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KUBA VIS SIUNČIA GINKLUS 
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Kovo 29; Diemoda, Bertoldas, 
Almantė, Kernius.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 6:11.
Į.is, gali griausti.

PREZIDENTŪROS PA 
DĖKA ALTAI

Specialus prezidento Carterio 
asistentas etniniams reikalams 
St. R. Aiello atsiuntė padėką 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkui už rodomą paramą 
JAV politikai Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu, ypač kas liečia olim
piadą.

Laiške pažymima, kad Afga
nistano užpuolimą prezidentas 
laiko svarbiu tarptautinės teisės 
nueis t a tų laužymu ir labai pavo
jinga grėsme pasaulio taikai. 
“Mes privalome aiškiai parodyti 
Sovietų Sąjunga), kad ji negali 
mindžioti nepriklausomų tautų 
ir drauge; tęsti prekyba ir spor
tą kaip paprastai”.

Sekretorius Cyrus R. Vance aiškino Senatui 
JAV užsienio politiką ne tik Artimuose Rytuose, 
bet ir Pietų Azijoje, P. Amerikoje ir Afrikoje.

KUBOS DIKTATORIUS GINKLUS SIUNČIA 
PER HONDUROS TERITORIJA

Kalifornijos laikraštyje “Eve
ning Outlook” pasirodžius ži
niai, kad Vilniaus geležinkelio 
stoty . buvo iškrauta apie 300 
karstų lietuvių, žuvusių Afga
nistane, Amerikos Lietuvių Ta
rybos : pirmininkas, dr. Kazys 
Šidlauskas raštu kreipėsi į JAV 
Valstybės sekretorių Cyrus R. 
Vance, atkreipdamas dėmesį, 
kad Maskva okupuotoje Lietu
voje praveda priverstiną mobi
lizaciją, kas priešinga tarptau
tinei teisei.

Kadangi JAV nepripažįsta 
Lietuvos inkorporacijos, Vals
tybės departamentas prašomas 
pareikšti protestą, kad vertimas 
paballiečiu. tarnauti Sovietų Są
jungos kariuomenėje yra prie
šingas • tarptautinių sutarčių 
nuostatams.

PASISAKĖ PRIEŠ CHE
MINIUS GINKLUS

GENEVA, Šveicarija.— Tarp

Massachusetts teismo teisėja 
Shirley B. Lewis nusprendė, 
kad rašytojas Norman Mailer 
privalo mokėti buvusiai ketvir
tai žmonai Beverly $575 kiek
vieną savaitę ir dar primokėti 
infliacijos išlaidas. Jis taip pat 
privalo jai mokėti kas savaitę po 
$200 už vaiko išlaikymą.

Rašytojas Mailer jau anksčiau 
teismui pareiškė, kad jis turi 
$400,000 skolos. JAV konstitu
cija draudžia teismams bausti 
žiauriomis ir neįprastomis baus
mėmis.

— Praeitą ketvirtadienj gero 
kai nukrito beveik visos Ameri 
kos akcijos (šėrai).

CHICAGO, Ill. — Praeitą ket
virtadienį sidabre/ kaina gero
kai nukrito ne tik visoje Ame
rikoje, bet ir> Europoj e.

Turtinga Hunt šeima, Teksas 
valstijoje valdanti didelius plo
tus žemės ir bankuose turimas 
vertybes, atsisakė Įmokėti šimtą 
milijonų dolerių sidabro vertei 
išlaikyti. Kiekvieną kartą, kai 
sidabro kainž gali kristi, tai pri
menama savininkams, kad jie

laikyti. Praeitą ketvirtadieni 
turtinga Hunts šeima’. ' atsisakė 
primokėti reikalingą sumą, todėl 
sidabro kaina visur smarkiai 
krito.

Tvirtinama, kad Hunt šeima 
jau keliais atvejais yra pana
šiai pasielgusi. New Yorke ket
virtadienį už sidabro unciją mo
kėjo $10.80, o tik prieš du mė
nesius sidabro’ uncijos kaina bu
vusi $50.

jami Laose ir Kambodijoje. JAV} — 56 Čikagos priemiesčiai pa 
atstovas Flcwerree siūlė už- davė prašymus miesto vande- 
drausti vartoti cheminius gink- niui gauti. Jie nepatenkinti kas 
lūs karų metu. w ’tais šuliniais. \ -

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris, iki šio meto 
nedalyvavęs rinkiminėje kam
panijoje, ateityje toje kampani
joje dalyvaus, sako R. Strauss, 
Demokratų partijos Centro ko
miteto' pirmininkas.

Prezidentas labai užimtas, bet 
New Yorko pirminių rinkimų 
daviniai rodo, kad jis privalo 
viską dėti j šalį ir/dalyvauti pir- 
minių rinkimų kampanijoje, — 
pažymi Robert Strauss.

PRIEŠ SIUNTIMĄ LIETU
VIŲ I AFGANISTANĄ

Dienraštis "Chicago Sun 
Times”, turintis apie 700,000 
skaitytojų, kovo 20" d. išspaus
dino kun. J. Prunskio, Amerikos 
Lietuvių; Tarybos vardu laišką, 
kuriuo i p f o r muojama, kad 
Maskvos Lietuvoje mobilizuoti 
vyrai verčiami raud. armijos 
daliniuose dalyvauti- Maskvos 
ko’Ionialinėje agresijoje Afga
nistane; Tai priešinga tarptau
tinei teisei ir tai vienas iš būdų 
naikinti pabaltieČnus imperialis
tiniame Maskvos kare.

Pažymėtina, kad: dienraštis 
tam trumpam laiškui uždėjo 
antraštę’per visą puslapį: “Lie
tuviai •— patrankų maistas So
vietų atakoje”.

tautinėje 40 valstybių konferęn 
cijoje amerikiečiai 
prieš cheminių ginklų 
mą karuose, šitas klausimas ke-

Į liais atvejais buvo keliamas, bet 
laiškaus sprendimo neprieita.

Dabar paaiškėjo, kad Sovietų 
j kartf jėgos vartojo cheminius šo- 
|vinius Afganistane. Jie turi di
delius tankus ir artileriją, daž
nai vartoja aviaciją, bet negali 
apsieiti be chemikalų. Nustaty-

sargią politiką, bet visi pripažįs
ta, kad JAV privalo greičiau 
apsiginkluoti naujais ginklais ir 
pastoti kelią Sovietų karo jė
goms veržtis į kitų valstybių te
ritorijas ir pavergti savo reika
lus vykusiai tvarkančias tautas. 
Sekretorius Vance pilniausiai 
pritarė prezidento . Carterio nu
tarimams neleisti,amerikiečiams 
vykti Į Maskvos olimpiadą, ne
parduoti Maskvai javų ir neleis
ti parduoti modernių elektroni
kos mašinų bei jųjų dalių.

Sekretorius Vance, be oficia
laus pranešimo Senatui, praleido 
porą valandų su Senato nariais, 
aiškindamas krašto vedamą už
sienio politiką. Sekretorius kal
bėjosi su demokratais ir respuli- 
likonais, kuriuos jis norėjo tiks
liai informuoti ir gauti viso Se
nato vieningą pritarimą Ameri
kos užsienio politikai. Sekreto
rius Vance yra visų Amerikos 
piliečių sekretorius, jis kalba 
visu vardu ir nori, kad visi tu
rėtų tikslias žinias.

Sekretorius prižadėjo dar kar
ta ateiti į Senatą ir informuoti 
senatorius apie tarptautinę pa
dėtį. Senatoriai Javits ir Percy 
labai patenkinti sekretoriaus 
pranešimu, pritaria jo vedamai 
politikai, bet jie turi kelis klau
simus. kuriuos sekretorius turės 
paaiškinti.

GRĮŽO Į CHICAGO

CHICAGO, Ill. — Chicagos 
majorė Jane Byrne praeitą ket
virtadienį grįžo iš Kalifornijos 
viena diena anksčiau, negu pra
džioje buvo numačiusi. Ji žino, 
kad Čikagoje jos laukia visa 
eilė svarbių darbų. Be td, ne
trukus ji bus priversta išva
žiuoti dešimčia dienų į tarptau
tinę konferenciją. Ji nori pirma 
daugiau susipažinti su proble
momis, o vėliau įpareigoti kitus 
tiems darbams atlikti.

BRITAI PADĖJO GEL- 
< BĖTI SKENDUOLIUS
i OSLO, Norvegija. — Pradėjus 
naftos bokštui traškėti ir linkti 
į vandenį, tuojau buvo pranešta 
norvegams ir kitiems Šiaurės 
jūroje esantiems lėktuvams ir 
laivams.. Pirmiausia Į nelaimės 
vietą atskridę vandens plotus 
patruliuojantis britų karo lėktu
vas. Lakūnai, patyrę apie nelai
mę, tuojau pasuko į naftos 
bc'kšto vandenis. Pastebėję van
denyje plūduriuojančius žmo
nes, jiems numetė gelbėjimosi 
guminį laivelį.' Tuo laiveliu 28 
žmonės pasiekė Norvegijos pa
kraštį.

Bokštas priklausė Philips mi
neralinio aliejaus (naftos) bend
rovei, kuri pradėjo kelti į vir
šų naftą prieš dešimt metų ir 

t visą laiką sėkmingai dirbo.
Britai, gavę žinią apie nelai

mę, iš Skotlandijos tuojau pa
siuntė dar vieną lėktuvą ir nia-j 
Įūnsparnį .į • nelaimės . vietą ’ ir 
ištraukė iš vąndens plūduriuo
jančius žmones.

OSLO, Norvegija. — šiaurės 
jūroje,, apie šimto kilometrų at- 
stumoje nuo Norvegijos krantų, 
nepaprastai audringa šiaurės 
jūra ir 80 kilometrų vėjas, nu
vertė didžiulį naftos bokštą.

Naftos bokšte dirbo apie 200 
darbininkų ir. didokas skaičius 
tarnautojų, aptarnaujančių vi
sus bokšto gyventojus. Bangos 
ir vėjas palenkė plieno stulpus 
ir pamažu nulenkė į vandenį vi
sus naftai iš gilumos traukti rei
kalingus įrengimus.

Pradžioje manyta,. kad žuvo 
visi bokšto gyventojai, bet vė
liau paaiškėjo, kad pavyko iš
gelbėti virš 100 žmonių. Dido
kas jų skaičius smarkiai suža
loti ir apdaužyti, bet jie atvežti 
į Stavanger uostą, kur jiems 
suteikta pirmoji pagalba. Iš 
vandens ištraukti 7 lavonai. Gel
bėjimo darbą atliko malūnspar
niai. Galbėjimo operacija 
tęsiama, nes dar nesurasti 
bokšte gyvenę.

Sekretorius taip pat paaiškino 
apie paskutinių dienų Įvykius 
Salvadore. JAV aiškiai nustatė, 
kad Kubos vyriausybė siunčia 
karo medžiagą ir ginklus per 
Honduros valstybę. Sekretorius 
pareiškė, kad bus imamasi prie
monių užtverti ir šį kelią gink
lams siųsti. Sekretorius pareiš
kė įsitikinimą, kad bus užkelti 
variai ginklams į Salvadorą

— Illinois valstijos seimelis plaukti per Honduros teritoriją. 
132 balsais prieš 4 nutarė pa-j Visa eilė Demokratų pasisa- 
naikinti Illinois laivyno brigadą, kė už sekretoriaus C. Vancę ir 
kuri negina valstijos. prezidento Carterio vedamą at-

RADIJO JNFORMACIJOS 
PAVERGTIEMS.

JAV-bėms siaurinant biudže 
tą, susidaro pavojus dėl reikia 
mos paramos Radio Free Eu

WASHINGTON, D.C.— Vais--........  ................. -
tybės sekretorius Cyrus Vanc; INFLIACINIS SPRENDIMAS 

pareiškė Senatui, kad JAV sie
kia taikos, bet yra pasiruošusiois 
padėti toms valstybėms, kurios 
yra pasiryžusios kovoti dėl savo 
krašto laisvės. Sekretorius atsi- 
sešė į Senatą 60 puslapių prane
šimą apie visus svarbesnius 
Amerikos užsienio politikos tiks
lus ir vedamą praktišką darbą.

Bendrai paėmus, senatorių 
dauguma yra patenkinta sekre
toriaus išdėstyta užsienio poli
tika. Senatas džiaugiasi vyriau
sybės vedama griežtesne užsie
nio politika ir pastangomis su
stiprinti krašto apsaugas. Sena
tas senori, kad JAV tuojau mes- 
tųsi į karą, bet labai pritaria 
prezidento Carterio užimtai 
griežtesnei Unijai Afganistano, 
Sovietų Sąjungos ir Afrikos 
valstybių reikalu.

Senatorius Jacob Javits ir 
‘"sen. Cfiarlesr Percy labai^paten- 
kinti sekretoriaus padarytais pa
reiškimais ir pageidauja ati
džiau sekti, ir įspėti Sovietų Są
jungą apie jes žingsnius, vedan
čius pasaulį prie naujo karo’. 
Jungtinės Valstybės pasmerkė 
Sovietų Sąjungos karo jėgų įsi
veržimą į Afganistaną ir ten ve
damas nekaltu žmonių žudvnes. 
Sekretorius papasakojo, kaip 
vyriausybė ėmėsi priemonių So
vietų apetitams suvaldyti ir kad 
daugiau negroblų svetimų že
miu.

Prezidento sekretorius Jody Powell paneigė gandus, kad yra nesutarimų 
tarp prezidento Carterio ir Valstybės sekretoriaus Cyrus R. Vance.

Prezidentas glaudžiai dirba au sekretoriumi.

WASHINGTON VALSTIJOJE PRADĖJO 
VULKANAS

'JO ATGIJIMĄ PRIEŠ DVI DIENAS IsPRANAs^VO PORTIJaND 
STATE UNIVERSITETO GEOFIZIKOS PROFESORIUS

SPIRIT LAKE, Wash. (UPI). 
— Ketvirtadienį atgijo Mt. St. 
Helens vulkanas, neveikiąs nuo 
1857 metų. Vulkanas yra Kas
kadų kalnyne prie 9,871 pėdos 
viršūnės, i padengtos sniegu. 
Sniegas tirpsta ir smunka že
myn, sudarydamas pavojų di
džiulėmis sniego' ir akmenų 
griūtimis. Vulkanas nuneša pe
lenus, dūmus ir garus už 35 my
lių, net iki Toledo miesto, bet 
lavos tuo tarpu neišmeta. Kelios 
sniego griūtys jau nuriedėjo į 
kalnų tarpeklius.

Swift Creek ir. Spirit Lake privalo įnešti mokestį kainai pa 
apylinkių gyventojams įsakyta 
apleisti savo gyvenvietes. Trijo
se kalnyno apskrityse gyvena 
apie 250,000 žmonių, bet jų dau
guma yra virš 20 mylių nuoto
lyje nuo kraterio. Pareigūnai 
bijo, kad nesusidarytų didelės 
sniego ir dumblo bei akmenų 
griūtys ir neužkimštų Lewis 
upės, taip pat nepakenktų py
limams.

rope ir Radio Liberty stotims, 
kurios siunčia informacijas už 
geležinės uždangos.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. dr. K. Šidlauskas pasiun
tė raštus senatoriui Oh. Percy, 
kongi-esmanui Frank Annunzio, 
prašydamas, jog jie panaudotų 
savo įtaką, siekdami, kad mi
nėtiems radijo siųstuvams para
ma būtų net padidinta, nes yra 
svarbus reikalas spirtis prieš 
klaidinančią Maskvos propagan
dą, radijo bangomis siunčiamą 
įvairias tautas.

(ALTos Informacija)
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PALESTINIEČIŲ REIKALAI 
NEBUS GREIT IŠSPRĘSTI

ALEIvSANDRIJA, Egiptas. — 
• Eį?-pto ir Izraelio atstovai be 
pertraukos tariasi, siekiant ga- 

Įlutinai išspręsti palestiniečių 
reikalus ir jų autonomiją Jorda
no upės vakarinėje dalyje ir Ga
zos srityje. Atstovai nutarė, 
kad sprendimų pabaigos data 
ir pasitarimų užbaiga ,numaty- 
la gegužės 2G <1., yra peranksty- 
va. Nutaria ją atidėti neribo
tam laikui. Pasitarimuose daly
vaująs specialus JAV ambasa
dorius Sri Lmowitz laiko šį nu
tarimą pozityvi u,'nes po pašita- 

Irimų su prez. Carteriu, abi de- 
riegacijos žada intensyviau dirb- 
jti sprendžiant autonomijos rei
kalus bei jos detales.

Minėtose vietovėse gyvena 
1.2 milijono palestiniečių.

Nuostabu, kad greitą vulkano 
įsiveržimą išpranašavo antradie
nį Leonard Palmer, Portland 
State universiteto geofizikos 
profesorius. Pavojaus akivaiz- WASHINGTON, D.C. — Mula 
doje, gyventojams jis patarė Chomeini Įteikė Jungtinių Tau- 
neiti Į paniką, nes nėra pavo- įu tejsįnci komisijai raštą, ku- 
jaus, kad kainuose atsivertų j^nie kaltina tada Panamoje 

gyvenusį buv. Irano šachą.
Teisininkų komisija atidžiai 

peržiūrėjo paties Chomeinio 
pasisakė įteiktą dokumentą, bet visame 
vartoji- ra§tc jjc neradoLkonkrečių kal- 

I tinimų prieš šachą. Be konkre
čių įrodymų toks dokumentas 
yra bevertis. Minėto dokumento 
nuorašas pasiųstas Panamcfs vy
riausybei.

Kol dabartinė Irano vyriausy
bė kaltinimų nesuformuluos, tai 
niekas tarptautiniame teisme ša- 

' cho bvlos ir nesvarstvs.



.  *F' '

ftotv-nmfn PRANAS SULAS

h V metui

'—>♦* 4436 5e. Washtenaw, Chicago, IL 60632

čirvui t turi APMOKĖTI NAUJA VANDENS 
MOKESČIU SĄSKAITA. NEŽIŪRINT MERĖS 

JANE BYRNĖS PAŽADŲ
f hkugos vyie:-nio amž’aus asmenys yra priversti 

r r. kiti maž’auria pirmąja naujų vandens mokesčių
f-vo sa?kaltą, nežiūrint to, kad mėrė Jane Byme buvo 
pažadėjusi, kad seniorai nuo to mokesčio bus atle stL 
(would be exempt).

Senioramse, kurie turi namus Ch cagoje, ši suma 
apytikriai svyruos nuo 15 iki 30 dolerių, arba 55' < nuo 
jų vandens sąskaitos.

Kai praeitą pirmadieni laikraščių reporteriai už
klausė Kanaliracijos departamentą (the Department oi 
Sewers) apie tą mokestį, jiems buvo atsakyta, kad “kiek
vienas mokės tą naujai įvestą mokestį, mažiausia 
vieną karią”.

Kad senioras gautų išimtinę (exemption), jis 
valo parodyti paskutinį kartą sumokėtos vandens 
kaitos kopiją, kurioje nurodyta nauja patarnavimo 
ma (service charge).

Tie asmenys kurie teiraujasi apie naujai įvestą Į 
mokestį, gali skambinti į Kanalizacijos dep-tą (the De
partment of Sewers), iš ten j ems bus atsakyta, kad 
‘‘kiekvienas privalo tą mokesti tuojau sumokėti”.

bent

i

Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuotoj Lietuvoj

TEIGIAMA, KAD VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖS 
ŠIAME KRAŠTE DIDINĄ INEUįACIJĄ

Washington (AP). — Nuo padidinimą "kartą per metus, 
197U m. padidėjęs amerikie
čių pirkimo pajėgumas, ypač 
gaunančių Social Security iš
mokas (benefitus) ir valdines

pri-
sas-
SU- i pensijas, didina krašte inflia- 

cjją.
Associated Press patikrini- 

mas rodi), kad Social Security 
išmokos iš viso padidėjo 140 
procentais ir kariškių bei vaF

kiekvienas privalo tą mokesti tuojau sumoKeų . ^injŲ Įstaigų tarnautojų peli
tas departajnentas taip pat išsiuntinėjo senioramsj '

klausimų ir atsakymų lapą apie naują išimtinę (exemp-: 126
lapelyje r/eko mėtyje. Tuo pačiu metu Consu-

į

sijos padidėjimo vidurkis yra 
paskutiniame dešinit-

KAI KURIOS IDĖJOS SĖKMINGAM IŠĖJIMUI

tion). Tačiau tame klausimij-atsakymų 
nepUsškyta, kad reikia pirmąją vandens mokesčio są
skaitą apmokėti. I

,U'S KLAUSIATE, 
L MES ATS AKOME

KL Pasakykite, kokia bus 
mano pensija, jei aš 1971 metais 
uždirbau $1.665.18, 1976 m.— 
^5,006.83, 1977 m. — .*5,253.78. 
į97« m. — $1.751, ir 1979 m.- 
$5,552,76.
--.Iš viso aš esu Soc. See. pa 
dengtame darbe 20 metų.

ATS. Iš patiektų 
jums esant 65 metų 
jūsų pesija būtų 
mėnesį. .

* ♦ ♦

KL Aš buvau atsilikusiam' paaiškinimų, 
anūkui paskirtas globėju (guar
dian), kai mano brolis ir jo 

žmona
toje prieš keletą metų
Aš manau, kad mano

Jeigu jūs sulaukėte poilsiu išėjimo metų, jūs pri
valote pagalvoti, kad gyvenimas nesitęsia amžinai Dau 
gel.ui mūsų mirtis sukelia baimę. Męs nenorime dpie 
ją galvoti arba apie tai kalbėti Bet mes turime apie tai 
pagalvoti. Mes turime pagalvoti, kad vieną dieną mes 
atsiskirsime su šiuo pasauliu ir paliksime savo myli
muosius gimines ir artimus žmones.

■ Niekas negali palikuonių nuraminti, kai mirtis nu-, 
sineša jų mylimą ir artimą asmenį. Bet planavimas ir 
kooperacjia gali įspėti nugalėti įvairios rūšies sunku
mus ir nuraminti širdies skausmus pasilikusiųjų.

Prie sunkumų palikuonims prisideda dažnai dar ir 
; suradimas asmeniui priklausomų grynų pinigų bei ap- 
įdraudos dokumentų..., kada nepalikta testamento.—pa
skutinės valios pareiškimo ir pakankamų nurodymų, 
mūsų instrukcijų. /, v

Likiminė tiesa, kad daugelis vyresnio amžiaus as
menų, ypatingai vyrai, turi tendenciją paslėpti vertin
gesnius daiktus nuo šeimos ir bičiulių. Jie gal būt turi 
pagrįstą pagrindą, bet niekas negali įsivaizduoti, kokia 
išdava to slėpimo pasidarys. Taupymo bendrovėse bei 
bankuose laikomos seniorų santaupos gali pasilikti ke-> 
lėtą metų po taupytojo iškeliavimo amžinybėn, kol- ne- 
žinomas giminaitis atsiras ir pareikš į santaupas pre
tenziją. Teismai gal būt padarys užmirštų pinigų ar 
apdraudų (securities) paskirstymą giminėms arba pi
liečių viešiems projektams. . ;

Paprastas paskutinės valios pareiškimas—testamen-, 
tu, pa skiriant turimą turtą ir nurodant kur jis randa- 

. si, ir pageidavimas kokiems asmenims jis turi būti pa
dalintas, gali sutaupyti brangų laiką ir sumažinti iš- 

- laidas. Tam reikalui pali efektyviai patarnauti testa- 
' mento vykdyto jas-ja (executor-rix).

KL.4 Jei aš prašysiu Supple
mental-Security išmokų, ai 
ar turėsiu parduoti savo gyve
namus namus? Susirūpinęs J.

ATS. Nereikės, tol, kol j Cit 
tuose namuose gyvenate —pu- 
sakė Soc. See. įstaigos repre
zentantas. 

* * *
KL. Mano vyras turi Medica

re padengimą (coverage), nes 
jis serga nuolatiniu inkstų su
trikimu. Jis gauna dialysis gy
dymą kaip ateinantis pacientas 
vienoje ligoninėje. Būtų daug 
patogiau, jeigu jis galėtų tą 
dialysis veiksmą atlikti savo 
namuose. Noriu paklausti, ar Me 
dicare apmokėtų paciento -na
muose atliekamą gydymą dia
lysis? Rita V-dienė

yra 13.3% ir gal būti arčiau 
14% liepos mėnesį. Tai suda
ro nuo 1970 m. padidėjimą iki 
172%c.

Kariškiai ir civilinių įstaigų 
tarnautojai, kurie gauna cost- 
of living padidėjimo du kar
tus per metus, 6% nuo kovo 
mėn. i d. Pastarieji gaus, gal 
būt, didesnį padidinimą nuc 
spalio 1 d.

Social Security išmoku 19 
milijonų pensininkams - 1979 
m. išmokėta $340 mil. per mė
nesį, lai yra trigubai daugiau, 
negu buvo išmokėta 1070 m. 
— $118 mil. per mėnesį.

Metinis vidurkis 1 milijono 
civilinių įstaigų., tarnautojų pen 
sijos pašoko mio $306 per mė
nesį (nuo 1970.ni.) į $1,010 per 
mėnesį (1979 m.)

Kariškios pensijos vidurkis 
(kurių yra l.Emilijonas) pa-

I !■ III11111111111111 ■
pr. fab.

106 
de-

nier Price Index padidėjo 
procentais tame pačiame 
šimtmetyje.

Infliacijos didėja dar ir 
‘ \ kad Kongresas nutarė

, didinti Social Security
kas* o taip pat padidinti kari
škių ir civilinių tarnybų pen
sijas.

Social Security beiiefičiarai. didėjo nuo .*^26 iki ^fX) per 
į kurie gauna yad. cost-oHivinį

bloga T.
° ' - • w rvb.T*

bet ku-j apie .darbo rimtą ir Lt. Kur

pr. šul. į!:
Įsi

a (savo gydytojui ir tiksliai 
kykite T jo klausimus.

-1) Jeigu jūs einate pas 
gydytojus pasakykite kiek vie 
n-am gydytojui kokius vaistus 
naudojate. _

kelis i

dėl 
pa

išino-

ATS.: Jei šeimos gydytojas 
pripažintų dialysis reikalingu- 
ura, tai Medicare apdrauda są
skaitas apmokėtų.

5) Pasakykite kiekvienam j 
gydytojui (ir kiekvinam dan-1 
tistui) apie bet kurią 
reakciją, panaudojus 1 
riuos vaistus.

Kaį jūsų gydytojas išrašo j 
jums vaistus, tikriausiai jums 

duomenų 1 paaiškina kaip juos vartoti.To 
amžiausj klausti netenka. Bet jei nori- 

perltc gauti daugiau informacijų, 
paklauskite savo gydytoją.

į Jis /tikriausiai suteik daugiau

$336

a mėnesi.v pr, pet.

(os įstaigos randasi, galite su- 
:inct; t 1 fonų knygoje. Rei
kia žiūrėti šį pavadinimą — 
Illinois Department of Labor.

AR J'S GALI GAUTI 
PAŠALPA?

lis i Socialini Klubą: A. Čepu
lis, 3261 S. Hiilsted St., Chica
go, III., testamentų reikalais-— 
skambinkite (vakarais) CL- 
4-7965. ■' '.

> GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
} oficialiai praneša savo gausiems klijentams, kad

i SIUNTIMAS .MUITO APMOKĖTŲ PAKETŲ

% Į SSSR
> giminėms yra tęsiamas, kaip buvo laike paskutinių
Į 45 metų.
> Kiekvienai paketas yra apdraustas.

Gavėjams nieko nereikia mokėti. Pasiuntimas siun- 
tinių duoda didžiausią švenčių džiaugsmą jūsų giminėms. 

» Paketai yra priimami sekančiose mūsų įstaigose ir 
] skyriuose:

’IOOSEVELT UNIVERSITETE}j 
ĮDOMIOS PASKAITOS _ j

Rocfsevelto universitete pir
madienį .prasidėjo įdomios < 
paskaitos. Jos vyksta nuo 12:15 Į 
iki T vai. p.p. kiekvieną pirma
dienį;.’ Universiteto fakulteto! i 
nariai ir štabas skaito paskai-tj 
tas apie priemones kovoti su j} 
nusiminimu (stress) ir izoliaci-Jl 
cijos pojūčiais. Šios paskaitos < 
skiriamos daugiausia šio did- i 
miesčio tarnautojams, kurie j] 

dirba administracijoje ar ku-j] 
rie nori tokia tarnvba turėti. 5 Į] 
sesijų kursas kainuoja -$25.00.1]

Uz4siregistruoti gailina pas-; ] 
karabinus tel. 311-3637. Ątft.į]

• * s *
KL. Aš nuėjau pas lietuvi 

jauną advokatą ir prašiau,kad 
patvirtintų manų parašą,, kaip 
Votary Public ir jis patvirtino. 
Tuo pačiu man patiekė •sąskai
tą $10. Ir aš buvau priverstas 
tokią sumą sumokėti. Parėjęs 
namo, apie tai pasakiau savo 
žmonai, kuri perpykus, pasa
kė, kad aš nežinąs kur sunkiai 
uždirbtus pinigus dėti. Žmona 
paskambino vienam bankui, 
paklausdamas, kiek jie skaito 
už notarinį parašo patvirtini
mą? Gavo atsakymą, kad savo 
kostiuinieriams nieko
to. Vėlia.u pasiteiravo Better 
Tusiness Bureau, iš ten atsakė, 
kad už tą darbą reikia mekėti 
tik 50 centų. Mano žmona sa- 
<o, Jcad ji rašys Chicago Bar 
\>sn. laišk i ir a§ ją negaliu 
nuraminti.
\orėčh’ti rauti jūsų nomuonę.

Suso ūr.-inęs Jonas B.

a' nuo gaunas 
š viešųjų įstaigų (Pu 

'die Aid) gauti v^d. “Circuit 
Treakrer3 pašalpą?v— - C. S.

ATS. Toki asmenys arba gy 
veną valdinių Maigu namuose 
disus metus (12 mėnesių), nė 
uii trhės emit7 nuomos ir nuo 
ovvb-G rmk* s-čį!’ pnšrdną. Ta 

ėiau tie asmenys gali būt turi 
teisę gauti vad. Sateb Tax 
Grant, lengvai ’.

KL. M vno/vyras ir aš. abudit 
padengima 

manoma apie va’dina- 
Joining a Prcpaymen

automobilio katastro\ urime Medicar 
žuvo. Mudu 

m ūkas i
gal būt turi teise gauti SSI iš-; įlaną. Ar galite jūs mums su
mokąs, bet mes gaunama pa- teikti 
šalpą iš Aid io Families wifh kaip toks 
Dependent Children. Ar jis veikia?
gali gauti abulvį pašalpas? Y.j

daugiau iihunuicijii, 
apdraudos planas 

Pranė K-nė

ųauti SSI išmokų ir gauti iš 
Mie Aid of Families with De
pendent Children pixigramosj menvs lam 
Bet, jei vaikas turi teisę į abi* Bendrai 
jirograinas, tai tėvai arba glo-j nas šeimos
bėjus gali pasirinkti tokiąLiam mokesti (vad. 
programą, kuri yra geriausiai tam planui, ošimos 
šeimai. J gauti sveiktf s patarnavimą pa

;al tą numatytą planą, visai

ATS. Vadinamas Prepayment 
planas nusako kokius sveika
tos patarnavimus gali 
hn planui

ga uti 
priklausau lys as- 

(ikarais atvejais, 
tariant, kirkvie. 

narys moka regti- 
p remiam)

K L. Malon' k’te 
'kin v’a

paaiškinti 
vėlinama 

ir kas gali

neskai-

gauti

Siųskite savo klausimus
Social Security Administra- te jokio papildomo primokė 
lion 4^”^ S, Ashland Ave.y ChiLjime. Kai kuriuose planuos' 
rago, IL. 1kJ609l • patarnavimą yra mimaty

* « *
KL. Ar galite man nurodyti ment planai 

bet kurias taisykles* kurių* Medicare gauti tiesioginius 
aš turėčiau laikytis, kai aš nu! hw kejimus už Medicare 
cinu pas gydyt, ją, kad jis priHIeuglus |tetarnav»mus. kubuos 
rašytu man vaistų? Algis S.!

i
ATS. Geriausias vaistų nau-Į 

(lojimas prĮklauso nuo trijų 
ašnicnų.l>ūtent: jūsų gydytojoj 
jūsų vaisdniko ir jūsų patiesj 
čia patiekiame kelis dalykus/ 
kuriuos turite atsiminti:

1) Ne vjsį susidarę negala
vimai pataisomi vaistais. Ne- 
foikalank. kad gvdytoja vais
ių tau prirašytų, jei jie yra ne, 
būtini. »

1 , 1IIIH 5 I i1 I1LI1<I<1<V

tas prinmk.’jhnus. T> Prepay
luri sutartis sr 

iš-

^teikia savo nariams. Dau
giau informacijų šiuo reiklu 
galite gauti paskambinus bet

ATS. 1971 i:t. liliimis Icgjs-. 
įtūra pri nt - -’i citit Breaker 
slatvnią. kuris v r snio aut. 
:'aus žmonėms snl<'ik:a pušal- 

‘vi nuo *-V» ik: $’f 't per metus, 
kad sušelpiu senjorus ir nc- 
'liirbint't’s asmenis s-’ryšyje su 
•nmsto ir vaistų 
išlakiomis, 

s c c
KL Pa-’iškinkile. kiek 

•i’.toia Illiii' is valstijos 
ktmsc apsihutk’ m-t, 
mttO'C na?n<liros< 
! Ionic) gyvenimas ?

palTrangiino

kai- 
par- 

iuda. 
(Mobilc

c i »’! daugeb ine:uxf>ct aš ir
kiiį rolnr?i skuHoinc už para- 
•o pat\ f-’tinim j [Kigal vtdkian- 
°ą praktika tik JO centų. Aš 
patarė au, k ui paskambint::- 
aute inin .re mano buto 
clc?cnu. Tik L da aš gal galėčiau 
;u»crkšti savo nuomonę tm

ŠIS TAS APIE VISKĄ
— Italijoje statomos didelės į 

elektros stotys, kuries pradės 
naudoti vulkanų energiją.

❖ * s i
— Dvidešimtojo amžiaus p i 

siekimas yra nepaprasti: išra
sta lėktuvai, radijo, televizija 
atominė energija. Dar tik truk 
sta vieno dalyko: kraičio be 
žmonos. i

—Juokingi tie žmonės,—sa
ko viena musė..

—Kodėl ?*—paklausė antroji.
— Tik įsivaizduok. Taip rū

pestingai žmonės įsirengia sie
nas ir lubas, o tevaikščioja 
grindimis, — pirmoji paaiški- 
kino antrajai.

* *
Kur baigmės linija

723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA^ PA. 19106 
TEL. (215) 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE:
212 Fifth Avenue, Room 709 
New York, N. Y. 10010 
Tel.: (212) — 685-4537

Tarp 25 ir 26-tos gatvės

Ofice hours: Daily 9:00 A.M. — 5:00 P, M, 

šeštadieniais nuo 10 ryto iki 2 vai. popiet

i-’kalu.

tvvfls kuTr.m 
naudoja. Jūsų 
nu<p’ C'ti. ku-ic 
vra geriausi.

mo >unp onr\s ;

vaikai 
kai kli
šei mas.

lame

n, kuris jinn 
s:yd T |:is imi 
vnistai jums r

* s s

Aš norėčiau gauti da
te* r darirų nrs mano

I nakankmai išaugo ir
• ric jau sukūrę savo
' Mano p olrehia yri

’ M es nržbiou kur m m pnidė-
i i 5' ot’ <hrbi. Helen Z-nė

JJlinofF Job Service 
tui visoje vnlst’jojc,

L>* ’< ril* <k vykdo dsrlx> ajr 
o r* •
uuieško darb”.

ki’s visi gal» Jankelis nemoka' 
inai; tam tikrą mokestį reikia 
mokėti tik va<l.“camperiamsr. 
r>au*wdis parky dažnai rengia 
reguliarias šventes vad. fes* 
lj valius.

Turintieji bet k^kin klausi- 
nu. rašvkite ar skambinkite

Crfivcrivh. D»\e O’Neafs

Garsus aliotas, išbėgęs iš už 
geležinės uždangos, paklaustas, 
kodėl rusai pas’žymi maratono 
— ilgų atstumų bėgimu, atsakė:

— Mes savo krašto sieną nau-
PIRKITE JAV TAUPYMO bonus <lojam kaip baigmės liniją.

Importuoti krislątai, parvelLaiTlniai servizai* gintaro Jcaro 
liai ir žinia!, China Bose n tai ir kitos dovanos.

Perkame pašto ženklus bet monetų kolekcijas. 
(Prekybininkei Estkos šeimos vedamas biznis)

skelbia info

duoda 
gaima’ 
acijas,

Semor Action Confer, 160 No.|E 
r Snlle Chteaeo 60601 arba 3|š 
West Old Toavd Mall. Spring-(3 
field 62701. Lietuviu kalbai 
*ti jvailjais socialinio pobū-Įš 
<!<in pk busimais galite kreip- —

1207 S. Sacramento (kanipao Archer Ir Sacramento)

Tel. 247-5081

'j-.iiiliUii•«.i.fu;:i;ū«iiiHii(Hiiiiiiiiiūiiiii iiiiiinjuiiiuiiliiiiiuiiiiiifiiuiiiiriiiiiiiii

; BALTIMORE. MO. 21224
* 3206 Eastern Avenue
; (301) DI 2-2374
; CHICAGO, ILL. 60632
1 4065 Archer Ave.
; (312) YA 7-5980 

CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave.

(312) 235-7788

CLEVELAND, OHIO 44109 
3491 - West - 25—St.__

(216) 741-8082

DETROIT, MKH. 48210 
6720 Michigan Avenue 

(313) 894-5350
ELIZA^-^H m | 07901

956 A Elizabeth Avenue
(201) 354-7608

HAMTRAMCK, MICH. 48212
11415 *os - Ca^oau Avenue

(313) 365-8350

LOS ANGELES. CALiF. 90026
2841 Blvd

(213) 413-0177

MINNEAPOLIS, MINN. 55418
2422 C«^r4il Av- N. 6.

(612) 788-2545

NEW BRITAIN, CONN. 06052
97 Ave

(203) 2344829

NEW YORK, N. Y. 10003
101 First Avenue

THTFOR 4-3TTO
CLEVELAND, OHIO 44134 
5422 S'M* m

(216) 749-3933

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street

(215) 925-3878

ROCHESTER, N. Y. 1Š421 
631-583 Hudson Ave.

(716) 544-2151 - ,
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avsnu.

(415) 564-7981

SEATTLE, WASH. 93125 
11551 — 6*h Pl*r- N. E.

(216) EM 3-5556

SOUTH RIVER, N. J. 08632 
168 Whitehead dv»

------ (201^457-2113 ------ ------ -------

VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hall ' - 
West Landis Ave. 
(609) 696-9796

WORCESTER. MASS, 016C5 į 
82 Harriseh Street 1

(617) 798-3347

BROOKLYN. N. Y. 11222 
661 Manhattan Ave.

(212) 389-6/47 *

WHEAT RIDGE. COLO. 
4330 Quay St.

(303) 422-4330

SYRACUSE, N. Y. 13204 , J
318 So. Wilbur Avenue '

(315) 476-6959

TRENTON, N. J. 08610 ‘ ’
723 Waltay F»»-a >»«,. - *

(«?) 392-2'55 ’ “J

Re<iwcM oųr New D a tyli st-



Cicero R LB metinis narių susirinkimas laikLiNK eina Savaitraštis “dirva”
- - .4# -- -

Š.m. vasario 24 d. 11.45 vai 
Šv- Antano parapijos salėje įvy- 
kįO R LB Cicero apylinkės visuo
tinis narių susirinkimas. Buvo
numatyta šį susirinkimą šaukti 
tuoj po Naujų metų, bet, salei 
esant užimtai, teko ji nutęsti 
vėlesniam laikui. -i

į Susirinkimą atidarė pirminin- 
kps J5t. Pranckevičiu§ ię pasekė 
14 punktų darbotvarkę. Praeitų 
mėtų laikotarpyje mūsų Bend
ruomenė ’neteko keturių savo 
nariųf S. Vyšniausko, A. Banzie- 
nės, E. Skopienės ir F. Dvilai- 
tiešūės. 'Šie' mirusieji nariai buvo 
prisirninti rainutės susikaupi-

i ■ j• ••

į pirmininkas pristatė į susirin
kimą atyykusius svečius: JAV 
R ijB, Tarybos pirmininką A. 
Juškevičių, ČV pirm. dr. V. Dar
gi. apygardos .“pirmi Š/ Dubaus
ką, Melrose Parko apyl. pirm- 
A. Repšienę/ Marquette Parko 
Japyl. vicępirm.- J. Bagdžių, 
ALTos pirmi’ iŠ Cicero apylinkės 
dir; P. Atkočiūną, Klaipėdos kuo
pos jūrų šaulių vicępirm. A. 
Ašoklį ir ‘‘Ešerio” klubo pirmi
ninką Kizlaitį. ' ’
įSusirinkimui pravesti Prane- 

kėvičius pakvietė S. Paulauską, 
sękretoriatan —» D. Liepienę ir 
Ąp. .Skppą. Praeitų metų visuo
tinio marių susirinkimo proto
kolą perskaitė pj L. Dubauskie- 
nę- poliau papunkčiui sekė val
dybos' : pirmininko pranešimas, 
kasininkė .pranešimas ir ; Revizi
jos komisijos pranešimas. Ka
dangi^viskas, buvo labai tvar- 
kingai ur'gražiai vedama, tai su- 
sirinkgnas nekėlė jokių ..klausi
mų; viskas buvo vienbalsiai pri
imta. ; Revizijos .komisijos akte 
aiškiai pasakyta, kad apylinkės 
yaįdyba bųyp .veikli ir savo dar
bus'atliko; kruopščiai iir pavyz
dingai,.■ už ;ką: jai-priklauso tikra 
pagarba, j. .,/ r '/

^Tarybos- pirmininkas -Ą. Juš- 
kėvičįus pasveikino susirinku
sius, o ypač; valdybos narius, uz

krypstant į šunkelius. Ciceriš 
kiai pirmieji pasisakė prieš ne 
teisingas tiltų statytojų užma 
čias ir tvirtai tam pasipriešino 
to laikosi ir šiandien; skatino i 
linkėjo toliau tęsti šią užimtą Ii 
niją ir nepasiduoti, bet teisinga 
vesti ir toliau šią kovą už ties; 
ir už laisvą Lietuvą.

Dr. Vyt, Dargis padėkojo vai 
dybai už pavyzdingai atliekam, 
darbą ir linkėjo nėpavargštama 
tęsti, nors kartais ir sunkų yrs 
nes mus stengiasi įvairiausiom! 
priemonėmis suniekinti, apkan 
džioti, bet mūsų kova ir užimt 
linija yra teisinga, vienintelė i 
būtina ją tęsti toliau. Būkim 
vieningi, pamirškime buvusiu 
kai kuriuos 'nesusipratimus i 
mūsų žingsnius tegul lydi ir švie 

■sa ir tiesa. -; ■ 1 ■ i
Šįmet į Cicero, apylinkės va] 

dybą buvo renkami trys naria 
Ponui V. Prūsui atsisakius kar 
:didatuoti, jo vietoje buvo išste 
tytas A; Dumčius. Kiti du val
dybos nariai sutiko kandidatuoti 
sekančiam terminui. Susirinki
mui nepasiūlius daugiau kandi- 

-datų; visi trys vienbalsiai buvo 
išrinkti į valdybą. Išrinktieji

. yra:' I. Petrauskienė, A. Zuma- 
ras ir A-. Dumčius.

- Pranešimų metu sužinojome, 
kad Cicero apylinkėje įsisteigė 
naują lituanistinė mokykla. Ji 
surinko dar jokios lituanistinės 
mokyklos nelankančius vaikus.

-Dalis vaikų yra mišrių šeimų. 
'•Daugumas šių vaikų šoka p. S. 
Palionienės vadovaujamame šo
kių “Ratelyje”. Tėvams sutikus Juškevičiai, Kačinskai ir p. Ą.. 
ir vaikams išreiškus norą pra- R-ePŠienė. Mažesnių sumų auko- 
mokti nors truputį lietuviškai,' ^^:ne^^jaujSreįs5UOtį. 
p. L. Dubauskienė ir p. B. Mo- 
tušienė mielai apsiėmė su jais 
dirbti. Didžiausia parama gauta 
iš ponų Dumčių, ]________ _
duoti apšildomą patalpą ir švie
są. Ponams Dumčiams tenka iš
reikšti didelę padėką ir pagarbą’kioje ir darbingoje, nuotaikoje,; 
už tokį .kilnų žestą. Šią žinią iš- ' nebuvo jokių ginčų ar nesutari- - .’ -S. . -v i . — - . - . * •

išspręsti sklandžiai ir greitai 
Susirinkimo pirmininkas p. S. 
Paulauskas padėkojo visiems, už 

j apsilankymą ir nuoširdų bendra- 
-, _ . > . . 5 i' darbiavima. Pabaigai sugiedotas

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS į
Įuž DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- ! P”e kavu‘“ ‘r

“Dirvos" šių metų 9 numery 
“PRO ŽIŪRONĄ” ‘straipsnely 

! Ego piktai puola Cleveland© 
ALTo valdybos rengtą Vasario 
šešioliktosios minėjimą. Esą, mi 
nėjimas blankiai praėjo, buyo 
stoka rimties ir orumo, publi
ka skirstėsi nuleistomis galvo
mis ir t. t. To paties laikraščio, 
kitame puslapy,- parašyme , apie 
minėjimą (ap) sakoma,,kad mi
nėjimas praėjo rimties ir' susi
kaupimo . ženkle prisilaikant iš 
anksto nustatytos programos- 
Dalyvavo daugiau kaip 500 žmo
nių. Ego iš minėjimo išėjo su 
nuleista galva (tegul jis nekal
ba už visus) bet jis nenurodo 
kaip tas orumas ir rimtis buvo

perdidelę įtaką įgauna ir prade
da laikraščiui diktuoti, tada ki
tos organizacijos nustoja rėmu- 
sios ir todėl laikraščio materia
linė padėtis nepagerėja. Todėl, 
yra labai svarbu išlaikyti pro
tingą neutralumą, kas nėra taip 
lengva. Gyvenimo patirtis ro-

Perkūno Siena nepriklausomybės laikais Kaune

IGNAS PETRAUSKAS

Kas laukia žmogaus mirties?
Sovietų Rusijoje komunistai nuodais greičiau tą asmenį lik-

viduoja. ,
čia, išeivijoje, jų mokiniai — 

klapčiukai neturi tos fizinės jė-

toms išlaidoms padengti. Liet. 
B-nės. švietimo taryba tik remia 
mokyklas gautais Lietuvių Fon
do pinigais. Aš ketverius metus 
buvau tokių tėvų komiteto pir- 
mininkaš. Tadajdar švietimo .ta
ryba nedŠ§g'‘^ti<iavGt"iš Lietu-1 
vių Fondo ir visas mūsų mokyk
los išlaidas apmokėdavo tėvai.

Ir Kviklys nebūtų Kviklys, jei 
jo. vedamajame nepasireikštų 
persekiojimo instinktas. Jis ra
šo’: “Laimei, kad tokių lietuvių 
nedaug, o ateityje jų skaičius 
natūraliai mažės...” Atrodo,

visus, kurie kitaip galvoja ir pa
sisako prieš partijas nurodymus, 
stengiasi įvairiais būdais likvi
duoti. Išsiunčia j vergų stovyk- J gos, kad kitaip galvojantį ašriįe-. kad Kviklys, jei turėtų progos, 
las, kur auka pasinergta lėtai' nį galėtų sunaikinti. Už tai jie stipriai nubaustų asmenis, ku- 
mirčia’ Jeigu nori greičiau lik- čia turi spaudą. Ten'jie stengia-' He iškėlė vadovėlyje “Tėvų na-; 
viduoti, tai žmogų uždaro į be- si šmeižtu žnįogų sunaikinti- mėliai brangūs” kdmunistų pro- 
pročių ligoninę ir ten įvairiais Kunigai rašo laiškus, kuriuose | pagandą. Tamsta niekada ne-.

Dabar mūsų mokykla turės iri 
savo kapitalo. Cicero LB valdy
ba irgi šį reikalą turės mintyje 

kurie sutiko įsuose reikaluose tampriai su 
ja bendraus. .i. - - ;' - ; .

i Susirinkimas praėjo labai jau-

girdę susirinkimo dalyviai smar-j mų. Visi reikalai buvo aptarti ir; 
ryžtingą ir bekompromisinę ko- kiai jiems paplojo, o dr. V. Dar- 
vą 'už Lietuvos laisvę, 'nenu-;gis paaukojo $100, o po $50 -

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
įVisi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas. • 

sav.^ asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- :

NAUJIEMS, SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
Ų2 10 DOLERIŲ. ; /

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

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

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

Kunigai rašo laiškus, kuriuose | pagandą. Tamsta niekada ne 
sugalvoja- įvairius i 
kaip, pavyzdžiui, “kunigas už
pultas prie altoriais” ir pana-* 
šiai. Taip vadinamoje katalikiš
koje spaudoje nuolat rąšįte ve
damuosius ir straipsnius, ku
riuose “pranašaujama, džiaugia-, 
masi”, kad tie asmenys, kurie 
iškelia agentų darbus, ‘‘greitai 
mirs”. Šokia; žema moralė visų 
tų katalikiškos spaudos darbuo
tojų, kurie laiddžfcir džiaugiasi, 
kad kitas asmuą jau greitai 
mirs, Reikia manyti,- kad ir tų 
kunigų redaktorių moralė ne 
kiek geresnė, jei jie tokius veda
muosius ir' straipsnius spaus
dina.

Okupuotoje Lietuvoje jie turi 
paruoštų, užgrūdintų .žmonių, 
kuriems nieko nereiškia nurody-. 
tam asmeniui Įleisti, nuodų. Čia 
turime tam paruoštu^ žurnalistų, 
kuriems sudaro malonumą/ 
džiaugsmą, kad kitas asmuo jau 
greit mirs. Atroįfo, kad tokie 
asmenys irgi mielai įleistų mir
ties nuodų į lietuvio kūną.

Neseniai Drauge b., kv. para
šė, vedamąjį “Mokinių telkimo 
akcija”. Kaip, paprastai,. išmo-r 
kintas propagandistas nesiskai-t 
td su teisybe. Jis' rašo, kad Lie
tuvių Bcndruomeūė-“išlaiko lie
tuviškas mokyklas” (Mano pa
braukta — I. P.). Tai netiesa. 
Mokyklas išlaiko patys mokinių

šmeižtus, j skaičiavai ir negalėjai suskai-
čiuoti, kiek lietuvių pasipitkino 
šiuo švietimo tarybos pasitarrrą- 
viįnu okupanto propagandai, 
nfra mokyklų, kurios atsisakė 
'tuo vadovėliu naudotis. O tams
ia ramia sąžine tvirtini, kad jų 
yra nedaug ir džaiugies: “lai
mei” ir jie greit išmirs.

, žmogaus mirtis.-yrą natūralus 
gąmtos reiškinys; į Bet normalus 
.žmogus nesidžiaugia ir nelaukia 
kito asmens mirties. Ir Tamsta, 
'p. Kvikly, nesidžiauk ir nelauk 
kįtd asmens mirties, nes niekas 
nežino, kurį piririą pašauks am
žinybėn.

i 'Kaip gaila, kad komunistų 
agentai sugebėjo surasti čia 
žmonių, kurie ne tik skelbia jų 
idėjas, bet dar sugebėjo perauk-

pažeisti. Taip ir liko neaišku ko
dėl jo galvelė “nusmuko”.

Skaitytojas paskaitęs tuos du 
16; Vasario minėjimo straipsnius 
ir jeigu jis nebuvo minėjime, 
nesusidarys vaizdo kaip ištikrų-j do> oka<1 ^ta yra'laikraščių, 
jų minėjimas praėjo. Juk ne‘jįurįe išsilaiko savo “dūšios’' ne- 
gali būti vienas ir tas pats reika-j pardavinėdami. 
las geras ir blogas kartu. ' •• . į

Dabar žvilgterėkim pro žiū-/», 
. roną į pačią “Dirvą” i

Iki šiol buvo žinomą, kad Dir 
va atstovauja Amerikos Lietu
vių, Tautinės S-gos ideologijos 
kriptį ir leidžiama “Vilties” drau 
gijos, kurioje dominuoančią ga
lią turi Tautinės S-gos centro 
valdyba. Pagrindinę Dirvos, kaip 
tautinės minties laikraščio, lini
ją nustato leidėjai, t. y. “Vil
ties” draugijos suvažiavimai ir 
Tautinės S-gos seimai. Praeita
me ALTS-jgos seime ęikagoje, 
Dirvos redaktorius V. Gedgau
das savo kalboje, atremdamas 
Dirvai daromus priekaištus dėl 
ideologinių nukrypimų ir savi
tumo praradimo, sako: “Už sa
vo-valstybės ribų, tuo . labiau 
dabar, kada pagrindinė užduo
tis yra lietuvybės išlaikymas ir 1 
kova už Lietuvos, nepriklauso
mybės' atstatymą, negalime ri
botis tik -kurios nors vienos or- 
ganizacijos apimtimi. Ir jeigu 
Dirva, nepaisant fakto, kad yra 
tautininkų oficiozas, yra priim
tina ir laukiama kiekvieno lie
tuvio namuos'e, ji yra teisinga
me -kelyje. Tai yra komplimen
tas T-nei S-gai, kuri nesistengia 
paversti Dirvą ribotu organiza
ciniu biuleteniu, bet sugeba iš
laikyti prieš akis bendrą didįjį 
tikslą bei respektą kitiems” (Dir 
va No. 23, 1979 m.3

Pasakyta teisingai. Bet tai yra 
“toli numatanti politika”

Jisai jaučia, kad sunku bus 
atsilaikyti prieš spaudimą iš ,L. 
B. aktyvistų pusės- Taigi, toliau 
savo kalboje “išsiduoda” saky
damas: . pageidaujamas kie-.
tas nugarkaulis vargu ar gali 
būti sėkmingu bendro darbo pa
grindu’1.' •

Faktas yra, kad laikraščiai ne 
gali išsiversti vien tik iš prenu
meratos mokesčių; jie reikalin
gi aukų. Pinigas galingas. Kas 
daugiau aukoja, tas nori turėti

Lietuvių B-nė, frontininkų po
litikų /vadovaujama, gerai su
pranta laikraščių padėtį ir, bū
dami pinigingi, silpnesnio “nu
garkaulio” laikraščius palenkia 
savo' pusėn. Tani pavyztlžių yra 
apsčiai, pav.: Lietuvių Fondo 
Kultūros reikalu-komisija, skirs
tydama laikraščių parėmimui 
sumas, pasirodė labai šališka ir 
kai kuriems laikraščiams visai 
nepaskyrė. Komisija turėtų su
prasti, kad į Liet. Fondą įnašus 
sudėjo įvairiu įsitikinimų lietu
viai ir todėl laikymasis siauros 
partijos linijos.kultūrai nepatar- 
nauja.

Tą patį galima pasakyti ir 
apie LB. Skirdami aukas laik
raščiams paremti, dalį jų išski
ria, nes jie nepučia į tą pačią, 
“dūdelę”. Taigi, dėka tokioi 

{“gudraus” finansavimo, ir Dir- 
I voje LB frontininkų įtaka pasi
darė labai žymi bendradarbiais 
ir straipsniais.

Plačiai rašoma apie LB “di
džiuosius politinius laimėjimus” 
Baltuosiuose Rūmuose ir Vals
tybės departamente. Pasigarsi- 
nimui dedamos nuotraukos į pir
mą puslapį su vyriausybės as- 

-menimis. Čikagos LB garsiakal
bis ištisus puslapius prirašo 
liaupsinimu krašto ir PLB.

V. šilelis
i (Bus daugiau)

Montessori mokykloje

Montessori mokykloje moky
toja aiškino vaikams apie 
.kriorklius, o vėliau apie geize
rius ir klausė:
• —‘•'Kas yra geizeris ?

Visi vaikai nežinojo, tik 
vus Vincukas atsistojo ir 
sakė:
: — Geizeris yra krioklys,
ricf vanduo nekrinta, bet kyla 
į viršų.

pa

ku-

• H anksto.be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas la&ą ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardas ,____________________________
Adresas . ______________________________ .. .

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas _____________________
Adresas _______________________________

, kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovO 

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_ __dol.
Pavardė ir vardas________________________________________
Adresas___________________________________________ _____ «

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa- 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ________________________________________
Adresas ____________ ___________ __ _______________________

Ap. Skopas

JAV R LB Cicero apylinkės 
1980 metų valdyba

Metinis visuotinis narių susi
rinkimas į valdybą perrinko du 
narius — I. Petrauskienę ir A. 
Zumarą. V. Prūsui iš valdybos 
atsisakius, buvo pasiūlytas ir 
išrinktas A. Dumčius.

Dabartinis valdybos sąstatas 
yra toks: St. Pranckevičius, Ir. 
Petrauskienėj A. Dumčius, A. 
Skopas, L. Dubauskienė, D. Lie- 
pienė ir A. Zumaras.

Jiems visiems yra linkima tėvai, mokėdami nustatytą mo- 
darnaus ir sėkmingo darbo. 'kęst j, mokytojų algoms ir ki-

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL
INGAI IŠPILDOMI RECEPTAI - • FANNIE MAY 8AL-

Atdara šiokiadieniais nuo

Tel. 476-2206

DR. ANTANO J. GUSEN0 RASTAI
MAUJISNOSf OALIKa O A UTĮ N1PAHLASTAI ID0WU9 •YDTTO- 

JO, VI9UOM9HM VI IKI JO I» 9A4YTOJO ATSIMINIMUS
Or. A. J. Ovmm — MINTYS lt DAUBAI, 2SS (ML, iMIaaBos 1MB 

rnetq hykln*. J«blonMdc ir Totonlfio Unn*» (fianaa ir 
rfptalsM- ---------------------------- —" SMS

Or. A. J. — DANTYS, fs priNBar*. ir
dėtai* rlriWlaU, vietele MDO dabar tik —-■ SUS
MlnkMalr rlrteHab tik  •**

Dr. A. J. — AUKŠTA KIM.TOKA — XtAUtC> tNOatSS.
KMlocėe m • Mrropa lapOMbiL Dabar tik -------------- SUS

CHICAGO, ERE.

.lėti kelis tautiečius ir paversti didesnę įtaką į laikraštį. Jeigu 
; savo tarnais. kuri-nors politinė organizacija

— Manoma, kad prezidento 
Carterio įsakymas mažinti biu
džetą daugelį valdžios darbą dir
bančių žmonių paliks be darbo.

Minkšti viršeliai, 410 pat

Pridėk doleri paT- tCaidomi.

Čeki reikia išrašyti

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai Į 15.00

-» ' ' - ? » ‘ A* f h * i ■ — > - •

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

. 110.00

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

— ------- ----- --------Minkšti vtršelial--------  ---------------  9

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psL
Minkšti viršeliai 110.00

i — Naujiaoos, Chfcaga, &( ĮL fatųriay, Max*k 29,

anksto.be


THE LITHUANIAN DAILY NEWS

išklausyti ir kitos nuomonės, bet, Ciceroj, išgėręs. stiklą 
alaus, jis nedrįsdavo užtarti besiskundžiantį savo vien
mintį.

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc. 

1739 So. Hoisted Street, Chicago, K 60608. Telephone 421-4100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of January 1,1980 
Subscription Ratos:

Chicago $45.00 per year, $24-00 per 
six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

25 cents per copy

pusei metų ____
trims mėnesiam? 
vienam mėnesiui
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vienam mėnesiui
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Kūno Kultūros Rūmai Kaune

Ne tik buvusiems savo vienminčiams, bet ir Nau
jienoms jis pranašauja mirtį- Priminęs Cicero Life ir 
Chicago Daily News likimą, vakarykščiame Draugo 
įžanginiame jis šitaip rašo:

“Bet nors ir labai gražiai aptarta mirtis yra 
mirtis ir joks lietuvių laikraštis jos nenori. Ir todėl 
bet kokia kaina nori išsilaikyti. Pavyzdžiui čia ga
lėtų būti ir šiomis dienomis neišėjusios Naujienos, 
šiuo metu leidžiančios per savaitę penkis numerius. 
Jos šių metų sausio 17 d. paskelbė, kad teturi tik 
725 per paštą laikraštį gaunančių prenumeratorius. 
Tai pasibaisėtinai mažas skaičius. Be abejo, paski
rų numerių parduodama krautuvėse, bet šiaip jau 
visi laikraščiai ir žurnalai remiasi pastoviais ir 
iš antksto apsimokėjusiais skaitytojais. Amerikie- 
čai, pamatę tokią statistiką, nustebo. Esą tai neį
manoma, kad laikrštis su tiek pastovių skaitytojų 
galėtų egzistuoti, bet jam buvo paaiškinta, kad, kas 
amerikiečiams neįmanoma, tai lietuviams įmano
ma, nes lietuviai turi užsiskyrimolf-ryžto.”

(Draugas, 1980 m. Kovo 27 d. 3 psl.) 
Baronas nepasako, kas ir kam pasakė, kad pas lie

tuvius yra užsispyrimo ir ryžto. Tai pasakė teisybę. Jei 
gu nebūtų užsispyrimo ir ryžto, tai Naujienų nebūtų. 
Šis numeris jau nebūtų pasirodęs. Kada Baronas rašė 
mirtį pranašaujantį įžanginį, tai jis buvo tikras, kad 
Naujienos jau nebepasirodys, bet jos visdėlto išėjo. Šį 
kartą jos pasirodė dėka lietuvių ryžto. Reikia turėti viL 
ties, kad jis ir toliau pasirodys.

Bet visas kitas Barono pasakojimas yra tiktai ne
paprastai labai didelis ir gilus paties Barono ir jo va
dovų pageidavimas. Jie nori, kad Naujienos mirtų, kėd 
jos nesirodytų, kad jos negalėtų pačiam Baronui ir 
kitiems nervų dirginti.

Nė vienas save gerbiąs žurnalistas neskelbtų nepa
tikrintų žinių. Vienas tėvelis prieš porą savaičių, išsi- 
kirpęs apkarpytą pranešimą skaityti nemokantiems ar ne
norintiems lietuviškoj įstaigoj pasirodyti, pradėjo pasa
koti šmeižtus prieš Naujienas. Baronas tuos ‘tėvelio’’ paša 
kojimus įvilko į įžanginį ir paskelbė.

Sunku įsivaizduoti, kaip du katalikai, prižadėję vi
suomeniniame darbe kartu būti teisingais žmonėmis, 
gali skelbti netiesą. Jie ne tik patys pasižadėjo skelbti 
tiesą, bet ir iš.’šavo ištikimųjų reikalauja, kad jiems bū
tu sakoma tiesa.

Negražu ir nedora mirties reikalauti kitiems žmo
nėms. Nedora jos reikalauti seniausiam lietuviškam 
dienraščiui. Naujienos, kaip matote, dar nemirė. Jos 
nesirengia mirti. Turės progos pačiam Baronui ir ki
tiems jo draugams ir Vadams, pasakyti, kad šitokių ži
nių nedera skelbti ir dar negražiau pranašauti mirtį. 
Kad mirtis ateis, visi žinome. Mirsime įneš, jos neiš
vengs ir Baronas. Bet jis turi žinoti, kad Naujienos ne 
žmogus. Naujienos jau eina 65 metus. Ekonominiai sun
kumai, pradėję spausti visą kraštą, prispaudė ir Nau
jienas. Bet jos atsigavo ir tikisi atsistoti ant kojų.

Kol Amerikoje bus tautiečių, norinčių Naujienas 
skaityti, kol jose bus skelbiamos’ teisingos ir tikros ži
nios, lietuviams labai reikalingos, tai Naujienos eis. Jos 

i Amerikos Jau ėjo 65 metus, nėra jokio pagrindo manyti, kad jos 
negali dar 65 metus eiti.

Suprantama , kad Baronui būtų smagiau gyventi 
be Naujienų. Suprantamas ir Barono noras jas numa
rinti. Bet nėra jokio pagrindo rhanyti, kad jis tos Nau
jienų mirties sulauks. - - -

$15.00
$ 4.00

$45.00
$24.00
$ 5.00

$48.00
$26.00

Naujiena* eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 

$40.00 Orderiu kartu su užsakymu.

$45.00
$24.00
$12.00
$5.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vaL

Ir Baronas ryžosi įspirti
Aloyzas Baronas, pradėjęs garsėti katalikų rašy

tojas, toli gražu nepasiekęs nei Martain, nei karo lakū
no Antoine d’Exupery, ryžosi Naujienas įspėti. Jis pa
jėgė kelti vieną kitą modernaus gyvenimo problemą, 
bet nepajėgė vienos problemos išspręsti, kaip tai daro 
Maritainas. Be to, jis nemokėjo pakilti virš debesų, 
pasižiūrėti į žemėj knibždančius klausimus ir pasiūlyti 
vieną kitą naują sprendimą iki šio meto-sunkiai pralau
žiamam kevalui.

Pas Baroną nebuvo: tos aukštos dvasios, kuri turi 
pasireikšti kiekviename sudėtingame klausime; nėra i? 
to- pąjėgumo, kaip žiauraus karo metu skraindant 
virš galvos mirčiai, dausose spręsti nedidelį, bet 
reikšmingą klausimą. Sunkiausiomis gyvenimo valan

domis nė vienos nesiryžo spirti į parmuštą, kaip tai va
karykščiame Drauge padarė Baronas. Naujienos nie
kad blogu žodžiu nepaminėjo, niekad nepalygino jo su 
lietuviškam gyvenimui svetimais'politikais, kurie rei
kalauja visiškos ištikimybės ir gali be jokios abejonės 
nustumti į šąli 20 metu Lietuvos reikalus ir vadams 
dirbusį kunigėlį ir mesti laukan svarbų darbą dirbanti 
žmogų. Buvęs laikotarpis, kada nedidelė lietuvių litera
tūros klausimus puoselėjusi Chicagos lietuvių literatū
ros draugija suruošė lietuviškos novelės konkursą ir 
paskyrė Baronui šimtą dolerių premiją. Tada Baronas 
pinigingų daktarų dar nebuvo garsinamas ir nieka- 
jam neįsakinėjo, kur jis privalo konkursines noveles 
siųsti. Kaip tos draugijos, taip ir literatūrinės novelės 
konkursą rėmė Naujienos. Vos Amerikon koją įkėlęs 
ir Šimtinę laimėjęs,- Baronas pradėjo rašytoju garsėti. 
Jis džiaugėsi pirmąją premiją laimėjęs ir buvo paten
kintas, kad šimtinė, tuo metu turėjusia daugiau svorio, 
negu šiandieninė.

Praėjus dešimtmečiui,į Barionas susidėjo su visuo
meninio lietuviško gyvenimo dėsniu laužytojais. Jis ne
sutiko su visomis naujovėmis, atneštomis į -----------
lietuvių gyvenimą iš anapus, neišskiriant ardomiesiems 
darbams ir turėdavo kantrybės išklausyti seną katali
ką, išauklėtą pagal senas tikybiškas tradicijas, bet 
neturėjo drąsos pasipriešinti. Atrodė,- kad kartais jis 
žiauriems vadams nepritardavo, kad turėjo kantrybės

; PETRAS TARULIS

Ė ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
E SIMAS KURKULGIS IR KITI
A.

(Tęsinys)

““Simas Kurkulgis Viską darė kiek tik galėda
mas geriau. Jei reikėdavo suvestinę sumą, kaip 

7 reikalaudavo buhalteris, brūkšniu pabraukti, tai 
z tas brūkšnys Simui Kurkulgiui išeidavo be prie- 

kaistų, pakankamai ryškus, nei perilgas, nei per- 
trumpas. O visi skaičiai buvo parašomi jokių abe
jonių nesukeliančiu tikslumu. Net ant vienukės 
jis pastatydavo taškelį, kad, gink Pone Dieve, tos 
vienukės nesupainiotų su kokiu kitu skaičiumi. 
Viskas laiku, priderama tvarka būdavo įrašoma 
į jam pavestas knygas.

— Ponas Kurkulgi, tik neapsirik! — sakyda
vo buhalteris. Ir tai neišpasakytai įžeisdavo Kur- 
kulgį. Tik jo kuklumas ir nedrąsa priversdavo nu
tylėti šį kartų žirnelį. Bet krūtinėje jam pasida
rydavo sausa. Pirm visa ko Kurkulgis apsirik
davo labai retai, o antra, ir tai visų svarbiausią — 

Kurkulgi, būdavo taip pabrėžtinai'taria
ma, kad jis užsigaudavo. Buhalteris tuos, su ku
riais buvo bičiuliškas, kartais net vardu pavadin
davo: “tu, Vaciau, tu, Antonio”. Ir tai skambė
davo šiltai ir draugiškai. Kitiems, kurie kaip Knr-

kulgiui atrodė, savaime buhalterio pagarbos užsi
tarnavo, jis sakydavo, be jokio “ponas”: žirne- 
vičiau, Marginaiti, Keturka...” Tai taip pat skam
bėjo neblogai. O jam vis kažkaip paniekinamai 
“ponas Kurkulgi”.

Kurkulgis ir stengėsi. Dažnai nespėdamas 
per dieną viską surašyti, jis vakarais ateidavo į 
savo kamputį, įžiebdavo ant savo žalia gelumbe 
aptraukto stalo, lempą, taip pat žaliu gaubtuvu, 
ir- tokioje-nykioje šviesoje sėdėdavo - vakarais va
landą, dvi, tris, kol viską gražiai surašydavo, kol 
dokumentus surūšiuodavo ir susegdavo.

ŠtaFneseniai, gal prieš porą savaičių, jis taip 
sėdi po tuo savo žaliu gaubtuvu ir, visus savo ki
tus rūpesčius užmiršta, iš lėto berašąs sau ra
miai. Staiga atsidaro durys. Duryse pats vyliau
sias direktorius. Jis, matyt, turėjo šiuo neįpras
tu metu, kokį ypatingą reikalą banke, o gal šiaip 
sau, pro šalį eidamas, užsuko. Kas čia suvoks pa
ties vyriausiojo direktoriaus mintis ir suma- 
manymus.

Šiuosyk vyriausias direktorius nėjo>_ kaip 
Kurkulgis pradžioje spėjo tiesiog į savo kabine
tą. Jis vieną minutę stabterėjo duryse ir, pama
tęs Kurkulgio kampe šviesa, visai nelauktai pa
suko į salę ir, pamatęs Kurkulgio kampe šviesą, 
visai nelauktai pasuko į salę, tiesiai prie Simo 
Kurkulgio, kuris, kaip žalias žiogas, čirškė savo

JONAS VAIČIŪNAS

BENDRUOMENĖS IŠPRIEVARTAVIMAS
MARQUETTE PARKO APYLINKĖJE

(Tęsinys)

Dar prieš Valdybai išeinant 
iš salės, lydimiems “naujųjų na
rių” ūūūū ..., dr. Danilevičius 
paklausė susirinkimo dalyvio, 
PLB pirmininko Br. Nainio, ar 
galimas toks balsavimas. Nainys 
neatsakė nieko, tik po kelių mi
nučių atsistojęs pareiškė Apy
linkės Kontrolės Komisijai ne
pasitikėjimą.

Toks PLB pirmininko išpuo
lis nustebino net ir ‘anos pusės” 
baJsuo|ojus, neš jokie įstatai ne
numato tokio Atvejo, o, antra ir 
svarbiausia, PLB pirmininko

bo, taip ir toliau vykdė. Didelę 
kliūtį užtvėrė tame -neteisėta
me susirinkime išrinkta valdy- 

į ba, rytojaus dieną nuskubėjusi į 
• Chicago Savings & Loan Assn, 
taupymo bendrovę ir sulaikiusi 
pinigų mokėjimą tikrajai Vai-

■1

■c 

II

rinkimas turėjo teisę padaryti <jybai. Pinigai buvo įšaldyti dė- 
vienokius ar kitokius sprendi- toje įstaigoje dirbusios p.
mus. Tai netiesa. Susirinkimas 
tūri teisę daryti visokius nuta
rimus, neprieštaraujančius LB 
įstatams. O įstatus keisti apy
linkių susirinkimai neturi jo
kios teisės. LB įstatų ’91 skyrius 

■ sako: “LB įstatų keitimas įrašo
mas į LB Tarybos sesijos darbot 
varkę sesiją šaukiant”, 92 — 
skyrius kalba: "Keičiant LB įs
tatus, nutarimai daromi sėgįjo- 

' je dviejų trečdalių balsų daugu- 
ma .

9c>-ias skyrius kalba apie tai-

Grėbliūnienės, žmonos to pačio 
Grėbliūno, kuris metiniame su
sirinkime buvo’ iškėlęs klausimą 
rinkti visą valdybą.

Kadangi Valdyba nepripažino 
neteisėtų rinkimų, Balys Rau
gas, JAV LB Krašto Valdybos 
vice pirmininkas savo datuotu 
1974 S — 7 drenos raštu taip 
sakė: “.., tvarkingai praėjęs 
ihėtinis apylinkės susirinkimas 
išrinko naujus apylinkės valdo
muosius organus. Naujoji JAV 
LB Marquette Parko apylinkės

tikslas yra ne kiršinti ir griauti, sykies: “Priimant ar keičiant i valdyba, kuriai pirmininkauja 
bet nelygumus išsiaiškinti ir į LB taisykles, nutarimai daromi Vladas Velža, jau prisistatė 
stengtis vesti prie to bendruo- Tarybos sesijoje dalyvaujančių

■ Tarybos narių balsų dauguma”, prašyti, kad Jūa pademonstrup- 
, LB Tarybos sesijoje priimtų f ' 4 '—‘ '
įstatų ir taisyklių nesilaikė me-1 ningumą (toks jų bėndrūomeriiš 
tinis susirinkimas nei LB Tary-; kas’ sąmoningumas jau buvo pa
bos rinkimų komisija. Tikslas:. demonstruotas susirinkime- J.

JAV LB KV-bai.. .# ... noriu.
meniško solidarumo, kurį LB 
vadovai skelbia, ir kuris pripa
žįstamas aukščiausia dorybe...

Nainys sutriuškino ne tik įs
tatus, bet ir bendruomenišką šo- __ _ ____ _______ _ ________ _
lidarumą- Uz nepasitikėjimą bal atsikratyti nepritariančiais jų i V.) ir pozityviais darbais jsijung 
----- — ------------ r asmenų • užmojams, t. y. silpninti ir ga- [ tumėte į Jūsų apylinkės' bend- 
(vėveik puse su Valdyba buvo liausiai visai panaikinti AITą,I ruomeninę veiklą., 
išėjusi iš1' salės).----------------------- ’ '

Apie Kontrolės Komisiją įsta-f vadovavimą perimti į šaVo ran-1 pasaulyje pasklidę'Jiettrviai sti-

tumėte bendruomenišką1:' sąmo
ningumą (toks ju bėndrūomeriiš

savo tik vienuolika
n

vėliau ir VLIKą. — visą politmįl ToW. rašte’sakoma “Jeigu

kas. Savaime suprantama, kad [-daro vieningą Lietuvių Bend- 
rinkimas renka trijų narių Apy . duplikacija. didžiai kenkia tiek

išėjusi iš' salės).

tai kalba taip: “Apylinkės susi-

linkės Kontrolės Komisiją, dve
jų metų terminui (skyrius 76, 
skyrelis b.).” Kontrolės Komisi
ja buvo išrinkta praeitų metų

politiniams, tiek kultūriniams, 
reikalams ir tampa kliūtimi 
pritraukti jaunimui. Valdyba 
buvo tos minties, kad, be abejo- 

metiniamė susirinkime, kaip ir ( nės, kultūrą nuo politikos griež- 
Valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė dar 
buvo pakeista ir ta prasme, kad 
pirmiau vykdyti “vsildyfyos” rin 
kimus, o tik po rinkimų dūoti 
Valdybos veiklos pranešimus. 
Matyt,- buvo prisibijota, kad-po 
Valdybos pranešimų gali susi
prasti susirinkime pirmąsyk pa
sirodę dalyviai.

Susirinkimas nebuvo teisėtas 
jau ir dėl to, kad nebuvo nei 
Valdybes, nei Kontrolės Komi
sijos pranešimų. Nebuvo 
tomas nė praeito metinio 
rinkimo protokolas.

Kai kurie tvirtino, kad

skai-- 
susi-

susi-

tai skirti neįmanoma, bet vado
vavimas neprivalo būti padalin
tas, jis turi būti centralizuotas. 
Nesąmonė būtų, jeigu būtų dvi 
ar trys Švietimo Ministerijos, 
dvi Užsienio Reikalu Ministeri
jos, ar panašiai. O kada buvo 
pajusta, kad, juo toliau juo la
biau, siekiama bendradarbiavi
mo su pavergėju tiesiogiai ar su 
jo įgaliotais žmonėmis, — paaiš 
kėjo ir jų tikslai. ’

TOLIMESNIEJI ĮVYKIAI
Po “rinkimų” Marquette Par

ko Apylinkės Valdyba, žinoda-

ruomenę, tai reikia ir siekti, kad 
mūsų bendruomeninį gyvenimą 
lydėtų darbų dama, pakanta 
kitaip mąstantiems ir nusilenki
mas daugumos, valiai”..

Kaip jie reiškė pakantą ki
taip galvojantiems ir kaip jie nu 
rodė pavyzdžiais darbų damos 
klausimą, aiškiai matėme. Jei
gu dama ir pakanta bus tik to
kia, LB niekad nebus vieninga 
ir niekad nepasieks jos kūrėjų 
numatytų principų.

(Bus daugiau)

— Andrei Gromyta pareiškė, 
kad atomo ginklų apribojimo 
sutartis (SALT II) yra labai 
svarbi.

— Amerikos automobilių pra-
ma savo įstatymiškai pagrįstą moti ė prašo apsaugos nuo japo- 
teisėtumą, savo darbą kaip dir- nų automobilių pramonės.

kamputyje.
Simas Kurkulgis apstulbo. Mat. jis turėjo 

tokią mažą silpnybę: bedirbdamas, jei arti nieko 
nebuvo, sau vienas dainuodavo. Jis vienas likęs, 
reikia pasakyti, labai įvairiai jausdavosi, todėl 
ir niūniuodavo. Jis nemėgdao tų dainelių, ku
riasvisi dainuoja. Jis čia pat sukurdavo jo, to 
momento nuotaikai atitinkančią, savotišką kom
poziciją. Pavyzdžiui, šiandien, tik prieš akimir- 
ką, buvo baigęs tokį .šaunų posmą:

0, ja^jaai, o, ja—jaai ...
Ir tas paskutinis “o ja—jai” buvo ištartas vi

sai garsiai. Mat, dažnai posmo pabaiga sutapda
vo su kuriuo nors jo vieksmu — ar paskutiniu 
skaičiumi didelėje sumoje, ar su tuo brūkšniu, 
kuriuo jis kiekvieną svarbesnę sumą mėgdavo 
pabraukti. Paskutini garsą šį kartą Kurkulgis 
išvedė savo tenoriuku gana skambiai.

Ir vyriausias direktorius galėjo jį nugirsti! 
J.s kaip tik tuo metu pasirodė duryse, štai kodėl 
dėl staigumo Kurkulgis kelis kartus mirkte ėjo, 
ojsmilkiniuos jam ūžterėjo dvi, trys bangos.

Vyriausias direktorius ėjo per salę, tarp 
prietemoje skęstančių stalų, > tiesiai Kurkulgio 
linkui. Jis ėjo ten ypatingu žingsniu, kokiu vaik
ščioja savo banke visi vyriausieji direktoriai. 
Ant pečių žvilgą kailiniai. Jų kaina kažkokiu bū
du buvo žinoma banko net mažiausiems tarnau-

tojams. Ir Kurkulgis jau seniai žinojo, kad jis ir 
per penkiolika metų, nieko nevalgydamas ir nė 
cento iš savo algos neišleisdamas tokių žvilgan
čių kailinių nenusipirktų.

Vyriausiojo direktoriaus rausvame, nerū
pestingame dabar veide, kaip liepsnelė tamsoje, 
šiureno lengva, tokia maloni šypsena.

— Bepiga jam turėti tokią gerą, tokią taurę 
šypseną, juk jis vyriausias direktorius! — visa
dos galvodavo Kurkulgis.

Labas vakaras, — aksominiu tembru nuo
laidžiai jis psveikino, kaip uždegtą degtuką, pa- 
styrusį Kurkulgi. — Dirbame?

— Reikia. Turiu kai kurias sąskaitas... po
nas direktoriau, ponas vyriausias direktoriaus, 
sumišo Kurkulgis.

— Atsiprašau, — pasakė vyriausias direk
torius, bet jau be ceremonijų pasitraukė arčiau 
prie savęs knygą, į kurią Kurkulgis buvo įrašęs 
dabar visas virtines įvairių skaičių. Buvo “matyt, 
kad vyriausiam direktoriui tie mažmožiai visai 
neįdomūs, bet jis tik dėl pavyzdžio, dėl savotiško 
mandagumo žvilgterėjo į tą storą linijom sker
sai išilgai sukapotą knygą. . X

Daug darbo... — pridėjo vyriausias di- 
lektorius, lyg klausdamas, lyg šiaip sau daryda
mas pastabą.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAlSKINIMA
KIEKVIENĄ DIENA RŪTINI KPlK<ClOfU,

“Pakęskite vieni kitus ir vienas kitam atlėk kite, 
kaip Viešpats jums atleido.” — KoL 3.13.

Visuomet turime būti pasūengę atleisti. M isų ai.. 
mas ir noras atleisti ir nematyti nieko pikta, tuii pasirodyti 
suose mūsų žodžiuose ir darbuose. Tuo atžvilgiu nr.es būsime 
našūs į Dievą, nes jis yra maloningas, palankus, labdaringas n 
atleidžiąs mūsų nusidėjimus. Mūsų širdys turi būti papildytos 
tokios atleidimo ir pasigailėjimo dvasic's, iaip, k. d r., u.. .,u>ą 
veidų nepasirodytų pyksmas arba rūslavhnas. Iš tik c š idles 
turime atleisti savo broliams, o tada mūsų dangiškasis Tėvas at
leis mums mūsų nusidėjimus.

<T
O

vi-
pa-

av. RASTO Y YRJMP •
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. X Y 10303

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Wtedical BuHdins) Tel. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal ausi tarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti g'lA-BUM

ŽUDIKEI j 
220,000 D (

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Wo«*ch<ster Community klinikos 
Medicinos direktorius

1931 S. Manheim RdM Westchester, Ii.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

Tel.: 562-2727 arba 562-2723

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 Wnt 103 rd Street 
Valandos pagal ausitartea.

DR. FRANK PLECKA^ 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2619 W 71 St. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’”

VaL agai raštarimą. Uždaryta treč

Ir

NEW YORK, N.Y. - D.-, fer-! 
man Tarnower savo t'.s.amente 
buvo palikęs $220,00 savo 
bendradarbei Jean H .rr's ku
ri vėliau nušovė ‘ ue-.-jrsd le 
Diet” knygos autdrių. Dabar pa-i 
aiškėjo, kad dr. Tarnower buvo 
parašęs testamentą ir padėjęs į 
Westchester County archyvą.'

Testamentą perskaičius pa
aiškėjo, kad dr. Tarnower di
džiausią sumą pinigų paliko sa
vo bendradarbei Jean Hams, 
mergaičių mokyklos vedėjai.

Jis taip pat paliko $200,000 
vyriausiai savo slaugei, 40 melų 
Lynn Tryforus, dviejų vaikų di- 
vorsuotai motinai. Be to', jis pa
liko stambią sumą pinigų abiem' 
josios vaikams mokslus eiti.

Dr. Tarnower paliko $350,000 
savo vaikams, kad jie galėtų 
baigti mokslus iri įsigytų nau
dingą amatą. Dviem namų pri
žiūrėtojom jis pailko po $35,000.

Visą savo turtą daktaras pali-

Dr. DOvas Zaunius

JONAS KUTRA

DR. DOVĄ ZAUNIU PRISIMENANT
š:met sukako 40 metų nuo atsiminimais, 

m"su žymaus valstybininke? — 
i-ganiečio

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST C3rd STREET

Dr. Dovas Zaunius gimė 1892 
užsienio reikalų mi- metų birželio mėn. 19 d. Rokai- 

nisterio dr. D. Zauniaus mirties, čiuose, Pakalnės apskr., Mažo- 
Noriu tad šia proga pasidalyti Į joje (Prūsų) Lietuvoje. Šeimoje 
su Naujienų skaitytojais kai ku- augo 9 vaikai,, iš kurių Dovas 
riais atsim nimais, juo labiau, buvo jauniausias. Tėvas, taip 
kad ir man teko tuo pačiu lai- pat Dc’vas Zaunius, buvo apsi- 
ku dirbti Užsienio reikalų mi-i švietęs ūkininkas, tvirtas lietu- 
nisterijoje (URM). Esu dėkin-1 vininkas, evangelikas liuteronas, 
gas p. V. Zaunienei, kuri, šiuo .• Motina net vnk;škai nemokėjusi, 
metu kukliai gyvendama su sa-i 
vo sūnumi Santa Barbaroje, at-1 
sakė į kai kuriuos mano klausi- 

_£ t _  xmus. Teko pasinaudoti ir kitų
ko moterims, su kuriomis ilgus i dvūejų diplomatų — min. P. Kli
matus dirbo. ' nio ir d-'. A. Geručio paskelbtais

ketvirtd. 5—7 var. rak.
O*i»o 776 "M* '

Raddanctfos tetef.r M3-554.*

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ Y 

Mndra praktika. epac. MOTERŲ U< 
Ofl«a« 2652 WEV Ty«'”- 

Tai P» 9-1223
JKISO VAL.: pirn, tetrad., eraču

oagal ttMdttrfrrw

ORTHOP5Da»-PBOTEZISTA> 
Apautai - Pr^teiai. Med bar

Svečia# oa«atba kDfaaaa.
Vreh Supports) Ir t t

KONSTANCIJA BADŽIUS
Mirė 1980 metais kovo mix 7 džeua ir palaidota 

kovo 11 dieną Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Velichė Konstancija Radžius negali atsidėkoti tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją į am
žinybės vietą. Tc<lėl mes, atmindami ją ir apgailėdami jos 
mirtį, dėkojame draugams, atvykusiems j šermenis, atsiun- 
tusiems gėlių ir palydėjusiems į kapus.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Petrui Bieliūnui už 
mandagų ir tvarkingą patarnavimą, dėkojame karstane- 
šiams, nunešusiems ją į amžinojo poilsio vietą, ir visiems 

’ laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, draugams bei pažįs
tamiems. O Tau, mūsų mylimoji, sakome: Ramiai ilsėkis 
šaltojoj žemelėj.

. ’is ■ Watt 63H St_ Ch leap*. VI. 6M*< 
Ta».f.; PRaapact 4-5634

a: brolis B-dris ir giminės.

Tuo metu Bakaičiai, ypač Zau
nių šeima buvo lietuvybės cent
ras. Tėvas buvo vienas iš Biru
tės draugijos steigėjų (1885 m.), 
jis daugelį mėtų buvo ir jos pir
mininkas. Draugijps tikslas bu
vo kovoti prieš vokietininkų nu
tautinimo pastangas, stiprinti 
lietuvybę (inoky-klose lietuvių 
kalba jau buvo Prūsų karaliaus 
uždrausta). .

Birutės draugija savo veiki
mą buvo išplėtusi per steigia
mus Maž. f/etuvoje skyrius.

Bė dr. Dovo, yra pažymėtina 
! ’.r kita jo sesuo — Morta Zau- 
niūtė. Tai didelei veikėja, lietu- 

; vybės ir sp?.udos» rėniėja. Mano- 
Į ma, kad ji turėjo nemaža įta- 

| i kos ir savo broliui — dr. Dovui 
5 j išaugti tvirtu lietuviu, nežiū- 
| i rint, kad jis nelankė jokios lie- 
lltuviškos mokyklos, šeštadieniais 
IĮ Doviukas turėjo skaityti tėvų 
| į namuose lietuviškai sena kalba 
i] parašytą šventą :Raštą. Taisyk- 
|| ingos iie uv u Icalbcs ir rašybos 
'V " i m?i ė latras Mikolainis.

l‘ko tvirtas lietuvis.
Vė’iau tę'sę studijavo Muen- 

• ’-eno Kailis. Berlyno ir Kara- 
.uJiaus universitetuose. Kara- 
••■• u’e įsigijo ir teisių dakta-’ 

ro laipsnį.
Pasak A. Geručio, dr. Zaunius 

■la ig auda domėjosi civiline ir . 
baudžiamąja teise. Nušvisdavu-” 
; os jo akys, kai jis atmintinai 
galėdavo pacituoti “Corpus iuris 

vilis“ v'eną ar kitą tekstą. Gąl 
ai padėjo jam išvystyti tokią 

geležinę logiką, kuria jis buvp 
apsišarvavęs, bediskutuodamas 
gu kitų valstybių atstovais. Ir 
vėliau mėgdavęs atmintinai pa
cituoti vieną kitą ištrauką iš Se
nojo Testamento. Turėjo labai 

,^erą atmintį.
Susikūrus N e p r i klausomai 

valstybei, Lietuvos užsienio rei
kalų ministerija formavosi pa
mažu. Iš pradžių užsienio reika- 
us tvarkė pats ministeris pir
mininkas prof. A. Voldemaras. 
Antrajame. — M- Sleževičiaus 
kabinete URM-c’s valdytoju bu
vo paskirtas prof. A. Janulaitis. 
Sleževičiaus kabinetui pasitrau
kus į Kauną, UR ministro parei
gas perėmė prof. M. Biržiška, 
buvęs vyriausybės įgaliotinis 
Vilniuje. Notos buvo rašomos 
ministerio pirmininko vardu.

Nei Dovydaičio, nei Sleževi-Į 
čiaus kabinete užs. reikalų mi-:: 
nisteris dar nefigūravo. Visa 
Lietuvos diplomatija tuo metu - 
buvo nusikėlusi į Taikds konfe
renciją Paryžiuje, kur buvo- 
sprendžiamas apskritai Lietu
vos valstybės egzistencijos rei
kalas. Lietuvoje veikė tik Infor
macijos centras.

Pagaliau 1919 m. apie gegu
žės mėnesį pradėjo lipdytis vi
sas URM-os centras — trečiame 
buv. Lietuvos banko aukšte.

Pirmuoju URM^-os > patarėju 
buvo pakviestas dr. D. Zaunius 
(1919.1.15), o rugsėjo mėn. jis 
jau buvo paskirtas politinio de
partamento direktoriumi. Ypa
tingiems reikalams valdininku 
buvo paskirtas teis. Juozas Vai
tiekūnas. Prieš tai dr. Zaunius 
dirbo vokiečių leidžiamoje lie
tuviams “Dabarties” redakcijo
je. Jis save laikęs socialdemo
kratu (P. Klięnas). Po to greitai 
pradėjo steigtis ir Lietuvos at
stovybės užsieniuose.

(Bus daugiau)

— Aukso uncija tekainuoja 
174 dolerius.

SUSIRINKIMŲ

Si

FLORIDA The New-Way Apple Pie

lankė Tilžės giin- 
'.aigė 1911 metais. 

Salėjo pasinaudoti Prūsijos vai-

Lietuviu Pensininkų S-gos narių su- 
! sirinkimas įvyks balandžio 2 d., tre- 
člad.enį, 2 valandą popiet Gage Park 
Fieldhouse patalpose, So. Western ir 
55-tos gatv. kampas. Nariai prašomi 
gausiai dalyvauti susirinkime. Yra 
daug reikalų aptarti. Valdyba

Mažeika 8/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIK1S
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮS’rAIGA

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

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago®

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 8a. UTUAMCA AVE. TeL: YAH. 7-34U1

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, HL _ TeL: OLympic 2-100J

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir slapu m< 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ

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

Galėjo pasinaudoti Prūsijos val-l Brigthon Parko Lietuviu Motery 
džios ducfdama stiirendlja. Tuo klubo-eilinis narių susirinkimas įvyks 

.... j ..... ,. ketvirtadieni, balandžio 3 d., 1 vai. judu vokiečių administracija li-Įpopiet Anei§s salėje, 4500 So. Tal- 
kėdavosi pakreipti mokinius vo- man Avė. Narės prašomos atsilankyti. 

.... o . ta -nes yra daug svarbių reikalų aptarti.
1 r.etybes pusėn. Bet Dovas pasi- Bus ir vaįšės. g. Strungys, sekr.

PETRAS BIEUUNAS
4348 So. CALIFORNIA ĄVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANiCA AVĖ. Tel: YArds 7-1.33-1139

PERKRAUSTYMAJ

— MOVIN G
Latalmai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

REpublic 7*1213
Virginia 7-6672

MOVING
Here’s real, homemade apple pie made a new way that's 

light, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 hour*. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make liSe easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate all baking for this luscious pie.

Amber Apple Pie
1-1/21

Mirė Louisville, Kentucky. Gyvenusi 
Marquette Parke, Chicagoje.

P. J. RIDIKAS
8354 So. HALSTED STREET

Apd rav«*»« »»rkr»w«tT^i«9
U Ivalriy *t«nnnv.

ANTANAS VILIMAS
T*l. 376-1M2 arte 376-5994

.----- ■ -- ------- r*

2 
2/3 
1/4 
1/8

2
1

1/2
1

eups coarsely chopped 
peeled applet (about 
2 medium)

cup chopped pecan* 
baked 9-inch graham 

cracker crumb crust, 
pooled . #

PATS SKAITYK IR DaR K1 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*

package (3 oz.) lemon 
flavor gelatin 

tablespoons sugar 
cup boiling water 
teaspoon Cinnamon 
teaspoon natmeg 
cups ice cubes 
container (8 oz.) frozen 

whipped topping, thawed
Dissolve gelatin and sugar completely in boiling water, 

stuTing 3 minutes. Add spices and ice cubes and stir constantly 
until gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any 
unmelted ice. Using wire whip, blend in whipped topping; then 
whip until smooth. Fold in apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple slices, if desired.

.Xo.'r. iLp spple abces in lemon juice to prevent darkening.

Mirė 1980 ni. kovo 27 d. rylą, sulaukus; 88 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Papilės parapijoje.

Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Algird, marti lauraine, keturi 

anūkai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionė buvo žmona mirusio Frank Žavisi ir molina 

mirusios Susan Peters.
Sekmadienį 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus j 

Marquette kc'Įdyėioje, 2533 W. 71 si St., Chicagoje.
Pirmad enį, kovo 31 d., 11 vai. ryta bus lydima iš kop

lyčios j Lietuvių Tautines kapines. i
Visi a.a. Mary Zavist giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžia: kvicč’anri dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą._______

Nuliūdę lieka: I
SŪNUS, MARTI, ANŪKAI, GIMINĖS. '

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. TeL 176-23451

RADIJO BUMO* VALANDOS

LiatvviŲ kalba: kasdiac nuo pir
madienio iki penktadienio 4IX) 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais rt 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Ved*{a Aldona IMukus
Tek*: HE—Hdk 6-241J

7159 $0. AAAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO, ILL. 40629

t—in.ri  i ■ 1

Naujienoj Chicago, 8, Įll.

TeL YArds 7-1911

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching last 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 pi" " ' 1 111 """
itching. c LU ■ „,iCOZENE




