniYikas išėjo iŠ darbo Ač 
vO alteįstas. \

Darinninku 'SgWtter; tėč
iui klausimus galite pariU’Sti: 
WORKAVIsE. Wl Skj. 
gaa Ave.s Rm. 1323v 
IL. 60605.

e. * **
p. S. Jeigu j mirt reikti) šiite 

; ir kifais Soc. ^eę. teikiathks 
lie tuviška: pą aiškild i ir\ H* **b*- 

i m&s ožpildvti. gs’ne \'-otelis į 
; Social i i no Klubo s-kyšteriu A,

kėti,
2) jis gali atsisakyti nuo me 

dicinos (vaistų) naudojimo, se 
nelių namų persolano įsakytų, 
jei jie nėra garantuoti,
3) jis turi teisę asmeniškai pa 

naudoti savo 'sveiktos kortelę,
4) jis gali gydytis pas savo 

asmenišką gydytoją,
5) jis turi teisę į privatų gyve- 

nim*’ • f
6) jis negali būti baudžia

mas dėl vidaus tvarkos taisyk
lių nepabojimo,

7) jis negali būti apribotas 
dėl kontaktų su giminėmis ir 
pažįstamais,

8) jis turi teisę rašyti laiš- 
Įkus, kalbėti telefonu ir priimti
svečius,

skyrių, būtent: 1) Optomerijos, 2) Ophthalmologijos, 3) skyriaus ofise penktadienį nuo

Maitinimosi, 7) kojų, 8) Odos, 9) Alergijos; 10) Prokta- 
Jlogijos, 11) ENT, ir 12) Socialinė.tarnyba. Visuose sky- 

ri rtMžtaf klausėsi," kadCsavo pavardę'įgirs“’šaukiant.) kas dieną būna nemaža ateinančių pacientų, tai- 
.. . . . n . i lydi? danfrnmsi orrrlsiTTi i^rnarnclršn VsThsinflidrnTnšiSveikatos centras turi dar: penkis departments 

pacientams priimti ir apžiūrėti, tai: a) dantų, b) far
macijos, c) laboratorijos, d) ■'Rentgeno (X-Ray) ir e) 
viešosios pagalbos seselių (Public Health Nurses). Prie 
šių skyrių irgi būriavosi nemažai pacientų, laukdami 
savo eilės.

Sužinojau, kad šioje knilii<oję gerai veikia dar 12

Licensed by VNESHPOSYL10RG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį tnetų skubiai 
ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą k)ijArttūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. f.

OAVSJAS NIEKO BEMOKA;
TGKSTANčiAi KLllĖNTŲ f’-A TENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUST U
GARANTUOTAS. SKUBUS IR TIKSLAS 

i*RISTATYMAS.
XTsuose 'mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kalbomis.

Infor-marijų b- neUtokarnų katabygū prašykite mūsų 
vyTiaUsi^je Įstaigdje ir visuose mėsų fckyriuėse.

CORPORATION
488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės)

FLOOR 21st.
NEW YORK, N. Y. 10922.

Teki (212) 758-1150/1
SKYRIAI:

Appie^Valley, Minn. 55124 
$o. &SRton. Mass 02127 
BHdgeoorf, t«nn. C6G10 
Chicago, 10. 60622 
Chicago, HI. 50629 
Cleveland, Ohio 4^134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rap’d*, M«cK 49504

Irvington, M 4. 07111 
Hartford, Conn. 06^06 
Lakewood, N. J. 0F701 
Lexington, H. Y. 12452 
Los Angeles, CaBf 90022 
New Maven. Conm. 06511 
NewMrft, N. J. 07TCS 
New York, N Y. 10003 
New YorV N Y 100^ 
Passaic, N J. 67355 
Philadeh^iia. Pa 1^122 
Philadelphia, Pa. ^9141 
PiHsbk^-gh, Pa. 15703 
Wappingers Fails, N. Y. 12590 
Waterbury. Conn. 06210 
Worchester, Mass. 01610 
Youn^ehonArn, *4503

7626 W. 150 St.
389 W«* Braitew^y 
1880 Se*view
2222 West Chicago Avanu* 
2501 VTfrrt 69 StreM 
5971 Št*fc Ra*d 
1867 Beineke Road 
63638 Bridge St. H. W.
Ill Main St.
3082 Springfield Ave. 
STS Park 'St.
2*1 Fourth Street 
Route
960 S. Atlantic Blvd.
1379 Boulevard 
698 hve.
6 5 Second Ave. 
135 WeA H 3ft.
*2 MdfWdk St 
1214 M.'5th Street 
4*25 *Old York Rd.
1307 Ė. Canton Street 

HoUcftv A*pt*.
555 Cbolc SVrfcef
144 Millbury ^tre4t 
309 W. Fe4*r*l StreH

612-433-7083 
258-0668 

203-367-2863 
B R 8-6966 

WAS 2737 
884-1738 
432-5402 

GL 8-12 56 
201-342-9110 

374-6446 
2U-W3 

FO 3-8569 
5’18-989-6741 

AN 1-29*4 
LO 2-1446 

373 8783 
Ai. 4-5458 
CW J 2583 
GR 1-6M7 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1 2799 

914-297-0261 
>561668 

5W 8-2860 
R| 3-0440

9) jis turi visiškų teisę prik
lausyti bet kokiai religijai,

10) jis turi teisę atsisakyti 
senelių namuose dirbti bet ko
kius vadovybės paskirtus dar-

Audiologijos, 4) Kalbos patologuos,. . 5) Urologijos, 6) 10 v- r- ‘ v» v-
Ofiso adresas — 5605 So.

Pulaski. ■ Kad nereiktų ilgai bus,, 
laukti,' .prašome- paskambinti Sen. Daley sako, kad šių pa- 
dėl apointiitehto tel. 735-8282. Įsiūlymų priėmimas turėtų bū-

I ė kttč*. greičiau pravestas, nes 
į kai kuriuose senelių namuose 

wfcsta didelis 
sau valia vun as, 
nėlius.

Patiekiame
džius, kaip kai kuriuose sene
lių namuose traktuojami pen- 

i sininkai:

rių daugumą sudaro ispaniškai kalbantieji ligoniai. Gal 
dėl šios priežasties ir medicinos personalas beveik visas 
yra meksikiečių, tik gydytojai yra amerikiečiai ir kėlė- • 
.tas nursių yra juodukės.

.. Viešoje vietoje yra iškabinta instrukcija anglų ir 
ispanų kalbomis, kurioje tarp kitko pasakyta:

Kai jūs ateinant® į šią kliniką pirmą kaitą; eikite 
į priekį, prie informacijos stalo, ten parašykite savo var
dą ir pavardę ir pažymėkite laiką, kada atvykote. Atsi- 
sisėskite ir laukite, kada būsite iššauktas.
druomenės vadukų pasimetimu. Tai kam gi, jiems 

Jeigu jūs turėjote anksčiau apointmentą, tai 
jūs galite tuojau pat eiti į nurodytą kabinetą (cluster)-.

Kaip jūs žinote, pacientų registracija,. interview, 
medical, agzaminacija ir laboratorijos testai reikalauja 
tam'tikro laiko, todėl klinikos administracijai bus malo
nu, kad ateinantieji pacientai tuo reikalu kooperuotų.

Magdalena š-tiehė
■ ■■ ■■ 1 ■■■■ I - ■■■■!■ II I • —^11 , ■———

Social Security administracijos 
svarbus pranešimas ? '

knygelę, ktUteje piteiškiiTama, 
kaip uždarbių rekordai įrašo
mi ir ką reikia, darytis Jeigu jū
sų asmeniški rekordai nesutin
ka su oficialiu pranešimu 
(StateM-reut). - ••y'

Paskafiibiėki te arba aplan
kykite Standard! federal ofisą 
ir paprašykite kortelę' X^cIhmu 
iną ’‘Request for Statement 
of Earfting Card. ' -'

Pažymėtina, kad"Slandtfrd 
Feder al prezidentas Justinas 
MaOkicvtez, Jr^ pabrėžė būti
numą, kad kiekvienas asiniao 
turėtų surasti kdliSs minutes 
laiko, kad užpildyta formą ir 
tuo būdu apsaugotų•'šavd pen
sijos išmokas. ■ p.š.

NEMOKAMAI VYK.
AMŽIAUS ŽMONĖMS 
TIKRINS KLAUSĄ

Ųhicago.—^Elektroniški klau
sos testai bus atliekami nati- 

jan<icH?s asmenims atsiųsti jalu Beltonc Hearing Service

šiomis dienomis Social Se
curity AdnnnisVacija pranešė, 
kad daugiau negu bi’fijon'ų

bei' algų prašyti 
į kvetiltiis tik 'dėl kla^i'iVgai pa 
žvnYėttt Wriki it Sw. S-dė. iir.

Sąryšyje su Ikto, SteWel&Hl 
Federal Savings and Loan As
sociation prašo .suintcresuotir- 
ju? kad patikrintu I’zxl&rbiu 
rekordus.

Tam icikalui gali patarnau
ti pašto k(Rtelė (postcūrt^) gor- 
ma> gaunama Ircl kuriame Stan 
dard Federal ofne. Tų kortelę 
reikia nusiųsti Stxsal Security 
Administracijai į Baltimorę, 
Matytanti. Iš tos įstaigos as
ui uo galės gauti Oficialų pra
nešimą (Slatcrncnt)apie uždar 
bių kreditus jo sų>kniion itasy- 
n»s.

Ta pačia proga primenama, 
kati Social Sccnteiiy administ
racija gali taip p-U pageadau-

Sen. Daley sako, kad šių pa

PIETVAKARIŲ LIONS i 
. TIKRINS AKIS DĖL 

GLIAUK0M0S
Pietvakarių (southwest) Lions 

klubo nariai praeitą antradie
nį jau pabaigė ruošti paskuti
nes priemones metiniame gy
ventojų akių tyi’imui dėl gliau 
komos. Šis, tyrimas-.įvyks ge
gužės 7 dieną Talman Federal 
Savings and Loan Assn., 5501 
So. Kedzie.

. Testai dėl gliaukomos bus at
liekami nuo 9 v. r. iki 12 v. d.s 4
nuo 1 v. p. p. iki 4 v. p. p., nuo 
6 v, v. iki 8 v. v.

Visi tyrimai bus atliekami 
nemokamai, apoitmentai ne
reikalingi. Illinois Universiteto 
ir šv. Kryžiaus ligoninės per
sonalo nariai paskirs reikia
mus tyrimus^o Linus klubo na
ciai bus Savanoriai pagelbinift 
kai . Dvž/t’a Sulienė

administračij os 
skriaudžiant se

tik du pavyž-

JUMj 1 ~~i - in ——.

*j impOrUiMi k miniai, prVrCFlttrtlitlHM Strtv52Jaiv Va*
ir ži< <1;:i, llitna Rosenlhal ir kitos dnvaiū*. . .

Verkam pašlo ženklus bei mohetu kotekrijaK ' 
(IN’t-kyblinuko Ivstkos šeimos Vedamus bifcnnsl

• ' ■< ■ ‘ » į

- ■ ~ * L < * - A *
1207 S> Naemiirenti) AtHfer ’ ^fl

-■ | , * - ]

Tek 247-WB1 ’
• 4-31 i

NELSONO ROCKEKELERIO
PALIKIMAS

Buv. JAV viceprezidento ir 
ketinius kautus New Yovko gu 
ineruatoriaus Neteduu Rodcefe- 
Iberio įvalikiiUas ivdškelbtas b 
pultelius teismui patrirtittli

Asmeniška turto nuosavybės 
vertė įvertinama apie b6.5 mil. 
dolerių. Šios nuosavybės pusę 
jis paliko našlei Barmaritai 
jis paliko našle; Margaritai 
Heppy Rockefelerienei,Abudu 

Nelsonas ir 13-metls Markas 
taip pat gauna 
mas.

Velionis buvo 
mecenatas ir jo 
ja įvertinama 30 mil. dol. Nri- 
šonas lestamefitu paliko Metro 
politan muziejui I6to prifmity- 
vinio Uteno pavyzdžių, kurių 
vertė 5 mil. dol., O šių dienų 
meno Maztejai užrašė 23 pa
veikslus ir < statulas, kurių 
vertė ąpįe 9,8 įnik dol.

Chicago Tribune reporterė 
krcipėi&j į sčfielių': namų adinis 
nisteatorę, kaip parieti Vienai 
pensininkei, bet administrato
rė atsakė, kad ji namuose dir-- 
barni kaip padavėja.

Antra špavyzdys;
Senelė’ X, kurios už senelių 

namuose gyvęnimą sąskaita ne 
buvo laiku apmokėta^ buvo iš 
tų namų išmesta ii* palikta vie- 

_ šajaį įmesto globai — welfare 
įstaigai, vadinasi, ji palikta be 
vadovybės globos iš senelių 
nainų., kuriose ji gyVe-no.

Iš cituotų pavyzdžių aiškiai 
matyti, kad yra būtinos priva
lomos taisyklės senelių namų 
prieglaudoms tvarkyti. Kuo 
greičiau tuo reikafa bus priim 
tas legislatūroje potvarkis, 
tuo anksčiau tvarka bus įgy- 

i Vendinta senelių narnėtose, pelė

slambias su-

žinomas kaip 
meno kolekči-

frtftfrrius'teip pats tcstentertu 
patiko įvairios pinigų sumas 

draugams ir bcndradat-

Vijąs NcImuk) Rockefelerio 
^palikimas pasirodė mažesnis, 
negu anksčiau apskaičiuotas.

Kai jis 1971 'm. bnvo numa
tytas į LW vice prezidento pč- 
stą. Kongreso finansų ęksper- 

l.įji jverūvp asmenišką Nelsono

Kiek teidžfetifta atskaityti 
iš 'uždaTbio čėkw?

KL. Ma-fto bosas man rš už-į 
darbio čekio atskaitė $30.Nors 
aš turėjau tik $20 skvnos už pre i 
kės, bet iš manęs aiskailė 
per savaitę. Ar galį mano bo
sas atskaitvli iš uždatboi dau
giau negu -$20 per mėnesį? S.I.

ATS. Jūsų bosas gali alskai 
tyli 15% iš uždarbio. Toks aV 
skaitymas yra legalus.

(Spaičin namas) b atikŠK dū 
■caga, lik T ~ ~~~~~

For your headache get - 
extra strength and safety, too. ■<

Anacai® has extra strength. 
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Attacia combines that strength 
■with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe 
Extra strength wjfh safety. That’s

« —* ii .■■■mmhix inTl |

f
by a panel rt efcpęrni u W „ 
dirccted,.But Anacm glvū* yū“ 
more pain n-hevėr ffertf tifį' 
Veyulaf x trenkt h 
tablet. Givęv you. aatety y<vi' .1 
expect with cvtn iiterifih ? 
wanURcad<nd tellow JUil 7 M
directirtis. . * :* y» .
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IT’S AMAZING

Juzė Daužvardienė

RETAS KNYGAS

$10.00

$10.00

Pridėti dolerį pažfo iėlaidoma.

PRODUCES A.Z 
8 YoumG

Xkj The
COURSE OP £'/ 
u-yRs. iP^itrd 
NAY INCREASE' 
To 1.27^37-0
RABBIT'S.'

AB p*l. *1.50. Yra taip pat 

TYRINtS NOVtLtS. Genlalaru rasą palytojo

‘iJne .
RABB'T breeds 
”7 TIMES IM // / 
-QE VE^R

The Amcient BABylohiahs, P 
REMEry/ for graving Hair was a mixture 
Or GROUND UP PIGS' FEET PnD Goose RTF'.

3asv OPOSSUMS TV 
tytt so ~(\ins vHPrt %&£ 
2o of <H£M Wivt ^usf 

qTI Fltv fi -f^SPOON !

ČIKAGOS RAJONO JŪRŲ 
ŠAULIŲ VEIKLA

Lietuvos Generalinės Konsulės 
J. Daužvardienės žodis

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

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

ką galima pageidaūt iš šios ir

•tsimioimp tąja. Tai yra Amerikoje bcįsi- 
irusio asmens Istorija Knyga šaudai Ulo-

VELTUI ĮVERTINAME
JŪSŲ NAMĄ

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 

(Prie 47-tos;

L niėraJHal. 80 p*L $2.50.
«ll«. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00. 
, SINOVtS LIETUVIŲ DIEVAI. Mlfolos’jo? posmai.

Poezija, 115 psl. S3.on.

Naujienų 65 metų sukaktyje Martinique restorane 
šių metu balandžio 29 diena

Toliau, kuopos pirmininkas 
susirinkimą .painformavo apie 
artėjantį LŠST visuotini dalinių 
atstovų suvažiavimą, supažindi
no su šio suvažiavimo programa 
ir, CV-bos nurodytą tvarka, bu
vo renkami .kuopos atstovai i 
suvažiavimą. Gen. T.. Daukanto 
kuopai atstovauti išrinkti:. N. 
Martinkus, V. Zinkus, G. Kuz- 
mienė, C. Vidžius, T3. Zinkienė, 
M. Maksvytis ir A,. Martinkus.

4. A. Šerno GEOGRAFIJA.
Minkiti viršeliai

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

Tel. 476-2206

Linkiu “Naujienoms” ir visai 
mūsų spaudai ištvermės ir gy
vuoti dar daug-daug metų.

Loetuvos šaulių Sąjungos ra. 
60-ties metų įsikūrimo ir Są-i ' 
jungos Įkūrėjo 
mirties 50-ties metų sukakties <ižic‘, kuopos nariams buvo pris- 
minėjimo dieną, š. m. balandžio! latyti nauji kuopos valdybos pa- 

val. p. p. Vyčių salė- reigūnai — specialiame moterų 
veiklos bei orga-1 susirinkime išrinkta nauja kuo- 
eikalams aptarti, pos moterų vadovė j. š. Marta 

ko Gen. T. Daukan- GIDIENĖ ir kuopos pirmininko 
pakviestas laivo kapitone? pa- 

Klaudijus PUMPU
TIS, kuriam susirinkimas pri
pažino valdyboh rinkto nario 
statusą ir teises.

TEIRAUKITĖS MAGIŠKU 
TELEFONU 

254-8500

šie metai yra ypatingai svar- kilos spaudc's kelias, buv 
būs lieldviškos spaudos sukak- ganas, įgalintas vesti 
thviniai metai 
75 metų nuo 
atgavime' 
“Naujienų” 65 metų sukaktį.

Spauda, laisvas žodis, visuo

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA. _
Minkšti viršeliai .....................-..........  $15.0d

rinkusių širdis
pirmininko K įi'ą įspaudė 

kondensuota,' pus susimąstyti-
Minėjimo iškilmingoji ir ofi 

Lietuvos Šaulių Są-'cialioji dalis buvo baigta Lietu 
ves Himnu ir vėliavų išnešimu 

tėvynėje, šaulių! Sekė trumpa meninė programa 
talką Lietuves jau- kuria atlikę tautiniais rūbai;

priklauso

Minėjimui pasibaigus, visi da.- 
lyviai buvo pakviesti prie Ger. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuo
pos moterų, įvairiu maistu pa
dengto stalo, skaniai paruoštų 
užkandžių ir kavutės, kur bro
liškai seseriškoje bei šeimyniš
koje nuotaikoje buvo keletą 
valandų pabendrauta ir dienos 
įspūdžiais pasidalinta. Gen. T- 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
moterų vadovėj Į. š. M. Gidienei 
ir visoms sesėms, paruošiusioms 
skanius užkandžius, priklauso 
padėka. Dėkingi esame taip pat 

(Nukelta Į 5 psl.)

' ' > O-CC uSEO *5 A
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ISTORIJA, I ir II dalis.
Minkšti viršeliai.........

je, svarbiems 
nizaciniems 
Čikagoje Įvy 
to. jūrų šaulių kuc'pos narių 
formacinis susirinkimas, kurį i reigoms j 
pravedė ir jam pirmininkavo 
kuopos pirmininkas E. Vengiaa- 
skas, sekretoriavo j. š- V. Uta-

Poezlįa — kaip pavasaris, kuris pradžioje nro^tirpstant} sniegu llepll 
Laidynul fekleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių Jakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda 1 gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. ■,

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Auyvstalfyt* - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psL Kaina SI.—.
2. Jurffl* Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegljoa, giesmė*, poemo*. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina S2.00.
J. Butkų Juzė, EILtRAŽČIAI IR RAŠTAI. 155 psL 11.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. ElUū rinktinė. 185 

psl. Kaina $3.00.
5. Kloopas Jurąollonls, GLODI - LIOD1. Lyrikos eilės, 105 n«L C.00.
5. Anatolijus Kairys, AUKSIN* SIJA. Eilėraščiai. 88 psl. $2.0u.

- 7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 
3 išvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.

8. Nadas Rastonl*, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko, 
“Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

9. Balys Rukia, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Statys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 p*L, $3.00
11 Stasys Sattvara*, AUKOS TAURE, 5-Ji lyrikos knyga. 152 psl $2,50.
12. Patras Sapatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kflrinė- 

Ual, 02 psl., $1.00.
13 Petras Sapatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14 EupenlĮus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
13. Elena Tumlonė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI.---- — “ ---------
18. Alfonsas T
17. Jonas Vale

55 psl $1.00.
18. Adomas Jatat, BOK PALAIMINTAS.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki pinigini orderi.

J. Jauninas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykis 
sprašymi, paimti iš gyvenimo. lengva* atBius. gyva kalba, gražiai ižlaiam 
150 psl. Kaina $2JO. i

Dr. Jumis B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos 
cantrauka nuo pat senųjų amžių m pokario metų. Vidutinio formato. 143 
psL, kainuoja $2.00. . ' *-*8^

Dr. Jumm B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos Kaimynų l*iorija 
311 pel Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0G.

Dauguma štn knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas ii 
kitas knygai gaBma iclgyti atailankiuf j Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlafiil J

atidaręs vos Kūrėjų Savanorių Są-gos 
.1- Čikagos skyriaus pirmininkas 

mok. TAMULIS, kuris savo šal
tus sveikinimus baigė šiais žo
džiais 
tuvos kūrėjai 

vo dieną ramiai 
savo akis, žinodam 
atlikti darbui ir 
mi Jūsų, šaulių 

meilės, j 
ir nepriklausomos 
statymo 
keliu” . 
savanorio

JAY DRUGS VAISTINE
4 ' -’-S* išį. y" X > - -- ■ " **

2759 W. 71 st St.,' Chicago, UI.
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI « KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

MEMBER

REL®
INTER CITY RELOCATION SERVICE

nės apimtyje, kur| 
rinktinės pirmininką 
ŠVEDAS, programą vesti pave
dė Gen. T. Daukanto jūrų šau 
lių kuopos pirmininkui E.- VEN- džiais . . . ‘"Mes mirštantieji Ue- 
GIANSKl'I. tuvos kūrėjai savanoriai, šian-

I Į minėjimo prezidiumą buvo dieną ramiai galime užmerkti 
pakviesti LšST pirmininkas K. savo akis, žinodami, kad mūsų 
MILKOVAll lS, rinktinės pir- atlikti darbai ir žygiai bus tęsia- 
mininkas pik. .i. šVEDASJr Lie- mi Jūsų, šaulių, žengiančių Tė- 
tuvos Kūrėjų Savanorių Są-gos vynės meilės, jai pasiaukojimo 

.Čikagos skyriaus pirmininkas ir nepriklausomos Lietuvos at- 
niLK. TAMULIS. Įneštos, j. š. V. statymo ryžtingos kovos veiklos 

iZINKl’I komanduojant, Gen. 'I', keliu” ... šis Lietuvos kūrėjo 
Daukanto ir Klaipėdos jūrų šau- savanorio, lyg ir testamentinis 
lių kuopų vėliavos, perskaitytas pareiškimas, giliai Įsmigo į su- 

iTėvynės Prisiminimas. Įsirinkusių širdis, nevienam aša-
Sekė LŠSF pirmininko K ; ra įspaudė ir privertė susikau- 

i.MILKOVAIčK)
Į uždeganti ir Įdomi, trumpa pa 
■ kaita apie 
‘gos pirmuosius žingsnius atsi 
. kuriančioje 
j reikšmingą 
jnutei kariuomenei
mybės kovose, atliktus didelius kuopos 
darbus ir Įdomias Są-gos Įkū- KIENĖ.

Įrėjo Vlado PCTVIO būdo savy
bes bei jo patrijotines nuotaikas, 
Lietuvos šaulių Sąjungą stei-

.* giant. Prelegento patiektos min
tys susirinkusių jūros šaulių ir

J svečių su susidomėjimu buvo 
• išklausytos.

,1 Po paskaitos, šaulių žvaig
ždės medaliu, buvo apdovano- 

jtas Cicero Klaipėdos jūrų šau
klių kuopos vicepirm- A. AŠOK- 
.’LIS, kuriam už nuopelnus jūrų 
J šaulių veikloje, asistuojant rink- 
itinės pirm. pik. J. ŠVEDUI, pri- 

. segė LŠST pirmininkas K. MIL- 

. KOVAITIS. Gen. T. Daukanto 

.[kuopos pirmininkas E. VEN- 

.jGIANSKAS prisaikdino, nese- 

.;niai Įstojusius į jūrų šaulių gre
tas, jūrų šaulis kandidatus.

Šių šauliškų ir giliai prasmin
gų sukakčių paminėjimo proga, 
jautriu ir graudinančiu žodžiu, 
susirinkusius pasveikino Lietu-

kurią atliko tautiniais 
pasipuošusios Klaipėdos

sesės Irena PETKAUS- 
su Įsijautimu padaina

vusi “Ten kur aidas”, "Temsta 
dienelė”, “Tėviškėle”, “Mano 
gimtinė”, “Gegutėlė” ir jai 
akumponavusr Lilija ŠLE1TE- 
RYTĖ- Dainos buvo palydėtos 
gausiais plojimais ir su pasiten
kinimu susirinkusiu buvo iš- 
klausvtos.

GERIAUSIA DOVANA
Kiekviena* lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kražto laisvė Ir lieto- 

vlų gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau livardlntomii knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapočlnskss, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie! 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlnskas, IžEIVIO DALIA. Atsiminimai. Šelvio Dalia 
yra natūrali ankstesnių!
kuriančio ir patvariai įa . . ______________
struota. 300 p«L Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^.LIETUVO.. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Nsudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten mat*, kokias 
kalbas girdėjo ir ką lai žmonės pasakė, f“ 
išversta i anglu kalbą.

M ZoWenlco SATYRINES NOVtLtS. Genialaus rusą rašytojo 
80 satyriniu novelių. 19® PU«L, kaina $2.

D. KuralHt, KELION* | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Ao- 
torlsus pastabumą neapgauna Intujristo ir agltpropo propaganda W 
ufasaakavinal Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

M. P. Pskartlta, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina £L '^r»

Vincas žamaltt*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKT>0« PARAiTSJt. 
M p<L Kaina >L0Q.
" U* tr kiti laidiniai yra gnmasš

- MAUJiBMosa. irit s*, halstid n., chicaoo, ilumml— 
aSsH—frsM 4art» v»laM4aaNs srBa atsakant saš*v >r adds <s ei 

teki ar pielataf parlald^,

var- 
pirinyn 

. šįmet sukanka leidėjų bei redaktorių ir bendra- 
Lietuvos spaudos darbių beveik virš-žmogišku pa- 

Šiandien m i n i m e siaukojimu. Taip yra su visa 
lietuviškąja spauda laisvame 
pasaulyje, kuri negauna subsi- 

met buvo reikšmingas ir aktua-j dijų iš “valdovų”, šiuo metu, 
lūs beturiu tautai. Už ją kovo- įsigalint modernioms elektroni- 
ta, kentėta, vargta- Jos svarbą nėms komunikacijos priemo- 
liudija kalnai išleistų lietuviškų nėms, musų spaudos ateitis 
knygų ir periodikos. Tą liudija tampa problematiška. Bet radio’ 
pakartotini bandymai leisti pe- ar televizijos kronika niekad 
riodiką, kad ir sunkiausiose są-[ nepavaduos spausdinto žodžio, 
lygose, išreiškimui grupių indi-.nepavaduos ir lietuviškos spau- 
vidų ar ideologinių minčių. Ne- dos. Gal reikia naujo, jaunesnio 
sileidžiant į statistiką, pažvclg- 
kime vien tik į Čikagą: nuo' pra 
džios lietuvių įsikūrimo čionai 
(virš 100 
virš 100 įvairiausių 
ir žurnalų. Vieni švystelėjo, kaip 
meteorai danguje, kiti pasirodė 
tik keliais numeriais ir kone vi
si išnyko. Ir jų pavadinimai už
miršti. Tačiau, kai-kurie ištesėjo 
iki šiol- - ' ' •

“Naujienos” ištesėjo 65 me
tus. “Naujienų” kelias, kaip ir

Kuc’pos valdybą atstovavo kuo
pos pirm- E. Vengianskas, vice
pirm. P. Malėta ir sekretorius 
V. Utara. Po to buvo aptarti ar
tėjančio kuopc’s pavasarinio, šių 
metų plaukiojimo sezono atida- 

Susirinkimą pradedant, po rymo parengimo organizaciniai 
Vlado PŪTVIO trumpo kuopos pirmininko žo-'reikalai, nario mokesčių išrinki

mo klausimas, laivo ir kuopoje 
jūrinės programos vykdymo ir 
kiti einamieji veiklos klausimai. 
Susirinkusieji buvo supažindin
ti su kuopos kasos stoviu- Kon
trolės ko'm-jos narys j. s. J. Uta
ra perskaitė kuopos kasos pati-lkuoPos pirmininkas E. 
krinimo aktą, kuriuo, už tvar-į 
kingą finansinių reikalų tvarky-I 
mą, buvo pareikšta padėka ir 
pagyrimas iždininko pareigas 
einančiam N. Martinkui.

Skaitlingas Gen. T. Daukan
to jūrų šaulių kuopos narių su
sirinkimas praėjo gyvai, paro
dęs jūrų šaulių domėjimąsi ir{ 
rūpestį jūriniai šauliška veiklai 
Čikagoje, užtruko beveik dvi 
valandas.

Po trumpos pertraukos, daly-j 
vaujant ir Cicero jūrų šaulių j 
kuopos KLAIPĖDA nariams bei] 
svečiams, įvyko Lietuvos Sau
lių Sąjungos 60-ties metų įsikū
rimo’ ir Vlado PŪTVIO 50-ties 
metų mirties sukakčių iškilmin
gas paminėjimas. Minėjimas j 
buvo pravestas Čikagos rajono 
jūrų šaulių NEMUNAS rinkti-

buitį, daugiau kovingumo prieš 
kraujo transfuzijos. Gal reikia Lietuvos c'kupantą, daugiau dė- 
didesnės visuomenės paramos, mes-io Lietuvos kankiniams, jų 
Gal reikia . . . Na, Jūs, spaudos išlaisvinimo pastangoms. Daug 

) užsimotą išleisti mėgėjai ir rėmėjai, geriau nu
laikraščių1 manot, kas reikalinga mūsiškės visos mūsų spaudos. Bet, labiau 

spaudos pagyvinimui ir išliki- s*a* pageidaujama spaudai išlik 
mui.

Kas pageidautina iš “Naujie
nų”? Aš, kaip Lietuvos generali
nė konsule, pageidauju daugiau 
straipsnių ar žinių nušviečian
čių tikrąją okupuotos Lietuvos 
padėtį, jos pavergtų žmonių
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NAUJIENŲ ražtinė atdari kasdien, išskyrus sekmadieniui, zxue

118.00
$10.00
I S.00

Naujienoa eina kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1733 So. Existed St, Chicago, 
DĮ, 80808. Telef. 421-8100.

Pinizm reikia dusti pešte Konev 
Orderiu karto rs o^akysu.

Lietuvos nepriklausomybes laikais Ukmergės mokyklą, pastatyta 1940 metais

T
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metams_______
pusei metu___
trims mėnesiams
viena td mėnesiui

Ac of Docombor 1, 1*77 
Sobccrlption Jtctw:

la Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$18.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metu J_______ _
trims m An egi a mg __
neoam menexlui ____

___  $18.00
___  1 9.00
___  « 3.00

K&n&doje: 
metame . ___ 933.00
pusei metu ________ ___ $18.00
vienam mėnesiui ____ ----- $ 3.S0

20 centą per copy. Užsieniuose:

Nvc sruedžia pirmom dL 
DienraičU kalaot:

metanu _________ ___
pusei metu ___________
yienam ____

___ »4.00
___ $18.00
___ I 4.00

Kitose JAV vietose:
metams _______

vių laisves koyąi. $3 patarė naudoti JAV lietuvių turi--. 
, j mus ryšius su Kongreso komitetą1 -nariai naudingais’ 

[ pavergtai Lietuvai Jis patarė dideles ambicijas turin- 
. tiems ir pasirodyti norintiems veikėjams nusileist ant 
žemės, pramokti kalbos, susipažinti su krašto' papro
čiais, įstatymais, teisipais ir protingesniais amerikie
čiais. . >. i

Didesnis tremtinių skaičius paklausė Talalos, įsi
traukė į ALTos vedamą darbą ir šiandien sėkmingai 
vadovauja ALTai, BALFuf’ ir įvairioms lietuvių . įstai 
goms. Jo patarimų nepaklausiusieji dar ir šiandien tę- 
bešaudo šratus į orą ir įsivaizduoja, kad jie medžioklė
je sovietines meškas kerta...

Didžiausias Talalos įnašas buvo padarytas Kerste- 
no komitete. Amerikos Kongresas, prezidento Eiseho- 
werio raginamas, nutarė ištirti Lietuvos pavergimą. 
Amerikiečius reikėjo įtikinti faktais, o ne tuščiomis tfa- 
zėmis. Reikėjo duoti dokumentus, o ne antraeilius, la
bai dažnai karštus, pareiškimus.

Kersteno komitete sunkiausias darbas buvo ats
kirti faktą nuo pasakos, dokumentą nuo popiergalio,, 
savo akimis matytą įvykį nuo girdėto'. Tai buvo ne toks j 
lengvas dalykas. Juo žmogus buvo mokytesnis, tuo sun-!
kiau jam buvo šią teisinę problemą suprasti. TalalUitsesij°je buvo Priimta VLIKo atlieka. Visa taryba jaučiasi lyg

Praeitą penktadieni, gegužės 4 d. atlaikius pamal
das Marquette Parko lietuvių bažnyčioje, teisininkas 
Jonas Talalas buvo nuvežtas j Lietuvių Tautines kapi
nes ir palaidotas savame sklype šalia žmonos.

Iš vakaro Evans šermeninėje susirinko apie pora 
šimtų velionies giminių, pažįstamų, bendradarbių ir ar
timųjų, kur Chicagos teisininkai suruošė atsisveikini
mą, prisimindami svarbesnus velionies dirbtus darbus 
ir būdingesnius lietuvio kovotojo bruožus.

Talalas buvo lietuvis iki gyvo kaulo, gynė nepri
klausomos Lietuvos ir joje gyvenusių lietuvių teises ir 
visą .gyvenimą -buvo socialistu, demokratu, kad siektų 
socialinio teisėtumo ir gerbūbio kiekvienam dirban
čiam žmogui.

Lietuvoje Talalas baigė Ukmergės gimnaziją ir 
Kauno universiteto teisių fakultetą. Ministerio Vlado 
Požėlos paragintas, Talalas, dar bestudentaudamas, 
pradėjo dirbti Vidaus Reikalų ministerijoje, o vėliau, 
perėjo dirbti į magistratūrą. Dirbo Kaune, Onuškyje, 
Trakuose, o vėliau prez. Smetonos buvo paskirtas Vil
niaus apygardos prokuroru. s

Trakuose vietos totoriams tvirtinantį, kad jis buvo 
totorių kilmės ir, žodžio totoriškai nemokėdamas, -įstojo

teko ne tik atskirti faktą, nuo pasakos, bet įtikinti liūdi- h'al,dybos Patiek^a sąmata x^su- 

ninką, kad sakytų tai, ką akimis mate ir ausimis gir-|trolės komisiją sudaro; Kęstu- 
dėjo. Veikliam Lietuvos teismo prokurorui tai nebuvo tis Dirkis, Ignas Petrauskas ir 
sunkus dalykas, bet Kersteno komiteto vadovams, tai. Pranas (Povilaitis, 
buvo pati didžiausioji parama.

Talalas pirma apklausinėdavo liudininkus,
Politinė ir teisių komisija šia- 

patik- me posėdyje nebuvo sudaryta, 
rindavo jų žinias, išmokė skirti tikrovę nuo girdalų ir buvo išrinkta nominacijos 
tik tada kviesdavo liudyti. Komitete dirbo didokas kOI™sl-ja i ?-ur!ą ieina Jonas 
skaičius žmonių, bet komiteto namai labiausiai mėgo Viktoras Naudžius. kad aleinan. 
Talalą, nes jis geriausiai problemas suprato ir trum-,6idje VLIKo tarybos sesijoje 
piausiai laikė liudininkus. Talalas žinojo, ką liūdinin-' patiektų kandidatus' į Politinę ir 
kas žino, ir kurios jo žinios komitetui naudingos. į Teisių komisiją.

Lenkai, latviai, estai, gudai, vengrai ir kiti norėjo, Prieš porą metų VLIKo tary. 
kad amerikiečiai ištirtų jų kraštų pavergimo eigą, bet ba buvo nutarusi sudaryti Lie- 
nepajėgė to padaryti. Jie neturėjo Talalos, kuris būtą. tuvos Studijų komisiją, bet šis 
pajėgus faktus atskirti nuo niekalų. į nutarimas iki šiol nebuvo įvyk-

Talalas labai prisidėjo prie ALTos pajėgumo. Tuš-, XrimSAuv"

čiaviduriai ėjo malūnų Amerikoje statyti, ir ALTos Lietuvos Studijų komisija įeina 
griauti, tuo tarpu Talalas kiekvienam savarankiškai j šie asmenys: Stasys žadeikis, 
g-1—-• Y™’ y —
dirbti naudingą darbą. Jam nesvarbu buvo partija, betjT^^8’ 
svarbu pagrindiniai principai. Bet kuris ALTos narys 

Į daugiau nusimano apie bendruomenės . šakalius. arba

šoliūnas ir

galvojančiam lietuviui tremtiniui patarė, eiti į ALTą ir' Juozas Skorubskas, kun. Ansas 
' ~ , Dr. Jonas Stikliorius
(Stiklorus), Algis Regis ir Dr- 
Jonas šalna.

/tALTą .morinčius prikergti,,prie nelietuviškos veiklos^,..) Su siuo posėdžiuJnz- G. La- 
Anie Talado vesta darba žino ALTos žmonės. Apie|zausko’ \kalp - tarybos 

. . .. pirmininko pareigos pasibaigia-
. T . , + , . . , . , ... . , jo Pašą į lietuvišką gyvenimą turės rašyti rimtesnieji Į t bos sesijai jau pirmi-
į Lietuvos/ totorių sąjungą, sumokėdamas 25 litus jsto- įstorįkai - -

1 tymas yrą su nieku nekariauti, 
su nieku nesiginčyti, ieškoti 
bendro kelio, bendros toleran
cijos, bendram lietuviškų reika
lų vykdymui. Mes priimame vi
sas sugestijas, visus pasiūly
mus ir bandysime taip pat su 
buvusia opozicija labai nuošir- 
-pizodo •ĮąneĮąjBpujpuaą ĮBizp 
ja reikalinga kiekvienam veiki
mui ir mes opoziciją mielu no
ru priėmėme ir kartu dalyvau
jame, kartu dirbame ir labai 
džiaugiamės, kad šiandien ta
rybos posėdyje buvo vieningas 
darbas, visi rėmė VLIKo princi
pinį nusistatymą, principinę 
TLIKo veiklą ir visi vieningai 
sutarėme toliau vesti VLIKo 
darba.

vienos šeimos vaikai.

Dr. Kazio Bobelio 
pranešimas

— Visos valdybos vardu aš 
noriu padėkc'ti čia taip gausiai 
atsilankiusiems spaudos ir ra
dio atstovams išklausyti VLIKo 
valdybos pranešimų. Kaip žino
te, š. m. kovo 11 d. buvo išrink
ta nauja VLIKo valdyba- Parei
gas perėmė kovo 24 d. Nuo to' 
laiko turėjome 3 posėdžius. Po
sėdžiuose buvo priimta VLIKo 
sąmata, kuri šiandien buvo pri
statyta tarybai ir vienbalsiai 
patvirtinta. Sąmata numato pa
dengti visas VLIKo ateinančių 
metų veiklos išlaidas- Ypatingas 
dėmesvs buvo' skirtas tautinei 
politikai ir VLIKo atstovavimui 
— atstovų išvystymui atskiruo
se kraštuose. Naujos VLIKo val
dybos yra nutarta ir taryba tam 
pritarė, kad VLIKas išplėstų sa
vo veiklos tinklą, tuo būdu įkar
damas atskiras VLIKo atstovy
bes įgaliotinių formoje, ne tik 
didesnėse Amerikos lietuvių ko
lonijose, bet ir kituose Kraštuo
se, kurie turi įtakos į tarptauti
nę politiką. Ypatingas dėmesys 
bus atkreiptas, kad atstovai bū
tų įsteigti kiekvienoje Europos 
valstybėje, sustiprinta veikla 
Kanadoje ir Pietų Amerikoje. 
Taip pat VLIKa valdyba šian
dien pristatė savo 1979 metų de
klaraciją, kuri tarfybai buvo 
pristatyta ir kuri buvo išdalyta 
spaudos atstovams. Keletą jos 
egzempliorių aš dar turiu. Šio
je deklaracijoje VLIKas išdės
tė savo pagrindinius veiklos 
principus, kokiais metodais, ko- 

i- kiai būdais VLIKo valdyba ban
dys veikti ateinančiais metais.

į >A. Pleškys 
(Bus daugiau)

Kinija modernėjo
PEKINAS. — Kinų vyresnieji 

lyderiai, atrodo, apsisprendė mo
difikuoti savo ambicingas pro
gramas, nes jos gali vėl sukelti 
didesnius, bangavimus.

Pirmininkas Hua Guofeng- pa
sakė Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui Kurt Waldhe1* 
mui Pekine, kad Kinija mielai 
norėtų bendradarbiauti su Jung
tinėmis Tautomis skatinant tai
ką Azijoje ir Pacifike. “Prade
dant 1979 metais mes perkelia
me visą darbo syorį į mūsų mo
difikacijos programą ir dėl to 
Kinijai reikalinga taika ir ramy
bė planuojant atstatyti mūsų 
šalį”, pabrėžė Hua Guofengas.

ninkaus Valerijonas Šimkus at
stovaująs Rytų Lietuvos Rezis
tencijos Sąjūdį, o sekretoriaus 
Teodoras Blinstrubas atstovau
jąs Lietuvių Tautinį Sąjūdį-

Privačiame pasikalbėjime,

jamo mokesčio. Visą gyvenimą laikėsi totorių dorovės  
principo, liepiančio visuomet su visais' būti teisingam.

Karo metu vokiečiams pradėjus ardyti Lietuvos- 
valstybinę santvarką, prokuroras Talalas sukviestiems 
teisėjams, burmistrams ir kitiems tarnautojms patarė! š 
taikyti Lietuvos įstatymus kasdieniniame gyvenime. U?T° . Tr„ D. , ..

\ r.. ‘ . .. t ? • t • u. VLIKo Tarvbos ir Valdybos su- K. Bobelio pranešimas,
Artėjant rusų karo jėgoms antrą kartą į sietuvą, !važiavimas — posėdis. Pasibai-j 3. Tautc’s Fondo Valdybos’ kimus, tarybos narių tarpe bu- 

Talalas pasitraukė į Vakarus, nenorėdmas dar kartą yUS posėdžiams, pagal iš anks- pirm. Juozo Giedraičio praneši- v0 jaučiama politinė, ideologi- 
kęsti okupanto pasityčiojimų. į to pranešimą, buvo sušaukta. mas ir Į nė trintis. Tas žinoma yra visai

Išvargęs tremties stovyklose, Talalas atvyko Ame- spaudos, radio atstovų ir besi-| 4. Klausimai ir į juos atsaky-. natūralu. Išrinkus 4aują VLIKo 
rikon ir įsitraukė į Amberikos Lietuvių Tarybos darbą. Įdomaujančių VLIKo veikla as- 
Jam buvo aišku, kad ALTa ne tik atliko lietuviams nau- men^ konferencija- 

T-I-t • • r ’i “51 S»P<»UUViSdingą darbą, bet ji gali būti dar naudingesne ir ateity- dėj0 iš 4 dalių; 
je. Talalas įtikinėjo tremtinius, kad tuojau įsitrauktų į 
Amerikos lietuvių vestą darbą ir būtų naudingi lietu

v* h p

VLIKO SPAUDOS KONFERENCIJA
m. balandžio 28 d-, Jauni- ko pranešimas, 
Centre, Chicagoje įvyko 2. VLIKo Valdybos pirm. Dr inž. G. Lazauskas papasakojo’,

kad prieš VLIKo valdybos rin-

to pranešimą, buvo sušaukta. mas ir
Išvargęs tremties stovyklose, Talalas atvyko Ame-, spaudos, radio atstovų ir besi-( - 

....... . . . Lj.v.---- -trr to---------------—J maj.

Inž Grožvydo Lazausko
pranešimas

menų konferencija-
ši spaudos konferencija susi-

1. VLIKo Tarybos, šios sesi
jos, pirmininko inž. G. Lazaus-

i valdybą, ši trintis visiškai pra
nyko ir visi tarybos nariai su 
entuziazmu ir pasišventimu įsi
jungė į VLIKo veiklos darbą ir

Pranešimą atpasakosiu savais pasiimtas pareigas kiekvienas Aš noriu pabrėžti, kad dąbar- 
žodžiais. šiojfe VLIKo tarybos narys labai sąžiningai ir noriai tinės. VLIKo valdybos iiusista-

— Amerikoje japonų premje
ras Ohira apžiūrinėja naujau
sius pramonės ir prekybos 
centrus. Jis rengiasi palikti di
doką užsakymų skaičių. Ohira 
buvo stambus biznierius.

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLU 
-----IV^EPRIKLAUSOMOJE-LIET^OJE-----  

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE

(Tęsinys)

Barauskienė, kaip pamišusi iššoki į kiemą. 
Ji samprotavo, kad Aleksas taip darė, kad ji ir 
vaikas išliktų gyvi, nes jie visi trys miegojo vie
noje lovoje. Barauskienė žudikų nepažino, nors 
ji buvo perlojietė iš gimimo ir ilgai gyveno Va
rėnoje. Kadangi žudikai nekalbėjo, tai nežino
ma ir jų kilmė.

Vyresnis policininkas Barauskas Aleksas il
gai buvo Alytaus apskrities ketvirtojo pasienio 
policijos rajono sargybos viršininku Varėnoje 
prie pereinamojo punkto — tilto per Merkio upę. 
Barauskas buvo Varėnos šaulių būrio šaulys ir 
scenos mėgėjų ratelis jį kviesdavosi senįo ro
lėms.

To vyro nuo Ūlos upės pasakojimas visus va- 
rėniečius nuteikė blogai. Jie buvo sukrėsti Ba
rausko tokiu žiauriu nužudymu, nes jį gerai pa
žinojo. Barauskas buvo pareigingas ir geras lie- 
tuvi> ; . tvotas, tai tas, matomai, rusams ’ oku
pantams nepatiko, o gal tai buvo žmonių terorb 
žavimo pradžia, kad nesupriešintų okupantui.

Po prekių Įkainavimo prįžęs į namus pusry

čių apie rusų išdaigas papasakojau mokytojai 
Adomaitytei. Ji verkdama prašė paklausti tele
fonu antrosios Varėnos pašto viršininko Leščin
skų Juozo apie Vilniaus — Varėnos traukinių 
kursavimą.

Užėjęs į paštą apie 9 vai. ryto, pamačiau per 
langą iš Alytaus automobiliu vykstant komisiją 
į incidento vietą pasienyje. Važiavo dr. Janavi
čius, Alytaus apskrities pasienio policijos baro 
viršininkas ir valstybės prokuroro padėjėjas. Po 
pusvalandžio ta komisija grįžo, nes rusai rau
donarmiečiai josios neleido prie įvykių vietos, o 
Baranausko lavoną buvo užkasę į žemę. Leščin
skas telefonu informavo, kad tuo tarpu trauki
niai kursuoja normaliai.

Varėnos miestelyje ■ gandai prieštaravo vie
nas kitam. Žmonės susijaudinę net metė darbus 
laukuose. • ■ 4 • . ' » ■ ■ f . •'

—

Iš pašto išėjęs, ėjau prie Merkio tilto pasi
tikti Mudėno. Ūkininkai, važiąyę’iš ąntros Va
rėnos, pasakė, kad keleivinis traukinys atėjęs be 
keleivių ir jie pakeliui einančių pažįstamų žmo
nių nematę. Tuomet nuo tilto grįžAū į paštą 
gauti informacijos, kurią Valandą ’ tūri atvykti 
Vilniaus keleivinis traukinys. Buvau pašte apie 
10 vai. ryto ir radau vietos visų organizacijų su
sirinkusius valdybų p-kus, sekretorius, kasinin
kus, Iš Alytaus apskrities organizacijų vadovai 
telefonu pranešė, kad yra įsakymas deginti or

ganizacijų bylas, nario liudijimų blankus ir įvai
rius sąrašus. Organizacijų pinigus patarė per
duoti be parašo patikimam asmeniui, suskaičia
vus juos dviejų valdybos narių akivaizdoje.

Prie progos užklausiau Alytaus XIX šaulių 
rinktinės vado padėjėjo, kaip laikytis šauliams? 
Buvo atsakyta laukti nurodymų. Iš žemės ūkio 
rūmų agronomams pranešė, kad jaunųjų ūkinin
kų rateliai tuo tarpu paliekami ir nieko nenai
kinti.

Bet Čia pat mums besikalbant visi pamatė
me pro langus riedančius Raudonosios armijos 
automašinas ir sunkvežimius su ginkluotais ka
reiviais. Sovietų kariuomenė automašinomis rie
dėjo nuo 1940 m. birželio mėn. 15 d. 10 vai. ryto 
visą dieną ię naktį be pertraukos, tik protorpiais 
pėstininkų autųsunkvežimių voras paįvairinda
vo artilerijos motorizuoti pabūklai.

Užklausus antrosios Varėnos pašto virši
ninką Į^eščipską, dėl keleivinių traukinių kursa- 
vimo, buvo atsakyta, kad kariuomenės vienetui 
važiuojant plentu per geležinkelio bėgius, trau
kiniai sulaikomi laukuose, bet vėliau praleidžia
mi į stotį ir stotis nuo klausimu jokių potvarkių 
neturinti, žodžiu, traukiniai vaikščioja, tik vė
luoja. Išėjus iš pašto kliarkė padangėse sovietų 
kariški lėktuvai ‘

Lietuvos kariuomenės vado Vitkausko sėb-

rystė su SSSR brangiai kainavo Lietuvos šau
liams, nes visos šaulių bylos, sąrašai ir kitkas pa
kliuvo į okupanto rankas ir todėl daug šaulių są
jungos narių nukentėjo, ypač atestuotieji pat
riotais.

Apie traukinių kursavimą pranešimas jau-, 
nąją Adomaitytę nuteikė optimistiškai. Tikrai 
per pačią pragarišką raudonosios armijos spū
stį Mudėnas atžygiavo vienas be brolio iš antros 
Varėnos apie 5 vai. vakaro.

Kadangi bažnyčia buvo už 300 metrų, tai 
i mažai vėluodama mūsų 6 žmonių vora rūškanais, 
i veidais patraukė į bažnyčią. Varėniečiai ūkinin- 
Ikai buvo sugužėję į miestelio aikštę prie pamink
lo ir jie mūsų vestuvinę eiseną replikavo:

— Tokią dieną žmonės kelia vestuves! (
Atsilikęs nuo vestuvininkų, kurie patraukė 

į kleboniją, aš jiems paaiškinau, kad vestuvės 
sutartos prieš savaitę ir joms pasiruošta, todėl 
atidėti būtų nepatogu.

Iš pravažiuojančių sovietinių karo dalinių 
lengvu mašinų varėniečius sveikino kariškiai 
mojuodami ranka. Netoli pravažiuojančių maši
nų stovėję keli varėniečiai pamojo abejingai ran
ka, o kitų veidai buvo nųgręžti už Merkio upės, 
kur degė varėniečių ūkininkų miškai. ‘ '•

— Kodėl neinate gesinti gaisro? — pa
klausiau.

(Bus daugiau)
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AKUŽERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA < 

6449 So. Pvlaski Rd. (Crawford 
Medical BoHdtng) TH. LU 5-6446 

‘ Priima ligonius pagal susitarimu 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
GENITO-URINARY SURGERY 

BNDD No. AB 3878711 
5025 CENTRAL AVE. 

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS U CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
MedicFnos direktorius

I93S 5. Manheim Rd., Westchomr, Ik
V ALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

r»l.s M2-2727 *rb* 562-2728

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Straat 
Valandos pagal susitarimą.

TRETYSIS OPEROS j Respublikony banketas 
SPEKTAKLIS • ,

E? 1 indžio 28 d. įvyko Čikagos 
Balandžio 28 d. Mar a vidurį- lietuvių respublikonų metinis 

nės mokyklos auditorijoj buvo parengimas, kuriame Simas Ku- 
tiečias Lietuvių operes Iknizet 
ti Liucijos di Laimurmoor 
spektaklis. Publikos buvo visas 
teatras sausakimšai užpildytas. 
Pavėlavusieji bilietų jau nega
lėjo gauti.

Trijų veiksmų, šešių scenų 
opera. Veiksmas vyksta 17 
šimtm- Škotijoje. Dkleiis cho
ras ir aktoriai solistai savo ro
les atliko tikrai profesionaliai. 
Operos personažai: Julius Savri- 
mas, tenoras, sargybinių vadas.

’ Algirdas Brazis — baritonas, 
i lordo Henrico Ashton rolėje, 
jj.’aas Vaznelis — bosas, kape
liono rolėje, Gina Čapkauskieuė 
— koloratūra sopranas, Liuci

jos rolėje, Roma Mastienė — 
, mezzo soprano, Liucijos palydo
vė, Stefan Wrcik — Edgardo 
rolėje, Antanas Pavasaris — te-

; noras, lordo Artūro rolėje-
j Pagrindines roles, pasigėrėti- Solistė Vanda Stankienė, a- 
nai atliko Gina Čapkauskienč kordronu palydint Ąžuolui Stel- 
(Liucija), Stefon AVicik (Ed- mokui, padainavo Pirmos Ži-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

OPTOMETR15TAS

dirka buvo pagerbtas kaip iški- 
Eaus'as 1978 metų lietuvis, o 
buvęs kongresui anas Robert P. 
Hanrahan kaip geriausias lietu
vių draugas ir kovotojas už žmo
gaus teises.

Prieš programą televizijos 
penkto kanald pareigūnai turė
jo pasikalbėjimą su Simu Kudir
ka, o paskui buvo spaudos kon
ferencija.

Programai vadovavo Pranas 
Jurkus ir Anatolijus Milūnas. 
Kalbėjo Simas Kudirka, Robej-t 
Hanrahan, Lietuvos gen- kon
sule Juzė Daužvardienė ir kiti.

Dalyvavo' VLIKo vicep. dr- 
Jurgėla, veik visi rinktieji Cice
ro miesto pareigūnai, pulk. Ka
zys Oksas, dr. Briedis, Jonas 
Talandis, Valdas Adamkus ir ki
ti.

paruoši stalą -rnąno ■ akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu pa- 
aliejumi mano galvą. Mano taurė sklidina. "—Psal. 23:5.

Religinių stalų yra. daug ir ant jų dedami įvairūs, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslas. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo parengėjų nėitmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs, 
nes yra ažsihkęs nuo tamsiųjų vidor-amžių. Ant religinių stalų kartais de
dami patys “velnių pamokslai”, (žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
duoda štai kokį patarimą: “ Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
zrie piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Me$ juk turime Viešpaties stalą 
jht kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta tėisvbės ir tokie bus pasotinti.

kV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
d. Muz&ant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

tepi

Mažeika 8/ Evans 8 *
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737-8600
TeL 737-8601

M. Pranevičius šermeninėje atsisveikino Liuciją miršta, o Edgardo nusi- ir Mylimos akys, o bisili Lau- 
y m T T žudo prie jds lavono. kšiu tavęs ateinant, šokiams ge-kšiu tavęs ateinant, šokiams ge- 

Puikios dekoracijos, kostiu- rai grojo Antano Markausko or-Joną Talala
c ~ jinai, iškilmingos,spenos, choras

1979 m. gegužės 3 d. vakarai tas ją įjungė į Sovietų Sąjungą, darė gerą įspūdį./Tikta; veiks-
*______________ _ -| Dalis tos dokumentinės me- mo scenoje .^bp^/pahdaroke-

ko teisininko Jono Talalo atsi- ‘ džjagos buvo atspausdinta Nau- liai” atrodė, per4viesūs, kas tei- 
“ ..... . kė mQutc'nifas" iprt/berėikalihgo

| Tikime, kad ir po jo mirties mirgėjimo.’’j"); '
j atsiras galimybių užbaigti jo Visa tai rodo,- kad buvų dėta 
pradėtą darbą, prie kurio jis daug,’ pastangų . ruošiantis šiai 
tiek daug dirbo ir sielojosi. draminio pobūdžio’operai. Diri-

Tepalieka jo vardas giliai at- gentaš Alvydas Vasaitis, režisie- 
mintyje visų tų, kurie veda ir rius Nicolas Di Virgiiio.
ves toliau kovą ūž < pavergtos ; : L . ., , M. Šileikis ■

i ' - / . .

VLIKo Valdyba ir taryba 
posėdžiavo Chicagojė

» Balandžio 28 d/’Sk-agos Jau- 
mouse Reg. L. B. V. V. Apygar- nimo Centre įvyko VLIKo posė-

" 26U W 71 St. Tel. 737-514$ 
tikrina akw. Pritaiko akinius 
•'.V v v ^contact lenses’” , _ --------

ViĄ. ągai sUaįtarimą. Uždaryta tree, j Mažeika-Evans šermeninėje įvy-

ir

0R.LEONAS SEIBUTl 
v - i^ięsTŲ, pūslės ir 
; ’PROSTATOS CHIRURGIJA 
’ 1 ;26S6 V*1ST 63rd STREET 
' .■ VM-,;antrad. 1—4 popiet,

- k’?.5—7 vai. vak 
•' leMu 776-2880 

448-5545

kestras-
Vakaras praėjo labai gražiai 

ir geroje nuotaikjeo. Buvo pil
na

sveikinimas. Mykolas Pranevi- _ jiėnose praeitais metais, 
j čius tarė šiuos žodžius:
1 Amerikos Lietuvių Socialde-
■ mokratų S-gos vardu atsisveiki
name velionį Joną Talalą, su 
kuriuo mums teko susitikti ir

įdirbti Lietuvių Soc. Demokratų
__ i kuopoje, į kurią jis įsijungė at-

’VVT TATTP AQ vykęs is Europos į Chicagą.
.gydytojas ik chirurgas 

ra’.praktika, MOTERŲ Ilges.
OfhM 2662 WEST 5nh S'tRSĖT

•'’V'; ' Tel.-PR 8-1223

Buvo stropus ir pareigingas. 
Retai kada praleisdavo kuopGS 

i susirinkimus. Turėjo gerą at
mintį ir dažnai prisimindamas

JFJSQ VAK; ’pirnu. anfead. trečia, praeities įvykius jais pasidalin- 
ly pėnkt. 2-4 ir 6-Š vai ▼ak- įfestadie davo su Naujienų skaitytojais.
Tiais 2-4 .viL popiet ir kitu Uga laiką dirbo ALTos Cent-

krisi taHrnį jro valdyboje. Joje atstovavo
' ' mūsų organizaciją. Velionis bu-
: F - ŠILEIKIS, 0. P. vo bekompromisinio nusistaymo 
J’ZŽ ''(SkiHdPšbAart’ROTEaSTAS Lieuvos okupanto ir jo visokių 
j& T-AĮĖtmtei - Protezai, ban- rėmėjų bei bendradarbių at-
€9 . .dažau Speciali pagalba tO|om«r

jGT> ’4rch SiiDDoru) ir t t
var-. >^4. ft SeatjtdfenaiM 9=1'

63rd Šti, Čhfcapft. Ifl. 60629
; d ’ P Reject S-5084

i PERKRAU5TYMAI

'Į/' MOVING
r Leidime pilna apdrauda j 

mUVKAlNA ]
g. 1E.RĖNAS
Tai. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymaj 

Ii ffeirtį atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

Tef. 376-1882 arba 376^5996

žvilgiu. ' ' >
Sveikatai susiplnėjus, velionis 

pasitraukė iš ALTos ir pradėjo 
rinkti medžiagą apie Lietuvos 
okupaciją. Medžiagą ėmė iš 
Kersteno komiteto tyrinėjimų, 
nes jis pats dalyvavo Kersteno 
komitete kaip ALTos atstovas, 
vedant tyrinėjimus 1953-1954 
metais.

Velionis rengė dokumentini 
veikalą, parodantį, kaip sovie
tai okupavo Lietuvą ir prievar-

tėvynės laisvę:

Balandžio 28 d. šaulių na

dos suvažiavimas buvo gausus kūriaftie iš U>, dalyvavo 14 
ir darbingas. Tiktai noriu pa-

Tautinių Namų salė.
S. Paulauskas -

Pagrobč ir nušovė
CLEVELAND. , J-ufiųs • Kra

vitz, 67 ■ metų; maisto produktų 
supermarketo, savininkas, ir jo 
žmoną trečiadienį’, buvo' polici- 

ė jos uniformomis apsivilkusių 
dviejų piktadarių pagrobti. Pik
tadariai f reikalavo milijono. do
lerių išpirkimo ir nekantrauda
mi vežiojo Kravitzus po miestą, 

• versti per telefoną sukelti mili
joną dolerių. Kadangi pinigų su
kelti nesisekė, Juliui Kravftzui 
suvarė tris kulkas į krūtinę ir 
vieną į nugarą, o jo žmonai per
šovė abidvi raidras.

EUDEIKIS

SOPHIE BARČUS 
RADIJO IŠIMOS VALANDOS 

Vttbt progremo* It W0PA,

ČIKAGOS RAJONO JŪRŲ 
ŠAULIU VEIKLA

Atkelta iš 3 psn
ir sesėms Ireni PETRAUSKIE-

Llėitrvfy kata) kasdien nuo pir- 
nadiėnio . iki penktadienio 3:00 
—3:30 vii. popiet. SeŠSufiafiaig 
ir setaftadiėBiris uno &30 kkd M0

Vadi) a Aid»na Dtukuc 

Tahfj HEmlocfc 4*2413 

7W S®. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 60629

£ ‘‘Lietuvos Aidai*
.KAZ6 BRAZDŽIONYTlf

Pro«rames vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki 
' penktadienio 8 vtL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
j - banga 1490 AM.

iš WTIS stoties 1116—AM bang«- 
. : > 2646 W. 71rt Street 

Chic&KO, lUinois 60629 
’ Telef. 778-5374

____ ___  llįlll I III I l» 1.1 JI .*<■■■» ■■

— ‘ ‘ ■ atstovų. Nebuvo krikščioniu
tikslinti gerb. Stasio Juškėno darbininkų, kariuos paprastai 
koresp. “Naujienose” gegužio atstovaudavę dr. A- Razma.
2 d. gal ne visai suprastas mano Iš valdybos narių posėdyje 
sveikinimo kalbos mintis. Bū- dalyvavo įpirift. df. Bobelis, dr. • - .
tent: “Dailininkų vardu Mikas' ArmoĮliėn&, įfe.’ Sfdilidriils, dr. ■ — Veik kiekvieną savaitę jaū- 
šileikis ragino. visomis priemo- Stūkas, <žr. Jūrgeik ir inž. Gri- tieiibs kaina kyla, <>■ kiauliena 
nemis griauti geležinę uždangą, nius. Tampat dalyvavo Tautos jau darori pi^ėnė.
linkėjo vienybės ir kovoti už. Fondo • pirrtiiriftjcas n Giedraitis, 
šviesa ir tiesa”, ta - F

Aš ALDS-gos vardu palinkę-;
jau suvažiavimūi naudingo ir 
našaus darbo, anot pirmojo kai-

I iFLB atstovė ir VLIKo reikalų 1 
‘ vedėja; Noreikienė. v-,’ i

Pranešimus padarė- tarybos 
pirm, inž J Lazauskas, valdybos

, . . .-„i-. v, .pirm, dr; Bobelis it. kiti valdv-,betojo, griauti ‘gelezmę uzdamk „- - ;
n , turėjau gaivoje, kart (a ge-? at3išaukimas į lieJ

tuvių tautų ir 1979 m. sąmata
Į kontrolės komisija- išrinkti

Dr. Z. Danilevičius gegužės 1 Dirkis, Petrauskas it Povilaitis.' 
d- “Naujienų” vedamajame Į politinę ir teisių komisija i?ž. i 
“Kam to reikėjo?*’ išsamiai nu-' Jurkūbas, ihz. Naudžius ir šo- 
rodė L. B. ydas Ti klaidūs. Vis? liūnas, kurie galės kooptuota 
norime vieningo šugyvėmnYd- j daėgiaū narių. Į Lietuvos studi 
Bet ką padarysi, kad sveikame j jų komisiją išrinkti kutu Tra Į 
obuolyje slepiasi kirminas.

ležinė uždanga trukdo mūsų vie
ningą visuomeninę veikią.

likušfohls nuotaikingą meninę ’ 
prdgrafną-

Tuomi, š. fti. balandžio m. 22 
d. Čikagos Gen. T. Daukanto jū
rų šaulių guopos suorganizuo
tas, Lietuvos Saulių Sų-goš 60- 
ties metų ir Vlado Pūtvio 50-ties 
metų mirties _sukakčių_paminėi 
jimas buvo užbaigtas. Tenka 

Į pasakyti,, kad nors tą pačią die
ną buvę keli didesnį subuvimai' 
ir Lietuvių Operos spektaklis, 
čia kalbamoje jūrų šaulių suor
ganizuotoje šventėje dalyvavo 
palyginamai daug šaulių, sesių- 
brolių ir svečią. Tas rodo NE
MUNO jūrų šaulių rinktinės na
rių pareigingumą ir ištikimybę 
šauliškiesienis jdealams, kurie 
su pasišventimu bei entuziazmu 
Gen. T. Daukanto ir Klaipėdos 
jūrų šaulių kuopose, jūriniai 
šališkos * veiklos apimtyje, yra 
pc'selėjami. Pagarba jūrų šau
liams. J. š.

SUSIRINKIMU

ENERGY
WISE s

W itaote umatfi, knrit 
nesakyti NaujiF*- 

idWt atrišti jų Ėdre«uA Mee 
ji*m< siusime NaujieOM <M s»-

kis, dr. StiklicTius, dr. šalna,
Antras patikslinimas. Aš ne- Žadeikis, Skorups kis it Regis, i 

buvau prezidiume. Tiktai atsto- kurie -taip pat galės nariais pa j 
vavau Anier. Liet. Dailininkų sipildyti. Visos komisijos išrink- 
Sąjungai, kaip jos pirmininkas tos trims metams. ;
sil kitais dailininkais Reg. L& Sekančiai VLIKo tarybos są
nariais, gavęs iš R. LB V. V. sijai pirmininkaus V&lėYijonaf 
Apygardos pakvietimą. ' Šimkus, o šekretorįtns Teodo-

Mikas Šileikis ras Blinstrubas.
-------- ----------- S. Paūlaafckte

Limit use oi tfi'šsvžšher 
tė once e day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
HonY Op a 3om Loser!

Chicegoe Lietwig Taryba šaukia 
metinę konferenciją gcgukės mėn, 
6d. aval, po pietų Lietuvos Sabliu 
Sąjungos namuose (2417 W» 43rd. 
Street Chitagoje). Lietuviu visuo
menė maloniai kviečiama Joje (Mly- 
vauti. ' U

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street
1410 So. 59th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

Chicages
Lietuviu ta

Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos

'> AM8ULANS0
'J PATARNAVIMAS

i *

< TURIME
1! KOPLYČIAS

\ VISOSE MIESTO
< DALYSE.

___ PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

KVIEČIAME I KAIRIO-BIELINIO PAMINKLO 
ATIDARYMO IŠKILME

I <

Prof. Stepono Kairio ir Kipro Bielinio paminklai bus 
atidengti Lietuviu Tautinėse kapinėse per Memorial Day, 
t.y. sekmadienį, gegužės 27 dv» 1 vaL popiet. Tą pačią 
dieną 4 vai. popiet Jaunimo Centre Įvyks minė|imas su me
nine programa ir vakariene. Meninę programą išpildys mu
zikas Darius Lapinskas fr aktoriai Laimo Lapinskienė ir 
Jonas Kdečivs?1 * **v

Stalus vakarienei galima užsisakyti sekančiais telefo
nais: 776-0174> 246-2775, 434-4980.

M Visuomenė kviečiama dalyvauji, it pagerbti ’šiuos -di- 
džiuOsius lietuvius' kovotojus už Lietuvos krišvę ir nepri
klausomybę.

Komitetas Kairio-Bielinio Paminklui Statyti

BUTKUS - VAS ATTIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayelte 3-3573

1 GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArtfe 7-1138 -113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ŪL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

, » ♦ r *-
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JURGIS JUODIS

REAL ESTATE

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

43rd & ARCHER
4 APART-

Juozo Šmotelio

NURSEMAID

PERSONNEL OFFICE

INTERNATIONAL HARVESTER

5 doleriai

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

IN TOWN
— Mieste

BUSS. OPP. - 
Biznio Proga

PERSONAL
Asmeny Ieško

>11 Frank lapelis 
CtQ*V% W.TSfti St.

GA 4-W54

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

— Aleksandras Ginzburg bu
vo netikintis žydas. Prieš šeše
rius metus jis įsirašė į sinago
gą, o prieš dvejus metus priėmė 
stačiatikių tikėjimą..

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

6557 So. Taiman Ave 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717

Siuntiniai | Lietuvą 
tr kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

— Rytų Europos rusų karo 
jėgas galėtų suvaldyti atskridu- 
sieji Amerikos karo lėktuvai.

1. BALANDŽIO 10 -
2. BIRŽELIO 26

3. LIEPOS 34 -
4. RUGPIŪOIO 21

5. SPALIO 2 -
— 17 dienų Čikaga
Ryga (7) ir atgal Maskva (1)

— $1195.00

10 dienų 
Vilnius (5) ir atgal — 
Pilna kaina $1095.00

Maskva
Luxembourgas (1)

ware) prekių krautuve. Nebrangus,
ŠIMAITIS REALTY

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629

ML JIM IUI 
Netary Public 

INCOM! TAX SIRVICI 
4299 S. Maptarwd. Tel. 254-7451 
Taip pat dartml verthaaL gislniQ 
iftvietlmai. pildomi pilietybė* pn- 

iymal ir kitokį hl inkai.

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate 

2649 Wot 63rd Street, 

Tel. 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.

ję Naujienoms išsiuntinėdami 
specialius laiškus, ir paremdami 
dienraščio leidimą, aukomis bei 
dalyvaujant renginiuose- Jie da
lyvavo jubiliejiniame bankete, 
ta proga .pratęsdami prenume
ratą ir įteikdami $7 auką. S- 
Pranskeyičius yra veiklus visuo-

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 * TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

STORES — 1 OFFICE 
MENTS. Excellent investment.

Annual income: $30,000.'
STANLEY J. RUBIN 445-8900.

ARTHUR RUBLOFF & CO,

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto’leidirną, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

gėrėtis senu lietuvišku vaišiu- 
- f > > 

gilinu ir draugiškumu. Jis uįsi- 
saLė Natijicnas yięneriems iįie- 
laių^.* Dėkojant, malonu gerą 
žinią prenešti visiems skaityto
jams.'

— Stud. Jonė O. Karužaitė 
gavo Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus Moterų vieneto sti
pendiją, kuri bus įteikta pava
sarinio pobūvio metu gegužės 
5 diena.

GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, HI. 60601 
312-644-3003

^ull time, Live-in nursemaid for 3 
mall children, Chicago area. Top 
alary, own room, days off, pension 
>enefits, excellent working condi- 
ions. Must speak good English and 
Irive a car. Light housework.

467-1862
9 to 5 PM. Nat an agency

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia------

1 ir 5 kelionės
(1) _ Vilnius (5) —
—- Čikaga - Pilna kaina

2, 3 ir 4 kelionės •
va (1) .............. . ‘
Čikaga

Kelionėje galima Luxembourge atsiskirti nuo grupės ir pasilikti 
Europeje iki 45 d. ir grįžti tuo pačiu bilietu.

EXPERIMENTAL SPRING MAKER

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

Kreiptis:
A. LAURA r.Tl S

4645 So. ASHLAND AVĖ. ..
, 523-8775

— Lietuvoje gimęs Oswald R. 
Thiel iš Oaklawn, Ill., karo eigo
je atsidūręs tremtyje, palaiko 
ryšius su lietuviais, ypatingai

Marquette Parke, 2638 W 
69 St., parduodama linksma liė 
tuvių užeiga-tavema su namu 
5 kamb. butas, 2 mašinų gara 
žas, apsauga nuo potvynio ir ki 
tųypageririimai.

Tel. 776-4959

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

Trys metai klube, buvo vesta 
kova už rankšluosčio nukabini
mą. Nebuvo ramybės nei val
dybai, nei paskiriems pareigū
nams. Net per organizacijas bu
vo daroma žygių dėl pašalinimo 
rankšluosčio, kaip “netinkamo” 
ir toj vietoj “nepritinkančio”. 
Prieš metus laiko buvęs šaulių 
pirmininkas dail. A. Rūkštelė 
šaulių susirinkime, perduoda
mas savo pareigas naujam pir
mininkui Babriui, ragino jį da
ryti žygį klubo vadovybei, kad 
būtų iš tos vietos nukabintas 
minimas rankšluostis. Dabar, 
kada rankšluostis tapo nukabin
tas, vėl blogai: net per laikraš
čius paieškojimas. Kur logika? 
Ir kas tuo siekiama?

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOx\LAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago .

TeL 767-0600.
— Horoscopes or Astrologica 

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)

— 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 ir 
pinigų kolekcijas.

P A T R I A, 
4207 So. Sacramento,

HELP WANTED — FEMaLB 
Darbininkių Reikia

TOOL MAKERS
Class A - With Tool & Die Repair ex
perience: Nite Shift - Top Wages • 
Company Benefits which include Fam 
ily Hospital Plan, 13 Paid Holidays. 
Paid Vacations;.

APPLY
SPRING DIVISION

BORG - WARNER
Madison St at 25th Ave.

Bellwood, Ill.
An E'jval Opportunity Employer

Kviečiame visus, kurie domisi Florida, 
suvažiuoti į SUNNY HILLS '

menėje ir (R) LB Cicero sky
riaus pirmininkas.

— Tofilė ir Zigmas Mišauskai, 
Union Pier, Mich., prenumeruo
ja daugelį lietuviškų laikraščių 
ir juos paremia aukomis. Dėkui 
už ankstybą prenumeratos pra
tesimą ir už $5 auką.

— Juozas Tarnas iš Rhine
lander, Wis.v buvęs Naujienų 
spaustuvės tarnautojas, viešėjo 
Čikagoje ir dalyvavo Naujienų 
bankete. Jis pasimatė su Nau
jienų rėmėjais ir draugais, gė~ 
rėjosi jų draugiškumu ir gera 
nuotaika. Malonu buvo jį sutik-

2212 W. Cermak Road Chicago, III

7 S. 600 Caunty Line Rd 

HtmMale, II. 60921

E. O. E. M. F. R.

— Marijos Tubelytės - Kuhl
man iš Taivano meno kūrinių • * *■
paroda bus gegužės 12 ir 13 die
nomis Los Angeles Tautinių na- 

! mų salėje. Ruošia ALT S-gos 
Los Angeles skyrius.

— Illinois valstijos loterijoje 
gegužės 3 dieną Big Pay Day 
lošime laimėjo: 238,11, 2 ir 7719. 
Treasure Hunt lošime laimėjo 
22, 25, 02, 47, 31 ir 06.

— Pranešama visuomenės ži
niai, kad “Sandaros” redaktoriui 
M. Vaidylai paminklas jau yra 
pastatytas Lietuvių Tautinėse' 
kapinėse. Paminklo pašventini
mas įvyks 1979 m. gegužės 27 d. 
12 vai. Kviečiame visus lietu
vius gausiai dalyvauti. Komite
tas dėkoja visiems už aukas ir 
prisidėjimą prie paminklo pa
statymo.; Taip pat pranešama, 
kad tolimesnis aukų rinkimas 
sustabdomas, o jeigu susidarys 
likutis, tai perduosime, prof. S. 
'Kairio, ir K. Bielinio paminklų 
statyti komitetui. M. Vaidylai 
paminklui statyti komitetą su
daro: J. Kuzas — pirm., V. Uz- 
nys — ižd. ir J. Kapačinskas — 
sekretorius.

Noriu susipožinti su būsima gyve
nimo drauge. Turtas nesvarbu. Rašy
kite ir iš Kanados, iš toli - už jūrų 
marių. Į rimtus laiškus visoms atsa
kysiu. Rašyti:

NAUJIENOS, BOX 226 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

— Čikaga — Lixembourgas — Mask- 
Maskva (1) — Luxembourgas (1) —

(Pabaiga)
Pagal “Turisto” pamokymus 

išeitų, kad ir mūsų klubo val
dyba neturi teisės tvarkyti sa-

- lės dekoravimą-papuošimą taip, 
kaip jai patinka ir atrodo ge
riausia. P. “Turiste”, čia jau 
smarkiai prašokai, iškrypdamas ' 
iš Vilniaus universiteto kelio I 
i šunkeli: su pamokymais klubo 
valdybai, kaip ji turi sukabinti 
ant sienų paveikslus. Bet “šuo 
ne čia pakastas”. Kaip iš straips
nio paaiškėjo, Tamstos tikslas 
buvo ne iškelti Vilniaus univer
siteto reikšmę minint jo 400 me-

J tų sukaktį bet suniekinti jo ren-
* gėjus. Tą atlikęs, pradėjai “atsi- 
Z skaitinėti” su savo asmeniškai 
' n e p a geidaujamais asmenimis.
* Štai kodėl Tamsta, iškrypęs iš 
' vėžių ir pamatęs Vilniaus uni

versiteto temą, pasigedai rank-
: šluosčio. Kam? Prakaitas išpylė
* nuo nekorektiško ir tendencin- 

go straipsnio, ar dar kitokia, tik
j tau vienam žinoma priežastis. 
: Atrodo, kad tautinės-istorinės 
’ tematikos paveikslas (kurį jau
- anksčiau minėjau ir kuris buvo
- ir yra pakabintas vietoj paieško- 
-mo rankšluosčio) Tamstai labai 
■ kliūva.
- “Vytautas Didysis Kaune” pa
veikslas yra sukurtas dail. Jur
gio Juodžio, minint Vytauto 
Didžiojo 500 metų sukaktį ir ja
me yra visi elementai — pasta

bai, muziejai, bažnyčios, Kauno 
universitetas, paminklas ir visa, 
;kas tik turi ryšio su Vytautu 
Didžiuoju. Virš Vytauto Didžio
jo paminklo prie Karo mokyk
los, danguje pasirodžiusi Vy
tauto dvasia sveikina Nepriklau
somybės laikų raitelius. Pa
veikslas nupirktas p.p. J. ir P.

BEN'S SHRIMP HOUSE

We smoke our own EEL, SHUBS, 
TROUT and STURGEON. French 
fried Shrimps, Fish Chips and Smelts. 
(Closed Mondays)

1049 W. North Ave., Chicago 
337-0263

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAE.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Tel. Virginia 7-7747

— Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia Motinos Dienos mi- 

! nė j imą ir motinų pagerbimą 
•š.m. gegužės 12 d., šeštadienį, 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
Trumpa programa, veiks Lai
mės šulinys, šokiams gros ge
ras orkestras, šalti ir šilti pa
tiekalai. Pradžia 7:30 vai. vak., 
auka $10 asmeniui. Informaci
jai ir rezervacija:

Tel. 776-3727 (Pr.)
• Priimami asmenys, reika- 

(lingi globos. Bus rūpestingai 
| prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
.6294. (Pr).

Registruokite savo namus,' dar sena kaina 
biznius, sklypus pardavimui jau LABAI ŠVARUS 2 butų namas tr 
36-tus metus veikiančio; jotai
goj, o pirkdami paeiteirauktte. įnaujas 2 Mar_

Du butai, medinis su skiepu ir ga- quette Parke. 2 butai po 6 kambanus 
ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir lr Jrecias g™^me beismante. Daug 
Troy vertingų priedų.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas.’ 2 AUKŠTŲ 2 J?**
antri Garažas Avers ir 26-ta garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau-auto garažas. Aveis ir zo ta. stoga^ gaw šildymss apsauga
Medinis namas su geležies (Hard- nuo potvynių, aluminum langai, ga- 

lite pirkti už $41,800.
MODERNUS 15 metu mūro namas. 

2 butai ir profesionalui Lukšus ofi
so patalpa. Daug oriedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

LIETUVIS
DAŽYTOJAS 

4812 S. Paulina St. 
(Town of Lake)

D*žo namus Is liuko Jr Ii vldiu* 
Derbis sarintuotss. 

Skambinti YA 7-9107

Racinskų ir padovanotas Ltetu- 
vių klubui.

Tiek, kas liečia paveikslą, .ku
ris, kaip atrodo, ir buvo didžiau
sias krislas Tamstos akyse, kad 
net drįsai jį suniekinti “domi
nuojančiomis raudonomis spal
vomis”. Kas baisaus ir tragiško 
yra su raudona spalva? Ar mū
sų tautos herbas — Vytis, vals
tybės vėliava, vyties kryžius 
nėra raudonos spalvos fone? 
Pagaliau, ar mūsų tautinėje vė
liavoje nėra raudonos spalvos? 

Į Sunku būtų rasti valstybės vė
liavą, kuri apsieitų be raudonos 
spalvos.

Raudona spalva reiškia tautų 
sūnų ir dukrų pralietą kraują 
už Tautos laisvę. Nei viena pa
sauly tauta nėra išliejusi tiek 
daug savo kraujo už laisvę, kaip 
mūsų tauta. Ką gi Tamsta pa
siūlytum, vietoj vartojamos tau
tos simboliuose raudonos spal
vos?

Grįžtant prie rankšluosčio su 
Himnu, tenka Tamstai priminti, 
kad ir minimas rankšluostis 
buvo dr. B. ir agronomo P. Zel- 
lių nuosavybė ir jie pasielgė su 
juo kaip jiems patiko: norėjo 
pakabino, norėjo nusikabino. 
Nemanau, kad tas, Tamstai ne
žinoma, ir vertė net nukrypti 
nuo temos. į

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons< 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 6060^. Kaina $3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

E ATSIMINIMŲ 
!. SKIRSNELIAI
Į; Graži, lengvai skaitoma ii 
fįdomi 250 puslapių knyga su. 
jirauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina
"•-* Autoriaus adresas:

7114 Campbell Avė.
Chicago, IL. 60629.

F A C\O R Y
Our Hinsdale Agricultural Equipment Engineering 
Center has an immediate opening for an Experi
mental Spring Maker. Qualified applicants must 
be able to make all types of experimental coil 
springs and wire forms by bench or machine me
thods to-specifications; develop springs of given di
mensions but with various characteristics to meet 
engineering requirements; sketch and develop ne
cessary tooling; use spring testing equipment, use 
bench fixtures and hand tools; operate thermosta
tically controlled heat treat equipment for harden
ing, drawing, stress relieving, annealing, etc. in 
conjunction with proper quench mediums on springs 
and spring materials.
We offer an excellent wage and benefits package 

For interview, call or apply at;

1979 METŲ KELIONĖS Į VILNIŲ 
BALANDŽIO 26 D.
- LIEPOS 5 D.
- RUGPČ 2 D.
- RUGPČ. 30 D. 
SPALIO 18 D.

Luxembourgas

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žami — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALK

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos East Chicagos 
skyrius, minėdamas savo vei
klos dvidešimtmetį (1958-1978), 
savo metiniame narių susirinki
me nutarė paremti tūkstančiu 
dolerių lietuviškas organizaci
jas, institucijas ir fondus. Aukų 
paskirstymo koTnisiją sudarė R. 
Nemickas, Irena Rimkūnienė ir 
V. Aukštuolis. Naujienoms pas
kyrė $50 auką ir ją atsiuntė per 
R- Nemicką. Dėkojant, malonu 
sveikinti ALTS organizaciją, 
daug nuveikusią politinėje ir 
kultūrinėje veikloje.

Irena ir Stasys Pranskevi-
čius iš: Cicero taipr pat jų pasigė- su savo specialybės kolegomis 
retina šeimą yra daug pagelbė- architektais. Jis buvo laimingas 

dalyvauti Naujienų bankete ir

Vladas Rasčiauskas su giminaite prie Trakų pilies.

BEST THINGS IN LIFE

Stale Farm Ute Insurance Company

TheDi-GeT 
Difference

*
IT

J. VENCKAUSKAS

REMODELING
Atlieka įvairius namų 

teisymb darbus.

- Tel. 582-7606




