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MĖGINIMAS TEISINTI DISKRIMINACINIUS 
RELIGINIŲ SUSIVIENIJIMŲ NUOSTATUS

Paprastai Sovietų spaudoje 
vengiama diskutuoti opius klau
simus, kuriuos iškelia" pogrin
džio leidiniai. Tačiau atrodo, 
kad Tikinčiųjų teisėms ginti 
kat. komiteto akcija prieš dis
kriminacinius “religinių susivie
nijimų nuostatus”, privertė so- 

' vietinius pareigūnus apie juos 
aiškintis straipsnyje “Tarybinė 
konstitucija ir sąžinės laisvė” 
(Tiesa, 21/9/79). ‘

Apie nuostatus rašo “teisės 
mokslų .daktaras” Antanas Bur- 
kauskas; Jo žodžiais, “pagal baž
nyčios atskyrimo nuo valstybės 
ir mokyklos principą, įstatymas 
nenumato susivienijimams ' ar 
tikinčiųjų grupėms juridinio -aš
mens teisės, nepayeda jokių 
valstybinės valdžios uždavinių, 
o dvasiškiams — jokių visuo
menės organizavimo funkcijų”. 
Užuot atsakęs į “nuostatų” kri
tiką — nurodymus, kad jie dis
kriminuoja tikinčiuosius, prieš
tarauja SSRS konstitucijai bei

gia šia įdomia skiltimi: “Many
tume, kad liaudies deputatų ta
rybos ir jų administracinis apa
ratas taip pat nepanaudoja visų 
Tarybų valdžios galimybių pilie
čių sąžinės laisvės interesams 
ginti. Neretas atvejis, kai dva-1 
siškių iniciatyva pažeidžiami ta
rybiniai įstatymai dėl religinių 
eisenų piliečių laidojimo tvarka- 
Pasitaiko, kad kai kurie parei
gūnai ir piliečiai žodžiais ir 
veiksmais užgaulio j a tikinčiu©-( 
sius, žemina tarybinių žmonių, 
orumą vien dėl to, kad jie išpa- į 
žįsta vieną ar kitą religiją. To
kie įstatymų pažeidimai yra ša- • 
linami.. Tačiau juos būtina visiš- 

-kai išgyvendinti”. (Elta) \

JOHN B. CONNALLY
TIKTAI PRADEDA

B. 
Connally, buvęš prezidento Nik- 
sono JAV finansų sekretorius; 
pareiškė, kad ateinančią savaitę 
jo rinkitnįnė kampanija .tiktai

COLUMBIA, S.C. — John
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/PASITARIME DALYVAVO BANĮ SADR, 
CHOMEINI, REVOLIUCINĖ TARYBA

Ėd Burke, demokratų kandidatas valstijos prokuroro pareigoms, dalyvavo Lietuvos At- ■ 
Sira nimų bankete, suruoštame IJetuvo^vyčių. Paveiksle iš kairės: Fred Paukšta, dr. J. 
Jeronie, sol. Algirdas Brazis, sen. Frank J). Savickas, Irena Sankutė, Estelle Rogers, 

Ed Burke, Vincas Samaška, aldenųana s Frank J. Brady ir Juozas Gribauskas.

SUIMTUOSIUS IŠKEIKS Iš AMBASADOS. TEISININKAI 
GALĖS SU AMERIKIEČIAIS PASIKALBĖTI

TEHERANAS, Iranas. — Ket
virtadienio vakarą Irane i/vkc 
krašto prezidento, mules Che 
meini, revoliucinės lasytos i; 
Amerikos anibasada : rac'.ls 
metų lapkričio I dieną pagrobu
sių studentų atstovų pasitari 
mas. Posėdyje dalyvavo ac vis’

1 revoliucinės taryba al. .lev./ 
(buvo tiktai 13), bet visi vien 
balsiai nutarė įsakyti Amerikc. 
ambasadą pagrobusiems stu 

j deniams tuojau peileisti stf.m 
. tuosius, sveikus ir nesužalotus
Revoliucinės tarybos žinion.

Bani Sadr, Revoliucinės tary
bos pirmininkas, posėdžio na
riams pareiškė, kad jo vadovai; 
jama vyriausybė 'galės ne tik 

I perimti suimtuosius, bet pajėgs 
^o_]rūpintis tolimesniu jų saugumu.

Pagrobtų Amerikos diploma

IŠLEIDO VIENA
AMBASADORIŲ

BOGOTA, Kolumbija. - 
lumbijoje žmonių grobikai įsi-:

I veržė į Domininkdaų Respubli-i perdavimas turės įvykti sto
kos ambasadoje suruoštą nepri-_LnŪ§_ dienomis,__r____

Charles Nicodemus ir

Šių 
nu- 
kad

dienomis, nes Jungtiniu

vos* pasirašytas sutartis’—- Buf- £ 
kauskas tepakarioja faktą, kad ! 
tokie “nuostatai” egzistuoja. Jd s‘ 
išvada teįmanoma “brandžiąu- 

- sios pasaulio logikos” rėmuose: ;
“Piliečiai, priklausomai nuo re
ligijos išpažinimo, nėra diskri
minuojami, ir tai sudarė kuo 
palankiausias sąlygas sąžinės 
laisvei mūsų šalyje užtikrinti”.

Tačiau Burkauskas prisipa
žįsta, kad Lietuvoje dar tebėra 
nemažai problemų: “Dvasiškiai 
ir religiniai susivienijimai daž
nai neapsiriboja vien įstatymais 
leistų ir sankcionuotų tikinčiųjų 
bendruomenių ar-grupių religi-

■ nių poreikių ' tenkinimu. Pažei
džiant sąžinės laisvės teisę, ne
retai prie maldos namų organi
zuojamas vaikų religinis moky- 

. mas,' piliečius lanko jų butuose 
ar, namuose dvasiškiai, be jokios 
piliečių iniciatyvos ar sutikimo 
ir pan. Tai skatina buržuazinio 
pasaulio reakciniai ideologiniai 
centrai ir veikėjai, kuriems re
gisi, kad galima, buržuazinių 
šalių pavyzdžiu, mėginti atsta
tyti bažnyčios vyraujančią (ir 
net valdančią) padėtį socialisti
nėje valstybėje”. (Tai kitas Ta
rybinės logikos” perliukas. Pilie
čių reikalavimas, kad jiems būr 
tų Užtikrintos minimalios, sovie
tinės konstitucijo's ir įstatymų 
užtikrintos teisės pavirsta ban
dymu “perimti valdžią”.)

Burkausko straipsnis užsibai-

KALENDORfLIS

Kovo. 8: Beata, Jonas nuo Die
vo, Gaudvilė, Kahnė, Nargenis, 
Vaižgantas.

kla’ 'įmybės sukakti, pagrobė į|TaHių-.te>sinijtk.u. komisija suti

balsų jis tegaudavo, ir dar ma
žiau atstovų • jis pravesdavo. 
Jam buvo' primesta, kad jis rin- 
'kimine kampanija mažai tesi
rūpina. Įtakingas respublikonų 
atstovas Howard Baker jau ofi
cialiai traukiasi iš rinkiminės 
kampanijos ir toliau nesirengia 
važinėti po kraštą ir pretenduo
ti, kad vis dar rengiasi kandi
datuoti. Baker pastebėjo, kad 
žmonių tarpe jo kandidatūra ne
sukelia reikalingo entuziazmo,, 
todėl nutarė pasitraukti.

Panašiai būtų galėjęs past-, 
elgti ir John Connally, bet jis 
to' nedarys. Visur jis jau turės 
savo veikėjus, kurie rūpinsis jo 
kandidatūra. Jis mano, kad jis 
bus pats galingiausias atstovas 
pietinėse valstijose. Connally 
yra paruošęs gyvą kampaniją 
vietos laikraščiuose, radijo sto
tyse ir televizijoje. Jam visa tai 
brangiai kainuos, bet jis yra įsi
tikinęs, kad jis privers respub- 
liko'nų vadus su juo rimtai skai
tytis.

RUSŲ KARIAI STIPRINASI 
AFGANISTANE

WASHINGTON, D.C. — Iš 
Afganistano ateinančios žinios 
sako, kad Sovietų karo jėgos 
nesirengią kraustytis iš Afganis
tano, kaip pačių rusų buvo pa 
skleisti gandai. Sovietų karo jė
gos užėmė kelias stiprias pozi
cijas Kdnar slėnyje ir valo visą 
Pakistano pasienį. IŠ Afganista
no gaunami duomenys rodo, kad 
Sovietų valdžia visai nesirengia 
kraustyti savo ginkluotas pajė
gas ir planuoja ten pasilikti il- 
cą laiką, šitas Sovietų valdžios 
elgesys verčia JAV pritaikyti sa
vo užsienio politiką.

— Salvadoro respubliką Centro 
Amerikoje dabar valdo karinin
kų ir civilių grupė — chunta. 
Ketvirtadienio posėdyje vyriau
sybė nutarė pravesti dirbamo
sios žemės reformą, atimant ją 
iŠ nedaugelio turtingų žemval
džiu ir atiduodant neturintiems 
žemės’ ūkininkams, .ją . dirban
tiems. Įstatymas palies 376. že
mės savininkus. Iš jų bus atini- 
•ta. 250,000 hektarų dirbamos 
žemės, kuri bus atiduota maža 
žemiams ir bežemiams. Hekta
ras turi 2.47 akro.

Kartu su žemės reforma pa
skelbta ypatingo stovio padėtis, 
truputį lengvesnė už karo stovį, 
tačiau įgalinanti policiją areš
tuoti asmenį ir jį laikyti kalėji
me nepateikiant konkrečių kal
tinimų, draudžiantį politinius 
susirinkimus ir poliLnę propa
gandą. Įstatymas taip pat su
varžo kai kurias asmenines lais-. 
vės.

Kairiosios grupės paskutinė
mis savaitėmis variojo teroro 
veiksmus, užimdamos įstaigas 
bei institucijas ir paimdamas 
įkaitus. To spaudimo dėka trys 
civiliai chuntos nariai atsistaty
dino. Kairiųjų siautėjimas su
kėlė dešiniuosius žiauriems ir 
nelegaliems veiksmams. Jie kal
tinami S asmenų pakorimu, jų 
tarpe 6 kairiųjų aktyvistų.

Dabar Salvadorą valdančioje 
chuntoje yra du civiliai ir du 
kariškiai.

bf- Ketą atėjusios diplomatus- iri koiržtrukti dar porą dienu. Tei-.

CHICAGO, Ill. — Prieš porą 
melų du žurnalistai, besispecia- 
lizuoją nacių veiksmų sekimu, 
rašė prieš Chicagoje ramiai gy
venantį ir dirbantį Liudą Kairį. 
Tada jie naudojosi bolševikų 
žurnalistams paruošta klastotu 
kaltinamąja medžiaga ir bylos 
Kairiui iškelti negalėjo. Klastoti 
dokumentai teismui netinka, o 
Kairys paliktas ramybėje. Jis 
iki šio meto nerado reikalo pa
siteisinti.

Dabar bene bus tie palys žur
nalistai
William Clements, ir vėl kalba 
apie tą patį Liudą Kairį, 
metų kovo 7 d. Sun-Times 
meryj. jiedu tvirtina, 
Northwestern universiteto
riškų kainų profesorius Irwin_
Weil mano? kad Liudas Kairys 
likrai- tuvęs naeiiy mirties sto
vyklos prižiūrėtojas. Be darbo 
universitete, prof. Weil tyrinėja 
žydų persekiojimą Rytų Euro
poje nacizmo laikais ir priėjo 
išvados, kad Kairys galėjo Imig
racijos pareigūnams nepasakyti 
teisybės, kada jis atvyko Ame
rikon apsigyventi.

Praeitų metų rugsėjo me
nesį profesorius Weil važinėjęs 
Į rusų okupuotą Lietuvą ir parsi
vežęs naujos kaltinamosios me- 
džiagos.'t?<Lietuvoje jis patyręs, 
kad Kairas saugojo Treblinkos I 
nacių stovykloje laikomus žmo
nes. Prof.- Weil prašo prokm'orą 
ištirti jo parvežtas žinias. Do-_
kumentas prižiūrės ir prokuro
ras Thomas P. SulLvan.

sininkai turėjo išvažiuoti į New 
Yorką ko'vo 5 d. vakarą, bet Ira
no užsienio reikalų ministeri? 
Gotbzadė įtikino juos pasilikt; 
dar bent pora dienu.

‘ i

Užsienio reikalų minister^ 
norėjo Įtikinti visus teisininkus 
kad jie neišvažiuotų nepašimatr 
su suimtais Amerikos diploma 
lais. Matyt, kad jis papasakoju 
Tr dabartinės vyriausybės sun 
kumus. Nutarimas perduoti 
įmerikiečuis Revoliucinei tary
bai jau buvo padarytas ketvir
tadienio vakarą, bei las perda
vimas taip greitai nebus atlik
tas. Pradžioje manyta, kad stu^ 
tentai perduos Irano vyriausy 
bei ir Amerikos ambasadą, be 
dabar aiškėja, kad taip nebus. 
Studentai planuoja ir toliau pa
silikti Amerikos ambasadoje. 
Tie turi savo kabinetus ir Teb? 
ranas jau yra pripratęs prie šie 
studentų centro.

Tuo tarpu nieko aiškaus nėra, 
bet studentai yra pasiruoV 
penktadienį perduoti suimtus 
amerikiečius Irano Revoliucine’ 
tarybai, žinoma, amerikiečiai 
bus perduoti Revoliucinei tary
bai, kai vyriausybė bus pasiruo
šusi juos perimti ir saugoti jų 
gyvybę. Studentai pirma paruoš 
amerikiečius, o vėliau perduos 
Irano kariams, kai šie prieis 
prie Amerikos ambasados. Stu
dentų atstovai Revoliucinei ta
rybai pareiškė, kad amerikk 
čius jie atiduos tiktai tarybai, 
ir pagal mulos Chomeini įsaky
mą. Vakarykščiame Revoliuci
nės tarybos posėdyje dalyvavo 
ir pats Chomeini.

Tai buvo pirmas jo pasėdis 
po širdies smūgio. Posėdyje jis 

Teherano Centrinio banko užra-jmažai tekalbėjo, bet pasakė, kad 
šai, iš kurių matyti, kad šachas

įtakingesnius tarnauto-u*. o da
bar reik alau i i sumokėti jiems 

dolerių ir išleisti 
savo

SALVADORO TOUSYBĖ VYKDO KAI
RIŲJŲ IR DEŠINIŲJŲ REIKA1AVIMUS

IŠVENGIMUI CIVILINIO KARO ^UTARĖ
——V- - PRAVESTI ŽEMĖS, REFORMĄ

KAINOS IR DIDŽIOSIOS PRE 
KYBINĖS KOMPANIJOS

WASHINGTON, D.C. Jauj j0 
ne pirmą kartą Baltieji Rūmai! kalinių
kreipėsi į didžiąsias maisto ir bendrų. ■ .
būtinų gyvenimo reikmenų pre-; Kolumbijos ildžia nesutikd 
kybines bendroves, prašydami! l°kią sumą sumokėti bet grobi-; 
sureguliuoti siu reikmenų kai-Į^a’ pin>gū nesisieloja, jie. 
nas'ir pastoviai ju prisilaikvti, ^iaugiasi, kad valdžia sutikusi; 
bet ligi šiai dienai dar nesimato Į ,šįslj.virš 300 Balandžio 19-tos 
jokių geresniu . rezultatu. įjaH1 j ^įjūdžio kalinių.
klausimui išspręsti dvi didžiulės} Grobikai, norėdami pąrodyti 
bendrovės — Jewel Food Stores}^era va!*ą. praeitą ketriitadie 
ir A&P jau pradeda rfarvti pir-Įni išIeirio iš ambasados Austri 
muosius žingsnius. ' | ’os ambasadonų Edgar Selzer.

■ ' į Jis gavo’ žinią ,kad jo žmons
Vienas Jewel Fdod Stores kai-j vienoje labai sunkiai serga, j

esanti prie mirties. Grobikai am
basadorių išleido be jokių saly 
gų, kad jis spėtų pasimatyti si 
mirštančia žmona.

Grobikai džiaugiasi žinia, kad 
valdžia sutinka išleisti 311 ka-

• bėtojas Chicagoje pareiškė, kadj^ 
ši bendrovė visame savo krau
tuvių tinkle jau keletą savaičių 
svarsto Baltųjų Rūmų prašymą 
ir jau yra numačiusi apie 160 
parduodamų būtinų gyvenimo 
reikmenų nustatyti pastovias i Hnių ir nekreips tiek daug dė- 
kainas, kad tuo būtų galimai 
kovoti su infliacija.

A&P pareiškė, kad didelei da
liai savo parduo’damų gaminių 
ji jau įšaldžiusi kainas dau-Į 
giau kaip 30 dienų. Į

Keletas ir kitų su dideliu !:->k • 
’u krautuvių bendrovių pradėjo! 
stabilizuoti jų parduodamų ga-; 
minių kainas, pareikšdamos, 
kad jos tai daro gryna savo va
lia ir noru apslabdyti infliaciją 
ir padėti pirkėjams palengvinti 
jų pragyvenimą.

mesio j negaunamus pinigus.

— Prez. Carteris pasiuntė 
Kongresui įstatymo projektą 
alyva ir natūraliomis dujomis 
kūrenamas elektros jėgaines 
perdirbti į anglimis kūrenamas. 
Įstatymas paliestų 50 elektros 
jėgainių 16-je valstijų ir kai
nuotų 10 bilijonų dolerių.

ATIDARYS MARQUETTE 
PLAZA COURT

Sekmadienį, kovo 9 d., 3:30 
vai. popiet, Marquette Parke 

j 69-toj gatvėj p"i~ Washtenaw, 
bus cercai niių nulu atidaryt:' 
Lithuanian Plaza Court.

Iškilmėse dalyvaus senatorius 
Frank Savickas, aklermanas 
Frank J. Brady ir visi vietiniai 
precinct kapitonai ir Marquette 
Parko demokratai.

Svarbiausias ceremonijas at
liks Chicagos merė Jane Byrne 
ir pasakys reikšmingą kalbą. 
Kartu su ja atvyks didelė paly-

žinioje buvusius Amerikos pa
reigūnus. Studentų atstovas pa
reiškė, kad ši proga būtų buvusi 
gera amerikiečius įtikinti apie 
jų padarytus “nusikaltimus”, 
bet jie sutinka perleisti visus 50 
Revoliucinei tarybai, kad ji gin
tų Irano tarptautinę padėti.

Manoma, kad Irano vyriausy
bė apgyvendins suimtus ameri
kiečius saugiame viešbutyje, 
kurį kariai galės gerai apsau
goti. Vv.iausvbė nori leisti tei- 
sininkų komisijai pasimatyti su 
amerikiečiais. Pasimatymo sąly
gas nustatys Revoliucinė tary
ba, o ne' studentų nustatytos 
taisyklės.

BONA, Vokietija. — Vokieti
joje esanti JAV karių ligoninė 
gavo' įsakymą paruošti 50 lovų, 
kad galėtų patikrinti sveikatą 
50 žmonių. Spėliojama, kad 
amerikeičiai bus pagirdyti i šią 
ligoninę, kurioje turės būti pa
tikrinta jų sveikata, i vėliau jie 
bus siunčiami toliau.. k

ŠACHAS PAPIRKINĖJO 
POLITIKUS

TEHERANAS, Iranas. — Ira-jikanu su ja aivyns, mwic pati
no šachas Rėza PaHevi, besku-jda. Manoma, kad sen. Edward 

'atostogų” į užsienį,; Kennedy su žmona taip pat 
atvyks.

— Kongreso Karinių reikalų 
komitetas 8:1 balsais atmetė 
moterų registraciją kariudme- 
nėn. Nuosprendy j o aiškinama, 
kad kariuomenei pakanka jau
nų vyrų. Pagal administracijos 
planą kariuomenėn turėtų re
gistruotis aštuoni milijonai fau
nų vyrų.

bedamas
palikto Teherano rūmuose labai 
daug dokumentų ir įvairių pa
stabų. Iraniečiai turėjo progos 
patikrinti tas šacrb pastabas ir

Kovot 9: Pranciška, Kandidas, 
Visgailė, Žygintas.

Kovo 10: Viktoras, Makaras, 
Žibudlė, Visvydas, Naubartas.

Saulė teka 6:16, leidžiasi 5:48.
Oras ne tokš laltav »hlfii.‘ kita — ScMetų kariuomenės ženklina ’ilgą būvimą

Iki šio meto prezidentas Car- 
teris manė, kad Sovietų valdžia, 
pamačiusi tokį didelį viso lais
vojo pasaulio spaudimų, pradės 
iš Afganistano ištraukti savo 
karo jėgas, bet faktai parodė ką

vadovybė permetė į Afganistaną 
'dar daugiau karių, pristato vis 
naujesnių įrengimų;: kas -aiškiai

užsiento veikėjams užmokėtas davęs kelis kyšius Henry Kissin- 
__ s_s i____ :___ __________ n.sumas.

Dabartinės valdžios sudaryta 
komisiją įteikė Jungtinių Tautų 
teisininkų komisijai sąrašą ša
cho duotų kyšių įvairiems už
sienio politikams jr. veikėjams.
> Teisininkams- buvo /įteitkas sekretoriui K-. Waldheim.

1

gėriui, buvusiam prezidentui G. 
Fdrdui ir kt. Teisininkams įteik
ta 14 lapų, kuriuose sužymėtos 
visos svarbesnės transakcijos. 
Teisininkai. prižadėjo įteikti 
Jungtinių Tautų generaliniam

mes visi pasitikime dabartine 
Revoliucine Islamo taryba ir pa
sitikime vyriausybe, todėl ir pri
valome vyriausybei perduoti 
amerikiečius.

Prezidentas Bani Sadr, pirmi
ninkavęs šiam Revoliucinės ta
rybos posėdžiui, išaiškino, kodėl 
yra svarbu valdžiai turėti savo
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Redaguoja PRANAS ŠULAS

Kovo 8. 1080 — N r. 10 (122)

Klausimu* ir m**dliagą siŲsti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

PAKLAUSKITE SAVO GYDYTOJĄ, JEI NAUDO
JATE VAISTUS, AR GALITE SPORTUOTI

Vienas vyresnio amžiau skaitytojas paklausė: ar 
vra saugu pradėti sportinę programą tiems asmenims, 
kurie buvo širdies atakos paliesti ir kurie tuo laiku nau
dojo specialius vaistus — Inderal ?

į šį klausimą G. Timothy Johnson; M.D. atsakė taip:
Pirmiausia reikia išaiškinti, kad Inderal .vaistas, 

kuris bendrai žinomas kaip Proponol, iš vaistų šeimos 
kaip beta-blokers—blokavimo vaistas.

Šie vaistai blokuoja ir naudojami naudingai reak
cijai: sumažina paciento širdies plakimą, sumažina 
kraujo spaudimą ir pagerina pumpavimo veikimą. Tai 
padeda širdies muskulams atlikti savo darbą su ma
žesniu kraujo kiekiu ir deguoniu, negu normaliaireikia. 
Bet-blokuotojai yra plačiai naudojami gydant anginą, 
aukštą kraujo spaudimą ir daugelį kitų negalių, įskai
tant migreniškus galvos skausmus.

Taip pat svarbu žinoti, kad dėl šių gerų beta bloka
vimo vaistų efektų rezultatai ypač tiems asmenims, ku
rie užsiangažavo Į sporto programų aktyvią veiklą.

Pastebėtina, kad sportinių pratybų poveikiai į žmo 
gaus širdies veikimą paprastai gali būti atatinkamai su 
reguliuoti, jei beta blokavimo vaistai yra reguliariai 
vartojami pagal gydytojo nurodymą.

Gydytojas sako, kad kiekvienas asmuo, kuris nuo, 
lat naudoja Inderal rūšies vaistus ir užsiima lengvomis 
sporto pratybomis, privalo būti apžiūrimas inelividua 
liai ir stropiai to gydytojo, kuris pažįsta to paciento vi
sas sveikatos problemas.

įiki šešt., nuc 8 v.r. iki 1 v. p.p.
Tęwn / 2418 W. Di

vision,; ' tel. 744-5700/26, veikia 
nuo pirm, iki penkt., nuo 8 v.

Hiliuan / 423D Su. Green
wood, tel. 744-7560, veikia nuo 
pirm. iki penkt., nuo 8 vai. r.

4 v. p. p.
Woodlawn / 6337 S. Wood

lawn, tel- 741-7380, veikia nuo 
pirm, iki penkt., nuo 8 v .r. iki 
4 v. p. p. . į

Ei gk wood / 641 W. 663rd
i., ui. 711-7486, veikia nuo 

pirm, iki penkt., nuo 8 v. r., 
iki 4 v. p. p.

Lower West Side / 1713 S. 
.'<Jiland, tel. 942-2460, veikia 
nuo pirm, iki pen k L, nuo 8 v. 
r. iki 4 v. p. p. —

Ūke View / 2849 N. Clark, 
tel. 327-7185, veikia nuo pirm, 
iki penkt., nuo 8 v. r. iki 4 
vai. p. p. pr, fab.

MAŽŲ PAJAMŲ MOKESČIUS APSKAIČIUOJA 
INTERNAL REVENUE TARNYBA j r - ' ’

Patyrėme, kad jei mažų pajamų mokesčių mokėtojų 
pajamos nedidesnės kaip 20,000 (pavienio asmens) arba 
40,000 (vyro -ir žmonos), jų pajamų mokesčius gali ap
skaičiuoti Internal Revenue Tarnyba.

Toks patarnavimas numatomas mokesčių mokėto
jams, kurių pajamas sudaro alga, kišenpinigiai, divi
dendai,- nuošimčiai, pensijos arba metinė alga (anui- 

ties). Mokesčių mokėtojas turi teisę naudoti bet kurią 
formą 1040A arba formą 1040. Asmenys, kurie smul
kiai išvadina išlaidas (itimize deductions) arba varto
ja pajamų tabeles mokesčiams apskaičiuoti, visdėlto ne
gali naudotis šią apskaičiavimo Tarnyba.

Kada IRA apskaičiuoja mokesčius, mokesčių mo
kėtojui reikia tiktai užpildyti ribotą tos formos dalį, 
pridėti visas W-2 formas, pasirašyti ir viską pasiųsti 
specialu voku iki š. m. balan. 15. d. vietos distrikti IRS 
įstaigai. -.

LRS Tarnyba nustatys mokestį iš mokstinių lente
lių arba schedulių ir mokesčių mokėtojas arba gaus at
gal (refund), jei pe rdaug mokesčių buvo išskaityta per 
metus arba gaus mokestinę sąskaitą, jei nebuvo pa! IFtQ ITT ATTQIAT17 a ai tą, jei u

j J U o lYJLAUtjJLAli^' kankamai mokesčių darbovietėse atskaityta.
- MES ATSAKOME Mokesčių apskaičiavimo instrukcijos paaiškino, 

kurias mokestinių sekcijas reikia užpildyti, o kurias 
IRS Tarnyba gali apskaičiuoti mokesčius. pr. fabius 

P. S. Jei kai kuriam tautiečiui būtų sunkumų pa-

Dar yra trys kiti svarbūs rizikos faktoriai, kuriuot 
mes patys galime kontroliuoti. Į tų faktorių kategorija 
Įeina rūkymas, aukštas kraujo spaudimas ir didelis kie 
kis riebalų kraujuje.

Didelio skaičiaus cigarečių rūkoriai nuo dviejų ik' 
3-jų k.daugiau patiria širdies atakas. Tą pat palima paša 
kyti, kad su aukšto kraujo spaudimu asmenis širdies ata 
kos dažniau ištinka. Aukšto kraujo spaudimas privak 
būti tiksliai tikrinamas ir. mažinamas. Tik tokiu būdr 
galima sumažinti širdies susirgimą ir sumažinti stroke 
pavojų ir inkstų susirgimą.

Paskutiniais metais gydytojai tyrinėja cholestero
lio atsiradimą žmogaus kraujotakoje. Dr. Framingham 
tyrinėjimai, pavyzdžiui, nurod, kad yra apsauginių 
efektų, vad; gero cholesterolio, arba aukšto tirštumo lipo 
proteino (HDL) kraujuje.

Spaudai paruošė gyd. Dalia sulienė

CHICAGOS SVEIKATOS DEPARTAMENTO 
KLINIKŲ ADRESAI

Chicagos sveikatos departa-Į penkt. nuo 8 v. r. iki 4 v. p.p. 
mento komisionierius Hugo 880 N. Hudson, tel. 744-3195, 
H. Mūriel. M. D., šiomis dieno
mis paskelbė šiuos klinikų ad- nuo 8 v. r. iki 4 v. p.p.
resiif darbo valandas, j kurias i 10 S. Kedzie, tel. 533-3400, 
pacientai gali kreiptis ir gauti veikia nuo pirm, iki «penkt., 
gj’dymo pagalbą.

2333 W. Sunvsvde tel. 561-
55-32, veikia 2-rą ir 4-tą tre- 6971/77, veikia nuo pirm, iki 
čiadienį nuo 8 v. r. iki 12 y. d. Į penkt., nuo 8 v. r. iki 4 p. p.p.

4630 X. Milvaukee, tel. 545-
2204. veikią ketvirtadieniais
nuo 8 v .r. iki 12 vai. d,-

2732 Ni "Avers, tel. 
veikia ąntpadieniais 
r. iki 12 vai. (L

880 N. Hudson, tel. 744-3195 
veikia nuo pirm, iki penkt.

nuo 8 v. r. iki 4 v. p.p.
4350 AV. 15th St., tel. 762-

.3026 S. California, tel. 817- 
37-14, veikia nuo pirm, iki 
penkt., nuo 8 v. r. iki 4 v. p.p.

235-1187,, 4110 S. > Marshfield. 523-4575, 
nuo 8> v. veikia nuo antr.-JHti ketv., new 

i 8 v. r. iki 4 v. p.p.
2318 N. Lavergne, tel. 237-Į 4942 W. Division, tel. 287- 

7963, veikia 1-mą ir 3-čią tre- j 5138, veikia nuo pirm.
V • t • • **

iki 
čiadienį nuo 8 vai. ryto iki 12* penkt. nuo 8 v. r., iki 4 v. p.p. 
vai. d. Į 3525 S. Michigan, .842-1255,

6925 W
3525 S. Aliehi^an?

Addison, tel. 283- evikia nuo pinn.-pinkt, nuo 8 
8787,-veikia kas Lki antradie- v. r. iki -1 v. p.p.
nj nuo 8 v. r. iki 12 v. d.

900 N. Hudson, tel.
42-88, veikia nuo pirui.

2210 W. Pershing, tel. 523- 
744-] 0686, veikia antrad. nuo 8 v. r. 

iki iki 12 v. d. >
2411 W. 55th St.

JEI JŪS NORITE SUSTi

SIUNTINĮ - DOVAN) I LIETUVĄ IR USSR DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

---------------------- -ŽINOMOS FIRMOS----- -------- -

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED 8V V** 6ŠPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA JSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 —Tel.: 581-6590 -581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia tmmpi.-msin lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose. gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasile žemiausiomis kainomis pas rinkinmi 
įvairiausiu audinių, taip pat maisto produktų. odos avalynei ir kilų daikiu

Atidaryta kasdien, šiuo 9 valandos ryto ik: <’> valandos vakaro, šeštadieniais ii sek
madieniais nuo 9 valandos^ ryla iki I valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN. rA. — 126 Tilęhman Shtef _____________
BALTIMORE MD — 1328 .FU»t Street ........ ......
BROOKLYN, N. Y 11218 — 485 Mc Daru Id Avenue ...... .
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fithnere-Ąvenue ........................
CHICAGO 22, III. — >241 No. Ashland Avenue ....................
CHICAGO. ILL. 60629 — 2«<)8 Wes» 69 Ste«e» .. 
CHICAGO, ILL 60609 _ l»-$5 West 47 Street _ -.................
CLEVELAND. OHIO 44.134 — 5689 State. Rd._______ ___
CHESTER. Pa. 19013 — 2819 W. 3 St................
DETROIT 12, Mteh. — HeOl Jos Carnpau Avenue.................
HAMTRAMCK, Mich — 11339 Jis Campau Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 0870i — 234 Second St... . ............ ...............
LOS ANC.FlES 4 CaKf — 159 So. Vermont Avenue 
HERKIMER N. Y MckENNAN RD.__ ____ ________
MIAMI BtACH, Fla. 33139 120147 St___ _____

; NEW YO.RK 3, N. Y. ____78Second A venue____________
Me'V YORK 3, N. Y. 324 E, 9 St. ............    . —..............
PHILADELPHIA. Pa. 19123 1013 N. Maeshal SA

n 7HOKN1X. Arii. 85027 — 22047 N. Black Ce«vo> Hwy,
- «V4’VAY, N. J. — 47 East Milton Avenu<

SOUTH RIVER, N. J — 41 Whitehead Av<rue .. . ... . v , . 
SILVER SPRING. Md. — 1002 Kennebec Ave. .........-

- SYRACUSE. N V 13204 — Street
~ 69 40 FLEET ST. Forest HiU«, N. Y. 11375

— 435-1654
— 2424740
— 633-0090
— 895.0700
— 486-2813
— 925-22*7
— 376-6755 

. 216-245-6074
- 215-457-2332

— 365-6780 
_ 365-6740

— 3654M94...
-»<>545An 

_ 315 866 3939
— 305-673-8220 

 6741M0
— 475 M30 

21S-WA-54873
- 602-942-8770

_ 3*1-8!’OO
— 757-6320
— 589.4464
— 475-9746 
212-268-1594

AR Aš PRIVALAU PARO
DYTI SAVO SOC.SEC. N-RĮ?

■ KL. Daugelis mano 1
I E JAV Savingss Bonds turi
; mano Soc: See. 1
mėtą. Bet mano seni E bonds Į 
neturi. Ar aš privalau savo 
Soc'. See. numerį patiekti, kai 
aš tuos bonds realizuoju?

ATS. JAV Treasury’ depar
tamento instrukcijose pasaky
ta: “Jei Soc. See. numerio nė
ra, tai departamento" agentas _ .
—bankai ir kitos organizaci-j defektais.Tam reikalui veikia speėiali Federalinė Agen,- 
jos turi reikalauti, kad bondsĮtūra, kuri patarnauja minėtiems asmenims mokesčius 
savininkai Įrašytų savo , Soc. | užpildant, ką atlieka IRS Tarnyba. Ta agentūra turi 
See. numerį ant tų bonų. ’ specialią sistemą, kuri susisiekia su nebyliais ir sirklau^

Žodis “request” atspausdin
tas bold raidėmis. Ten nėra s'ti 
presnio žodžio kaip ‘‘reikalau
ja”. Jūs galite atsisakyti nuo 
to “request”, — sako Bill Do
le, kolumhistas iš Sun.Time 
dienraščio štabo.

serijos čiam užpildyti bet kurią moketinę formą, galite kreip- 
t“rl tis į LB Soc. Klubo valdybos narius: A Čepulį, 3261 S. 

"““'e bo“adHolsted St’ Chicago. UI- 60608; arba A. Aglinską, “Mar 
igučio” raštinėn, Marquette Parke, Chicago, Ill. 60629. 
i Jei kam reiktų padaryti bet kuri dokumento vertimą iš 
lietuvių, rusų, vokiečių kalbų į anglų kalbą, tai galite 
paskambinti telefonu CL 4-7965 (vakarais)/ p. f.■

. . C X t.) O'" ~

tis į LB Soc. Klubo valdybos narius: A. Čepulį, 3261 S.

Šiame krašte yra 10 milijonų nebylių ir su klausos

=1
šos trūkumą -turinčiais asmenims^-, *

Vadinama TTY, sistema susideda iš “telėtype^nii- 
ter” arba elektroniko “keybord’o device”, prijungto prie 
televizijos set’o, plus telefono. Klausos trūkumą turi 
asmenys gali naudoti telefono aparatus -perduoti iš- 

Į spausdintus žodžius tiems, kurie turi panašius jrengi- 
*mus. , >\————t--=---———----————

AR MAN .REIKIA IŠSIIMTI I Statąs klausimą, mokesčių mokėtojas išsuką (dials) 
soc. SEC. KORTELĘ? j ^di-free numeri (kuris tiktai gali būti pasiektas su T- 

KL. Aš esu aukšt. mokyklos į - i1 engimais), taaa reikia telefono ragęlį uždėti

SOC. SEC. KORTELĘ?

rgį 6071, veikia pirm.
tel. 43 L 

ir ketv.,
: uuo 8 vai. r. iki 12 v. p.p.

1150 W. 78th jSU tel- 183-
9100, veikia n.ūo pirm, iki 

! penkt, nuo 8 v. n iki 4 v. p. p.
37 W. 47th St, tek'373-0510. 

Į veikia pirm, ir ketv. nuo 8 v. 
Į r. iki 4 v. p. p.

2011 E. 75th Št.x tel. 493- 
! 5313, veikia treė., ketvirt. ir
j penkt, nuo 8 v. b. iki 4 v. p.pJ 
j 8801 S. Commercial, tel. 734- 
; 4800. veik ia n>io pirm, iki j 
j penkt., nuo 8 v. rK iki 4 v. p.p.

941 E. 132St.?tel. 261-1042, 
Įveikia antadieniais nuo 8 v. r.
I iki 12 v. d. ’ z 
Į 437 W. H9th SI.- tel.' 785- 

2902, veikia nuo pirm, iki 
penkt, nuo 8 v. r. iki 4 v. p.p.

i .1518 W. 102nd PI., tel 238-* *
j 3719, veikia 1-mą ir 3^cią mėn.
! penkt. nuo 8 v. r. iki 12 v. d.

1 HOT S.~~Sacramento, tėT R 
1238-5656, veikia 2-rą ir 4-tą I ‘5 
j trečiadienį. nvo 8 v. r, iki 12 
Ival. d.i
i. i 1000 S. Lytie, tel. 741-4296/

97, veikia pirm-, tree., ir ket- 
yirl., nuo 8 v r. .iki 12 v. d.

Uptown 815; W. Wilson, 
lęl; 744^7(00, veikia. »ho pirm.

i

mokinys ir šią vasarą noriu 
pradėti dirbti. Aš niekad ne
turėjau Soc. See. kortelę Ar 
aš privalau tokią kortelę išsi
imti? Petras B,

ATS. Būtų geriausia, kad 
Soc. See. kortele išsiimtuniėtę. 
Dauguma darbų šiame krašte 

,yra Soc. See. apdrausti ir jų 
savininkai nenori samdyti dar 
bininku, kurie neturi Soc. Sėc. 
krr-Cių. Jūs tokią kortelę tu
rėtumėt išsiimti prieš 3 say., 
kaj gausite darbą įmonėje ar 
įstaigoje; Tokią Soc.“ See. kor- 
teię galite gauti bet, kurioje 
Soc. See. įstaigoje. 

* * *.
KOKS SKIRTUMAS TARP 

CERTIFIKATŲ?

KL. Ačiū už atsakymą į ma
no klausymus. Tąčiąu aš turiu 
taipgi du certifiktus po $1,000 
ii nežinau ar tie certifikatai 
gali būti skirtingi? Mano cer
tifikatai yra vadinami r Certi
ficate of deposit Banko vardas 
yra Banco. Noriu paklausti, 
koks yra skirtumas tarp Mo
ney Market Certificate ir tarp 
Certificate of Deposit? .7. P.

Nors jūsų klausimas 
neįeina į mūsų skyriaus sritį, 
bet pasiteiravę pas tos srities 
žinovus, patyrėme, kad tarp 
jūsų mininhi certifikatų dide
lio skirtumo nėsą; daugiausia 
tuos ccrlifikatus skiria tik pa
vadinimas. .Mums žinovai pa

g Importuoti kristalai, parcelianiniai servizai/ gintaro karo- 
= liai ir 7.italai, China Boscntal ir kitos dovanos.

Perkame <pašto ženklus bei monetų kolekcijas, - I, >
(Prekybininko Estkos scimoš vedamas biznis)

PATE I A CO.
.. *■ * • 7 • y '• •' j , M“* - * s : i -7 Rjy .

1207 S. Sacramento (kampan Archer-ir .Sacramerdo)

CtĄ. a47-sbsi • k
: .ra c rw» v r *

PAT

tom

), tada reikia
ant “keyboard” vieneto. Į klausimus atsako specialiai 
treniruotas IRS Mokesčių Tarnybos atstovas, kuris pa
rašo tekstą, kuris yra perduodamas i mokesčių mokėto
jų specialius įrengimus. Tuomet abudu komunikaci
ją atlieka (via normai).telefono Unijomis. ' pr, f.

aiškino, kad reikia žiūrėti i 
tą, kokio finaęsinio- pajėgumo 
institucija ceutifikatą išdavė.

X ❖ * *

KL. Mano gydytojas už vizi
tus, man esant ligoninėje dėl 
vidurių negalavimo, man pri- 
siuntė $170_sąskaitą^_Išėj'nsJšJ_ 

ligoninės, gautą gydytojo sąs
kaitą nusiunčiau Medicare įs
taigai. Tačiau iš E.D.S Fede
ral Corp., kuri tvarko Medica
re pretenzijas, atsakymo iki 
šiol negavau, nors jau praėjo- 

’ pora mėnesių. Kur aš tuo rei
kalu galėčiau skųstis?

Jane iš Chistal Lake

ATS. EtlXS. Medicare kor- 
dinatorius Dennis Montgome
ry mums pranešė, kad jums 
pripažintą išmoką, sumoje 
$99.20 čekiu jūsų adresu jau 
išsiųsta. ,

ILLINOIS UNIVERSITETO 
MEDICAL CENTER 

IŠRADIMAS

Illinois L’nįvęrsiie^a Mydical 
Center tyrinėtojai tikį kad jie 
atrado svarbią medžiagą 'due’ 
nustatyti ankstyvą d;agjv»ę ir 
efektyvų • gydymą reumatoįji- 
Mam artričiui.
Marius Teodoresct^M.IX RhlX 

Mikrobiologuos ir lujujiologi. 
jps profesorius. tą:j> pat užsta
tė diagnostikas testą dėl reu-
malinių; ligų, kitos pigesni,s, 
greitesnis ir • daugiau veiks

mingas, negu dalia r namloją- 
mas metodas. L, §.

• Daugiausia jūros žuvų yrą 
apie 600 jjėdu. gelmėje. Silkė-iš
leidžia apie 25.000 kiaušinėlių 
— ikrų, o didžioji plekšnė — 
apie 3,5 milijono'.

3 sw . a i

DIAMOND HEAD į 
RESTORANAS t

SAV. ZITA IR RIČARDAS |
SHLAUSTAS f

I
j '
$ Pietūs^ vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams, 
I Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves- 
g tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.

Skambinkite Zitai arba Ričardui.
? Lobster S7.95, Strip steak SS.50. Butt steak $4.95.
I Kugelis, dešroj įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys
h ir kitokie patiekalai.
t Atd^ris savaitėje nuo U vai. ryto iki 1 vaL 90 vidyroak^ią.

I 3321 W. Columbus Drive, Chicago, I1Ų
J Blokas į rytus nuo 79- tos ir Kedzie) ^-

’ Tek. 92:5-1678 - '

cštautn. 'larch s 10, 1080



KANADOS NAUJIENOS
DEMONSTRACIJA Už LAISVĘ VISOMS TAUTOMS

(Tęsinys) pasirašyti jokios sutarties, 
Sovietai jokių susitarimų

favo, 
fotogrfijas.
žemina LB
pirmininką

savo kalbą, kvietė

E. Paurazienės,gar 
: ‘‘Tai kodėl, jus

L.
argu-

sujungdamas atskiras 
Tokia propaganda 

Krašto valdybos 
ir jo adjutantus.

Ant. Sukaiiskus
nes 
ne

paiso. Dr. S..Smith, baigdamas 
visus viso

kiais būdais smerkti Sovietas ir 
olimpūtdų.

Pagrindinę kalbą pasakė tuo 
metu buvusi Kanados užsienio 
reikalų ministerė Flora Mac-

r

Donald. Programos pranešėjui 
pristačius itiinistcrę Florą Mac
Donald kalbėti, deiūonslracijos 
dalyviai sukėlė jai audringas 
ovacijas,, šaukdami — Flora, 
Fhjra f

Ministerė yra talentinga kal
bėtoja ir labai drąsiai ir griežtai 
pasisakė prieš Sovietų Sąjungos 
žiaurią diktatūrą ue tik* oku 
puotuose kraštuose,, bet ir sava
me krašte, nurodydama kaipo 
pavyzdį žymaus Sovietų moks

lininko Sacharovo ištrėmimą.
Be' to, kvietė boikotuoji olim- 

'piadą Maskvoje Ministerėš kal
ba buvo kelis kartus pertraukta 
ir jai ‘buvo sukeltos ovacijos 
plojant ir šaukiant — Flora 
Flora... .

Konservatorių partijai pralai
mėjus federalinius rinkimus, 
ateitis parodys koks bus užsie 
nio reikalų ministeris, Kanadą 
valdant liberalams.

Demonstracijų metu, opozici
jos vado P. E. Trudeau vardu, 
kalbėjo parlamento narys B. 
Kaplan, pasmerkdamas sovieti
nę agresiją. Po kalbos perskaitė 
atsiųstą Pierre E. Trudeau tele* 

. gramą.
Kalbėdamas Ontario vyriau

sybės vardu, min. T. Wells taip 
pat griežtai pasisakė prieš So
vietus (Ontario provinciją vai 
do Konservatorių partiją).

Stebėjausi Ontario ‘provincijos 
vado, Liberalų partijos nario, 
dr. S. Smith kalba. Pradėdamas 
savo kaflbą, jis pasisakė esąs .ki
lęs iš Lietuvos, ir būdariias še
šių metu atvežtas- š. Amerikon. 
Jo seneliai sakydavę: “Niekad 
nepasitikėk rusais”. Vėliau ir 

—pats' -įsitikinęs,—kad—tai—buvo 
liesa. Vėliau palietė ir artėjan
čią Madrido konferenciją ir įspė
jo Kanada, kad ir ten Sovietai 

, bet ko'kio susitarimo nesilaikys.
ir patarė Kanados at.<tovui ne

bė( ta m as den i on straci j ų metu, 
padėkojo demonstracijų rengė
jams už iškėlimą ir Afganistano 
okupacijos klausimo. Jis pa 
reiškė, kad afganistaniečiai ne 
bijo mirti už savo tautos laisvę 
ir visomis priemonėmis kovos 
tol, 'kol nusikratvs Sovietu oku-

dr. Sakarija, irgi pasakė svar
bią protesto kalbą prieš So
vietus.

Iš dr. Sakarijos kalbos susi
darė įspūdis, jog visos musulmo
nų tikėjimo tautos organizuoja
si vieningai priešintis prieš So
vietus ir reikalauti ne tik tikė-

iš Maskvos iškelti
Jo kalba taip pat plojimais Bu
vo pertraukta du kartus, o, bai
dus, kalbėti, palydėtas audrin
gais plojimais.

Socialistų — NDP partijo’s E. 
IšYoadbento vardu kalbėjo On
tario pkrlamento atstovas 
Dūksztą, kilęą iš Lenkijos. Pas
tarasis ilgai nekalbėjo, pasisa
kė pats esąs daug nukentėjęs 
nuo Sovietų kol pasiekė laisvę, 
ir pareiškė protestą prieš agre
singą Sovietų politiką.*

Toronto miesto burmistro ne
buvo; jo vardu žodį tarė miesto 
valdybos narys Eggleton.

Vienas asmuo kalbėjo ir afga
nistaniečių vardu. (Pavardės ge
rai nenugirdau.) Pastarasis iš
reiškė padėką už moralinę pa
ramą jo gimtojo krašto žmo
nėms, kurie pateko į sovietinę 
priespaudą.

Gerai padarė, kad Toronte
veikiantis septynių Sovietų pa
vergtų Europos tautų komite- paęijcs.
tas, ruošiamas protesto de- Kitas Afganistano atstovas,
monstracijas prieš Sovietų Sa- Jungtinių Tautų sesijų dalyvis 
jungos vykdomą pavergtų tautų 
jriespaudą, rusinimą ir naikini
mą, įjungė ir Afganistano oku
paciją, leidžiant Afganistano at
stovui kalbėti. Iš to’ Europos 
tautų komitetui buvo dvejopa 
nauda. Pirma tai, kad komite
tas susilaukė ir iš už Europos ri
bų aktyvią grupę, kovojančią jimo laisvės pavergtiems mu- 
prieš tą patį tautų pavergėja —’sulmonams, bet ir visų musui- 
Sovietų Sąjungą. . ‘ ;monų atsiskyrimo nuo Sovietų

Antra, bendradarbiaudami su imperijos. t * ' ' 
afganistaniečiais, turėsime dau-* ...v_ , . ,.. T . i Be to, i demonstracijas is Bos-
giau progų įskelti-ne tik Lietu- . . i l i - t „1 ?č, . ' . tono, JAV, buvo atvvke ir moks-vos, bet ir kitu Europos valstv- r . , . e \_ _  •,

. ’ . " t , hnmko Sacharovo žmonos vai-biu pavergimo klausima, šia . . t. T . . . . ,, ; F s ‘ kai Tatjana Jankelevic ir Alek-
linkme -jau vra ir realiu—nro-.__ —.. ‘______ ____~ zj-“u. j-- “ 1 -sei Semenov (a. Saciiaroxas^
svaisčiu, kurias pastebėjau da-,..z . ’ . • n

r; 1 z t penis vra patėvis), latjana
gaudamas vasario mėn. 9 d. JankeJe;,ic kė kalba? nes jį 
Toronte suruktose prieš rasis ( liudininkė sovietinės
ką vergiją demonstracijose < Hespaudos, kuri slegia'ne tik 

Afganistaniečių atstovas, kai- pavergtus kraš(us> bcl ir pa5ią
— rasų tautą. Ji nupasakojo Sa^ 

charovo persekiojimą ir ištrė
mimą iš Maskvos, ir kreipėsi į 
laisvę mylinčius asmenis, kad 

' į protestuotų prieš jo's patėvio
imą ir t.t.

Kalbos tęsėsi virš pusantros 
valandos. Pavergtų Europos tau-

. GERA PROGA .NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

?
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UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- i ^charovo" persekioji 
CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas, tu komitetas buvo 5es re. 
savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa-l ' 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

IM

nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galim, skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTBD ST.
CHICAGO, IL 60608

I

• Iš anksto be raginimu pratęsiu savo prenumeratų, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ______ _________
Adresas----------------------------------------------------------------------

e Užsakau Naujienas kaip dovaną sava _ 
yra naujas skaitytojas. Priede dol.
Pavardė ir vardas 
Adresas-----------

Spon?oriaus pavardė, vardas ir vietovė

• platinimo vajaus proga/ palaikydamas lietuvišką spaudą it 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas (---------------------------------------------------------
A - — - - ■ ------..  ---- - ... ■ . --

0 Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
valtes susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų 
Pavardė ir vardas -------------- —-------------------------
Adresas - ——-------—-------------------------------------------------

kM

lietuviai kartu su kitu Europos pavergtų kraštų žmo-šių metu vasario 9 diena Kanados
nėmis suruošė didelę demonstraciją Toronto mieste. Jie praėjo pro* Sovietu konsulatą, 
reikalaudami atšaukti Sovietu karo jėgas ir kolonistus iš Lietuvos ir kitų valstybių. Iš 
kairės į dešinę: Kanados vienuolė neša Tautinę vėliavėlę, šviesu paltu yra L. Skripkutė, 
J. šarapnickas* iš St. Catharines. Kiti yra Kąnados lietuviai. (St. Dabkaus nuotrauka)

Detroito naujienos
A. Nakas apie Vasario 16-osios iškilmingą minėjimą

-GERA\ IR BLOGAI (

62-jų metu neprikląusomy-į 
bės minėjimų ruošė Detroito 
Lietuvių Organizacijų Centro 
valdyba išimtinai jaunesnioji 
karta. Reporteris A. Nakas jau 
nimą pagyrė. Paaiškėjo, kad 
daug buvo pakviestų amerikie 
čių ir kitų tautybių svečių. 
Buvo ir JAV senatorius D. 
Riegle, guberantoriaute pava
duotojas' J. H,. Brickley, Lietu
vos Generalinis Konsulas V. 
Čekanauskas ir kiti. Be to bu
vo pakviesti 1-to kanalo tele
vizijos reporteriai

• A.Nakas savo reportaže kaip 
kų matė ir blogo, žvelgiant 
tiktai per Liet. Bendruome
nės akinius. Girdi, kodėl nepa
kviestas prie garbės stalo V. 
Kutkus, LB Krašto v-bos pir- 
mininkas. Anot jo pasakymo, 
jis buvo bendruomenės rinktas 
Savo rašinyje, atrodo, bijojo 
pulti jaunus rengėjus.

Ponas A, Nakas nekelk iš 
kapo prieš metus mirusios Dėt 
roito Lietuvių Organizacijų 
Centro ilgametės vicepirmi
ninkės Elzbietos Paurazienės. 
Jūs sakote, jei ji būtų gyva, 
taip nebūtų atsitikę, V. Kut
kus būtų buvęs pakviestas prie 
garbingo stalo, kuris, kaip 
toks, jau trys".ar daugiau me
tų nebesudaromas. O kas čia 
per atsitikimas?

Dabar pažiūrėkime, kas pri 
sidėjo prie garbės stalo panai
kinimo. Nagi, nei nepagalvojo,

I kad yra prisidėjęs ir žurnaTis- 
i nąs ponas A. Nakas su savo 
i smulkmeniškais aprašymais, 
visada kritikuodamas Vasario 
šešioliktosios minėjimus ir 
kitus iškilmingus bet kokius 
minėjimus. Jis nurodinėdavo 
kas prie tų stalų turėdavo sė
dėti ar nesėdėti. Bet pats p. 
A. Nakas prie tų garbės stalų 
nei vieno nėra sodinęs ir nie
ko apie tai, galiu sakyti, nenu
simano, Neįsižeiskit, kad taip 
tvirtinu, nes kiek žinau, Jūs 
beveik nesate didesnių minė
jimų ruošęs. Geriausia kalbė
tojus pakviesti iš publikos, ar
ba jų visai nereikia, tai nau
jas stilius. Taip pat nereikia 
apie Lietuvos Nepriklausomy
bės laikus kalbėti, nes jie nuo
bodūs ir nereikalingas gaišini- 
mas laiko. Dabar p. A. Nakas 
vėl to erzelio — garbės stale 
pasieenda. Jis pasidenga.ir bu 
vusios iškilios veikėjos A.A.E. 
Paurazienės, kurią anais lai
kais net prie ašarų priversda
vo, ją bepuldamas. Bene žur
nalistas p. A, Nakas, kartu su 
kitais bendruomenininkais, ne 
benorėjo net su ja sveikintis ir 
kalbėtis, štai kaip ji pati per 
DLOC posėdžius su ašaromis

i

kuris

t Or. A. J. •im* — DAMTYS, Ją prleCta*. rrettatt tr Dvti* 
E*tal» tirtallalA titatoja M06 dabar tik —-----------
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zoliuciją, smerkiančią Sovietų 
okupuotuose kraštuose žiaurią 
priespaudą. Rezoliucija buvo 
priimta gausiu rankų plojimu 
TrngalinoDemonstraci j ų -rengi
mo komitetą tą rezoliuciją pa
siųsti Jungtinėms Tautoms ir 
Vakarų valstybių galvoms.

Buvo aišku, kad šios demonst
racijos nepatiko Scfvietų impe
rialistams, nes jie per savo agen
tus dėjo pastangas tas demonst
racijas sutrukdyti. Jų pasirody-

mas ir išprovokuotos muštynės 
pakenkė patiems komunistams, 
nes tas incidentas, buvo parody
tas ir per televiziją. Toronto 
spauda apie šias demonstracijas 
rašė pirmuosiuose jos pusla
piuose. J. šarapnickas

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

• BCPES'IINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

__ ;__ Atdara šiokiadieniais nuo
S vaL ryto Ari 10 vai. vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininką!

Tel. 476-2206
3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.

Minkšti viršeliai___ _____________115.00

Cekj reikia išrašyti
Cetal, rlrteliala, vUteJ* M 06 diMr tik —-----------

tik--------------------------------------- ■
Or. A. i. Su—* - AUKfTA 1LH.TORA — fIAURO» tMOMt* 
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NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, III, 60608

. DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
MAUJIINOSB GALIK.A GAUTI NiPAFRASTAI ĮDOMIUS OV D Y TO 

JO, VI SUOMI N SS VBIKSJO IR RAŠYTOJO ATSlMfMWMJS
Dr. A. J. OutMft — MINTYS IR DARBAI, 23® p«L, UeętanČhM W0B 

sietą ĮryHnĄ Jablomkto tr Totoraičio lamus dunaa ir 
rTptalm- ~

Lyse Lkundėid. Cituoju:
“Slenku koridorių su maldi- 

]nkais iš Dievo Apvaizdos pa 
rupijos bažnyčios ir užkalbinu 
į mane dėmesį nekreipiantį pJ 
A. Naką. Jis man entuziastin
gai atsakr:*Ponia Pauraziene, 
aš labai škuliu”,n* žmonių spū 
styje prasiskverbė pora žings
nių pirmyn”.

Vienas pagailėjęs aktorius 
Vasario 16-tos minėjimo metu, 
pr/jęs prie 
siaj užklausė
ponia, nepriima te aukos 
Bendruomenei?” Ir vėl 
nientas.

Aprūdijęs Balys 
Gaidžiūnas

Vasario mėn. 1 d. ‘ Drauge” 
B. Gaidžiūnas aprašė Vilniaus 
dienos kultūrinę popietę, įvyku
sią sausio mėn. 20 d. Clevelan- 

I de. užvardindamas savo rašinį 
Šiais melais L. Bendruome-.tokiu Patosu: "Vilniaus garbė

iškelta iki aukščiausių aukštu
mu’*. Iš jo aprašymo sužinome, 
kad ta proga buvo parodyti 29 
dailininkų dąrbai, gauti iš Otta- 

; wos universitete profesoriaujan
čio G. Procųtos. Surašytos ir 
dailininkų pavardės, tik nutylė
ta. kad tai okupuotos Lietuvos 
dailininkai. Išvardintųjų tarpe 
v ra keli jau nepriklausomoj Lie
tuvoj buvę raudoni, kurie džiau
gėsi okupuojančios Raudonosios 
Armijos “išlaisvinimp žygiais”. 
Kiek iš jų dabar garbina Leniną 
ir džiaugiasi Afganistano oku
pacija — nežinia.

Buvo rodomos ir Vilniaus 
skaidrės, parūpintos V. Bacevi
čiaus. A. Idzelio, A. Majorovo ir 
J. Vyšnionio- Visa kita, atrodo, 
pridėta ir įvykdyta pačių klive- 
landiečių. Taigi, įvyko graži išei
vijos ir okupuotos Lietuvos “su
tartinė”, anot Gaidžiūno — “la
bai jautrus patriotinis rengi
nys”. Būtų įdomu išgirsti, ką 
apie tokias “sutartines” pasaky
tų Sibiro kankiniai ir parti
zanai. 

*
Balys Gaidžiūnas, vienas iš 

VLIKo steigėjų, sėkmingai re
dagavęs “Dirvą”, bet jau eilę 
metų įsitraukęs į savo ūkiškus 
reikalus, atrodo, apsitraukė 
“rūdimis” ir sunkiai beatpažįs
tamas. Gaila, o buvo stipri pa-

rei-
nes

nės vadovybės adjutantai, pa
siruošę vasario 16-sios minėji
mo proga drumsti ramybę, 
žiauriai puolė Organizacijų, 
Centro vienąt kitą valdybos na-; 
ri ir bjauriais’ žodžiais iškolio- 
jo. Reporteris p. A. Nakas ne
abejotinai visa tai žino, bet 

i kas L. Bendruomenei kenkia, 
t<> jis savo reportaže neužsi
mena. žinoma, čia ja»i jo 
kalas bet aš tvlėti negaliu, 
ir mane tie dalykai liečia.

Kalbant apie V. Butkų ir jo 
nepakvietinių prie darbo sta
lo, galiu drąsiai teigti, kad tai 
padaryta dėl jo nepopulirunio 
Detroite. V. Kutkus prieš Va
sario 16-ją daug su kuo dėl au 
kų rinkinio • susiginčijo ir ne
teko savigarbos. Per minėji- 
mą, V. Katkaus adiūtantas pa 
darė su JAV senatorium ' D. 
Riegle dirbtinę nuotrauką. Ad 
jutantas po nuotrauka užrašė, 
kad senatorius pažadėjo remti 
kokią tai rezoliuciją ir kad 
JAV skirtų finansinę paramą 
Lietuvos Respublikos diplomą 
tinėms tarnyboms išlaikyti. 
Kadangi aš visą liką prie sce
nos prižiūrėjau tvarką, visi?Q 
stebėjau, negaliu suprasti, ka
da V. Katkaus adjutntas tą 
nuotruką (kuri buvo “Dirvoj”) 

_.padarė if kada su esnatorimn 
kalbėjosi. Senatorius dar ne
sibaigus minėjimui, salę ap
leido. Dar keisčiau, kad sena- 
torius stovi užpakalyje V, 

■Kutkaus. Toks pozavimas že
mina esnatorių. Taip pat nuo*- 
traukoje nėra Vasario 16-sios' 
dekoracijų. Senatorius D. 
Riegle visą laiką sėdėjo už sta
lo, padengto žalia staltiese. Ga 
limas daiktas, kad foto nuo-

jėga. Daktarai ir vienuoliai bus 
ir jį “besudoroją”, kaip tą ne
priklausomos Lietuvos ministrą, 
kuris “atleido komunizrMb ban
gą stumiantiems”.

T. Taw*gis

• McKinley "kalnas Aliaskoje 
yra aukščiausias šiaurės Ame
rikoje. Jo viršūnė siekia 20,320 
pėdų aukščio.

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ H0.00

1 J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai 110.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ĮST0RIJA J jr JĮ 
Minkžti viršeliai 110.00

Pridėti doleri palto Išlaidom*.
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Taip toli nenueisime
Amerikos Lietuvių Taryba atliko didelius darbus, 

neš didelė Amerikos lietuvių dauguma nutarė laikinai 
padėti į šalį antraeilius dalykus ir kreipti visą dėmesį 
į patį svarbiausią — Lietuvos laisvę.

Visos lietuvių organizacijos siuntė pačius geriau
sius savo narius į Amerikos Lietuvių Tarybą. Taiyboje 
ilgus metus dirbo patys geriausi Amerikos visuomenės 
veikėjai. Ten buvo geriausi kalbėtojai, geriausi žurna
listai, įtakingiausi visuomeninio darbo veikėjai. Jie bu
vo tolerantiški. Jie neužgąudinėjo ir nekliudė kitokių 
įsitikinimu^, turinčių veikėjų. Jie paliko kiekvieno vei
kėjo įsitikinimus, bet kreipė dėmesį įįtai, ką jie padary
davo-pdčiais svarbiausiais ’ pavergtos Lietuvos klausi
mais. Jeigu pasakydavo gražiai skambantį ir naudingą 
sakinį, tai visi jam pritardavo ir kartodavo.

Reikalai pradėjo keistis kai Amerikon atvyko 
Hitlerio propagandos auklėti vyrai. Amerikos lietuviai 
svarstė reikalą ir nutarė kviesti Amerikon visus savo 
tautiečus, nekreipiant dėmesio į įsitikinimus, užtat toks 
didelis jų skaičius pasiekė šį kraštą ir čia labai gražiai 
įsikūrė. Amerikoje--buvo paruošti—specialūs įstatymai- 
tremtiniams įleisti be nustatytos kvotos, buvo paruošti 
reikalingi liudijimai iškviečiamiems žmonėms, kuriems 
labiausiai jie buvo reikalingi. Kai reikėdavo paruošti 
įstatymų projektai, tai į darbą buvo įtraukti lietuviai, 
turį teisinę nuovoką apie reikalingus įstatymus. Pa
ruoštus projektus, buvo kreipiamasi į Vašingtone esantį 
teisę žinantį specialistą, kad nebūtų padaryta svarbi 
klaida.

Amerikos lietuviai darė spaudimą į Amerikos poli
tikus, kad jie nepripažintų rusų klastingai pravesto 
Lietuvos “įjungimo’ į Sovietų Sąjungą. Į šį darbą buvo 
traukiamos pačios protingiausios jėgos, kad Valstybės 
departamentas nepripažintų Lietuvos įjungimo į So
vietų Sąjungą. Tai buvo sunkus darbas, bet jis buvo la
bai gerai ir protingai padarytas. Tas nepripažinimas 
dar ir šiandien galioja. Sovietų Sąjunga keliais atvejais

Gėlės

$48.00
$26.00

$15.00
$ 4.00

A. Petrikonis

$45.00
$24.00
$ 5.00
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viai norėjo būti nepriklausomi, norėjo patys savo 
kalus tvarkyti, bet rusai -bandė apgauti Amerikos 
taigas apie Lietuvoje jų atliekamus darbus.

Amerikos lietuviai padėjo suorganizuoti Kerste- 
no komitetą, kuris surinko labai daug mėd 
čiančios rusų pavartotą priespaudą. Apie tą prievartą 
liudijo žinomi lietuviai, ėjusieji atsakingas pareigą? 
Lietuvoje ir matę rusų vedamą prievartą ne tik 
rinkimų metų, bet ir pačiame “liaudies seime”. Dairi 
surinktų dokumentų ir liudijimų buvo išleista atski 
rais tomais, o visa kita medžiaga padėta į. Ko’ngreso 
didžiąją skaityklą.

Amerikos lietuviai ir ne lietuviai gali prieiti prie 
padarytų liudijimų r pamatyti, ką darė ir daro okupan
tas Lietuvoje.

Iš vienos pusės rusai skelbė, kad Afganistano val
džia prašė Sovietų. karius įvesti tvarką, o patys rusai 
sušaudė tą patį prezidentą, kuris juos neva kvietė at
vykti tvarką padaryti. Nušovė prezidentą, o dabar žu- 
do_ištisus-gyventojų, kaimus-ir-mięstelius. Melą jie var^ 
tojo Lietuvoje. Tvirtino, kad lietuvių, “išrinktas “sei
mas” prašė priimti Lietuvą į Sovietų Sąjungą, o Ker- 
steno paskelbti dokumentai rodo, kaip rusai per akis 
melavo.

Amerikos lietuviai būtų nieko nepadarę, jeigu ne
būtų prisilaikę pagrindinių padoraus sugyvenimo tai
syklių ir lietuviai iš principo yra teisingi žmonės. Me
lą Lietuvon atnešė rusai. Amerikos lietuviai dirbdami 
didelius darbus, nieko būtų nepadarę, jiegu vienas ki
tam teisybės būtų nesakę. Jei lietuviai dirbo bendrą 
darbą, tai jie dalindavosi teisingom^ žiiniomis. Jei
gu pasiryždavo pasiekti kur svarbesn dalyką, tai pa
pasakodavo tatai apie pasiektą laimėjimą. Ką' lietuviai 
būtų padarę, jeigu savo darbe draugų tiksliai būtų ne
informavę.

Dauguma lietuvių nemeluoja. Jiems daug lengviau

rei-
js-

LOS ANGELES, CALIFORNIA
PAMLNĖTA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ

Ią šįmet Pietinės Kalifornijos 
lietuviai paminėjo Vasario še
šioliktąją, L:etuvos nepriklauso
mybės dieną. Minėjimą rengė 

merikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles skyrius, bet kvietimą 
i šventę pasirašė trijų organiza
cijų vadovaujantys asmenys:

Masaitis, ALTos skyriaus 
'irmininkas; R. Dabšys, Liet.
3 nės Vak. Apyg. pirmininkas, 
ir A. Skirtus, Tautos Fondo įga
liotinis.

Programa numatyta dviejų 
dienų. Vasario 15 d. Lietuvos 
vėliavos pakėlimas prie mieste 
rot-ušės, bet dėl techniškų kliū
čių — dėl lietaus audros jokio 
.ėllavos prie miesto valdybos 
namo neiškeltos. Vasario 17 d. 
sekmadienį, lietus aprimo, buvo 
galima ir toliau gyvenantiems 
lietuviams j Los Angeles atva
žiuoti ir Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjime dalyvauti. 
Programoje buvo: vėliavų pakė
limas Šv. Kazimiero parapijos 
sodyboje, pamaldos bažnyčioje 
'r 12:30 vai. akademija Marshall 
mokyklos salėje.

Pradinė akademijos dalis
Į Marshall mokyklos auditori- 

'ą susirinko apsčiai publikos, 
et gal kiek mažiau negu kitais 

jovusiais minėjimais, nes, kaip 
minėjau, keletą dienų siaiitusi 
,'ętaus audra: kai kam trukdė iš 
namų išvažiuoti. Programą pra
dėjo ALTos skyriaus pirminin
kas Feliksas Masaitis. Įneštos vos gen. konsulas V. čekanaus-

organizacijų vėliavos, sugiedo
tas Amerikos himnas (solistas 
A. Poiikaitis), invokacija — 
prel. J. Kučingis. Perskaitytc’s 
pavardės trylikos karių savano
rių, nepriklausomybės kūrėjų, ir 
jie pakviesti, kurie buvo salėje, 
atsisėsti pirmoje eilėje jiems 
skirtose vietose. »

Perskaitytos Santa Monica ir 
Los Angeles miestų burmistrų 
deklaracijos, Vasario šešioliktų
jų skelbiant Lietuvos diena. Los 
Angeles burmistro rašig skai- 
čiusis p. Bandžiulis teikėsi per 
skaityti ir Ronald Reagan lai&« 
ką, kurj lietuviai respublikonai 
iš jo Vasario 16-osids proga ga
vę. (Mat; rinkiminiai metai, R» 
Reagan nori būti JAV preziden- 
'u, balsus gaudo.-Prieš daugelį 
metų, kai Ronald Reagan kan- 
d-datavo į Kalifornijos guberna
torius, jis net į Lietuvių Bend
ruomenės LA. apylinkės ir apy
gardos rengtąją Lietuvių dieną 
atsilankė, agitacinę prakalbą pą- 
;akė, bet kai buvo išrinktas gu
bernatorium, tai kviečiamas ar
ba primenamas, jog švenčiama 
Lietuvos n e p r i k I ausomybės 
šventė, nebesiteikė nė laiško pa
sirašyti. Pavedė lietuviams at
sakymą pasiųsti savo vienam iš 
gubematūros pareigūnų.)

Toliau įprastinėj e programoje 
buvo2 Estijos konsulo, latvių 
bendruomenės, Pavergtų tautų 
pirmininko ir vengrų visuome
nės atstovų sveikinimai. Lietu-

kas perskaitė Kalifornijos vals
tijos sekretorės raštą- lietu
viams, nepriklausomybės šven
tėje sveikinimą.

ALTos skyriaus pirmininkas 
F. Masaitis truihpai kalbėdamas 
pastebėjo, jog ši šventė yra visų 
lietuvių šventė ir jos programai 
pavykus, tai bus visų laime': 
mas. Trumpai prabilo Da 
šys, Liet. Bendruomenės Vak> 
rų Apygardos pirmininkas sv?f 
kino visus lietuvi s ” 
Fondo įgaliotinis . S 
scenon pakviestas skai ė r 
išvardijantį, kokius darbus a' 
lieka VLIKas.

Prabilo SiHro k-”čia= 
išgyvenusi E. Juciūtė
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bandė 'įtikmti-krašto gyventojus “ir atsakingus parei^tteišybę“ pasakyti, 
gūnus, kad prijungimas buvo teisėtas, bet taip nebuvo, vusieji lietuviai pr.i
Rusai vartojo tokią pačią prievartą prieš lietuvius, įsitikino, kad su melu toli nenuvažiuos, 
kurią šiandien vartoja prieš afganistaniečius.

r. -gu p: meduoti. Tiktai rusams tarna- 
š rntkė iš rusų meluoti, bet- jie tuoj

Lietu- Sovietų valdžios atstovai labai nemėgsta Amerikos.

Jiems patinka Amerikoje auginti javai, bet jiems ne
patinka Amerikos ūkininkai, kurie pajėgia išauginti 
daugiau javų. Jie nekenčia ne tik prez. Carterio, kuris 
pasmerkė Sovietų įsiveržimą į Afganistaną, bet jie nie
kino ir prezidentą Kennedy, kai jis sugrąžino Sovietų 
laivus su atominėmis bombomis. Jie niekino ir prezi
dentą Fordą, kai jis nuvyko į Lenkiją, buvo užsukęs Į 
"Budapeštą ir prižadėjo padidinti prekybą su Jugosla- 
vija. Mes žinome, kodėl komunistai taip elgiasi.

Bet mes nesuprantame, kaip tie patys lietuviai, 
sekdami Moskvos propagandą, pasako, kad prez. For
das pardavė Lietuvą už Judo grašius. Jie nuėjo taip 
toli, kad rašė, jog ir popiežiaus atstovas,' pasirašyda
mas Helsinkio aktus, taip pat parsidavė.

Tuo metu Naujienos ,klausė, kam popiežiaus atsto^ 
vas ir Amerikos prezidentas pardavė, kas jiems mokė
jo? Kada parašys, kada ir kur tas pardavimo aktas bu
vo padarytas, tai tada ir mes pasipiktinę juos visus 
pasmerksime, o dabar mes palauksime dokumentų apie 
Judo' grašius. Laukėme' kelis metus, bet iki šios dienos 
buvęs prezidentas neatsiprašytas ir nepaneigtas kalti
nimas popiežiui.

Šiandien visi žino, kad Gaila melavo, kai gyrėsi ap- 
mokjėjęs Kudirkų kelionę. Melavo ir tie redaktoriai, 
kurie skelbia~tokias žinias. ’Negražiai jie elgėšT’nes 
šmeižė prez;dentą ir popiežiaus atstovą. Ką jie pasiekė 
tokiais šmeižtais? Lietuvis turėtų nemeluoti, tai vi
siems būtų lengviau bendrą darbą dirbti.

Pagrindine kalbėtoja^ į Vasa
rio šešiolik^oslęs , minė"’'',- v‘ 
met pakviesta E’ r>- 
Amerikon atvykusi 19 
gyvenusi Sibiro .kančias ir jas
vaizdingai aprašiusi knygoje 
“Pėdos mirties zonoje”. Dabar ji 
gyvena Bostone.- Atsivežė r-’-1-; 
nėlį fotografijų ir kitokių v iz 
du ir daiktelių, pąrddančių, kaip 
žiaurus likimas žmonių, Sibiran 
ištremtų. Šie jos turimi d^k” 
mentiniai vaizdai išstatyti Š* 
Kazimiero parapijos žemutėlėje 
salėje ir publika galėjo apžiūrėti. 
Pati E. Juciūtė atsaki"ė'<v ’ 
klausimus, aišk:nn »<- - -■

Marshall salė’e A" 
Masaitis, prieš vv’r 
čiūtę į sceną, prim’ , 
priklausomoje Lie‘tr 
mokyt o'] a, gabiai vaP-c h 
ną. Būtų, galėjus’ "r' ° 
prie okupanto ir £’.■ š' 
ten būtų papuošta nrw’a ~Į 
apsčiai rublius krautu si J y 
stogas išskirtinas turėtų, c’a'. 
tas viskas JuciūtĮŠs iheviliojo, ji 
pasirinkt) tikros patriotės lietų- 
vąitės: kelią; 5 ; R j 

. Juciūtė apsirengusi 
drabužiais. Pirmu žodžiu pasi
džiaugė Los Angeles lietuvi” 
veiklia kolonija. Trumpa* pri
minusi Vasario š^iolikt 
istoriją kalbėtoja pastebėjo, kad 
tie minėjimai, temos dainos ir 
deklamacijos kartojasi, bet jų 
vertė nemenkėjanti. Okupuotoje 
Lietuvoje’irgi, nors ir slaptai, 
prisimenama Vasario 16-oji. Ne
tiesa, kad lietuviai patenkinti 
okupacija. Tik mažas - skaičius 
kvislingų ir pataikūdų paten- , 
kinti dirba okupanto' naudai, bet 
ir už jų nugaros stovi rusas.

(Bus daugiau)
J. Klauseikis

— Praeitą savaitę j Pakistaną 
atbėgo dar 200,000 ‘ afganista
niečių, gyvenę Pamiro kalnų 
pašlaitėse.

— Pakistanas įsteigė nasie— 
”vfe stovyklas, kur apvirikė'’ 
afg~nis'Laif''čiai f'’1’ ^ava' . 
kartą j d:eną. Jie ga'ina valgyti 
virtus ryžius. '
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PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
MAŽASIS BURTININKAS

(Tęsinys)

Apie ką ji šneka? Ką ji jau šį pasku
tinį vakarą pasakoja, vis linkdama į liūdesį, vis 
graudindama tave ir vis didesnį pasiilgimą ža
dėdama. - -

Laukiau tos dienos, kada galėsiu išvažiuoti. 
Kaipgi? Mane veža į miestą ir — ten manęs lau
kia naujas, nepatirtas gyvenimas. Reikia supras
ti: mažas berniukas vežainas mokytis, o mokytis 
šis mažas berniukas taip trokšta 1... Bet kai at
ėjo ši paskutinė diena, aš ir sumišau.

Nei aš žinau, ką su savim paimti, nei ką pa
likti ! Kad gi palieku viską, kas man šiandien yra 
brangu! Sudėjau savo daiktus. Gaila palikti savo 
piešinius. Štai mūsų berželiai, augaloti, palaidom 
nusvirusiom šakom, per kurias rudeniais lietaus 
lašai vienas kitą pralenkdami rieda rieda, kol pa
siekia tos svyruojančios šakelės paskutinį pum- 
purėl£ ir dideliu lašu krinta žemėn. O štai čia 
-togo žirgeliai, kaip jie atrodo, kai į juos žiūri 
iš apačios, žirgeliai galvas panertę skrieja pade
besiais, tarytum neseniai girdėtoje pasakoje, jiė 
lekia nematytu ir neįtikimu šuoliu, skuba kara
laitę iš nelaisvės -išvaduoti.

O motutė į mano kupąrėlį vis deda savo nuo
žiūra ' viską, kad aš ten mieste kuo ilgiau sotus 
būčiau ir kad man ten ne taip baisiai ilgu būtų.

Nerami naktis, šiurpūs sapnai ir vėjai, kurie 
ūžauna aplink sąsparas ir sodo šakose kelia neiš
pasakytą, šiandien nenumaldomą nerimą. Šalto
kas rytas mane pažadina. Ir aš virpančiomis ran
komis velkuosi, prausiuosi ir valgyti pasodintas 
— negaliu valgyti! Nežinau, kas bus. Noriu žinoti 
ir kuo greičiau, kas ten manęs laukia. Ir bijau. 
Ir skubu, ir drebu, ir raginu, kad greičiau va
žiuotume, ir kokią minutę saldžiai sau vienas pa
galvoju: ■ *

— 0 kad nereikėtų visai išvažiuoti? Pasilik
čiau visam laikui čionai. Būtų viskas aišku. Ra
mu. Ir kodėl aš ten dabar taip veržiuos?

Įsėdu į šieno ir šiaudų minkštai priklotas 
vežėčias. Žiūriu: pro tvorą, nedfįsdamas artyn 
prieiti, Gabrys. Mano mieliausias bičiulis, kokio 
visame savo gyvenime niekados jau neturėsiu. Ir 
kodėl aš tuo metu neiššokau iš vežimo, kodėl aš 
hepribegau prie jo, nepasakiau dar vieno kokio 
gražaus, na, visai paprasto žodžio, kad ir:

— Sudiev, Gabry f Tu mano geriausias bičiu
lis. Ir aš tavęs niekados neužmiršiu.-..

Pažiūrėjau į jį tik sėdėdamas vežime. Buvau 
susjrūpinęs? Ne čia priežastis. Greičiausia koks

- -neišmanėliškas drovumas parodyti neįprastą Švei

numą — mane sulaikė. Net nusigrįžau, nebenorė
damas daugiau savęs jaudinti.

Išvažiavau gal tik vieną kartą liūdnai grįž- 
terėjęs, norėdamas atmintin .viską įsidėti. Bet ir 
tą vieną kartą grįžterėjęs, nepažiūrėjau tiesiai į 
tą 'vietą, kur žinojau, pro statinių tvarą, drovus 
ir tylus, nė trupučio, tap pat žinojau, už mane ne 
mažiau sujaudintas, stovėjo Gabrys. Jis laikė 
abejose rankose tvoros statinius sugniaužęs. 
Kaip dažnai gyvenime būna, ir tuo metu, kai tu 
esi kuo susirūpinęs, ypatingai sujaudintas, tau 
nei iš šio, nei iš to krinta dėmesin koks atski
ras, rodos, pašalinis, visai neesminis daiktas ar 
va'zdas. Taip atsitiko ir šiuosyk. Gabrio rankos’ 
Nuo gausių ir įvairių darbų jos neišpasakyta1’ 
sužalotos. Keliais atvejais ar peiliu, su aštriu ak
meniu, at’kaltu, ar pagaliau dalgiu visos supiau 
stytos. Pirštai apdaužyti, kai kurios nagos įs
keltos, kai kurios, vargšės, susiraičiusios. Visur 
nūslės, suvelės, oda atšerpėjusi. Daugybė kartų 
mirkytos visokiuose vandenyse, žemėmis, dulkė
mis ir tuo ypatingu Gabrio jaukiu prakaitu vis 
atsiduodančios. Meilos stiprios rankos, iš kurių 
paleistas akmenukas zvimbdamas lekia. O jei 
vandens paviršiumi Gabrys paleidžia plokščią 
akmenėlį, tai “prisiūdavo daugybę sagų”, kaip 
Gabrys sakydavo. Ir aš išvažiuodamas, nors ne
žiūrėjau ton pusėn, bet jaučiau, kaip stipriai 
tvoros statinius sugniaužęs dabar ten stovėjo

Gabrys, kurį štai paskutinį kartą aš mačiau.
Kol važiavome siaurais lauko keleliais, šali- 

keliuos augančių medžių šakos vis braukdavo 
man per veidą ir vis reikėjo jų pasisaugoti. Tą 
aplinkybę aš atsimenu geriau, negu daug ką ki
tą, rodos, svarbesnį, čia buvo mieli, man gerai 
žinomi medeliai.

Pas baigė pažįstami laukai. Važiuojame tv 
lėdami. Motina pati mane palydi ir vis arklį ra
gina. Ir ji, matyt, kaip ir aš, baiminasi, kad ne
pavėluotume. - J

Visai nelauktai ir greit mūsų vežimo ratai 
-radėjo dardėti per miestelio grindi*'1 r” 
Į didoką, svetimu šutu atsiduodantį h- ' ’ ' m1 
Jankelis, visoje apylinkėje g?*?u? Pr?
r dar kažkuo išteptu, juodu apsiaustu naOlr?:; 

rilkėdamas, kieme mus sutiko. Jis buvo tes, gar 
rios kare^kos, kokių dabar jau nie’ ur
Lur būt neberasi, savininkas, šita karetka (žmo
nės paprastai ją vadinda “diližanu”) ir turėjo 
mane nuvežti į miestą.

— Ar tuojau išvažiuoji? —- klausia Jankelį 
motina. \ /

— Tuojau tuojau, — paskubom žada Janke- 
h’s. Bet šį rytą, reikia manyti, Jąunkelis turėję 
’abai daug visokią rūpesčiu ir išvažiuoti nesku 
bėjo, nors matė, kad mes ilgai laukiame.

(Bus daugiau) 1 .
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAISKIM,
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKtc’

Jėzus pa.eme duoną, Isimino jų, laužė ir dcųė 'i^okhi 'tanis, scr 
kydamas: Imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas.'’—Mato 26:26

Kaip duona buvo maistas, taip yra ir Jėzaus mokslas. Kas 
nori gyventi, tun priimti Kristaus aukos nuopelnus. Jis mirė, 
kad mes galėtumėm gyventu Niekas negalės gauti amžinojo gy
venimo, jei nenorės valgyti šitos dangiškos Duonos. Taip yra su ’ 
esamojo laiko tikėtojais, ir taip bus būsimoje gadynėje. V. si tu- « 
rėš tikėti ir pripažinti, kad gyvenimas gaunamas tiktai Vješpa- i 
ties Jėzaus pasiaukojimo nuopelnais.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUiEMUA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekologini chirurgija
6449 So. Pulaski Rd. (Crawforo 
Medical Building) Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal an si tarimu

Jei neatsiliepia, skambinti 274*8004

Į

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

_. Westchester Community • klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manhelm Rdw Westchester, IL
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir

T«L: 542-2727 arba 562-2728

TEI------BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS
3907 Wwt 103 rd Strwt 

Valandos pasai sustirimą.

iv. RASTO TYRINĖTOJA
J. Munkant, 135 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 103Cj

MIRĖ V. S. ADOLFAS VENCLAUSKAS
š.m. vasario mėn. 6 dieną mus, gynėlių po visą Lietuvą su vir- 

pasiekė liūdna žinia iš Worces-‘šum 40 tūkstančių knygų, 1937 
ter, Mass., kad po dviejų turėtų; mstąis su 4 tūkstančiais cho- 
operacijų ir sunkios ligos mirė ristų Kaune 
v.s. Adolfas Venclauskas.

Velionis buvo ne tik aktyvus 
skautas, bet ir visuomenininkas, 
šaulys, Klaipėdos krašto atva- 
duotojas, mokytojas, aktorius, 
rašytojas.

Adolfas Venclauskas gimė 
1900 m. gegužes mėn. 10 d. Ma- 
linavo vienkiemyje, Kražių vals
čiuje, Raseinių apsk. žemaičių 
žemė gali didžiuotis, davusi Lie 
tuvai tokį puiku sūnų.

Vidurinius mokslus ėjo Lie
tuvoj ir Rusijoje. Vytauto’ Di
džiojo universitete, Human’tar’-

DR. FRANK PLECKAS Inių mokslų fakultete studijavo 
literatūrą ir pedagogiką. Ma
gistro laipsnį įgijo tremtyje. 
Emmanuel College^ Bostone.

Pirmojo. Pasaulinio karo me 
tu pasitraukęs į Petrapilį, įsi-? 
jungė į Juoze? Vaičkaus dramos Į 
studiją, kurioje 'vaid’no b?ve*k 
visuose Vaičkaus statytuose vei
kaluose su Kube 
aiulia, Dineika^ : 
tais. 1919 :n 
į Vaičkaus ■■ 
nes senų 
uždraudė

OPTOMETRIST AS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W 71 St. T»L 737-5149
Fikrina akis, Pritaiko akiniu* 

“contact tenses’* % 
Vai tgai suaitaruną. Uždaryta

U

DR.UEONAS SEWUTI-
INKSTŲ. PŪSLES !R 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST $3rd STREET 
Vai tntrad. 1—4 popiet 
ketvirti! 5—7 vai rai 
Ofiso teM.: 774 "M?

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

wndra praktika, spec. MOTERŲ llpr 
Oflaa* 2452 WEST Sfta RYKr 

f< PR 8-1223
1FISO VAL.: pina. antrad.. šratu 
r penkt. 2-4 ir M vai vak. kitadv 
’iaia 2-4 saL Popiet Ir kita Uri«

DBTHOPffi)A>PROTKZISTA 
Aparatai - Pratašai. Med. ban 
dažai. SaaciaD tefiaite tOhaw 
Arėk Supports) ir t t

2850 WMt 63rt St. Okn*. EL 4G4V

FLORIDA
DR. Č, lt BOBELIS

5025. CENTRAL AVE.
St. Peteroburg, Fla. 33710

Tel (813) 321-4200
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XXVI Europos lietuviškųjų studijų savaitė
f - -- -t't - -

(Tęrinyą)

Dail. Varnas pirmiausia yra kur dar prieš I pas. karą ir 
portretistus. Jįs yra nutapęs be-gėliau studijavo U grįžo dakta- 
ve'k visus žymiuosius lietuvius, i laipsniais pasipuošę nemaža 
D:džiausias jo kūrinys, prie ku- ui ūsų tautiečių, vaidinusių ne
rio dirbo trejus metus išeivijo- eilinį vaidmenį nepr. Lietuvos 
e, yra Minda tųjų, vainikavimas, gyvenime. Kiek trumpiau sus- 

Yra nupiešęs apie 1.300 alieni
n'ų ir apie 500 grafikos paveiks-

Karj 'rą pradėjo šaržais. Pa- 
pmino Lietuvos kryžių, albumą 
su ap’e 300 nuotraukų. Piešė 
eašto ženklus. Buvo teatro Vil
kolakio narys, dalyvavo spaudo
je. Daug sirgo, šimto metų ju
biliejaus plačiai paminėtas iš
eivijoje, bet nenųtylėtas ir Lie
tuvoje.

Paskutinę Stud, savaitės pas
kaitą skaitė kun.. Augustinas 
Rubikas apie jėzuitą teologą ir 
filosofą Karolį Rahner’į jo 75- 
ųjų gimimo metinių proga, vie
ną šiandien labiausiai mėgsta
mų ir skaitomų teologų. Paskai
tą pądalino į tris dalis: I — 20.-jo 
amžiaus panorama, kurią api
būdino kaip religinio pasimeti
mo, o gal ir ateizmo amžiumi. 
II - K. Ralmerio metodas — rei
kia teologinių tiesų apybraižas 
taip perrendaguoti, kad jos bū
tų suprantamos ir šių laikų žmo
nėms. III - K. Rahneris apie vie
ną aktualiausių klausimų jo mė-

totą Gęnte, o pietauta Brugge. 
Jam pažinti skirta trejetas va- 
Undų. Grįžtant sustota Briuse- 
ly. čia vakare šv. Mykolo kate
droj išklausytas prof. dr. Vy
tenio Vasyliūno viešas vargonų 
koncertas.. Po koncerto maestro 
aprodė lietuviams didžiauoąius 
katedros vargonus, pademons
truodamas grojimo techniką. 
Tiems, kurie matė Belgijos mie
tus pirmą kartą, jie paliko ne
išdildoma įspūdį gražia savo 
architektūra.

surengė dainų 
šventę, Dainų ir Šokių šventę 
Šiauliuose ir kitur. Už tą kul
tūrinį darbą A. Venclauskas bu
vo apdovanotas “Trijų Liepsnų” 
žymeniu.

Į SJcautų Sąjungą velionis 
įstojo Lietuvoje, jau būdamas 
suaugęs vyras. Bet aktyviai 
skautų veikloje pradėjo reikštis 
tik nuo 1946 metų Vokietijoje, 
kai buvo’ paskirtas tuntininko
pavaduotoju, po to Baltijos tun- todo šviesoje. Jis klausia — iš 
to tuntininku ir vėliau Vokie- kur materialistai žino, kad vis- 
t o; vadeiva. Vokietijoje kas yra. medžiaga? Kaip mate- 
Veac’auakas taip pat ėjo PLB-rialisto galvoje gali kilti nema- 
Vokietijos krašto švietimo sky- terialin.ės sąvokos? Juk tobuly- 
riaus vedėjo' pareigas. Vėliau jis 
dės+ė Vasario 16 gimnazijoje, 

t 4uetten,’elde. Vokietijoje man 
ir teko velionį pažinti, pasikal 
bėti visuomeniniais, ir skautiš
ka s f ;?i>alais

diantais”. Baigęs mok; . 
sus, tapo mokytoju. "Vr 
ties metų mokytoj avi r 
paskirtas pradžios nr 
pektoriumi.

1940 m- ' 
Lietuvą, A. V .- 
atleistas iš tr~ 
tą bolševikams urim 
su žmona Aldona Z 
kaitė pasitraukia ’ 
1957 metais atvyk? Į 
sigyveno Worcesle.'. 
gavo darbą Clarks u 
bibliotekoje, kur išdv 
kutinių dienųx kol H s 
nutraukti darbą. K: ; 
me universitete J 
kalbą.

Visa Savo gyvenimą A. Vene- 
lauskas buvo pasinešęs į visuo
meninį darbą. 1921 m. Grinkjš-į 
kyje, Kėdainių apsk. įsteigė

tom-; 
bure s

a

t

*

Mažeika & Evans

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737-8600
TeL737-8601

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE

EUDEIKIS

o 1
-t

Artėjant savaitei prie galo, 
moderatoriai pasiūlė dalyviams 
įvertinti jos programą. Tada 
vieni pasigedo temos apie Sta- 
lino-Hitlerio’ paktą jb 40 meti
nių pruga, kiti būtų norėję su
žinoti ką norą apie didžiuosius 
Belgijos politikus, įtakojusius 
ir Lietuvą '"(Hymanso' projek
tas), Pastebėta,- kad 1980 lau
kią aptarimo tokios sukaktys h' 
temos: '40 metų v Lietuvos oku
pacijos ir 60 metų želigovskia- 
dos, 75-sios 1905 revoliucijos 
metinės, 550 metų Vytauto j 
Didž. mirties ir kt. Būtų įdomi « 
ir šių metų Lietuvos gyventojų 
surašymo duomenų analizė^ Vie
na diena turėtų būti skirta eks
kursijai kraštui pažinti. Euro
pos liet. stud, savaites reiktų 
daugiau reklamudti JAV-bių 
Hetuvių spaudoje.

Nutarta ateinančių metų 
Stud, savaitę ruošti. Australijoje, 
Innsbrucko -mieste. Moderato 
riais kviesti dr. J. Norkaitį, dir.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA ® DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0446

bes, begalybės ilgesys .žmogui 
įgimtas.

Pd visų paskaitų vyko paklau
simai, papildymai" ir diskusijos. 
Maloni staigmena buvo sekma
dienio (liepos 22) vėlų vakarą, 
atrodo, greitosiomis, nes pro
gramoje neskelbta, dviejų sti
prių kūrėjų ’’tęraturos valandė- y Natkevičių ir dr. Kęstutį Gir 
lė. Ichck 's Meras iš Izraelio 
skaitė savo išmano’ Striptyzo iš
trauką, ?.;:r -. icsolas, prieš atsi- 
sakydąr.i’s /o spalvos,, kalba

’ o’rd nu, 6 1972 metais rinąjdą prieš miri£ Vėliau, atsa- 
' b*« brdtoH. Be to, dar ^ėdamas į klausimus, autorius 
esamos Lietuvos lai- 
:t ;vos švietimo ministe- 

Respublikos pre- 
Luvo apdevanotas Vy- 
dšioto ordinu.

j pepimę'ų visuo- 
ų, retkarčiais at- 
period'nėįe s~>au- 
beletrisįinių daly-. 
paruošęs' porą di- 

■ u ių v’eras ’iko 
z-vos ;einč;? o ant- 

oiai pasirodė pasau- 
r.ono.u, kad visi jau 
- Kuvoie su Mrižlnn. 
da'r?"t r/’iZęs pa-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

‘••pie’^on buvo pa
:’Ii ' T SU v-diją ir 

k a v 1 ’ n ’r kų sky r ia u s 
m tu paruoša LSS 

ži”klų rų-s'atvs. k’- 
1 meta? 

vuCcvybė ji apdovanojo

Buvo 
h 
s Lh

paaiškino, kad jo Striptyzas yra 
erzinantis dvasinis apsinuogini
mas.

Lydi ja, Šimkutė — Pocienė iš 
Australijos paskaitė per 10 jos 
pačios sukurtų eilėraščių iš An
trojo ilgesicf ir iš Akimirkų (11 
eilėraščių) ciklų.

Ištisa liepos 25-ji nuo ryto 
iki vėliaus vakaro Buvo skirta 
iškylai. Viename autobuse 50 
žmonių aplankė senąjį Louvai-

I ..ite—teRWW—■ U m ■J’™’ ■ I I ■■■

nių, o meno programai sudary
ti— prof. dr. Vytenį Vasyliūną. 
'Pritarta dalyvių iš JAV-bių siū
lymui kreiptis i Lietuvių fondą 
finansinės paramos. Techniškais 
Stud, savaitės ruošimo darbais 
rūpinsis rašytoja Irena Joerg- 
Vildžiūnaitė, Alina Grinienė ir 
d?. A. Kušlys.

Atskirose universiteto pątąl- 
)x>se dail. A1L Krivickas suruo
šė liet, dailininkų paveikslų pa
rodą. Išstatyti Algio Steponavi
čiaus iš Vilniaus, Aldonos Dide- 
lytės ir Tarabildos (Lietuva), 
Prano (Gailiaus), Snaigės, Ži- 
bunto Mikšio, Sigitos Kctadra- 

(Nukelta į šeštą puslapį

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., ('icero,

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TUKIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Chicagoe

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArd. 7-3401

šaulių lū'-T- o 1922 m. persikėlė 'O paskutinėje knygoje Kovoje
i Alytų (tuomet ‘-skyriaus”) 
vadu. 1923 m. su savo rinktinė 
je sudarytu šaulių būriu daly 
vavo Klaipėdos krašto atvadavi
me.. Kai rinktinės vadais buvr 
pradėta skirtį aktyyosios (ainy 
tos karininkai, A. Venclans’-as 
buvo kelis kartus ręųkai$as

ŽEMA KAINA

P£RKRAU8TXMA»
MOVING

O.’3‘

-- U

i
TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTI “NAUJIENOS’

5
J
<

MOVING

ANTANAS VILIMAS

Alytuj ir vėliau Tamagėje.
Persikėlęs į Rokiškį toms pa

čioms mokyklų iąspek toriai 
pareigoms, perėmė “Jaunosįo? 
Lietuvos” organizacįįos rajvu 
vado pareigas, o pd pores metų 
darbo buvo pakviestas į tos or 
ganizaciios vyriausią vadovyb' 
kultūros vadovo pareigoms. J?m 
esant tose pareigose, buvo 
ganizuota per 200. kaimu Ury- i

Mold With A Dual Personality
Ti

SUSIRINKIMŲ

su Milžinu tilpusias biografines
žinias. Ap. Skopas

-—i ujt 'FUč>.utitm palšiui u? 
}ul svarinąs ir ląi>vą Ameri- 
s žemė Tau būna lengva.
šiame aprašyme panaudojau

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4416

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So, LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138.113S

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5©th Ave^ Cicero, !!!------------TeL; OLympic 2-101M

— Amerikos. Lietuvių Piliečių 
Pašalpos klubo eilinis narių su-, 
rinkimas įvyks sekmadienį, ko
vo 9 d„ 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
iak salėje, 1500 S. Tahuan Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra daug reikalų aptarti. Jiems 
prisimintinma, kad jau laikas 
ažmokeJ i ’■'<> duokles, kad ne- 

uori Ari? k:te, bus 
žė Didž^aivis, rašt

Many people think of Creat.. C ind Pineapple Mold as
deemrt — particularly after a hea .al. Made with either
lamoa flavor or lime flavor Jell-0 .in, crushed pineapple, 
creata chaeta and chopped waii.-j, and mraiahed with 
femroes dollops of thawed Birds Eye Cool Whip non-dairy 
whipped topping, the mold provide* a light and lovely finale to 
dinner. Just as many people fancy it as a salad, and the aama 
recipe framed in a bod of lettuce and gamiahad with mayon- 
aaiae b a happy choice to accompany a platter of cold cate, a 
basket of rolls and your favorite beverage.

i . ■ “ ~
1 ean (20 oz.) crushed

pineapple in Juice
2 packages (3 oz. each)

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

OPHIE BARČUS
tADUO ilIMOJ VALANDOJ

CntB Cheese md Pineapple MoW,7 : ik ‘
pinetppte m Juice

2
2
2

Powerful antbitch 
drug you can buy 
without an Rx!

eupa boilint water 
tabiespoona lemon Juica 
packagra (3 oz. each) 
cream cheese, softened 

cap chopped nUuti
lemon or lime flavor 
gelatin

Drain pineapple, reserving juice. Add water to juice to make 
1-1/2 cups. DUsolva gelatin in boiling water. Add measured 
liquid and lemon juice. Gradually add 2 cup® of the gelatin to 
the cream cheese, blending well. Chill until thickened. Sth in 
walnuts and pour into a 6<up ring' mold. Chill until set, but 
hot Ikm. Chill remaining gelatin until thickened. Fold in 
pineam e ?nd spoon into mold. Chill until firm, about 3 houn. 
UpmoH. terve as ą dessert with thawed frozen whipped 
toppin or as a fcalad with mayonnaise, if desired. Makes about 
6 cup* or 12 servings.

1/2
Lietuviu kalba: kasdien nuo pib- 

rnadieaio iki penktadienio AUO 
4:30 vai vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

UMj HBmUcfc 434U
7W 3o. MAPLEWOOD AVE^ 

CHICAGO, ILU

Stop itching fast of externa) 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anh-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE-\ 7__ _ \ _ 
directed. The medically proven 
creme for “ 
itching. *

> prescript , 
Use only as

BiCOZEXE

Saturday Monday. Mareli xin. jnsn
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MONTREALIO LIETUVIU REZOLIUCIJA
a 4 ♦

(šią rezoliuciją priėmė Montrealio miesto ir apylinkių lietu
viai, susirinkę 19X0 m. vasario mėn. 17 d. Montreatyjė

Verdune paminėti 62-ąsias Lietuvos respublikos 
atstatymo metines)

Tūkstantis tlevyni šimtai aš- nių šauksmo iš psichiatrinių 
tuonioliklų metų vasario mėn. 
16 diena lietuviu tauta atstatė 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Lietuva garantavo visiems pi
liečiams laisvę reikšti savo kū 
rvbines galias. Lietuva nesiki- 
šo į kilų valstybių vidaus rei
kalus jr laikėsi tarptautinių su 
sitarimų ir įsipareigojimų. Ta 
ciau dvidešimt dviejų lais
vo gy venimo metų Sovietų Sų 
junga? vykdydama savo kolo
nializmo planus, okupavo ne 
tik Lietuvy,bet ir Latviją ir Es
tiją ir vėliau dalį Suomijos. S. 
Sąjunga savo 
planus niekieno, netrukdoma 
vykdė ir toliau užmesdama sa
vo valią Vengrijai, Čekoslova
kijai, Lenkijai bei Rytų Vokie 
tijai. šiandien Sovietų Sąjun
ga okupavo Afganistaną ir sa
vo jungą nori užmesti kildins 
Vidurinių Rytų, Afrikos ir 
Azijos tautoms. Gi tuo pačiu 
Sovietų Sąjungos atstovas Jung 

' tinese Tautose veidmainiškai 
meluoja, sakydamas, kad So
vietų Sąjunga buvo pakviesta 
Į Afganistaną. Apie tokius me 
lagingus Sovietų Sąjungos tei
gimus Lietuva, Latvija, Estija, 
Čekoslovakiją jau daugelį me
tų liudija visam Vakarų Pa
šoliui.

Sovietų Sąjunga nebeįsten
gia užslopinti pavergtų žmo-

ligoninių ir koncentracijos la- 
<>trių. Sovietų Sąjunga jštrėmi. 
mais ir kalėjimu nori nutildy-, 
ti visus, kurie nurodo jos nesi-j 
laikymą Helsinkio susitarimų/ 
šiandien į kalėjimus ir ištrė
mimą važiuoja Sacharovai, 
Gajauskai, Petkai, Ko\ alevai 
ir daugybė kitų nekaltų Sovie
tų Sąjungos gyventojų, kad 
užgniaužus pasipriešinimą ir 
žmogaus laisvės teisių troški-* 
mą. |

Mes prašome Tamstą, Pone I TRUMPAI I 
Miinisteri Pirmininke, Jungti- •^g>

kolonializmo1 nėse Tautose reikalauti kad.’ 1 MSovietų Sąjunga pritrauktų
iš Lietuvos ir grąžintų laisvę Brunė ir Bruno Bandurai- 
visiems pavertgiems kraštams, čiai, South Haven, Mich., po il-

Mes prašome Kanados vy- gesnės pertraukos, vėl tapo 
riausybę, kad Sovietų Sąjnn- Naujienų prenumeratoriais, už- 
ga laikytųsi Helsinkio susitari (sisakydami jas vieneriems me
nių ir iš kalėjimų, koncentra-1 tams. Malonu juos vėl įrašyti 
cijos stovyklij bei kitų kankini1 į skaitytojų sąrašus, 
mo vietų paleistų visus politi
nius kalinius.

Mes prašoine, kad Kanada 
Jungtinėse Tautose iškeltų So
vietų Sąjungos vykdomą geno 
cidą ne tik Lietuvoje, bet ir vi-Į 
soje Sovietų Sąjungoje.

Mes reikaalujaine, kad 'Ka-i 
nada nedalyvautų Pasaulinėje 
Sporto Olimpiadoje Maskvoje, liiisville, III., 
Mes sveikiname Kanados vy- kaimyno Alberto Vanagat drau- 
riatisvbe už išvarvina 
kurie prisidengę Sovietų

OWNER-OPERATORS

2wn4 — Pardavimui 
SEAL ESTATE FOR SALE

Namai, 2«mi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

-MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

30 m’n. v^k;
rų, vyrų jį- mišrus chorai. Diri
guoją mūz. P. Ariiionas, akom- 
pąnųoia Mrs. Margaret Sulli 
van. Bilietai gaunami iš anksto 
pas choristus ir pr e įėjimo.v

DaiL Juozo Sodaičio iš Or 
nv‘id B?acli. F-a.. meno oarodr 
įvyks kovo mėn. 22 23 dienomis 

į mažojoje St Petersburgo Lie
tuviu klubo salėje. Kviečiam’’ 

, visi gausiai atsilankyti į paro
dos atidarvma, kuris ivvks ko 

į vo 22 d. 4 vaL popiet. Svečiai 
J bus pavaišinti kavute, šeštadienį 

naują parodo bus atidaryta nuo 1 vai.
Albertą Vanagai*, popiet ligi 8 vai. vak., o sekma- 

a žinią pranešame visiems dienį — nuo 12 vai. dienos ligi

jungos dipoinatų vardu kenkė parinkimą, sve kiname 
Kanados demokratinei sant- skaitytoją p.
varkai.

2212 W. Cermak Road Chicago, ILL TeL Virginia 7-77P

prenumeratoriams, 
daugiau pastangų 
vajui.

prašydami 6 vai. vakaro.
— Illinois valstijos loterijoje 

kovo 6 d. Pot of Gold lošime 
laimėjo 6873-17. Lucky Stars

platinimo BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

—- John Jokubonis iš Mar
quette Parko, Lietuvių Tautinių 
kapinių Direktorių tarybos pir
mininkas, pratęsdamas prenu- 

i meratą, parėmė Naujienų leidi- 
mą $30 auka. Dėkui už ją ir už 

į nuolatinę phramą.
i

—, Gustavas Motiejaitis, Col- 
gerbdamas savo’

ą šnipių gystę ir linkėdamas gero, užsa- 
i Są- kė jam Naujienas trečdaliui 

metų, tuo prisidėdamas prie 
platinimo vajaus. Dėkodami p.

| i G. Motiejaieiui už tokį dovanos 
š t---------------------------------------

— Mykolas Veliuona, Balti
more, Md., ’ 
visuomenėj s, pratęsdamas pre
numeratą. savo gerus linkėji
mus atlydėjo *5 a.uka. Dėkui.

— Ponia Aurelija Bitautas iš 
Marquetie Parko, pratęsdama 
prenurneratą*"per p. Juozą Bal- 
nionį, atsiuntė $5 auką. Dėkui. 
Taip pat dėkui tos apylinkės 
tautiečiui, užsisakiusiam Nau-j 
j ienas ’vieneriems metams, bet 
pavardės prašiusiam neskelbti.

r ]

— Aleksas Kazis, Hot Springs, 
Ark., tapo Naujienų skaitytoju- 
prenumeratorium. Jas jam už
sakė trečdaliui metų jo gimi
naitis Alfonsas Andrušaitis iš 
Geneva, Ohio, norėdamas palai
kyti gerus giminystės ryšius ir 
prisidėti prie" platinimo' vajaus. 
Dėkui. Taip pat dėkui už anks
tyvą prenumeratos pratęsimą ir Tarot Card Readings. Saturday

veikius aplinkoje ir lošime laimėjo 04, 03, 609. 656 
• ir 38037.

— Rėžis. Jonas Jurašas kal
bėjo New Hampshire kolegijoje 
apie teatrų ir juose dirbančių 
sąlygas okup. Leituvoje. Jį su
pažindino su profesoriais ir stu
dentais anglų literatūros prof. 
Aušra Kubiliūlė.

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• 4 BUTŲ mūrinis Lemon te.
• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 

Marquette Parko rajone.
• SPECIALI 20% NUOLAI • RESTORA.NAS' su namu ir visais

r
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DA PRISTAČIUS Šį SKELBT 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento » prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)
— Horoscopes or Astrologica

įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurune, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tek. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

už $5 auką Kalendoriui.

D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. 

Chicago-baeed, excellent pay package.
(312)226-7828

=
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STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
J ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 
J' DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ,

ESTUĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

-------- pristatymas:---------
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION _

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-ves)
FLOOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022 
Tel: (212) 758-1150/1

Apple-Valley, Minn, 55124 7826 W. 150 St.
So Boston, Mass. 02127 389 West Broadway
Bridgeport, Conn. 06610 1880 Seaview
Chicago, III. 60622 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington. N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N: J. G8701 
Los Angeles, Calif 90022 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N. Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06710 
Worchaster, Mass. 01610 • 
Youngstown, Ohio 44503

2222 West Chicago Avenue 
2501 West 69 Street 
6089 State Road 
1807 Beineke Road 
636-38 Bridge St. N. W. 
112 Main St.
1082 Springfield Ave.
518 Park St.
241 Fourth Street 
960 S. Atlantic Blvd.
1329 Boulevard 
698 Sanford Ave.
45 Second Ave.
135 West 14 St.
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd.
1307 E. Carson Street 
555 Cook Street 
144 Millbury Street 
309 W. Federal Street

612432-7083 
268-0068 

203-367-2863 
BR 84966 

WA 5-2737 
884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
246-9473 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
AL 4-5456 
CH 3-2583 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

756-1668 
$W 8-2868 

Rl 3-O440

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

— Pietų Amerikos jaunimas, 
tautinių šokių grupė “Ąžuoly
nas” iš Urugvajaus ir vokalinis 
vienetas “Žibutės” iš Argenti
nos, atvyksta j St. Petersburgąf 
ir jų koncertą Lietuvių klubo! 
salėje turėsime kovo mėn. 16 d.| 
3 vai. popiet. Bilietai gaunami 
prie įėjimo ir jų kaina $3.50. 
Visuomenė prašoma gausiai da
lyvauti.

1.1 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 o: 
925-8392. Professional Member 

■ American Federation of Astro 
j Idgers. (Pr.)

XXVI EUROPOS LIETUVIŠ
KŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 

(Atkelta iš 5-to‘psI.)

Į tautės, Kasiuliu (visi iš Parv-
— St. Petersburg© lietuvių žiaus) A1(‘Ionos skhmtvtės 

Klubo cho’ro koncertas įvyks ko- darbai. Gausiausias buvo Pra-
__ o“ j z? ___ 1 _vo įnėn. 27 d., pradžia G yal.

i
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Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave, Chicago, Hl- 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamu patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio 

alų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
nacijas visais kelionių reikalais,

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietas 
i anksto — prieš 45 - 60 dienų.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MABUA NOK

k

2608 West 69th St, Chicago, d. 60621 • TeL WA 5-278* 
Didelis pasirinkimas geroe rūšie* įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, UL 60629. — TeL WA 0-2737
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Bus lietuvių suvažiavimas 
Sunny Hills, Floridoje

kovo 15,16 ir 17 dienomis, ir taip pat 
gegužės 17, 18 ir 19 dienomis.

Suinteresuoti šia kelione prašomi kreiptis 
į Sunny Hills lietuvių komiteto narius:

M. P. Kiela Čhicagoje — (312) 737-1717
V. Beleckas, Sunny Hills — (904) 773-3333
R. Kežys, New Yorkas-New Jersey — (212) 769-3300
D. Dulaitis Detroite — (313) 280-2969
J. Mikonis CIevelande — (216) 531-2190

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

DĖMESIO 
62-80 m. Amžiaus vairuotojai
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646' West 6<Hh Street ' 
TeL REpublic 7-1941

REALTY GROUP

U.S.A'.“
We’ll help you make the right move.

nas. Dalis paveikslų buvo, nu 
pirkta.

Paskutinį Stud, savaitės va
karą universiteto svetainėje įvy 
ko tradicinė Tėvynės valandėle. 

! Rašytoja L Joerg-Naudžiūnait 
| šį kartą pasireiškė kaip poetė 
Ipaskaitydama tris savo eilėraš 
jčius. Etnografinis Bostcfno an
samblis “Sodauto”, vadovauja
mas Kupčinskienės, atliko iš 
traukas iš Kaimo vestuvių. Lie 
pos 26 iš ansamblio narių pa 
reikalavo didelio jėgų įtempime

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Čhicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar . užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
independently owned and operated

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Areher Avė.
Chicago, II L 60632. Tel. YA 7-5980)

M. i I M K U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Tą dieną iš aerodromo jie nu 
važiavo’ tiesiog į Briuselį. Sosti
nės tūkstantmečio jubiliejaut 
šventės programos rėmuose cen 
trinėje miesto aikštėje atliko 
Kaimo vestuves. Vakare davč 
tu vestuvių ištraukas Stud, sa 
vaitės dalyviams Louvain-la 
Nueve ir tą pačią naktį grįžo 
Briuselį, o rytojaus dieną auto
busu išvyko į Konigsteiną Vo- 

jkietijo'je, į IV PLJ Kongresą.
Dir. V. Natkevičius savo ir 

dalyvių vardu padėkojo Cinzų 
ir Baltų šeimoms su P. Bružu 
už sios Stud, savaitės surengi
mą. Jiems, “Sodautui”, Joerg- 
Naudžiūnaitei ir Alinai Grinie 
nei teiktos gėlės. Padėka pri 
klauso taip pat dail. A. Krivic
kui už paskaitą ir dailininku 

: darbų parodos surengimą, vi- 
; siems paskaitininkams ir daly- 
; vianis.
i Savaitė baigta liepos 27 iški - 
: alingomis šv. mišiomis, kuri: 
: aukojo ir gražų pa tuoksią pas 
: kė vysk. dr. Antanas Deksnyi.

Kiekvieną Stud, savaitės d a 
Ė ną rytą šv. mišias universitel* 
■ koplyčioje atnašavo ir turin'n 
: gus pamokslus kristologijos te 
: ma (Kristus Dievas ir žmogus; 
j sakė prel. dr, P. Geliešius. Vai 
: gonais grojo prof. dr. Vytenio 
Ė Vasyliūnas, o tikintieji darni: 
Į giedojo liet, giesmes.
? (V.L.B. informacija)

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista—knyga—suJegališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna- 
1739 South Halsted St., Chica* 
ma Naujienų administracijoje, 
go, ILL.- 60608. Kaina $3.00.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma 
įdoTni 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi-at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa- 
LytLpaštu.______________ L

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60029

Knygos kaina — 5 doleriai.

Dual Formula

FEEN-A-MINT'
Laxative Pills 

Contains a mild stimulant 
plus the softener 

most recommended by 
doctors.

Read and follow label directions.

cisao
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HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Asent 37^ 
3208 >/2 W. 95th Si jk 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company*''

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

ADVOKATŲ DRAUGIJA' 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 ral. vak. šeštadieni nuo 

9 vai- ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

Tel 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI- 60629

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių butas, 
antrame aukšte, nuo gegužės 1 dienos. 
Be vaikų. Marquette Parke prie 70-tos 
gatvės ir Maplewood Ave.

TeL PR 6-9180

— Rusai pavasarį pirkdavo 
karakulius Afganistane, bet da
bar jie nemato avių. Jos suva
rytos į kalnus.

MHdittia-pinnadienis — Jfarch




