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cių 
kišta no sieną 
ėjau, 
galvodamas 
koks aš dabar laimingas

Prezidentas Carteris, norėdamas sumažinti inflia 
ciją, -įsakė biudžeto direktoriams sumažinti vals

tybės išlaidas penkiolika bilijonu dolerių.

— Irano užs. reikalų ministe- 
ris pranešė apie antrųjų rinki
mų atidėliojimą. Tas, be abejo, 
apsunkins sulaikytų 50 ameri
kiečių padėtį.

ATIDŽIAU SEKA IRANO 
STUDENTUS

apsauga; Perspektyvos apie ru
sifikacijų.; Aušros Nr. 15; Kazio 
Škirpos atminimui.

Elta, (anglų kalba), Nr. 11 
(247), 1979 m. lapkričio mėli. 
Nauji areštai Lietuvoje; JAV

Prezidentas sukvietė atsakin
gus biudžeto atstovus ir įsakė 
apkarpyti visas antraeiles išlai
das. Infliacija ir krašto ūkis 
yra patys labiausiai Carteriui 
rūpimi klausimai.

KALENDORĖLIS

Kovo 28: Gundelinda, Roga- 
tas, Girma, Krivūlė, Vasaris, 
Rimkantas,---------- -------- -----

Saulė teka 5:43, leidžiasi 6:10.

Oras debesuotas,. Ii s.

Rinktinės kapitonas Moham
med Saber Rohparwar pareiškė 
per Frankfurto radiją, kad So
vietų okupacinė valdžia pakvie
tė draugiškoms rungtynėms, bet 
mes nekenčiame Sovietų ir jų 
okupacijos. Vienas iš sportinin
kų, Ebrahim Hashimi, taip pa
sakojo apie savo pabėgimą: “As 
ištepiau veidą ir rankas suodi
mis ir praėjau pro afganistanie- 

sargybas, saugojančias Pa- 
Kai tik ją pra- 

nulenkiau savo galvą, 
Dieve mano.

Detroito švyturio jūrų šaulių stovyklos “Pilėnai” admi
nistratorius Stepas Lungys, moterų sekcijos vadovė An
gelė Šukienė ir šaulė Emilija Lungienė šiltoje Floridoje 

prie jūros. Iš apdaro tai neatrodo, kad šiltoje.
> . , (S. Lunfio nuotrauka)

— Ar tu manai, kad mes nie 
ko nežinom ? — tarė Brežnevas

futbolo rungtynes su Sovietų 
Sąjungos sportininkais. Vieton 
td, jie ir jų rinktinės kapitonas 
pasirinko tremtį ir Įvairiais bū
dais pabėgo Į Vakarų Vokietiją. 
Dauguma jų- perėjo Pakistano 
sieną apsirengę pasienio kilties 
drabužiais ir vaizduodami vietos 
gyventoj us.

tuvą, kaip Italijoj e;
Elta Bulletin Lithuanien (pran

cūzų: kalba) 1979 m. spalio 
Nr. ~43. Turinyje:" Pabaltiečių 
protestas prieš MolotovO'Rib- 
bentropo paktą, ištraukos iš 
LKB Kronikos 37 Nr., įvairios 
žinios. Gruodžio Nr.-44. Turiny
je: Nauji Tikinčiųjų teisėms 
ginti komiteto dokumentai; čem
piono paslaptis, etc.

Elta, (anglų kalba), Nr. 10 
(246), 1979 m. spalio mėn. Tu
rinyje: Pabaltiečiai protestuoja 
prieš Molotovc-Ribbentropo pak
tą; Popiežius apie Lietuvą; 
Puolimai prieš Tikinčiųjų gyni
mo komitetą; [Nauji pogrindžio 
leidiniai; čjesiūno pradingimas;

NAUJI VLIKO INFORMA- 
LCINIAI LEIDINIAI .

Elta-Presš Servizio d’lnforma- 
zioni Lituane (italų kalba), 4979 
metu . birželio-Iiepos, . rugsėjo, 
spalio’ir lapkričio numeriai. Pas
kutiniame : numeryje -pristato
masi LKB Kronikos 38 Nr. Pre
late V; Mincevičiaus redaguoja; 
muš biuleteniu labai plačiai nau
dojasi italu spauda.f^ekur ki
tur pasaulyje skaitytojai taip iš
samiai informuojami apie Lie-

Irano užsienio 
pranešė už- 

laikraštininkams, 
rinkimai, turėju- 
ateinanti sekma-

PREZ. CARTERIS ĮSAKĖ SUMAŽINTIANTRAEILES IŠLAIDAS $15 BILIJONU
ĮSAKĖ STIPRINTI KRAŠTO APSAUGĄ IR MAŽINTI 

ANTRAEILES VALSTYBĖS IŠLAIDAS

Kongreso rezoliucija apie Pabal
tijį; Lietuvis jūrininkas pabėga; 
Keista česiūno byla; Ločeriui 
neleidžiama emigruoti; Ištrau
kas iš Aušros (Nr. 16) ir Pers
pektyvų (Nr. 9). (Elta)

JAV Kongreso komitetas Eu
ropos saugumo ir bendradarbia
vimo klausimams paruošė leidi
nį Profiles: The Helsinki Moni
tors, kuriame pateikiamos trum
pos Helsinkio grupių narių bio
grafijos. Lietuvių grupei skir
tuose puslapiuose randame Fin
kels teino, Gajausko, Jurevičiaus, 
kun. Laurinavičiaus, Lukauskai- 
tėš-Poškienės, Petkaus, Statke- 
vičiaus ir Venclovos biografi
nius profilius. Taip pat aprašo
mi Katalikų komiteto tikinčiųjų 
teisėms ginti nariai, kunigai 
Kauneckas, Svarinskas, Tanike- 
vičius, Velavičius ir Zdebskis.

Leidinyje rašoma, kad šiuo 
metu 66 vyrai ir moterys pri? 
klauso Helsinkio grupėms Mask- 
vbjė,’ Ukrainoje/ Lietuvoje, Gru
zijoje1 ir Armėnijoje. Taip pat 
26 asmenys įsijungė .j Krikščic^ 
nių, Katalikų ir Adventistų ko
mitetus, veikiančią Psiclūatrij os 
piktnaudžiavimo'komisiją, ir In
validų. iniciatyvinę grupę.

Ruošdamas šį leidinį, Kongre
so komitetasjnaiidojoši eilė^. or
ganizacijų ir^Tėidįnių- rinforinafe 
cįja. J.ū sąraše yra Elta, JAV 
Lietuvių Bendruomenė ir Lietu
vių Katalikų Religinė šalpai

— San Salvadore, Barrios 
miestelyje, kareiviams priartė
jus prie vieno namo, kurį j:e 
rengėsi iškrėsti, iš jo pasipylė 
šūviai. Tada kareiviai namą ap
supo ir prasidėjo mirtina kova. 
Mūšio metu gyvybės neteko 
11 žmonių.

INDIJA PRIPAŽĮSTA PA
LESTINOS IŠLAISVINIMO

- ORGANIZACIJA

NEW DELHI, Indija. — Tre
čiadienį Indijos parlamentas pri - 
pažino PLO vieninteliu ir teisė
tu Palestinos arabų atstovu.

Indijos premjerė L Gandhi 
pakvietė PLO pirmininką Jasir 
Arafatą dviejų dienų vizitui. Jis 
atvyks šiandien, kovo 28 d. Or
ganizacijai suteikiamas pilnas 
diplomatinis statutas.

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
spaudoje pasirodė žinia, kad 
Sovietų valdžia pasirašytą SALT 
sutartį planuoja laikyti negalio
jančią. ^Sutartis buvo pasirašyta 
praeitais metais. Sovietų Aukš
čiausioji taryba minėtą sutarti 
patvirtino, bet JAV Kongresas 
ios netvirtina. Sovietų karo jėgų 
Įsiveržimas į Afganistaną su
stabdė SALT II sutarties patvir
tinimą. Rusai sako, kad jie pri
valo rūpintis savisaugos reika
lais, tai jie tos sutarties nesilai
kys, jeigu .JAV nepatvirtins.

Sausio mėnesį prez. Carteris 
kreipėsi i Senatą, prašydamas 
patvirtinti pasirašytą atomo 
ginklams apriboti sutartį, bet 
senatoriai nemano, kad verta su 
rusais tokių sutarčių pasiraši
nėti. nes tų sutarčių jie vis tiek 
nesilaiko. Rusai buvo pasižadė
ję nesiveržti į savo kaimynų te
ritorijas. bet Sovietų karo jėgų 
isibrovimas į Afganistaną rodo, 
ko verias rusų pasižadėjimas. 
Todėl JAV Senatas nenori ato
mo ginklams apriboti sutartį su 
rusais patvirtinti, nes žino, kad 
rusai jos nesilaikys.

Prie olimpinių rungtxmiu 
Maskvoje boikoto netiesiogiai 
prisidėjo septyni Afganistano 
valstvbinės futbolo rinktinės žai-

LOS ANGELES, Calif. — Los 
Angeles reporteris pasiuntė iš 
Maskvos piimą rusų parvežtą 
juoką iš Afganistano. Jis toks:

— Kodėl rusų kariai taip il
gai negrįžta iš Afganistano? — 
Nikalojus Aločekovas užklausė 
Vladimirą Kostelioyfeių.

— Jie vis dar žiūri į žmo’nes, 
kurie buvo įsiveržę į mūsų že
mę, — buvo atsakymas.

Ta pačia proga' tas5 pats- žur
nalistas pakartojo seną rusų 
anekdotą apie amerikiečių ke
lionę į Mėnulį ir atgal.

— Amerikiečiai pirmi pasie
kė Mėnulį, — tarė Brežnevas, — 
bet mes būsime pirmieji, kurie 
pasiųs kosmenautus į Saulę.

— Drauge Brežnevai, — pra
sitarė kosmonautas. — Mes ten 
sudegsim iki mirties. ž ę

Chicago, Ill. — Penktadienis, Friday, March 28, 1980

SEPTYNI VALSTYBINĖS FUTBOLČ RINKTINĖS ŽAIDĖJAI 
PABĖGO Į VAKARŲ VOKIETIJĄ

LANDA GAVO PENKIS 
METUS KALĖJLMO

MASKVĄ, Rusija. — Sovietų 
vyriausybė paskyrė penkerių 
metų kalėjimo bausmę disiden- 
tei Malvai Landa, ši 61 metų di
sidente iš teismo salės tuojau 
suimta ir išvežta į Vladimiro 
kalėjimą, kuriame buvo laiko
mas ir Simas Kudirka. Vladi
miro kalėjimas yra vienas di
desniųjų visoje So'vietų Sąjun
goje. Iš Vladimiro veik negali
ma pabėgti. Vladimiro miestas 
yra apie 120 mylių Į rytus nuo 
Maskvos.

Landa turėjo drąsos reikalau
ti, kad Sovietų valdžia vykdytų 
prieš penkerius metus Helsin
kyje pasirašytus aktus. Juos 
pasirašė 35 valstybių galvos, 
įskaitant ir Brežnevą. Helsinkio 
aktai liepia gerbti pagrindines 
žmogaus teises. Landa nurodė 
visą eilę faktų, rodančių Sovie
tų valdžios nesilaikymą Helsin
kyje pasirašytų aktų.

Malvai buvo pasiūlytas advo
katas, bet ji nepanoro pasina i- 
doti jo patarimais. Sovietų val
džios primetami nusikaltimai 
aiškūs be advokato, pareiškė 
lis dentė Malva Landa.

WASHINGTON,; D.C. - Vals
tybės departamentas, susitaręs 
su Imigracijos Įstaigos pareigū
nais, ėmėsi priemonių saugoti 
visą laiką į Ameriką įvažiuojan
čius Irano studentus. Iraniečių 
studentų^ įvažiavimas į JAV bu
vo labai lengvas. -Į Amerikos 
mokslo Įstaigas Irano studentai 
galėjo ir gali atvykti be jokių 
sunkumų. Tokia tvarka buvo 
įvesta dar šacho laikais. Tur
tingų tėvų studentai patys čia 
ąČvykbMiokytis, b gabiems; bet 
neturtingiems studentams ša
chas duodavo stipendijas. Atvy
kusieji iraniečiai pirmiausia 
praĮnokdayo kalbos, .^y^eoa-rP^

VENGRAS PABĖGO ~ 
: . F AUSTRIJĄ

VIENA, Austrija. — Pilną 
vengrų kario ūnifdrmą, dėvįs 
jaunas vyras autobusu privažia
vo prie Vengrijos-Austrijos sie
nos. ir% nekreipdamas dėmesio 
i pasienio sargų Įspėjimus,, pa
leido autobusą tiesiai i Aųstri- 
jos pusę._______________ -/

Vengrai dar bandė autobusą 
pasiekti, bet jie negalėjo to pa
daryti. Už kiek laiko vengrų ka
rys išlipo iš autobuso ir nuėjo 
pas austrų pareigūnus.

Susidomėjimas šiuo’ pabėgimu 
labai didelis, nes vengrai neži
no, kaip tas vengrų karys galėjo 
vairuoti autobusą, turintį Sovie
tų Sąjungos ambasados diplo
matinius ženklus. Ar -tas pabė
gėlis buvo vengrų karys? Gal iš 
Vengrijos pabėgo rusas?

TEHERANAS, Iranas 
deg Gotbzadė 
reikalų ministeris, 
sieniečiains 
kad antrieji 
šieji įvykti 
dienį, atidėti

Gotbzadė pastebėjo, kad bus 
vedamas tvrinėjimas. nes kilo 
nusiskundimai, kad buvusiuose 
rinkimuose galėjo būti klastos. 
Revoliucinė taryba, apsvarsčiusi 
susidariusią padėtį, pasiryžo 
sudaryti geresnes rinkimams są
lygas.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris po pirminių 
rinkimų New Yorke trečiadienį 
pareiškė, kad nuo šios dienos 
svarbiausias jo dėmesys nu
kreiptas prieš infliaciją ir už 
krašto apsaugos sustiprinimą. 
Prezidentas įsakė atsakingiems 
pareigūnams sumažinti išlaidas 
15.5 bilijono dolerių, ir tuo pa
čiu metu įsakė padidinti krašto 
apsaugą. Prezidentas buvo Įsi
tikinęs, kad jis galės neutralio
mis priemonėmis suvaldyti inf
liaciją, bet priėjo išvados, ge
riausių patarėjų padedamas, 
imtis griežtesnių priemonių inf
liacijai sustabdyti.

Prezidentas žino, kad, padi 
dėjus infliacijai Amerikoje, j. 
dar smarkiau atsilieps visame 
laisvame pasaulyje. Preziden
tas, norėdamas išvengti dides
nės infliacijos sunkesnių pasek- 

• mių, ėmėsi priemonių krašto 
ūkiui stabilizuoti. .

Sovietų valdžios elgesys Af
ganistane ir Brežnevo noras Af
ganistano reikalais tartis tik su 

•mula Chomeini ir Pakistano dik 
tatoriumi gen. M. Zia rodo, kad 
jie planuoja primesti savo tvar
ką ne tik Afganistanui, bet i 
kitoms kaimvninėms valstv 
bėms. Sovietų valdžia rūpinos 
ir rūpinasi—ne- pasaulio—taiko- 
klausimais, bet karo jėgų stip 
rininiu. Prezidentas pareiškė 
kad Amerika privalo paskubo 
mis sustiprinti savo krašto ap 
saugą. Ji privalo apsaugoti su
sisiekimą su Artimaisiais Ry 
tais, kad laisvai plaukiotų ne 
tik karo laivai, bet parduodama 
nafta galėtų laisvai plaukti į Ry
tus, taipgi į Pietų ir Šiaurės 
Ameriką.

Aiškiai matyti, kad Sovietų 
karo jėgos nori perkirsti laisvo
jo pasaulio susisiekimą su Arti 
maišiais Rytais. Pačiai Sovietu 
Sąjungai reikalinga nr.fta ii 
degalai. Maskva, matyti, nėra 
pasiruošusi mokėti už naftą, bet 
nori ją pagrobti veltui. Prezi
dentas pareiškė, kad JAV yra 
pasiruošusos ginti Persijos jlan 
kos susisiekimo kelius.

Amerikos marinai pasiekė 
Omano salas ir svarbų Persijos 
Įlankos uostą. Marinai privalės 
saugoti Amerikos karo laivų ha 
zes. Bet neužtenka saugoti iš
nuomotas bazes. Reikia turėt: 
pačius moderniškiausius ginklus 
toms bazėms ginti ir priešui 
pulti.

Prezidentas turi galvoje nau
jai susidariusią tarptautinę pa
dėtį. Susitaręs su specialistais,
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Tuo tarpu žmogaus Teisių 
organizacija Paryžiuje paskelbė 
savo atstovo pasikalbėjimų su 
Afganistano pabėgėliais duome 
nis. Tos organizacijos atstovas 
Michael Barry buvo nuvykęs į 
Pakistaną ir Peshawar mieste 
l>ei apylinkėse kalbėjo su dau 
geliu paliegėlių iš Afganistano. 
Savo raporte jis rašo, kad žudy
nės Afganistane primena žmo
nių naikinimą Auschwitze.

Vienas pabėgėlis Paryžiuje 
pranešė tai organizacijai apie 
masines žudynes, skandinant 
žmones maudymosi baseinuose 
ir užkasant gyvus į žemę. Taip 
pat organizacija praneša, kad 
Sovietai naudoja dujas, marina 
badu viešai prievartauja.

} jis ėmėsi krašto ūkiui sustiprin
ti reikalingi! priemonių. Prezi
dentas žino, kad jo nutarimas 

į sustiprinti ginamuosius ginklus 
įteigiamai paveikė dolerio vertę. 

Aukso vertė gerokai nukrito, 
nes arabai praktiškiems daly
kams jo naudoti nepajėgia. Nuo 
$800 už aukso unciją, paskuti
nėmis dienomis tą pačią unciją 
galima įsigyti už $520. Aukso 
vertei nusmukus, dolerio vertė 
gerokai pabrango.

bėdavo angliškąi^tai Išūkavo 
Į unrcersit e luš ' kariam' nors 
kursui;-

Bet dabar studentus Ameri
kon siunčia mulos Chomeini. glo
boje dirbantieji. Niekas nežino, 
kuriais sumetimais. Jų tarpe 

1 gali ■ būti apmokytų teroristų. 
Pakraščių sargai ėmėsi priemo
nių prieš atvažiuojantį jauną 
-vyrą.-RriemonėS-turLbūtL labai 
atsargios, kad įsižeidę iranie
čiai nepakenktų amerikiečiams, 
laikomiems JAV ambasadoje 
Teherane.

Neseniai JAV Senatas priėmė 
įstatymą, apribo'j an tį sunk veži
ni :ų ilgį 65 pėdomis, plotį 8.5 
pėdos ir jiems leido vežti iki 
80,000 svarų. Pagal Illinojaus 
Įstatymus sunkvežimiai turėtų 
būti 5 pėdomis trumpesni, 6 co
liais siauresni ir 6,720 svarų 
lengvesni.

Greitkelių saugumo centro 
direktorius ir Illinois universi
teto profesorius John E. B'aer- 
wald pareiškė, kad persunkus ir 
dideli sunkvežimiai labai gadi
na greitkelius ir sudaro pavojų 
sunkesnėms katastrofoms kilti. 
Dabar Illinois greitkelių patai
symams per metus išleidžiama 
893 milijonai dolerių. Padidinus 
sunkvežimių svorį, pablogės ke
liai ir sunkvežimių pramonė tu
rės sunaudoti per metus 680 mi
lijonų galonų daugiau benzino.

Betgi Illinois Trucking Asso
ciation kalbėtojas pareiškė, kad 
svorio pakėlimas sunkveži
miams sutaupys 200 milijonų 
galonų per metus. Oro sąlygos, 
chemikalai :r druska,esą, greit
keliams pakenkia daugiau, negu 
pilno krūvio sunkvežimiai.
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JAV R. LB tarybos pirmininko 
A. Juškevičiaus kalba

(R) LB kovo mėn. 
biuletenis Nr. 51

(Užsakyta A. Siuto radijo forume š.m. kove 2 dieną) 

f"or»firinku akcijos perimti L 
B-nės vadovybę į savo partine 
kontrolę ir per L. B-nę valdyt 
ar bent įtaigoti visą lietuviške 
^’eikla. ynač politinę, ir ją tvar 
kvti jų nelogiškas užgai
das. Tokia L. B-nės veikla rodi 
jC' visišką nukrypimą nuo jo* 
paskirties — kultūros ir švieti 
m n veiklos srities.

Nuoširdūs L. Bendruomenės 
veikėiai aiškiai įžvelgę tokiu; 
frontininku partinius, politinius 
diktatūrinius tikslus L. B-nėje 
pasipriešino ju tokiai sauvalei 
Jie r*cjo girki L. B-nės demekra 
tinį ir tautinį principą.

Šios priežastys ir iššaukė or- 
g^nizuotą protestą, kurio pašė

ietuvių Bendruomenės tarybos narių ir atstovų suvažiavimo, įvykusio 1979 m. gruodžio 8 d., šaulių namuose, prezidiumas.

^Biuletenyje yra ištisai pers- 
jausdintas labai aktualus ir 
ivarbus žurnalisto A, Pleikio 
traipsnis: “VLIKo ŽEMINI
MAS”. Šio straipsnio autorius 
jana plačiai ir objektyviai pris- 
ato L. B-nės atstovo A Gurec- 
:o sukeltą ginčą VLIKe. Auto- 
•ius padaro tinkamą priekaištą 
V Gureckui už VLIKo griovi— 
ną, jo niekinimą ir aiškiai pa- 
;isako už VLIKo autoritetą, už 
7LIKą, kaip Lietuvos vyriau
sybės tąsą, turintį visos tautos 
nandatą — įgaliojimą jos vardu 
kalbėti ir veikti. Autorius pąs- 
;ebi, kad jokia kita organizaci- 
ia ar sąjūdis tokio mandato ir 
;eisės neturi; tokios teisės netu- 
d nei PLB-nė, nei Amerikos 
LB-nė. Apgailestauja, kad šios 
Ivi LB-nės yra užgrobtos ir val- 
iomos liguistos fantazijos poli- 
sikierių kurie dedasi tuo, kuo 
jie iš tikrųjų nėra ir kuo nėra 
pati PLB-nė ir LB-nė. Jos nė 
viena nėra joks veiksnys ir nė-, 
ra lygi VLIKui, o taip pat ir

nė L, Bendruomenė, kurios pa 
indinis tikslas buvo grąžint

Iz. Bendruomenę į jos paskir
ties veiklos sritį.

Reorganizacinės L. B-nės na
riai siekia, kad L. Bendruomenė zuotQ Lietuvos laisvės šauksmą- B-nės ve klą-bent dalį mūsų Į T A XT /D\ T D P 4- U L j

bW-pat«otihė:_ demokratinė, ^ejvijunori paversti, tikjdumia jaunimo suĮąjkė nustenamų Ii-į . JĄ V (lt) LD 1611110 VUKiyDOS paSlOgO----- ALTairturinaai-visuotihumo^^

Svarstytas VLIKo prašymas 
susilaikyti nuo kelionių į oku
puotą Lietuvą, ypač dabar, kai 
susidarė tokia didelė pasauli-

sujungtu visus Amerikoje gy~ 
venončius lietuvius be jokių pę- 

socialinių religinių, skir
tai, kada jis* 
gimęs šiame į

tumu nežiūrint į 
yra atvykęs, ar 
krašte.

Lietuvos okupanto kolonija. Tik tuanistinių kursų; Kapsuko Uni- _ 
šiam tikslui okupantas siunčia 
okupuotos Lietuvos, geriausius 
daminirkus, rašytojus ir meni
ninkus.

ia i versitete, Vilniuje ir vaikų ve- 
’S žinų į pionierių stovyklą; su

griauti sėkmingai kovojančius 
pagrindinius ĮJetuvos laisvini
mo veiksnius^LTą ir VLIKą; 
apgynė . Jaunio Centrą -nuo 
didelės jo kompromitacijos, pa
verčiant jį komunistinės propa
gandos centru^ >

Reorganizacinė K Bendruome 
nėr jausdama tautinės ištikimy
bės pareigą, plačios visuomenės^ 
oficialų ir neoficialų pritarimą 
R. L. B-nės idėjai; jos užimtai , 
ir vedamai tautinės ištikimybės j 
akcijai, kviečią, fronto bičiulius .

R. L- B. centro valdybos mė
nesinis posėdis įvyko kovo mėn. 
12 d. dr. V. Šimaičio nekilnoja
mo turto pirkimo — pardavimo 
ofise .—Reorganizacinės L. B- nės politikos įtampa. Pasisaky- 
nės oficialioje būstinėje. Posę-Jta už būtina-reikalą paklusti 
dyje dalyvavo 14-ka asmenų, į 
Posėdis, ■vyko darbo ir damos i 
dvasioje. Pirmininkavo centro 
valdybos pirmn.'. dr. V. Dargis; 
sekretoriavo A. Repšienė.

Straipsnis yra objektyviai pa-. 
rašytas, sveikos visuomeninės 
orientacijos, ir, kaip toks, ^ver
tas buvo perspausdinti, kad pla
tesnė visuomenė jį jaerskąįtytų^ 
ir su jo ^mintimis* susipažinti^. r

-Biuletenyje yra-perspausdini 7 
tas ir P. Šilo laiškas ‘TĖVIŠ
KĖS ŽIBURIŲ” redakcijai, ku
rį Tėviškės Žiburiai nespausdi
no. Toks T. Ž elgesys intriguo
ja^ plačią visuomenę ir kelia ne
pasitenkinimą prieš neleistiną 
Spaudos varžymą ir vedamą 
spaudos cenzūrą net demokra- 
tiniame krašte. Laiško autorius, 
F. šilas 
PLB-nės 
VLIKo, 
PLB-nės 
MENINIŲ REIKALŲ KOMISI-

Musu šventa pareiga nėsusiy 
favėti vilingais okupanto viJfoJiJ 
Traiš. Laikas atskirti pavergtą 
e- v; nuc navergėio, okunan-'

kurios pašireigre .^da L. BlRė
tarsi j Jb i j- šitokių tautinių — demo- 

kratinių pagrindų, tik (oda i. 
įgaus visuotinumo pagrindą ir ; to pasiuntinį nuo brolio lietuvio: 
teise vadintis veiksniu. Gi da • Reorganizacinė L..B-nė pritaria 
bal inė Lf B-rė yra uzurpuota! asmeniniu ryšių palaikymui su 
partinė^ poMt’rė^ grupelės žmo-į vargstančiais broliais ir sesėmis 
niu. d’ktąlūriri i nusiteikusių I oku->. T.r?t<v(ve. Ji ragina juo* 
fronri-^kn Trkia L. B-nė yra! nacuo^i. samdiniais ir laiškais 
tik srovinė o^ganizaciia, bet rejigs psgc bes ranką ištiesti.

Reorganizacinės Lietuvių Ben 
druomenės vardu nuoširdžiai 
sveikinu šios radijo valandėlės 
klausytojus- Gili ir nuoširdi pa
dėka p. AnaAoIiui Siutui už su
darymą progos betarpiai tarti 
žodį plačiai Chicagos lietuvių 
visuomenei.

Mes Reorganizacinės L. Ben
druomenės atstovai atvykome 
patiekti tikslias ir teisingas ži
nias ąpie R. L. Bendruomenės 
užimtą krypti, jos veiklą, nes 
no visa lietuviu spauda yra at
vira skleisti R. L. Bendruome
nės idėjai.

Tenka apgailestauti, kad sro
vinis ir partinis reikalas, kažku
rios mū^u diemi spaudos, yra
st-j^omp.c aukščiau nei demokra- ‘ koje tapo įkurta Reorganizaci 
tirnai laisvių principai. Kitaip 
galvojančiu žodis yra Varžomas, 
arba visai nepraleidžiamas. Tad 
dauruma neturi pilno, reikiamo 
’t’rizdo an-e realu, faktiną išeivi- • 
jos organizacinį gyvenimą ir 

—l
Ncži^rin4 c^u’k’u tarpusavio, 

nesutarimų, lietuviškoii . išeivi
jos ve’kla ėjo gana? sklandžiai; 
ir vefksmmg^i iki 1973 metų* 
pradžios Nuo šio laięo L. Ben- j 
druom.e^ėje prasidėjo' žalingos 
fendencijo-.
L. Bend^'O^enėje. 
debesys, kurie pradėjo temdyti į 
išeivijos horizontą.. Svarbiausio-» 
ii tendencija buvo nekreipimas; 
reikiamo dė^erio i Lietuvos oku i 
oanto r idėta p-opogandos ak-Į 
riią. b—^e’-škiančia. taip vadi
namu. kultūriniu bendradarbia- 
vimu k^ašrii. 
---- —nenavdin.ga-žahnga i 
fendenriva tri Ta. Bendruomenės l 
r^-sknr r.p]:r>kimns išeiti į kon-l 
Hi~sine v^:kla su su Amerikos; 
Lietuviu Tnrvha. ypač ALTai 
orikla”<ančia*= Vasario 16-tos au

nuk^einti i L. B-nė> kepurę- j 
Afsi’Tdo r-ob’enw ir švietimo j 

srityje — tai leidimas rus* ft kuo- j

bus pastai’

po
veiksnys. ALTai. VLIKūi nčų , Rec ??n-zacinė u B_nė
<nis partneris. ALTa yra n testuoja prieš bent
Amo L.et ’vu orgamzaci ; bendradarbiavimą ir tiltų
a. VIIK-.s n iokos tauto. , Viksvos agentais.

Atstovvbė. įkurta nepriklauso- 
moie Lietuvoje pelitinių parti- 
’u federaciniu par iedu, liudija

ru vadovėliu, mokyki ir i o am- j 
žigu* va-.ku vpr’n-ps i pionierių j

o

! f ’I 
ru*eik i. 
Lietuvoje

baigti šį neatsakingą partinį, po
litinį žaidimą; kviečia frontinin
kus paleisti L. B-nę'iš savo parti 
niu bei diktatūrinių varžtų ir. 
atsisakyti žalingos bendradar
biavimo politikos su Maskvos 
agentais; atsisakyti nuo- ALTo ir 
VVLIKo griovimo, jų darbų 
dublikavimo ir okupantui talki
ninkavimo.

Buvo svarstyti ir aptarti eina
mieji reikalai. Skaitytas — ko
mentuotas, aptartas detroitiškio 
visuomenininko laiškas.__kuriai
me jis siūlo tūkstanties dol. au
ką Reorganizacinės L. B-nės 
veiklai. paremti ir duoda pata
rimus, kaip apsiginti nuo fron
tininku klastos, veržlumo pir
myn, bei Draugo varomos ak
cijos prieš Reorganizacinę L. 
B-nę- Jis skundžiasi, kad Drau
gas neremia TAUTOS FONDO

fnnc* <ti;den u vykimui i litua-i 
ku~n^ marksiMinėje į 

rorkvjtdbsc. GIMTOJO KRAŠ
TO organ i macuos rengiamuose 
k<-~*uose nk. Lietuvoje.

Tno pač:4j W74 melais 
t’s L Benduiome- 

nėįe ir sauvalė: L. B-rė* įstabu 
i'- kužvr^as. K*:5p vė
Ikii paaiškėjo, tai buvo pradžia

tviriai p'v?''1 r:: y iv
ipiniu pa g indu rri v'ri 
ą. patrioSnę ir - L

B*re. už VLIKą. ALTą i? ju To 
o-cLnrotą rci'J-».

Reor^ariTerirė L. P vę 1-** - 
tai stovi ir gina išeiviją nuo Lie
tuvos okupanto tautžudiško už- 
rrc aus ją suskaldyti, nutildyti 
ir užgniaužti išeivijos organi-

kurie lakštingalos balsu, patrio? 
nagamin 

""n i išeivi i* 
c? nb-r i nėję ok. 
v-ė • rcjns. Tuo 

kad te s žemės
rojus pagri tas Dantės pragaro 
kaičiomis. Tok:u kultu inių ben 
-’radarhiautcjų t kslas surkaldy- 
i. suk’r^h/ ’nūsų
:še’vi:ą i” mitiHyti jos Lietuvos

Pen* <rrr;7acTrė L B-nė yra 
H’ikus’ d dcu:y> i" svambius, dar-, 
y.'s. kuriuos čia išvardyti nėra 

'ont kelis jų 
rizacir.ės L.suminėsimc.

ir siekia sunaikinti Detroito LIE-
Mioli broliai.Jr sesės, jau lai- TUVIŲ ORGANIZACIJŲ CEN- 

kas susiprasti ir baigti visus ne-’kTRĄ remiantį ALTą ir VLIKą. 
sutarimus sudarant vieningą ir j Aasakyti į laišką buvo įgaliotas 
stiprų frontą prieš Lietuvos oku j generalinis sekretorius Ig. Sera- 
pantą. pinąs.

JAV REORGANIZACINĖS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS ATSIŠAUKIMAS
Reorganizacinė Lietuvių Bendruomenė nuoširdžiai remia 

pavetvloę tantos Atstovybės — VLIKo veiklą, jo nurodymus 
ir a'sišaukimą, paskelbtą š.m. sausio mėn. 17 dieną.

VLIKo vs&vybe kreipiasi j visus išeivijos lietuvius ir 
r'gina sus riky i nuo važiavimo Į okupuotą Lietuvą. Šįmet 
suem-i kctursed'šunt metą nuo Lietuvos pavergimo ir jos 
priimu iin jjr e Sov’etų Sąjungos. Okupantas rengia iškil
mingą Lietuvos prie Sovietų Sąjungos prijungimo paminė
jimą, toms Rintėms prijungiant Dainų ir šokių šventę. Jis 
nc’ri, kad Lietuvos prijungimo (pavergimo) šventės minėjime 
dalyvau'u kiek ga’ima daugiau žmonių iš laisvojo pasaulio 
ir juos s'engsis išnaudoti savo propagandai.

Ee lo, VLIKo vadovybė, remdama JAV ]>olitinę veiklą, 
ragina išeivijos lietuvius nedalyvauti olimpiados žaidynėse, 
kurios reng amos šiais melais Maskvoje. Tai prc'teslo ženklas 
prieš Lietuvos okupaciją ir Sovietų Sąjungos vykdomą agre
siją Afganidarc ir ki':ur. Mes ten neda’yvauk’me!

VLIKui-TAUTos atstovybei. Šio 
veiksmo prašymą reika priimti, 
kaip valstybės valdžios įsakymą. 
(Jurdiniu požiūriu VLIKas ir 

Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės valdžios tąsa. VLIKas 
yra įkurtas Lietuvos pogrindy
je. visų tuomet veikusių, politi
nių partijų sutarimu ir nutari- 

-mu.) --------------- ----------------------

■ Posėdžiautojai griežtai pasisa
kė ir prieš Sovietų Sąjungos nau 
jai išleistą pilietybės įstatymą. 
Pasisakyta, kai šis įstatymas 
iuridiškai nesaisto lietuvius: ___ ___ ______
lietuviai nėra Sovietų- Sąjungos jĄ. aiškiai skirtą veiksniams 
piliečiai ir jiems nėra 
jos atsisakyti. Ir iš tikrųjų, kaip 
gali atsisakyti to. ko neturi?.
Šis Sovietų Sąjungos įstatymas į niUs perskaityti. Ten rasite kaip 
yra ne kas kitas, kaip tik klas- įr dėl ko yra griaunama organi- 
tingas politinių vandenų drums-1 zacinė veikla, 
timas ir pasiklydusių žuvelių« 
gaudymas... -----

Pasisakyta už akciją užsirašy-

griežtai pasisako prieš 
pastangas dublikuoti

ALTos veiklą, prieš 
naujai įkurtą VISUO-

reikalo , griauti.
Patartina, kad ir labai užsiemu

• • | šiam skaitytojui šiuos straips-

Technikinė biuletenio redakto 
rė yra A, Repšienė. R- LB-nės 
tarybos sekretore. Biuletenį ga-

ti lietuviais save ir savo vaikus lima ?auti Pas Reorganizacinės
JAV gyventojų surašymo metu 
nepraleisti surašinėtojo ir užsi
rašyti kuo tikrai esame, atseit 
lietuviais.

m iria i ” u -

L. B-nės vadovus, arba užsisa-- 
kant laišku šiuo adresu; JAV. 
R. BL. 2951 West. 63 Street Chi
cago ILL. 60629 (Tai yra R; L. 
B-nės būstinės oficialus adre- 
ras.)

Pasisakymas A. siuto forumo reikalu;
tas L. B-nės pareigūno A. Lau
kaičio. Toks laišku skaitymas 
visai nesiderina su atvipo žodžio 
forumo paskirtimi. Forumas yra 
skirta atviram žodžiui, bet ne 
piktų, šmeižiančių laiškų skai
tymui! Antras svarbus ir gal

Tenka apgailestauti, kad at
viro žodžio forumo vedėjas, An. 
siutas smarkiai - pažeidė savo 
asmeninį ir paties forumo auto
ritetą ir psfcitikėjimą.

Jis Reorganizacinės L. B-nės 
reikalui skirtą programą, vie
toje įprastirro avadinic’ neutra-’ Dats svarbiausias reikalas, tai, 
lauš žodžio, pradėjo stipria pro-^ ^a4 šitoks elgesys yra visai ne- 
paganda už L. B-nę, I «s neside- sude™**mas su vietos valdžios 
rina su neutralumo Hlaikymol sie^’u ir įstatymu saugoti ir pa- 
etika. Be to vystė iškirtinai di-j piliečių tarpusavio gerus 
delį tempą neleisdamas pasija-; santyR’us-

generaliniam į Tad kaip matoma, ponas A.
sekretoriui Ig. Serapinui, jo kai- Plutas nesilaiko net mediainfor- 
bą pertraukdamas. Kas nege- caijos reikalavimų ir net neg
rai, tiesiog skandalinga, tai kad laiko partinio neutraliteto, o kal- 

į ponas A. Šlubas perskaitė piKTą ba kaip iš L. B-nės tribūnos.
laiško. Reorganizacinę L. B-nę 
šmeižiartį Laiškas buvo atsiųs

(K) LB Mactihvte 
misT d*x aui 4U jm# 
(žp bės |’i z.d u m

rar <> cp;

IT. A.

< rirm. dr. 
kcv cik.

pr ZMlu’ru*. s aires:
• apylinkės vicepiun. .1. Bag<R i’s. 

gis kan. V. ZiKaraask;^, iri. S. l)u- 
(V. NarcJ.cs nuotrauka)

tautybės.
Sovielti ftiuHgcs išleisti pil'elybčs įstatymai mūsų ne

saisto. NcrrSfcckiinc būdų nuo kfe primestos piličiybis k’a- 
ty‘is gies meš niekada nrbuveme Sovietų piliečiais. Mus rė- 

. nr’a ir JAV. nes. jęš nfakad nepripažino IJetuvos įjungimo 
j Sovietų Sąjunga.

Forumo klausytojas

II. Lir't. Bendruomenėj Vndovjbč
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uzpuoumo leieionu, nei iki «.u-j bei ^^08.
liojimo, priešingai R. L. Bendro-J Tokiam ^^0 sveikam ir 
nieneK nusimačiusių klausytojų. | teisingam nieko ne-

?:<*■£

j^Sąvo pasisekimų Mięhelanger 
las sparčiai žengė pirmyn ir nie- 
kas?negalėjo jam prilygti nei su 
juo konkuruoti. Jis dirbo dieną 
ifr* aakt£ kaldamas dideles sta
tulas išTnarmuro. Romoje daug 
kas kalbėjo apie jį ir, neilgai 
trukus, biiyp šaukiamas į Romą. 
Rojrtoje pasiūlomajam dekorųo 
ti religinėm temom Siksto kop
lyčią. Michelahgelas sutiko dar- 
bąą imti, bet padarė ir nesulau
žomą sutarti, kad- vėliau niekas 
negalėtų jam kliudyti. Rafaelis 
dar : pastebėjo, kad, girdi, Mi- 
chelarigelas tokio darbo negalė
siąs atlikti, kadangi jis esąs tik
tai .skulptorius, bet-ne tapyto- 
jas. Michelangelas atsakė: “Kai 
datbas bus atliktas,.tuomet jūs 
gąlėsitę matyti ką aš galiu.’’
į t * " ' ‘ ‘ ; į ; ' \

VMichelangelas sunkiai dirbo 
dięųą ir. naktį. Reikėjo, piešti fi
gūras iš modelių freskoms ant 
lenktų 3ubų ir sklautų.. Jis nau
doją, keturis modelius kasdien. 
Pervargęs: sunkiai susirgo. Bet 
tėvai vis tebėreikalavb pinigų. 
Be to, darė priekaištų, kad jam 
nereikėję būti menininku. Jis 
gauna pakankamai pinigų, pa- 
snųįčia: tėvams, o šie nusira- 
mina.

.į Siksto; koplyčią Jis dekoravo 
ištisus keturis metus. Tas jo

v (Tęsinys) 

nenorėdavo pripąžinti jam pir-, 
menybės, bet pamatęs' Siksto 
koplyčioje Michelangelo monu
mentalius paveikslus, karštai 
pasveikino jį ir pripažino geriau 
siu Italijos dailininkų.

Jaunystėje Michelangelo bu-‘ 
vo karštai tikintis katalikas, bet 
senatvėje kiek pasikeitė.! Jo kū
ryba ir valdovų įžūlumas, pavy 
das vieni kitiems, vertė jį susi
mąstyti, kad žmogus daro tai, 
kaip supranta. Michelangelas da 
ro palyginimą pagal . žmogaus 
skirtingus galvojimus, grožio ir į 
doros supratimą. Kodėl Siennos 
dailininkų šventųjų veidai to
kie primityvūs, negražūs, net. 
žiaurūs Bizantijos laikais. Tai. - kiti dailininkai, - nes jis niekad- Florencijoje palaidojo labai iš*
buvo “’šinys pagoniškos ir kri- neprasitardavo, kaip jis atlieką! kilmingai — su procesija, dėgan

Pastabėlė muš skaldančiais klausimais |I ypdClo.1 Za-L* 1 cib, K.unu
f y ! pagrindą sudaro senos ir gerai

Susirinkę pasigardžiuoti dės- moningai leido ir nenutraukė veikiančios lietuvių organizaci
ni su kopūstais, nugurkšnojant užpuolimo telefonu, net iki ko- j • > ■
dar koniaką ar viskį, labai vie
ningai vaduojame pavergtą Tė
vynę, tačiau kitais atvejais mu? 
siškas vieningumas išgaruoja 
oyk.čio rūkais, išsisklaido į akis 
pučiamais dūmais. Tai galima 
lengvai pastebėti • pavarčius -lie? 
tėvišką .spaudą, pasiklausius p. 
Šluto vedamos radijo valandė
lės. Jo šių metų vasario-kovo 
mėnesyje skirtos radijo vąlĮūj' 
dėlės PLB ij; RLB klausjmarųs 
išaiškinti bei išsiaiškinti ' bilvQ 
pravestos’ vienašališkai ir -net 
su; tam' tikra patyčia, būtent: ■'

1) — Gerb. siutas net kelias 
minutes brangaus laiko, skirto 
RLB, paaukojo beaiškindamas1 
kas. yra tie Fronto Bičiuliai; 
Svarbiausia, kad toks įo aiškini
mas buvo viėnaš&liškai’. klaidin
gas ir visiškai nė4ietoję|r Fron
to Bičiulių “garbei” p. Siutas 
galėjo paskirti-; specialią radijo 
valand^?^^Kėį^ktL*,;kaip 
Pilypui iš kanajių bendruome
nių reikalus svarstančiu laiku.
'2) — Gerb. Siutas atrodo są-

Tuo tarpu PLB skirtoje radijo: 
valandėje teleffoniniai užklau
simai buvo diriguojami priešin
gai: kas iš klausytojų norėjo 
aštriau pasisakyti prieš lietuvius 
skaldomą agitaciją, prieš veiks
nius griaunančią veiklą, tiesio
giai ar netiesiogiai liečiančią 
PLB ir jos vadeivas, nebuvo da- 
leidžiama. Pavyzdžiui^ labai pik paža7- tą'd7kumental?n7knygaJ 
.tai išbarant buvo nutrauktas ( kurioje ‘dokumentais būtu įro- 
pran^imas tetefonu, net melo, (]yta žaI;nga> kenksminga 

suomenę skaldant tiek fronti
ninkų, tiek ir kitų veikla. Juk 
dar prieš mirtį PLB sumatyto- 
jas ir steigėjas kun. Mykolas 
Krupavičius, jį lankantiems 
draugams, kurie tebėra gyvi, ne 
kartą sakęs: “Niekas tiek blo
go nėra padaręs Lietuvai, kaip 
Fronto Bičiuliai!”

Būtų gerai, kad žadėtoji kny
ga pasirodytų galimai greičiau. 
O dokumentų knygos teigimams 
paremti yra apsčiai ir labai svar 
bių! Reikia tik juos visus su
rinkti ir fotostatinėmis kopijo-

galima prikišti; tenka tik palin
kėti, kad kartu su tomis “ben
druomenėmis” j Balzeko muzie
jų nuvažiuotų ir vienšališka p. 

’Siuto radijo valandėlė. Būtų tik 
gerai, kad, prieš važiuojant j 
muziejų, RLB vadovai dar spė
tų išleisti į “svietą pasivaikščio
ti” per radijo valandėlę viešai

lū, gyviesiems.Kai buvo darbas 
baj^gtaS, suvažiavo j Romą visi 
žymesnieji dailininkai, autorite-

kščįoniškos dailės, kuri ■ tuo lai
ku mažai kuo skyrėsi vienas nuo 
kito. Siennoj krikščioniškos dai- 
lės pradai sklido į provinciją., gelis. Jis tikėjo tiktai dideliais, didžiojo menininko sarkofagas!

pręt, Vyčių salėje. Buvo gauta 
keletas laiškų aukų prašant.

Šių metų Zarasiškių klubosavo darbą. Jis niekad nemokė į čiais fakelais. Padirbo jam sar- ' 
kitų. Jis buvo nuolat susiniąs-j kofagą pagal kum GiulianątĮrį valdyba: Petras Blekys — pir- 
tęs, susirūpinęs paprastas žmo-. Lorenzo Medičių stilių. Tačiau ’ - - '

Šienuos dailininku šventieji ti-: darbais ir kūrė monumentalius toli gražu neprilygsta tiems, ku? kas 
noi hinrn nr+imooni' -norfA. i - • t*__ v _ __jJF • •• ’- - • - t 1 a -L* _Y__.pa£vistiek buvo artimesni pago- kūrinius. Iš mažų modelių jis pa 

raumenin
gus vyrus, kurių Jėga tryškd žiū 
rovo akyse.

Kai kas prikišdavo jam, kad!
Jo “Pietos” madona per jauna, 

artodoksinio stiliaus. Jis,-gali-, palyginus laikantį mirusį . šunų 
ma tvirtinti, buvo Italijos Re- -nt kelių. Michelangėlas ’ atša- 
nesanso pradininkas, kuriuo pa-, kė: “Motina visuomet jauna ir 
sekė kiti dar prieš Renesansą, nemirtinga”.
Michelangelas netikėjo tais die- Michelangelas rašydavo eilė- 
vais, kuriuos jis dirbo, tačiau naščius. Bet jo grožinė literatū- 
jo kūryba užkerėjo viso pašau- na nėra žymi pasaulinėje litera- 
lio krikščioniją. Jis turėjo nepa- tūroje, palyginus su dailės kū- 
prastai didelį supratimą ir este-’ ryba. Italų kalba- yra išleista' 
tinį jautrumą, kas padėjo jam Michelangelo eilėraščių ir pro- 
pažinti žmones, jų būdą ir kul- zos monografija “Vita di;ML 
tūrą, .— užkerėti savo dinamiš- chelangelo”.

i Didysis meno genijus Miche-

niškai oailei, negu krikščionis- darydavo milžinus, 
-,kai. Tiktai 14-am šimtmety Giot 
to savo šventųjų paveikslais iš
skyrė krikščioniškąją dailę nuo 
pagoniškosios ir net bizantinio'

Leonardo da Vinčis, dailininkas, 
architektais,' inžinierius ir politi
kas.; Da Vinčis, nors ir buvoMi- 
chelangelo konkurentas, kuns ku menu. Jo negalėjo suprasti. Didysis meno genijus Miche^ 

~__ _  - i langelas gyvendamas Romoje su
13m.laukė gražios senatvės. Mirė ei-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS'
f _ '■ 7 J “ ~[“Karstas buvo pastatytas toj pa-

jUŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- ! čioj koplyčioj,, kurią jis taip di-
f < CIAMOS TREČDALĮ METŲ! j dingai išpuošė pagal' Bibliją pa-

• v'J. • • • , . veikslais- Jo garbė lyginosi pa-
Vįsi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas čiam popiežiui. Visa krikščio- 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- niškoji Italija gailėsi savo di- 
žinti ir jas užsisakyti. I
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

riuos jis gyvas būdamas kūrė 
kitiems. Jo sarkofagas atrodo 
skurdus, palyginus su didžiai^ 
šio pasaulyje meno genijaus ’dar, 
bais.

Tenka pridurti, kad Siksto k») 
plycios didžiąją steną Baigė ta? 
pyti tiktai po 20 metų. Tą! y^ą 
didinga Paskutuiiojo Teismo sce
na. Tame pasmerktųjų skyriuje 
yra ir kardinolo ?Bembo veidas, 
kuris Michelangeiui darė daug 
kliūčių baigiant įtapyti Paskuti
nį Te'ismą. -Kai ;kardinotes pasis 
kundė popiežiui/ tai popiežius 

garbėspasakė: ‘Tu buvai tos

(Pabaiga) 
vertas”.;

mininkas, Robertas čepelis — 
vicepirmininkas, Kazys Rožans-

; — užrašų rašt., Jonas Krum 
plyš — kasininkas, Vytautas.' 
Kontrimas — revizios kom. na
rys, Aleksas Žakas — reviz. 
kom. pirmininkas, Kazys Čiūrą 
— reviz. kom- sekretorius, Aldo 

ė na Šarkienė, ir Ona Blekienėr-

tai išbarant buvo nutrauktas 
pranešimas telefonu, net melo! 
žodi pavartojant, kai radijo va
landėlės klausytojas ėmė aiškin 
ti tam tikrų vadeivų susirinki
mą Ciceroje, Illinois, kuriame 
buvo nuspręsta taikytis su Lie
tuvos okupantu, kadangi, esą, 
komunizmas ir Lietuva amžinai 
pasiliksianti komunistinės Rusi- ( 
jos dalimi. Negelbėjo, kai už- 
klausėjas žadėjo tai po priesai
ka paliudyti.

3) — PLB vadovams radijo 
valandėlės metu buvo sąmonin
gai leista plačiai “išsikalbėti”, -ko 
nebuvo leista RLB atstovams. 
Nors,, tiesą sakant, pastarieji ir 
nebuvo tokie aktyvūs ir verž- 
1 ūš, , nes, galbūt, nebuvo numa
tę ir nebūvo kaip reikiant pasi
ruošę atsilaikyti prieš įvairias 
p. šluto manevrines kombinaci
jas.

,• Todėl labai taikliai ir teisin
gai vienas radijos valandėlės 
klausytojų pasiūlė,’ kad abi tos 
bendromenės — PLB ir RLB— 
užsidarytų savo kromelius, o. jų 
istorinius archyvus perduotų p. 
Balzeko muziejui. Esą, jų dar-

bilyčių paskelbti. Tai būtų tam 
tikras istorinis archyvas atei
ties istorikams, aprašantiems 
lietuvių tautos golgotą.

FIGHT HEAPT DISEASE

į..6Wt H E ART FU !
pąrengimų komisijos narės. Mi- 

ikas ’Šileikis — korespondentas. 
■Tpūko Petro Padvaisko._______
Į Kasininkas K Rozanskas pra
nešė, kad praeitais metais 
buvo paaukota įvairioms lietu
vių organizacijoms bei spaudai 

i $$50.00. Taip:.pat buvo išmokė
ta $100 sirgusiems bei įniru
siems klubo nariams. Parengi- 

;mai davė nemažai pelno.
7 'Posėdis baigėsi su viltimi, kad 
klubas ir toliau gyvuos, kaip li
gi šiol. Posėdžio dalyviai šeimi- 

; mnkų buvo pavaišinti kavute ir 
užkandžiais.
'-fPrimintina, kad klubo nariai 
nepamirštų dalyvauti klubo su
sirinkime baląndžia 13 d.

: J • M. korės?.'

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvif

Zarasiškių klubas
,-ję ;; J ■ 7 jgįį -

Į— Klubo valdybos posėdis
Zarasiškių Klubą ..'valdybos 

posėdis. įvyko š- m; -vasario 17 
d., 3 vai. popiet, Blekių namuo
se.. Pirmininkas Petras Blekys 
pranešė -apie klulx?z < veiklą ir 
perskaitė klubo įsikūrymo 1935 

metais pirmąjį protokolą. Šiais 
metais bus rengiamas 45 metų 
klubo gyvavimo paminėjimas, 
^spalio 18 d. šaulių? salėje; Nu
matyta minėjimo programa su 
menine dalimi ir paskaita apie 

» ,, 'm «. ■ J: • '

VolarePremier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
- “Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.

(Vartotos mašinos — urmo kainomis)
Geriausi mechanikai-taisymo ir priežiūros departamente

Sponjoriaus pavardė, vardas ir vietovč

n
(f

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede -------- dol.
Pavardė ir vardas .......... ......
Adresas —-----------------------------------------

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

NAUJIENOS
1739 Š. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608 JAY DRUGS VAISTINĖ ;

2759 W. 71et St, Chicago, HL '
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI •- FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS RTCKMENY8

Atdara šiokiadieniais nuo

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_ _ dol.
Pavardė ir vardas ____ __ - . .................—----- — ■ ................
Adresas ——--------------------------------------------------------------

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati’ 
nimo vajaus talką!

• J 13 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratų, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dot
Pavardė Ir vardas 
Adresas -----------

, kuris

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas
Adresas

džiojo sūnaus. ■■ ' • ’ -■
Nežiūrint to, kad ’ gyvendami 

dideji menininkai ne visada su
tiko, bet kai Rafaelis mirė, tai 
Michelangelo, ’ aplankęs jo šer
menis, apsiverkė. . - .. - 
Prierašas:

Kai Michelangelo mirė Romo
je, Romos dvasiškija norėjo jį' klubo veiklą. ’ILL* ■ 
palaidoti šv. Petro bazilikoje, Klubo gegužinė įvyks rugpiū- 
bet Florencijos gyventojai jo kū čio 17 d. Vyčių salėje. Klubo 
ną pavogė ir kaip kokią prekę, narių sekantis susirinkimas šau 
slaptai ' atgabeno į Florenciją.' kiąmas balandžio 13 d. 2 vai..po

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJIENOS! GALIKa GAUTI MtFAFMAfTAI ĮDOMIU! <TDTTO 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IK EAfYTOJO. ATS1MHRMUS
Or. A. X — MINTYS lt DAUBAI, 2» p«L UeSUn&w IMS

roetq Į-rykiu*. Jablooakfc Ir Totoraičio iaanar dienas tr eoM-

Kietais rlrteUala, vtotafe MM dabar t£k — —
mnJdtaU rV+eliaU tik _________________ ________

Dr. A. J. — AUKŠTA KULTŪ1A — tlAWtOS ĮMONEI.
K«dion*» pa • Anropa IrpadtUL Dabar tft

>?

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

1. Kuru M. Valadkos Už LAISVĄ LIETUVĮ
> Minkšti viršeliai, 410 psl. _ _______  310.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai

Minkšti viršeliai

1 J. Laukio ORAKULAS. 414 psl
Minkšti viršeliai

Čeki reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

Pridėki doleri pat**4 ^Baidoma-

110.00
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James McNeil Whistler Moteris
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nojom, kad lietuviai, netekę laisvame pasaulyje gyvenan
tiems lietuviams būtinai reikalingo laikraščio, jausis 
dar skaudžiau.

Mes tuojau pajutome, kad Naujienos buvo ne vien 
tik nedidelės lietuvių pasiryžėlių grupelės leidžiamas 
dienraštis, bet buvo plačios lietuvių visuomenės organas, 
tiksliai aiškinąs vykstančius svarbesnius tarptautinius 
įvykius, kad lietuviai galėtų žinoti, kas pasaulyje darosi, 
kad turėtų tikslių žinių apie Sovietų karo jėgų pavergtą 
Lietuvą ir komunistų ruošiamą vergiją visam laisvajam 
pasauliui Seniems Amerikos lietuviams, jų vaikams ir 
didelei naujai atvažiavusių tremtinių grupei Naujienos 

i tapo tiksliausiu gyvenimo įvykių interpretatorium ir tei
singų žinių tiekėju.

I Rusams okupavus Lietuvą ir kitus Pabaltijo kraštus, 
Naujienos labai daug prisidėjo prie Amerikos Lietuvių 
Tarybos organizavimo. Naujienų redaktorius dr. Pijus 
Grigaitis daug energijos pašventė Amerikos Lietuvių Ta
rybai suorganizuoti, o pačios Naujienos spaudė visas 
svarbesnes ALTos žinias. ALTa išaugo į pačią galin
giausią Amerikos lietuvių organizaciją, kuri Antrojo Pa
saulinio karo metu daug padėjo Lietuvos teisėms ginti 
ir padėjo išbėgusiems lietuviams tremtiniams. Jos pa
dėjo ne tik pravesti įstatymą tremtiniams Amerikon at
vykti be kvotų, bet padėjo jiems sudaryti reikalingus do
kumentus Amerikon atvykti ir čia įsikurti.

Bet svarbiausia, Naujienos apjungė visus tuos, kurie 
buvo pasiryžę kovoti prieš okupantą, užėmusį Lietuvą, ir 
prieš rusus kolonistus, atsiųstus į Lietuvą ir kitas Rytų 
Europos valstybes. Naujienos kėlė viešumon “tiltų staty
tojų”, “bendradarbiautojų”, “kultūrininkų”, “lietuvių 
kalbos gilinto jų” vedamą žalingą darbą. Jos pasisakė 
prieš tendenciją atskirti jaunimą nuo politinio veikimo 
ir atskirti jį nuo gimtinio krašto reikalais besirūpįnan.į 
čios Amerikos lietuvių daugumos. Jos padėjo lietuviams 
susiorganizuoti. į klubus, siekiančius pagerinti’ savo pa- 

' dėtį Amerikoje’ ir rūpintis Lietuvos praeitimi bei da
bartimi. J

Naujienos puoselėjo ALTą, padėjo VLIKui, rėmė 
fraternalius Susivienijimus, padėjo JAV gintis nuo mask- 
vinių infiltracijos į Amerikos gyvenimą aiškino įvykius 
ir sveikino prezidentą Carterį, kai jis pareikalavo at
šaukti Sovietų karo jėgas iš Afganistano ir kitų Sovietų 
ginkluotųjų pajėgų pavergtų kraštų.

Naujienos yra atlikusios didelį darbą politinei Lie
tuvos atmosferai praskaidrinti. Bet darbas dar nebaigi 
tas. Dar yra visa eilė svarbių darbų, kuriuos turime iš
aiškinti, kad Amerikos lietuviai ir vėl galėtų vieningai 
siekti gimtinio krašto laisvės ir suderintų svarbesnes šio 
krašto jėgas vieningam darbui.

Mums reikia surasti reikalingų pinigų infliacijos pa
darytai žalai išlygintų Mes prašome visų paramos ne tik 
ekonomiškai sustiprėti, bet ir neleisti svetimiems dirban
tiems fanatikams šmeižti, niekinti ir neteisingais gan
dais išmušti Naujienas iš to kovos kelio, kuris reikalin
gas visiems laisvės gimtiniam kraštui siekiantiems lie
tuviams. Esame įsitikinę, kad tiktai tiesą skelbdami, do
rai besielgdami ir kitas nuomones gerbdami galėsime 
atlikti visiems naudingą darbą. : ”

Negalima visą naštą užkrauti čikagiečiams. Prie šio 
darbo turi prisidėti ir kitos Amerikos lietuvių kolonijos, 
Dienraštis plačiai skaitomas visoje Amerikoje. Norime, 
kad visi priremtų savo petį prie Naujienų ir neleistų, 
kad Naujienas uždarytų dėl kelių tūkstančių dolerių.

Vieningai dirbdami kalnus nuversime. Pradžia jau 
padaryta. Tęskime darbą.

f.

būtinas, tik pageidaujamas. Mat, 
buvo leista aplinkėje užsirašyti 
kad ir tą pačią dieną, jeigu nori 
jai priklausyti ir įsigyti tam tik
rų teisių.

Daugiausia buvo jaunimas, ku 
rio po to niekas iš mūsų niekur 
nematė.

J Vaičiūno pasiūlytas kandi
datas į susirinkimo pirmininkus 
mažų balsų skirtumu pralaimėjo 
prieš iš salės pasiūlytą kandida
tą Kazį Barzduką. Reikia pri
minti, kad tie “naujieji” elgėsi 
labai arogantiškai, kėlė triukš
mą, garsiai reagavo į kiekvieną 
pasakymą. Žinoma, jie buvo 
specialiai organizuoti Valdybai 
nuversti. *

K. Barzdukas vieniems balsą 
davė, kitiems ne. Tai darė savo 
nuožiūra. Valdybos pirmininkas 
primygtinai balso prašė, bet jis 
nebuvo gautas. Dėl to dr. Dani
levičius pareiškė protestą.

Susirinkimo eiga visai pašli
jo, kada, pirmininkaujančiam 
skaitant darbotvarkę, buvo pri
eita prie aštuntojo skyriaus: rei
kalingų valdbai narių pririnki- 
mas^ Susirinkimo dalyvis Vin
cas Grėbliūnas, pats buvęs anks 
čiau šios Apylinkės valdybos pir 
mininku, pasiūlė rinkti visą val
dybą, priešingai įstatams, kurie 
sako, kad “Apylinkės Susirinki- 
maš khsmef renka pusę Apylin
kės Valdybos narių dviejų me- 
tų'terminui”. (Skyrius 76 —as).

82-as įstatų skyrius sako, kad 
“Apylinkės Susirinkimas gali iš

tyta kovo" pirmą sekmadienį, ta- reikšti nepasitikėjimą bet ku- 
čiau, mirus J; Vaičiūno Motinai, riam Apylinkės Valdybos nariui

•-i
1

įveiksime sunkumus
Kada mokesčių inspektoriai, ieškodami mokesčių už 

- 1979 metų dviejus ketvirčius, atvyko į Naujienas, išsi-
• kvietė šaltkalvį ir užkabino retežius ant trijų linotipų, 

susidarė įspūdis, kad jau prilipome liepto galą.
— Mes žinome, kad esame skolingi valdžiai, bet mes 

: nenorime jos apgauti, — tarė redaktorius dviem atvy-
■ kusiems viršininkams. — Mes jau sumokėjome Jums pra-
■ eitų metų pirmuosius du ketvirčius. Sumokėjome su 
; Jūsų uždėtomis baudomis. Esame pasiryžę sumokėti ir 
; likusią mokesčių daįį. Mokėjome .valdžios mokesčius per 
! 65 metus, sumokėsime ir-nemokėtus. praeitų metų mokes-
• <įįųs. Niekad neatėjo; mums mintis laužyti įstatymus ar 
: apgaudinėti įstatymų administratorius... Neuždarykite 
1 Naujienų ir leiskite mums atsilyginti.. .

Redaktoriaus žodžiai nepaveikė atvykusių pareigū
nų. Jie pareiškė, kad jau laukė pakankamai ir kad jiems 
įsakyta laikraštį uždaryti. Jie tiktai vykdo savo virši
ninkų įsakymus, surakins linotipų didžiuosius ratus ir 
sustabdys dienraštį. ■ - v

~ Nemanome, kad tokie buvo įstatymų leidėjų griežtų 
įstatymų tikslai, bet ne vieta buvo ginčytis su atvykusiais 
penkiais inspektoriais ir vienu šaltkalviu su padėjėju. 
Žinome, kad įstatymai leidžiami tiems, kurie įstatymų 
nepildo ar nenori pildyti, bet įstatymai nereikalingi tiems, 
kurie supranta savo pareigą ir yra pasiryžę ją vykdyti. 
Žinome, kad įstatymai ne antstoliams rašyti. Jie supran
ta ir vykdo tiktai įsakymus, bet netaiko gyveniman 
įstatymų.

Mašinas užrakinusius ir specialiai spausdintais val
džios lapeliais jas apkabinėjusius inspektorius, išeinan
čius pro duris, redaktorius sustabdė ir tarė:

— Noriu Jums pasakyti, kad savo pareigas atliko
te. .. Gerai atlikote... Prieš 65 metus įsteigtą lietuvių 
tremtinių dienraštį uždarėte... Žinokite, kad uždarėte 
patį seniausią lietuvių dienraštį...

Žinome, kad atsiųstiems pareigūnams tokia pastaba
- buvo nemaloni. Jaunesniesiems “latinoms” ji galėjo būti 
2 nesuprantama, bet kiekvienas, jeigu pastabą suprato, 
Z jautė, kad ji buvo nemaloni. Bet dar blogiau jautėmės 

mes, pasilikę Naujienose ir neturėdami laikraščio. Mes ži
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JONAS VAIČIŪNAS

BENDRUOMENĖS IŠPRIEVARTAVIMAS 
MARQUETTE PARKO APYLINKĖJE

(Tęsinys)

Tai jau buvo
Pirmasis — “Rūtelė”, kur buyo-, ną. Jis buvo sušauktas, remian- 
išspausdinti tautos išdaviko, iš- tis visomis taisyklėmis ir visais 
davusio partizanų štabą, K. Ku- įstatais, ką pripažino ir Balys 
bilinsko ir S. Tomarienės, gar
binamos okupanto, kūriniai.

Nors Gailos raštas nusako, kas teisėtai sušauktas ir tvarkingai 
rūpinasi švietimu ir atmeta apy
linkių valdybų kišimąsi, tačiau 
tuolaikiai LB įstatai sako: “Apy 
linkės reikalus tvarko Apylin
kės Valdyba. Ji: rūpinasi apy
linkės lietuvių tautiniais, kultū
ros, švietimo reikalais ir c. or
ganizuoja ir remia vietovės lie
tuvių švietimo įstaigas”...

Tai dar vienas kylio įvary- 
mas 
prieš kurį kovojo Apylinkės 
Valdyba, nors ir nesitikėdama 
teigiamų išvadų-..

Kada Apylinkės Valdyba pa* 
rapijos aikštėje pastatė stulpą 
ir įsigijo lietuvišką vėliavą, ku
rią kėlė didesnių švenčių pro
ga, vėl iš anos pusės atsirasta 
priekaištų: girdi, daug stulpų 
Čikagoje besama, nėra čia ko 
girtis...

Bet nė ant vieno neplevėsar 
vo Lietuvos vėliava.

METINIO SUSIRINKIMO
. TRAGEDIJA

Metinis Marquette Parko Apy 
linkės susirinkimas buvo numa- j les. Solidarumo įnasas nebuvo
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antras įvykis, buvo nukeltas į balandžio 7 die-1 dviejų' trečdalių balsų daugu

Raugas savo rašte Vaičiūnui 
1974-5-.7; .. jūsų valdybos

ma. Valdybos narys, kuriam iš
reikštas nepasitikėjimas, iš val
dybos pasitraukia”.

Jokio nepasitikėjimo nė vie
nam Valdyboj nariui nebuvo 
pareikšta. .• ■

Visai aišku, kad Grėbliūno 
pasiūlymas turėjo būti Barzdū- 
ko atmestas, nes prieštaravo įs
tatams, tačiau Barzdukas priė
mė paremtą siūlymą ir pasiūlė 
susirinkimui balsuoti dėl Apy
linkės Valdybos rinkimų tvar
kos.

Vaičiūnas, pagaliau, gavo bal
są ir pareiškė, kad tokio balsa

lietuviškame gyvenime,

praėjęs metinis apylinkės susi
rinkimas”. .. • Taip, sušauktas 
teisėtai, bet, anot Raugo, pra
ėjęs, deja, neteisėtai, kaip yė- 
liau pamatysime.

Remiantis- įstatais, suširinki- 
’mo darbotvarkė, vieta ir laikas 
buvo paskelbta spaudoje-iš anks 
to- Taip pat buvo., išspausdinta 
Valdybes veiklos pranešimas ir
iždo apyskaita, kad susirinku- vimo iš viso negali būti, nes jis 
siems būtų lengviau- orientuotis prieštarauja įstatams. Vaičiūno 
susirinkimo metu ir kad nerei- • pasakymas buvo ignoruotas, bal 
ketų gaišinti laiko. Buvo pa
ruoštos kortelės su Marquette 
Parko Apylinkės antspaudu 
kiekvienam’ užsiregistravusiam, 
kad būtų galima atskirti salėje 
svečius.

Valdyba buvo numačiusi su
sirinkimo pirmininku dr. Zeno
ną Danilevičių, o sekretore mo
kytoją Mariją Pėteraitienę.

Trumpai prieš susirinkimą sa- 
lėn pradėjo rinktis visai nema
tyti ir nepažįstami veidai. Jie 
registravosi prie įėjimo, tokiu 
būdu gaudami balsavimo korte-

savimas įvyko, žinoma, kokie 
buvo rezultatai.

Vaičiūnas, trumpai pasitaręs 
su kitais Valdybos nariais, vėl 
gavo balsą ir pareiškė, kad Val
dyba, protestuodama prieš įsta
tų laužymą, negalėdama ir ne
norėdama nešti nė mažiausios 
atsakomybės palieka susirinki
mą. Tas Valdybos narių išėji
mas turėjo būti suprastas neo
ficialiu susirinkimo uždarymu, 
nes oficialiai uždaryti Valdyba 
jau buvo beteisė: uždaryti ga
lėjo tik pirmininkaujantis Ka
zys Barzdukas. (Bus daugiau)

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAISK
SIMAS KURKULGIS IR KITI

------ -----------------(Tęsinys)

Gražu jam buvo, kai sniegas nudelsdamas, lyg
- abejodamas, krinta. O aplinkui viskas tarytum ko- 
Z kiame paveiksle, kokio Kurkulgis nėra matęs, bet 
~ džiaugtųsi, jei kas tokį nupieštų, neįprasta ir nau- 
“ ja. Bet štai vos jis sumanė plačiai atsikvėpti snie-
- go šviežumu prisotintu oru, kai staiga šiūptelė- 
~ davo jam tiesiai į veidą visos rieškučios įkyraus

sniego, ir jis norom nenorom turėdavo vėl įtraukti 
kaklą į pečius, kaip tas vargšas žvirblis štai čia 
ant tvorelės. Ir Kurkulgis dar vieną kartą įsiti
kindavo, kad visados jam svajonės žiaurioje tik
rovėje nevykusios.

Kurkulgis nestatė savo “rūmų”, kaip išdi
džiai pasigirdavo, prie pat gatvės. Ne! Jis juos 
pastatė atokiau. Nuo gatvės atitvėrė tvorele, o už 
tvorelės pasodino akaciją. Vienintelį medelį. Vie
tos buvo nedaug.

Bet kartą, kai jis savo pamėgimu, kaip priešų 
nukapotas ir šalin iš linksmos kompanijos išvy
tas gaidžiukas, kapstėsi savo darželyje, pro šalį 
ėjęs to paties ba/ko tarnautojas, pašaipus Retur- 
k». žvilgt erė ją j narnelį, į darželi, į šeimininką

tokiu atseikėtu žvilgsniu, kad nė sekundės ilgiau, 
negu reikia, nesugaištų, ir jokių abejonių reikšti 
neleidžiančiu balsu tarė:

— Žmogau! Ir kam tau toji akacija? Obe
laitę būtum pasodinęs. Bent obuoliuką rudenį 
pakrimstum! >______

Nuo to laiko Kurkulgis nebesididžiavo savo 
akacija ir pro ją praeidavo nežiūrėdamas, tartum 
tai būtų nemaloni kaimynė, kuri atsitiktinai žino 
jo nepatogią paslaptį ir jam nesmagu su ja susi
tikti akimis.

Šį rytą, kai Kurkulgis punktualiai atidarė 
savo baltai dažytus vartelius ir ruošėsi kaip buvo 
pripratęs, pereiti skersai gatvę, kaimynė — ma
žos krautuvėlės savininkė, neišpasakyto storumo, 
kojom kaip pieštais, vis pikta ir pikta boba, aki
plėšiškai perkirto jam kelią. Kurkulgis norėjo 
grįžti. Reikėjo tris kartus nusispiauti. Tada jau 
nebūtų tokių didelių nesmagumų šią dieną. Bet 
tuo pat metu nelaboji krautuvininkė savo mažom, 
taukais užplūdusiom akim skersom pažiūrėjo į 
Kurkulgį, su kuriuo nesisveikindavo, nes jis nėjo 
pas ją dešros, degtukų ir druskos pirkti.

Kurkulgis susimetė, darydamas netikrą žings
nį, bet jam jau nebebuvo kaip atgal grįžti. Tiesa, 
nusispiauti, tai jis tris kartus simboliškai nusi
spjovė. Bet kas iš to! ši diena Kurkulgiui jau nie
ko gero nežadėjo. Kurkulgis tuo net neabejojo.

Jis jau buvo pasiruošęs sutikti savo įprastu kant
rumu tuos smūgius ir ypatingai smulkius adatos 
įdūrimus, kurių taip daug buvo Kurkulgio gyve
nime. Ir tik įdomumo dėlei eidamas įprastom gat
vėm ir sutikdamas, kaip ir kasdien, tuos pačius 
žmones, sau vienas spėliojo, kas ir kokią šunybę 
jam iškirs?

Ir jis neapsiriko. Nė trupučio. Ypač, kad 
šiandien buvo penktadienis. Ko gero galima ti
kėtis iš penktadienio?

Simas Kurkulgis nuolatos baiminos. Jam vis 
atrodė, kad jam ne taip, kaip kitiems, kurie sau 
be jokių, rodos, pastangų iš savo pusės yra pa
tenkinti ir laimingi, — jam tai būtinai turi nepa
sisekti. Kaip jis stengėsi, kaip rūpinos! Ir vis 
nieko gero. Jis vis laukė ir ieškojo laimingų ženk
lų ir sapnų, kurie išpranašautų jam pasisekimą 
ir laimę. Kokią laimę? Kurkulgis niekados tiks
liai nepagalvojo: ko jis, būtent, pageidautų, trokš
damas laimingu tapti?

Bet šių “laimingų ženklų” nesimatė. O jei ir 
pasitaikydavo, tai labai retai. Ir išpranašaudavo 
tie sapnai pačius niekus. Tai siuntinukas nuo se
sers iš kaimo su kietom kaip titnagas dešrom ir 
rupių miltų kvietiniu ragaišiu; tai atsitiktinė’pro
ga pigiai, labai pigiai nusipirkti tik vieną trupu
čiuką panešiotas kelnes. O tų nelaimingų ženklų, 
čia jau neminėsim tokių įprastų dalykų, kaip boba 
skersai kelią, išvirkšti marškiniai, juoda katė, —

Kurkulgis turėjo labai daug, visų nesuskaitytų 
nė jis pats!

Štai kiti linksmi, juokiasi. O Kurkulgis, bijo. 
Jis taip pat mėgsta pasijuokti, mėgsta kokį juo
kingą anekdotą. Bet kai tik jis pradeda kvatotis 
— dingt jam galvon: “Ne prieš gera aš taip žven- 
giu!”-Ir jis pats save sulaiko. Nors jis mato, kad 
visi kiti juokias, šposauja, ir jiems tai nė trupu
čiuko nepakenkia. O jam tuojau!...

Kaip Simas Kurkulgis netikės prietarais? 
Rodos, jokio ryšio tarp senos, kaip teberūgstanti 
tešla, krautuvininkės ir jo paties likimo. 0 štai 
Kurkulgiui šiandien krito labai įžeidžiantis, toks 
žeminantis jį ir kaip asmenį, ir kaip banko tar
nautoją smūgis.

Viskas dėjosi šitaip.
Simas Kurkulgis jau seniai įsitikino, kad ką 

nors laimėti jis gali tik kruopštumu. Namie ir jam 
pačiam ir jo žmonai Teresei vis trūkdavo, vis truk
davo, vis nepakakdavo. Vienintelė viltis, jei jo 
viršininkai kada nors atkreiptų dėmesį į jo be
galinį pasijungimą darbui. Todėl jis ir stengėsi 
dirbti be kokių nors priekaištų.

/ < 5*v (Bus daugiau)
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PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"
i rdiy. )iarcli 2S, 1950 '4 — Naujienos, Chicago, d, 11!
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

ftSugr^k mano stela į savo atilsio vietą, nes 
Viešpats padarė tau gera." — Psa. 116:7.

Jei norime turėti tobulą ramybę, tai turime turėti pilną ir 
* nesvyruojant tikėjimą ir būti ištiki dangiškam Tėvui. Pažiū

rėję į žvaigždėtąjį dangų, mes matome Dievo galybę ir dideny
bę. Bet tuo mūsų širdys ir mintys dar nebūtų pilnai nuramin
tos, jei nepažintumėm jo gerumo, duosnvmo ir ištikimumo. Bet 

mūsų dangiškojo Tėvo Žodį, šventąjį Raštą, mes pa
žinome jo meilę, labdaringumą, mielaširdinguma, gatavumą at
leisti mums mūsų nusidėjimus. Tyrinėdami jo žodį mes persi- 
tikrinome ir pinai įtikėjome jo aukšciausiems ir brangiausiems 
pažadams, ir taip sudarome tikrą ir pilną ramybę ir atilsį. Iš6k- 
rųjų Viešpats padarė mums daug gero.

8V. RASTO YYRIMSTOJAi
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS 
MKU8ERIJA IR MOTERŲ LlGOJ 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawfcro 
Modical Building) Tol. LU 5-6446 
'‘riima Hvonius nasal sueita-rima

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wo*»ehosfor Community Hinikm 
Modtcinoo direktorių?

c938 S. Manbaim Rd„ Westchester, IL
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ■’

T»l 562-2717 «rb« 562-279

BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 103rd Street
Valandos pagal susitarime

DR. SHANK PLECKA*' 
0PTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠSAJ 
261> W 71 St. T»l. 737-5144 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’"

VaL asai naitariina. Uždarvta trer

1r

OR.LEONAS SEIBUTTS 
INKSTU. POSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST tjnl 
Vai antrad. 1—4 popiet, ' 
ketvirtd. 5—7 ^aj rak 
Ofiso telaf.- 774 'SSn 

Rezidono’lot *•!•< - *44-5 5*'

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ;

•«dr» nrairtfk*. tt» MQTRB1J »ir 
707 WJW7 5^*. rr»nw-

r-?
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Mažeika E/ Evans
■į Laidotuvių Direktoriai

r, 6845 SOUTH WESTERN AVE
< Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

lo “Karys*' paramos ir kitų ren* 
gintu organizaciniuose bei Iš
vedimo darbuose. Kuopos pir
mininkas 1979 m. išrenkamas į 
L4ST CV-bą ir jam patikimos 
visos jūrų šaulių šakos Sąjun
goje vadovavimo pareigos. Du 
metus iš eilės buvo surengta tra 
dicinė jūrų šaulių šventė-Jūros 
Diena, Union Pier Mich, kurio
je be šaulių dalyvavo vasaro- 
janti lietuviškoji visuomenė ir 
aukštieji LŠST vadovybės pa-

. reigūnai. Sėkmingai buvo pra
vestos 1978-79 mt. kuopos perei- 
nomosios taurės šaudymo var
žybos.

Kadencijos 'metų ypatingai 
Į glaudus ryšys buvo palaikomas 
Į ir darniai bendradarbiauta su 
{ vietos šaulių daliniais ir giminin 
j gomis šauliams organizacijomis- 
j Lietuvos Kūrėjų Sąvanorių Są- 
Į gos Čikagos skyrium, LDK Bi- 
[ rutės Dr-ja ir LKVS “Ramovė”.

Baigdamas savo pranešimą, 
kuopos pirmininkas išreiškė pa
dėka visiems kuopos nariams 
už talką veikloje, vadovėms- 
ams — už parodytą pasišventi-, 
mą pareigose, remėjams-už mo
ralinę ir materialinę paramą jū
rų šaulių veiklai, giminingoms 
prganizacijoms-už malonų ben- ; 
dradarbiavimą ir lietuviškosios 
spaudos bei radijo programų da 
buotojams bei vedėjams-už lie
tuvių visuomenės spaudos p_us- 
lapiuose bei radijo bangorpis 
informavimą apie Gen. T. 
kąnto jūrų šaulių kuopos vejį-' 

Gen. T. Daukanto jūrų šau- įą t&agoje.
Kuopos pirmininko apyskaiji- 

nį pranešimą papildė . kuopos- 
moterų vadovė M. Gy.dienėį iž
dininkas N. Martinkus ir paren
gimų vadovas C. Vidžius, 'gi
liau buvo išklausytas KoritrcŽės 
Komisijos pranešimas — J- 'Vta 

XI gocus įs.tame j . v ci.vium^uu — — • . . , • O aktą/Tįag<:
instrumentaline muzika. A. T. Holtz’ui ir A. Martinkui Įnešus susirinkimai, 16 valdybos pose- kUOpoS kasa ir visi finansimąi 

reikalai buvo vedami kruopš
čiai ir tvarkingai, už ką' išreikš
ta padėka iždininko pareigas 
ėjusiam N. Martinkui. Kadenci
jos veiklos ataskaita buvo baig
ta Garbės Teismo pirmininko K. 
Juškaičio trumpu pranešimu. 
Visi Gen- T. Daukanto jūrų šau 
lių kuopos valdomųjų organų 
ataskaitiniai pranešimai, be di
desnių diskusijų, buvo priimti, 
ir užgirti.

Kuopos pirmininko pranešimo 
metu atsistojus minutės ' susi
kaupimu, buvo pagerbti ir pri
siminti 1978-siais metais kuopos 
gretas apleidę mirę Gen. T. Dau 
kanto jūrų šaulių kuopos nariai 
Rima Utariene ir Petras Leng
vinas.

Baigiant pranešimus ir kartu, 
visiems kuopos valdomiesiems 
organam savo kadenciją, kuopos 

(Nukelta į šeštą puslapį)

GDESMIŲ VAKARAS

Verbų sekmadienis jau atei
nantį sekmadienį, kovo 30 d. Vėl 
Tėviškės parapijos choras, va
dovaujanias Jurgio LamjrjaSfc,, 
kviečia Į tradicinį Giesmių v? 
karą 5 vai. Tėviškės šventovėje 
6641 South Troy.

Choras mišr”’ okt į
tas, solo Viktoras Mie’iu ’s ?- 
palydint Arūnui Kaminskui, vė’ 
lyg anoji Kr. Donelaičio saulelė 
“budins svietą”. Įsijungs ir mu
zikos instrumentai: ;š VTak. 
kieti jos atvykęs Pin eb r 7 m 
zikos mokyklos docentas M. Ko- ■ 
lars, tarptautinio lygio smuiki 
ninkas-solistas, pa’ydint dr r>~ 
mintai Lampsatytei ir bH-yni 
ninkas Rimgaudas Kasiul s taip į 
neseniai atvykęs iš Isrųi:es. T ri 
visa bus skirta paminėti n? tik 
poetą, bet ir muziką Kristijoną 
Donelaiti. Laisva auka muzikes- 
reikalams. i

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
apyskaitinis susirinkimas Čikagoje

- l-cTTn p-1 9 d. Gen. T. kuopos vėliavą. V. Utara pers- 
iū-u šaulių kuopa ir kaitė Tėvynės Prisiminimo min 

valdomieji organai, visuoti- Susirinkimui pirmininkauti 
n-etiniu narių susirinkimu, buvo pakviestas K. Juškaitis. 

L-ncni Vyčiu salėje, užbaigė bernus patiektą dienotvarkę, 
-.-a veiklos 1978-79 sius\kaden- -^kė praeito susirinkimo pro- 

"etųs ir atvertė naują la- . -kėlo skaitymas ir kuopos pir- 
- —‘l—yčiu dviejų metų orga- 'rinko išsamu paskutiniųjų 

vizuotai jūriniai šauliškajai veik dviejų metų veiklos ataskaiti- 
lai.

G'-n’us daukantėnų susirinki- .
-a. buvo pradėtas darbo prezi- 'lu kuoP°s Wonkas E. Ven-

’O-
"in

Cl'- MU.VL7 ŲlGUtl/OO VLCUL VV .

diumo sudarvmu į kurį kuopos i ™nskas apy*art" ’ame prane- 
oi-rrininkas B. Vengianskas, ati "'"?e ««««.
dares susirinkimą, pakvietė kuo

Garbės Teismo pirm. K. Ju- ''e'Hole n«naude. Gen. T. Dau' 
kanto jūrų šauliu kuopos gre
tos daaugo iki 160-ties nariu.

, kadencijos metų turėta 5 narui-

nos
škaitį, moterų vadovę M. Gy-

Visi yra nuoširdžiai kviečiami į dienę ir sekretorių V. Utarą. 
dalyvauti ir gėrėtis giesme i”: Vėliavininkams — V. Zinkui, E. f

džių ir surengta 19 įvairių ren-
?nių. Pažymėtina 1978-siais me 

A a [ £a*s suren§ta kuopos 15-kos me-
J Į tu veiklos sukaktuvinė šventė, 

kuriai . atžymėti buvo • išleistas 
<u-ažus įliustruotasleidinys. Gen. 

j T. Daukanto jūrų šaulių kuo- 
:oa kadencijos metais su vėlia-' 
va,-^Čikagoje ir už jos ribų re- 

J prezentavosi 12 '■ kartų. Dviejų 
S j metų laikotarpyje turėta 9922.

“dol. pajamų ir padaryta 7482”. 
M dol. išlaidu. Nežiūrint gan ap-

12 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

VINCENTA PETRUšGNIS 
Vasiliauskaitė

Gyveno 902 W. 38th PI., buv. tavernos savininkė

Mirė 1968 m. kovo mėn. 30 dieną, sulaukusi 76 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Raseinių aps., Viduklės par.

Amerikoje išgyveno 55 metus.
1FISO V AL.: pin» mirai, tračiai

t
■> < -ra! nomM

r ŠILEIKIS. O. P.
^THOPEDas-PBOTEZJSTAS 

t Ved ban-
pofaiba kofema. 

S’mnorts) ir t t 
m 4 lr r j? S^^tadleniajB 9—1

ToUt: PRosxct ^$994

i

o

P?.l ko nuliūdę: sesuo Hel
iu Prancik, sesers vaikai
- Ed-.vard su žmona San

dy, Raymc’ad su žmona 
Gerrv. Louis su žmona Jo- 
ane Prancik ai ir kiti gimi 
nės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Amer. Legiono 
Dariaus-Girėno postui 271.

Visi a. a. V ncentos Pe<- 
rušonis giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kvie
čiami už velionę pasimelsti 
ir graž ai ją prisiminti.

8 valiu sumų išleistų kuopos lai- 
vo išlaikymui, labdaros bei lie- 
tuvišku reikalų ir spaudos para- 

8 ^os reikalams, kuopos kasa pa- 
oildyta 1734’’. dol, suma.

2 Gen. T. Daukanto jūrų šau- 
7iu kuopa aktyviai reiškėsi ir 
bendrinėje LŠST veikloje. Kuo-

2 ros vadovai aktyviai talkininką 
vo Kultūrinio savaitgalio, Są-

4 gos atstovų suvažiavimo, žuma-

EUDEIKIS
GAIDAS -DA1MID

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

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Tetef. 476-2345

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 Sg. UTL1AN1CA AVE. TeL: YArda 7-3401

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

Nuliūdę:

Sesuo ir kiti giminės su šeimomis.

‘’PRKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdravda 
TEMA KAINA

Tai. WA 5-8083

MOVING
Audreu«te» ^^kreu*r"** 

U Ivalriv •♦ctemy.
ANTANAS VILIMAS

T»l. 176-ISS2 X76Ate6

PATS SKAITYK IR DaR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS1

Nuo

1914 met’T

i ar. 
diliv

Midland saving- 
nauja taupymo 
paskolų reikalus visos mū 
sų apylinkės. Dėkojam* 
Jums už mums parodyti 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi it 
ateityje.

Sąskaitą apdraustos
* Hci $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicaęo, IL 60629

V Tel. 925-/400
8929 SO. HARLEM AVEt 

Bridgeview, IL 60455 
l>L 598-9400

Passbook Saviocs
4 ' ’•» S*"ings 

(Minimum £500> 
Certificate

III
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632 

phone 254-4470

JADVYGA PUKENIS-PURKENS

K

Gyveno Burlington, Wis. Anksčiau gyvenusi 
Chicagoje, Marquette Parke.

Mirė 1980 metų kovo 26 dieną, sulaukusi 92 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Utenos apskrityje.

Amerikoje išgyveno daug metų.

Paliko nuliūdę: duktė Julia Verega, anūkas James Ve-. 
rega, jo žmona Peggy, 1 proanūkai — Christine, Jean, Dan 
ir Joan Verega, dvi dukterėčios — Nellie Fuka ir Helenj 
McElllgotte bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo našlė a.a. Justino Lctnicks ir John Pa- 
kenio, sesuo mirusių a.a. Julia Strola ir Mary Stukas, brolio 
r.a. John Miškinio ir žento a.a. Jdhn Verega. j

Priklausė Hoselando Lietuvių Moterų klubui, žemaičiui 
Kultūros klubui ir Upytės Draugiškam klubui.1 I

Penktadienį 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas P-etkus] 
Marquette ko|>lyčiojc, 2533 \V. 7tst St. I

šeštadienį, kovo 29 d., H vai. lyto bus lydima rš koply-l 
žios į Lietuvių Tautines kapines. |

Visi a.a. Jadvygos Jhikenis-Purkens giminės, draugai iri 
pažįstami nuo'š:r<tžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su-| 
teikti jai jiaskirthų patarnavimą ir atsisveikinimą. |

Nuliūdę lieka; duktė ir kiti giminės. I
I.a doiuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2315.1

BUTKUS - VASAITIS
1 Ave, Cicero, HL TeL: OLympic 2-10W

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1x38 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

' Ų r n 11 bAKiU 

RADIJO iBIMOf VALANDOS

LUhnrty kalba: kandies nuo pir- 
madienfo Iki penktadienio 4:00 
4:30 vwL vak. SeMadieniaU ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Powerful anti-iteh 
drug you can buy 
without an Rx! j

VM4|a Aldona D*vkut 

1W| HWmleek 4-MU 

7159 Sol MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 60629

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. ♦ HiCOZENE

5 — Naujienos, Chicago, 8, Į1L Friday. Mareli 23. i!»xo
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GOOD PAY

346-8880

4.BUTŲ mūrinis Lemonte.

2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 
Marquette Parko rajone.

RESTORANAS su namu ir. visais 
įrengimais Marquette Parke.

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardaviihaa ir. Taisymas, y 
2646 West 6<?th Street 
T«L Republic 7-1841

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE- 
. KAMI SĄŽININGAI. <■

Telefonuokite: <
434-6828

FOOD SERVERS 
WANTED

GOOD tPAY
346-8880

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878;
839-1784 arba 839-5568.

Notary Public

Insurance, Income Tax

M. iIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

moterų vadoyeį M.
oraŽifos kadencijos 
N. Martinkūi, ’už« ai 
su padėka buvo įteiktos^ doyą- 
nos. " ‘Ž'H

m.iiiiiuiiiiiiniiimniiiniiiiiiusniiniinuHiii

F. Zapoli*; Agent 
32081/, W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

ŠV RAŠTO 
naujasis’ testamentas

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Av*. ' 
Chicago; IIL 60632. Tel. YA 7-5980

Never too sudden, never too slow 
— this remarkable little pill stimu
lates your system s own natural 
rhythm. Gently, comfortably, over
night. In the morning, you’re right 
back on schedule Smoothly, com
fortably, every time. That’s why 
they call Ex<ax pills the overnight 
wonder. That’s right. Ex-Lax piHs! 
For occasional use.
Take as directed. EX-LAX

HELP WANTED — MA! E-FEMALE 
Rai Ida Darblnlnkv Ir Darblnlnkly

HOUSEKEEPER
Live in. Near North. 2 children.
Off Sat noon, Sunday Evening.

All household duties.
Own room, hath & TV.

Weekdaya call 236-4500,
Night* A Weekends: 943-7565

ADVOKATŲ DRAUGIJA - 
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba.pagal susitarimą./ y 
' Telefonuoti 778-8000 ;

ELECTROS ĮRENGIMAI; 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559

HOUSEKEEPER
for lit* housekeeping, no cook
ing, & care of infant 4- 2 school
age children. Live in, -f- salary. 
Necessary to work Wedn. thru 
Sunday, inc. Call before 4 p.m.

388-2116

Namai, Žemi — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis:

A. L A U R A I T 1 S 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

BY OWNER, MARQUETTE 
PARK, 4 BDRM. BRICK. 

Call 476-3389
SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

?501 W. St, Chicago, DL «06». — Tel. WA 1-2737 
V. VALANTINAS

— Arėjas Vitkauskas, World 
Wide News Biuro direktorius, 
309 Varick St., Jersey City, NJ 
07302, daugelį angliškų knygų 
dovanoja amerikiečių instituci
joms. Jis atsiuntė Naujienoms 
R. Spalio parašytą romaną “Šir
dis iš granito”. Jį išleido “Vil
tis” Klevelande. Knyga yra 380 
psl., kainuoja“$10.

— LTV Metinis narių susirin
kimas. Chicagos Lietuvių tauti-1 
nių. namų narių metinis susirin- j 
kimas šaukiamas 1980 m. kovo 
29 d. 4: 30 vai. p. p. nuosavuose 
namuose, 6422 S. Kedzie Avė., 
Chicągoje. -X •.'.i

Susirinkime.jbalso teisę turi 
tik LTN nariai. Susirinkime da
lyvauti ir savuosius pasiūlymus 
pareikšti, maloniai kviečiami vi
si plačiosios Chicagos lietuviai/'

Po susirinkimo, apie 7 vali 
vak., susirinkimą dalyviams ir

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna. 
1739 South Halsted St., Čhica- 
ma Naujienų, administracijoje, 
go, ILL. 60608, .Kaiina; S3.00.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

RENTING IN GENERAL 
Nvomo,

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininku Reikia

REIKALINGA PATIKIMA MO
TERIS, rinkoje pageidaujamų ir 
greitai išperkamų dešrų gamy
boje. Patyrimo nereikia, bet rei
kia susikalbėti angliškai.

Kreiptis iki 1 vai. popiet.
Tel. 243-8826

1980-1981 mt. k^ilęnąijai Gen. 
T- Daukanto'jfirų'šauli^kužįbs 
valdybą- » sudaro: y ® * Veng?aA$į- 
kas-pirm ininkąsį, P. ,MaĮėta|Vį^- 
'pirmininkas ir .kuopoj ’archyvo 
vedėjas, A.JanuŠauškidnė-Mote 
ru vadovė, V. Utara-sekretprius 
ir parengimų vadovas, G. Kuz- 
mienė-iždininkė, A. Martinkus 
^-r^udyųio, sporto vadovas, V. 
Zinkūs-turto globėjas ir vėliav
nešys, M. Gydienė-baro tarny
bos vadovė. V; Gąleckas-ligonių, 
lankytojas ir A. Palukaitienėr 
specialiems reikalams narys. į

Baigiant posėdį kuopos pirmPĮ

LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. PUSTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321 
Oak Lawn, III. 60454

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Advokatas f
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

9 vaL ryto iki 12 vai d.
~ Ir pagal susitarimą. v
TeL 776-5162 arba 776-5163

2649 We*t 63rd Street
Chicago, DI. 60629

Hinsdale —. Quality Home

7 Room Brick BileveL 3 Bedrooms, 
1% Baths, Lge. Kit. w/eating area, 
Florida Rm., - Family Rm., Laundry 
Rm., 11 Closets, 2-Car Att. Garage 
w/elec. eye. 4 Blks. to R.R./express. 
20 min. to Chgo. Nb need for 2nd car.

Owner retiring. Way below 
market valuel $124,900.

Call 325-4994

|MT NSGHBORHOODWi
realty group - - fWjggHI

U.S.AL' ‘ ISssFss

We’ll help you make the right move.

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

ConpaaaM
Quarterly 

OUR SAVINOS _ 
.CERTIFICATES 

EARN UP TO '8%

rius- kaina §6, gaunamas pas 
Yondo administratorių Jurgį 
Bagdoną, 550 59th lane So., St. 
Petersburg, Fh 33707.

: < 4 t ;

— Dr." Emily V. Krukas; . ant
ros kartos Amerikos lietuvaitė, 
kovo mėn. .13 d. dalyvavo vyr. 
piliečių įvairių tautų šventėje, 
šv. Simforozos parapijos salėje. 
Ji buvo pasipuošusi labai gražiu 
namu darbo išaustu tautiniu kos 
tiumu.

Būtų pasigėrėtina, kad atei- j 
nančiais metais tokioje įvairių 
tautų šventėje, lietuvės dalyvės] 
reprezentuotų savo tautą pasi
puošusios tautiniais rūbais.

< N. N.

IŠNUOMOJAMAS 5 kamb. bu
tas antrame aukšte, nuo gegu
žės 1 d. Be vaikų. Marquette 
Parke — prie 70-tbs gatvės ir 
Maplewood :Ave.

TeL PR 6-9180

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS K.UZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L TeL Virginia 7-7741

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savvegutariyl

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA .

Hour*: 5 A.M. to 2 P.M.
Profit Sharing, Other Benefits 

So. Water Market Are®.
Call CRAIG

see us for 
financing 

AT OU* lOW RATS

Vakaras “Juokai 
iki ašarų”

GEN. T. DAUKANTO JŪRŲ 
ŠAULIŲ KUOPOS APYSKAL

TINTS SUSIRINKIMAS
£ % »t

(Atkelta iš 5-to puslapio) 
J 'pirmininkas E. Vengianslęas, 

prieš perduodamas vėliavą suši- 
rinkimui pirmininkaujančiam, 
iššaukė E. Holtzią, Ą. Mąrtipįji, 
P. Urboną ir P. Litviną atžymė- 
jimui LŠST garbes ženklais, ku
riais čia paminėti,1 už ilgametę 
pasišventusią šaulišką , veild^, 
Šaulių Są-gos vadovybes tJuyo 
apdovanoti. Toliau sekė kuopos 
vėliavos' p i c mininkaujarjčiam 
perdavimas ir Gęn. T. Daukan
to jūrų šaulių kuopos 1980-1981 
mt. kadencijai kuopos pirthinih- 
ko, moterų vadovės, valdybos, 
kontrolės komisijos ir garbės 
teismo rinkimai.

■n • ii“ f" i '■!l
Pusiau slaptu balsavimu kuo

pos pirmininkd pėrrėnkamas E. 
Vengianskas, t moterų- vadove, 
balsuojant tik moterįmsj išren
kama A. Janušauskienė. į kuo
pos valdybą išrenkami.-4- P.į Ma 
lėta, V. Utara, G. Kuzmienė, A. 
Martinkus ir V. Zinkus. Į kont
rolės komisiją — E. Holtz’ąs, J. 
•.Utara ir B. Budraitią. Į garbės 
'■ teismą — K. Juškaitis, A. Gas- 
•r.erienė ir V., Navickas. Tenka 
paminėti, kad . sekančiu. dviejų 
metų kadencijai, su mažais pa
keitimais, buvo perrinkti beveik 
Jvisi tie patys pareigūnai, pasiš
ventusiai ėję savo pareigas 1978- 
;79 siais metais, sutikę. ir sekan
čią kadenciją- Gen. T. Daukan
to jūrų šaulių kuopos labui pa
sišvęsti.
į Išsirinkus naujuosius valdo
muosius organus vyko kuopos 
laivo ateities klausimo ir toli
mesnes jūrinės programos kuo
joje vykdymo aptarimas. Kuo
pos pirmininkui paskelbus pra
vesto kuopos visų narių atsiklau 
§imo šiais reikalais davinius, nu
tarta, kaip labai mažai naudoja
mą ir finansiniai nuostolingą, 
turimą kuopos laivą parduoti 
ir toliaus jūrinę programą Gen. 
T. Įžaukanto jūrų šaulių kuopo
je Vykdyti kuopos narių turi
mais ^privačiais keturiais laivais.

Pasisakius dar keliais eina
maisiais veikios reikalais ir dėl- 
artimiausių atliktinų darbų, su
sirinkimas buvo baigtas vėlia
vos' išnešimu ir Lietuvos Him
nu. Po susirinkimo Gen. T. Dau 
kanto jūrų šaulių kuopos nariai, 
susirinkimo dalyviai, su vėliava 
išskubėjo į tą dieną šaulių, na
muose Vytauto Didžiojo šaulių

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

rfnktiiiėe _eursngt% 
gos įkūrėo Vlado Pūtvio-Pūt- 
vinskio mirties metinių sukak
ties paminėjimu iV‘ <

Š, m. kovo m. Į6 d<f^fko pir
masis naujosios Gen. T., Dau
kanto jūrų šaulių kuopos<yaldy- 
bos posėdis, kuriame buvo pa
siskirstytą pareigomis, aptartas 
1980-siems metams veiklos pla
nas, artėjančio pavasarinio pa
rengimo įvyksiančio š. m. balan
džio m. 26 d. šaulių namuose 
organizaciniai reikalai, susipa
žinta su paskutiniaisiais LŠST 
CV-boa bendraraščiais ir priimti 
į kuopą 3. nąuj^ą^ai. Buvus^i

" * ^ydteriei ir
iždininfoii

22t2 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, UlINCXS fiKQf
Ftnx Kawuewl^ Pbaset Vlrghite, 7474T

DOOTSt Mon.Tut.Fr 1.^4 Thur.9-8 8at« 9*1

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

r»nd« — i.drvn«nt
» Jaunimai, iteklaniiMi 
.m* pradžiai.

From feet, hands, elbows. 
Doctors find that hard, thick 
calluses often esn be softened 
and removed medically. The 
same ingredient doctors find 
so effective- is available in 
DERMA+SOFT™ Medical For
mula for Hard Callused Skin.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicągoje ar bet kur 

J Amerikoje, prašome skambinti 
lar

ima ir 
-Sa> Sl1* 

kraūfo; ktitBi^us troboj e;
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

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

Autoriaus adresas:
'7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
j. .; -

yra seniausi*, didžiausia Ir turtingiausia lietuvių frateroalmė or
ganizacija, hetuvlanu ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —■ atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo* 
A. , . darbui dirba. . i '

- '.r ■■■ •■. ■' ■: ■> ■ ■ - v t '
SLA — Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu r 

apdraudu savo nariams.

SLA — apdrautRia pigiausiomis kainomis, SLA neiežko pelno, na- 
ium* patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekviena* lietuvi* ir Beturiu draugu r»H 
______  Snrtvianijime ap*idra»ti Bd 810,000.

Į

SLA —• tpdrauffla Ir TatrpomaJa a; 
Insurance, kurt 
ankštojo mokslo

SA-.valkus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: ui 
$1,000 apdraudė* suma temoka tik S3.00 metama.

SLA — kuopų vyra vtooae neturiu kolonijose. Kratpkltės 

31s Jb“ ml# ttl j SLA

Gauta kreiptis Ir tiestai | SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Nrr York, N. Y. 10061 

807 W. »t> 1*. 
Tri. (21« WJ-M18

I a Venecuaks Lietuvių drau
gija kviečia narių susirinkimą 
kovo 30 d. 2 vai. popiet Anelės 
svetainėje, 4500 So. Talman. I 
Dalyvavimas būtinas. Pd susi
rinkimo bus vaišės. V-ba (Pr.)

• SPECIALI 207c NUULAI 
DA PRISTAČIUS šį SKELBT 
MA. Auksiniai ir sidabriniai re 
tėteliai, žiedai, gintariniai karo 
Liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir aukai 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento » prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

'• — C.1 K. Taiitkvs iš M eitose 
Parko, dhųgelią laikrašeii|:’hęn- 
dradąrbiš, nepaisydamas gandų 
apie Naujienų teisišką -už&idauy- 
jpą; :i? (ank^to^prą-tę^ preųum^ 
.ratą tr ta £rpga \pareme1 Nay; 
j fenų ’leidimą $8 'aūUaJ^ėktt^iiž 
ją ir už gerus linkėjimus.

> — Adolfas Matuliūnas, ’ kurį 
feiką buvęs Fort Lauderdale, 
Fla., grįžo į namus, esančius 
Vittoria, Ont.

1 — Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubas savo sueigoje paminėjo 
ir pagerbė savo buvusią narę ir 
klubo steigėją a.a. Oną Stan
kūnienę, mirusią kovo 15 d. Elz- 

w bieta A Šatkauskienė pasakojo
ninkas E. Vengianskas, žvelgda-Į kaip klubas įsisteigė 1923 m. 
mas į ateitį, palinkėjo visiems

R. L. B-nės Marquette parko 
apylinkės valdyba š. m. balan
džio mėn 26 d. 7 vai. vakaro, 

(Marquette Parko Parapijos sa
lėje 6812 S. Washtenaw Ave, 
ruošia vakarą, kurio programą 

i atliks aktorius — humoristas i 
i VITALIS ŽUKAUSKAS. Bus 
; šilta vakarienė, bufetas ir gros 
i K. Venckaus orkestras. Auka 
i 10 dol.

Pakvietimai.gaunami pas val-

kuopos valdybos nariams dar
nios veiklos,- entuziazmo parei
gose ir. geriausios sėkmės se
kantiems dviem metams stojus 
prie kuopos-vairo.

Po posėdžio valdybos nariai 
seses M. Gydienės, kurios jau
kiame bute įvyko pasitarimas^ i teto išsivystė klubas, 
buvo maloniai skaniais užki 
džiais ir kavute pavaišinti.

J. Š-
— Caltfornijos Lietuvių Diena 

šiemet bus birželio 22 Šv. - Ka
zimiero parap. salėse. Ruošiama 
dailės’ darbų paroda, dailinin
kus registruoja Alfonsą Pažiū- 
rien 6.-Meninėj programoj 'daly- 
faiw sol. Nerija Linkevičiūtė ir 
sol. Bernardas • Prąpuolenis, taip 
bat rašytojas Aloyzas Baronas, 
y* •
i — - E. Kųngienė, Los Ange
les, Cal., organizuoja’ekskursi-

į Tautinių Šokių šventę' Či
kagoje. Ketlionė kainuos $258.
j — ĮDevenių Kultūros Fondas,] jų.artimiesiemsrengiama šeimy 
išleido Lietuvos žerhelapį. Jį su- nišką,vakarienėj.mokama $5 uz 
darė ;kartografais Juozas And- asmenį. . ;> i" < < - : F

— Stella B. ir, Benedikte^ S. 
Jurėnas iš BrightoniPat^oi svei
kina savo gimines,- draugu^ ir 
kaimynus artėjančių^',. Velykų 
proga, o vietoje korfžĮįu paau
kojo Naujienoms ą>y-
linkės tautietė, vakar||gaf% usi 
Naujienas, atvyko administr^ci- 
jon ir įteikė auką. Dėkui, j;

Pradžioj buvo tik 7 moterų ko- 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių mitetas, kuris suruošė banketą 

Lietuvos našlaičių paramai, tuo 
tikslu JAV lankantis p. Šleže
vičienei. Komitete buvo Marta 
Elias, Ona Kiras, Ona Berzins- 

ki, Antoinette Nausėda, Susa- 
na. Slakis, Ona Stankūnas ir 
Elzbieta Šatkauskas. Iš to komi

HOMEOWNERS POUCY

Remove hard callus

NSJR-D
Overnight Wonder 
Pill for Constipation

State Farm fire and Casual!/ Company

-^8

Mon.Tut.Fr



