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knygos išleidimo

ŠACHO OPERACIJA 
BUVO SĖKMINGA

kinimo .kalbą pasakė kun. Juo 
?as Prunskis.

VULKANO VERSMĖS
INTENSYVĖJA .

MIESTŲ ETNINIUOSE 
KLAUSIMUOSE

-^-Ūkininkai apskaičiuoja, kad 
pieno galonas (urėtų pabrangti 
dar 8 centais.

buvo paruošęs 200 
kusius

Į ‘Chicagą atvyko naujas Iz
raelio geri, konsulas Moshe Gil
boa, skirtas aptarnauti JAV Vi- 
durvakarius. Anksčiau jis yra 
buvęs Izraelio diplo'matinėj tar
nyboj Irane.

Į jo priėmimą kovo 23 d. buvo 
sukviesta įvairių tautybių atsto
vai. Pakviestas ir kun. J. Pruns
kis jam įteikė knygelę “Lithua
nia’s Jews and the Holocaust” 
ir priminė, kad Sov. Sąjungos 
atsiunčiamais liudijimais ir do- 
kumentais negalima pasitikėti; 
taip pat pabrėžė, kad jokiu bū
du negalima kaltės mesti visai 
jietuyių tautai, kam generalinis 
konsulaspritarė. *

liai užfiksuoti ekrane ir dar tiks- 
NBC jau 

ir ne

tvirtino, kad jėz 
sriūbčiojo pasitari

JO NUOTRAUKOS PARODĖ JĖZUITĄ ALGIMANTĄ KEZĮ 
NE BAŽNYČIOJE, BET PRIE KAVOS PUODELIO

— Lenkai nori Žalgiryje pa
statyti didžiulį paminklą. 1410 
metais Žalgiryje Lietuvos ka
riai sumušė vokiečių riterių va 
dovaųjamas karo jėgas.

DĖL BATŲ “KARO NUSI 
KALTELIAMS”

— Aukso uncija šeštadienį 
ainavo $168.

>aprastai jautrių aparatų 67 mi- 
ijorų dolerių sumai. Ji nežino, 
ir galės iš rusų tas sumas ir Ži
lionis perduoti reikalingas me
džiagas atgauti. Bet NBC. turi 
viską apdraudusi. Jeigu Sovietų 
.aidžia negrąžins arba grąžins 
<ą nors sugadintą, tai apdrau- 
lo's bendrovei turės atlyginti 
NBC.

Sovietų valdžia praeitą penk
tadienį paskelbė, kad 105 vals-

— Afrikoje rusai kontroliuo- 
a Pietų Jemeną, Mozambiką, 
Angolą ir Siriją. Rusai gali kon
troliuoti kelią iš Persijos įlan
kos i Europa.

Chicago, Ill. — Pirmadienis, Monday, March 31, 1980

RYTŲ IR CENTRO EURO
POS TAUTOS

Ik

Rytų ir CentM Europos tautų

PADĖKA LIETUVIŲ
.< DRAŪtcŲl

Atstovų Rūmų Užsienio reika
lų komiteto pirmininkas kon- 
gresmanas Cl. J. Zablocki pain
formavo Amerikos Lietuvių Ta
rybą apie Valstybės . departa
mento sutvarkytą Lietuvos Dip
lomatinės tarnybas finansavimą.

.ALTos pirmininkas dr. Kazys 
Šidlauskas padėkojo jam už pa
rodytą Amerikos lietuviams pa_- 
lankumą ir kartu paprašė daryti 
žygių, kad būtų užtikrintas Lie
tuvos atstovybės tęstinumo rei
kalas, palengvinant ateities ak
reditavimo galimybes.

lybės psižadėjo Maskvos oliin- 
piadoje dalyvauti, bet yra ne
mažai valstybių, kuries nesiren
gia dalyvauti ar dar neapsi
sprendė. Atsisakė Maskvos olim
piadoje dalyvauti JAV, Saudi 
Arabija, Kenija, Paragvajus, 
Honduras, Malaizija ir Albanija. 
Grupė geriausių Afganistano 
sportininkų išvažiavo į Maskvą, 
bet Indijoje pareiškė, kad jie į 
Maskvą nevyks dėl nepaprastai 
didelių rusų vedamų žmonių žu
dynių Afganistane.

Evanston Township aukštes
nioji mokykla pranešė, kad Į tds 
mokyklos Holocaust studijų 
programą. įtraukta ir medžiagą 
iš ALTos išleistos kun. J. Prūns- 
kįo knygutės “Lithuania’s Jews 
and the Holocaust”. 4 1

ARGENTINOJE NUO ŠIRDIES SMŪGIO
- MIRĖ KVIRINAS RUNIMAS

GRĄŽINS IZRAELIN 
TERORISTĄ .

’ CHICAGO, Illinois. — Praeitų 
metų gegužės mėn.v 14 d. Izrae
lyje, Tiberio mieste, sprogo 
bomba ir užmušė du mokyklinio 
amžiaus berniukus. Kvotos duo
menimis nustatyta, kad bombą 
padėjo Jordanijos pilietis Ziyad 
Abu Eain, po įvykio atvykęs į 
JAV pas gimines, gyvenančius 
Čikagos šiaurės vakarų apylin
kėje. Rugpiūčio mėn. jis buvo 
areštuotas, o penktadienį Dist- 
rikto’ teisėjas Frank J. McCarr 
nusprendė ištremti į Izraelį.

Nuteistojo advokatas bylą ati
davė svarstyti aukštesniam teis
mui. Abu Eain kaltinimas esąs 
politinis aklas, ir jo teismas Iz
raelyje bus Vienašališkas.

CICERO, III. — Čikagos lietu
viams pažįstamas Kvirinas Ru- 
nimas penktadienį, kovo 28 die
nos pavakare Argentinoje, Bue
nos Aires mieste, gavo stiprų 
širdies smūgį ir mirė, pranešė 
Liudvika Dubauskienė, gavusi 
žinią iš Runimo dukters Danos, 
gyvenančios Ciceroje, kur ir abu 
Runimai turėjo namą. Runimas 
buvo širdininkas ir buvo pri
verstas vartoti vaistus skaus
mams raminti.

— National Review žurnalas 
įastarajame numeryje kelia 
klausimą, ar už buvusį Kalifor- 
ūjos- gubernatorių Ronald Rca- 
;aną balsuoja pogrindžio bal
suotojai, ar nuomonių apklausi- 
lėjimo institucijos teikia netiks
iąs žinias? Prcz. Carterio ir se
natoriaus Kennedy kontesle ži
nios pateikiamos beveik tiks- 
ios, bet tik ne Reagano. Institu- 
■ijos skelbė, kad Reaganas Flo
ridoje gaus 42% balsų, o gavo 
>7%, Georgijoj — 40%, o gavo 
’0%. Panašiai buvo Alabamos 
r Illinois valstijose.

reiškia, kad NBC nutraukia i.; 
anksto pasirašyta sutartį su So
vietų valdžia ir olimpiadoje ne
dalyvaus. NBC. tr ip pat nemokės 
rusams dar 11 milijonų dolerių 
kuriuos turėjo mokėti prieš lie 
pos 19-rugpiūč' j 3 d.

NBC jau yri nupirkusi ir nu 
siuntusi į Sovietų Sąjungą įvai

Argentinon Runinnas išskrido 
paskutinėmis vasario dienomis, 
o Čikagoje buvo laukiamas ba
landžio 7 diena. Runinnas su 
žmona, palikęs ištekėjusią duk
rą ir sūnų Čikagoje, išvyko j 
Buenos Aires, kad galėtų sutvar
kyti likusios savo nuosavybės 
reikalus, žinią apie tėvo mirtį 
vaikams pranešė R mimo žmo
ną, kartu su juo va/.T.ėjusi į 
Pietų Ameriką.

Runimas aktyviai dalyvavo 
Amerikos lietuvių visuomeni
niame darbe, buvo veiklus JAV 
Lietuvi!] ■ Bendruomenės narys. 
Kai jėzuitai garsino Vilniuje ga
mintus filmus, tai Kv. Runimas 
buvo nuėjęs Į Lietuvių jėzuitų 
(Jaunimo) centrą kartu su ki
tais Čikagos lietuviškų, organų 
zalijų atstovais ir prašė jėzuitų 
valovybę minėtu filmų nerodyti.

Ukrainietis dr. Mvron Kuro- .<■. ■ *. .-- ■ -
pas, buvęs JAV.prezidento spe
cialias padėjėjas^etniniams reika
lams, dabar; paskirtas mieštų 
etninių reikalų direktorių tary- 
bo'š nariu. Dr. Kuropas nuošir
džiai domisi lietuvių reikalais.

Kongresmano Dante B. Fas-; draugystės sąjunga, kuriai pri- 
cell rūpesčiu Rytinės Floridos- klauso rumunai, serbai, slovėnai, 
Amerikos Lietuvių Tarybos re 
zoliucija, priimta

ITALAI GINASI NUO 
TERORISTŲ

ROMA, Italija. — Italų poli
cijos dalinys, sudarytas ’Raudo
nosios brigados nariams gaudy
ti, praeitą penktadienį išaiškino 
vienos teroristų grupės centrą 
Genuvoje, apsupo namą ir pa
reikalavo iškelti rankas h’ pasi
mokyti. Jauni teroistai, prisie
kę nepasidt jti, tuojau pradėjo 
atsišaudyti ir gintis.

Už paros valandų policijai pa
vyko pakloti ant šaligatvio vi
sus keturis “brigadierius”, ne
pajėgusius pabėgti. Policija bu
vo apsupusi namą, paleidusi ke
lis šūvius į langus ir patarusi 
pasiduoti, bet apsuptieji nepa
noro paklausyti. Visi ten žuvo. 
Italų pobcija išskyrė grupę sa
vanorių policininkų, pasiruošu
sių nuginkluoti jaunuolius.

Policija nustebi, kai tame bu
te rado didoką kiekį adresų iš 
kitų miestų. Policija yra pasiry
žusi apklausinėti kiekvieną, ku
rio adresas buvo įrašytas Rau
donosios brigados narių knygu
tėse. Nuginklavus visus “briga
dierius’, nepažįstamas paskam
bino Genuvos laikraščiui 
bus “atsilyginta" -- už lai ji 
nužudysiu 10 policininkų.

— Gallup instituto duomeni
mis, dabar už didesnį gynybos

i ir nero
dyti Jėzuitų centre okupuotoje 
Lietuvoje pagamintų filmų. Jė
zuitai aiškinosi, kad minėtus 
filmus rodo kiti. Jie tik išnuo
moja salę filmams rodyti, bet 
nekreipia dėmesio į filmus. Nu- 
,vykusios komisijos narius pri
ėmė jėzuitas A. K«rys čiurlio-! operuotą šachą.

— Senatorius Barry Goldwa
ter ir John Connally.remia Ron
ald Reagano kandidatūrą į Bal
tuosius Rūmus. Reaganas veda 
vieną iš švariausių rinkiminių j Runimas buvo narys tos komi 
kampanijų. Jis į savo kampani-Į[sijos, kuri, atstovaudama dau 
jos dekalogą įrašė vienuoliktą |gelį lietuviškų organizacijų, pta 
paragrafą: “Nesakyk nieko blo-1šė jėzuitus negarsinti 
go apie savo bičiulį respubli 
kona

Šachą operavo dr. Michael 
DeBakey,__Baylor__u n i ve rsiteto
širdies ligų specialistas. Jam pa
dėjo visa eilė Egipto karo ligo
ninės daktarų, besimokiusių 
Baylor medicinos mokykloje.

KAIRAS, Egiptas. — Praeitą* Operacijos melu buvo išimtos 
penktadienį Irano šachas buvo mažos kitų vidaus organų dalc- 
operuotas Egipto kard ligoninė-Jylės, kad galėtų nustatyti, ar 
je. Jam buvo išpiauta vėžiu ap- vėžys jau yra palietęs kitus ša- 
imta ir ištinusi blužnis. Kiek- cho organus, šachas yra inten- 
vieną dieną siausmai jariTda- syvioje ligoninės priežiūroje, bet' rių vertingų mašinų žinioms re 
rėsi vis sunkesni. Dabar šachas yra ramus. Operacija nebuvo su- (gistruoti ir "porto įvykiams tiks 
jaučiasi ramesnis, sako oficia- dėtinga. nors ji kiek ilgiau nusi 
his ligoninės pranešimas apie tęsė, nes norėta nustatyti kitų liau juos perduoti 

idaus organų sveikatingumą. įdavė rusams rankpinigių

The First and GreateA ' 
Lithuanian Daily in Amenca^

The Lithuanian Daily Nears
Published by The Lithuanian New* PuUuhin* Co., loc, 

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608
HAymarket 1-6100

N, Over One Million Lithuanian 
In The United States

nio paveikslų galerijoje. Drau
gas paskelbė, kad komisijos na
riai norėję sumušti jėzuitą Keži 
prie altoriaus, bet K. Runimas 
nufotografavo-.-komisijos narių 
pasikalbėjimą su jėz. A. Keziu. 
Jis vyko ne- prie altoriaus, bet 
prie galerijos stalo, ant kurio 
stovėjo karštos kavos puodelis. 
Liudininkai 
Kezys kavą 
mo metu.

Runimas 
puslapių knygą apie 
pasitarimus su jėzuitų atstovais, 
apie Chicagos lietuvių protesto 
piketavimą ir melagingas žinias 
apie jėzuito sumušimą. Runi
mas gavo visų dešimties komi
sijos narių liudijimus, kad nie
kas pasitarimo melu ar po’ to 
pasitarimo nemušė. Runimo 
knyga jau paruošta spaudai. 
Knyga paįvairinta paties auto
riaus trauktomis nuotraukomis 
piketaviino metu ir per pasita
rimus. Velionis ruošė savo atsi
minimus apie Antrąjį Pasaulinį 
karą ir Argentinos lietuvių 
veiklą.

Ciceroje sunkvežimis jį sun
kiai sužeidė, teko gulėti ligoni
nėje, l>et pasitaisė. Jd netikėtą 
mirtį apgailestauja gausus Chi- 
Vagoje oančtų dl'augų bū rys.

sinėtų. Prieš Afganistano oku
paciją, gruodžio mėn., pasisakė 
34%, o prieš du metus tik 27%.

RUSŲ ĮSIVERŽIMAS J AFGANISTANĄ SUDARO 
PAVOJŲ JAV IR PASAULIO TAIKAI

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris uždraudė Ame
rikos bendrovėms, prekybos 
įstaigo’ms ir pramonei parduoti 
ir išvežti bet kokias medžiagas, 
reikalingas Maskvoje rengiamai 
olimpiadai. Sovietų agentai nau
dojosi įvairiomis uždraudimu 
nepaliestomis prekėmis, jas pir
ko ir paskubomis siuntė i 

(Maskvą. Visos tokios prekės, 
i reikalingos rusų olimpiadai, jei- 
jgu jos dar nenupirktos ir neiš
vežtos, privalo būti sustabdytos

Prezidentas Carteris pacitavo, 
praeitais metais JAV Kongreso 
priimtą įstatymą, kuris leidžia

(Prezidentui imtis tokių priemo- 
|iiių. Vėliau pridėjo, kad Sovietų 
•karo jėgų įsiveržimas j Afganis 
taną sudaro didelį pavojų ne tik 
JAV, bet ir pasaulio taikai. Fre- 
zidentas Carteris pareiškė, kad 
Maskvos olimpiadoje nedalyvau 
•a nė viemi^nierikc^sporjjiuru- 
kų grupė. Keli pavieniai Ame-' 
rikos sportininkai pareiškė, kad 
jie vis dėlto vyksią į Maskvą ii 
bandysią dalyvauti rungtynėse 
Prezidentas pastebi, kad Mask 
vos olimpiadoje gali dalyvaul” 
tiktai sporto vienetai, o ne pa 
vieni asmenys. Jeigu sportiniu 
kai nuvyks į Maskvą, žaidimuo 
se jie negalės dalyvauti, nes pri 
imami tiktai sporto vienetai.

Daugelis manė, kad amerikie 
čiai gali pakeisti savo anksty 
vesnį nutarimą ir pasiųsti 

ę Maskvą kelias sportininkų gru 
peš. šeštadienį oficialiai pa 
skelbtas pranešimas aiškiai pa 
sako, kad JAV sportininkai į 
Maskvos olimpiadą nevažiuos 
Prezidentas pastebėjo, kad ji 
atšaukė visą eilę leidimų, anks 
čiau duotų prekybos bendro 
vėms išvežti Į Maskvą prekes 
Prezidentas laukia, kad Anieri 
kos bendrovės ar pavieniai spor 
tininkai nevestų jokių reikah 
su Maskvos olimpiada besirūpi 
nančiais rusais.

National Broadcasting Corpo 
ration, ilgai vedusi derybas si 

i Sovietų valdžia ir susitarusi fii 
muoti organizuojamą Sovieti 
olimpiadą, tuojau pareiškė, ka< 

kad B vykdys prezidento įsakymą 
Maskvos olimpiadoje nedalę 
vaus, jokių pranešimų neruoš i 
pasikalbėjimų neregistruos. At 
einantį antradienį NBC buvę 
pasižadėjusi įmokėti rusams de 
vynis milijonus dolerių už teisę 
pranešinėti žinias visam pašau 
liui apie Maskvos olimpiadą, bei 
minėtos sumos nemokės. Tai

NAUJAS KRONIKOS TOMAS
Lietuvių Katalikų Bažnyčios 

Kronikoms Leisti Sąjungos pir
mininkas kun. K.^Kuzminskas 
palaiko ryšį su centrine ALTos 
įstaiga. Malonu pranešti, kad jo 
rūpesčiu jau yra išspausdintas 
penktas Kronikosi tomas, kuria? 
me* sudėtos kronikos nuo 132 iki 
39,,taigi visos paskutinės, kokios į biudžetą pasisako 49% apklau 
buVo gautos iki šios (556. pusią- 3inėtų. Prieš Afganistano oku

slovakai, lenkai, čekoslovakai ir 
masiniame kiti, kovo 8 d. Chicagoje turėjo 

susirinkimeMiąmi mieste,, vasa- i banketą, kur ALTos vardu svei- 
rįo 22 .d. išspausdintą Congres-. 
sional Record 28 numeryje. Re
zoliucijoje reiškiama padėka 
Amerikai už rėmimą Lietuvos^ 
laistės reikalų ir reikalaujama,' 
kad būtų sustabdyta Sov. Sąjun
gos kolonizaciją , ir vykdomas 
genocidas Lietuvoje.

Kongresmanas Fąscėll savo' 
kalboje, kuri irgi buvo išspaus-: 
dinta Congressional Record, kė-' 
lė reikdlavimą, kad Lietuvai' 
bū tų atstatytas laisvo, apsispren
dimo.-teisės vykifymąs. Kongres
manas reiškė protestą dėl-kali
nimo. N. Sadūnaitės, P. Plium
pes, V. Skuodos. A. Zyprės, P. 
Paulaičio, V, Petkaus, B. Ga- 
jatisko. —J__-' |' i_

; '7. • r . ■

MOKYKLA PA^AUbOJO. .

COUGAR, Wash. (UPI). — 
Ketvirtadienį atgijęs Mt. St. 
Helens vulkanas darosi grėsmin- 
gesnis, išleisdamas vis didesnį 
dūmų, dujti ir suodžių bei pe
lenų mišinio kiekį. Penktadienį 
mišinys buvo išmetamas į virš 
2 mylių aukštį ir nukrinta vis 
didesniame žemės plote. Susi
daro pavojus sniego ir purvo 
griūtims. Iki šiol iš artimų vie
tovių evakuota 80 žmonių, įsa; 
kyta pasiruošti evakuacijai Cou
gar gyventojams, esantiems už 
11 mylių į pietvakarius nud 
vulkano.

Į įvykio vietą atvyko valdžios 
geologai. Jie paėmė vulkano iš
mestų medžiagų pavyzdžius, 
‘uos ištirs, ieškodami naujų me- 
Ižiagų. Kaskadų kalnyne yra 
iar keturi užgesę^ vulkanai. Apie 
ių galimą veikimą žinių bei duo
nelių neturima. Tuo tarpu vul
kanas jokių tiesioginių nuosto
lių nepadarė.

KALENDORĖLIS

Kovo 31: Balbi na, Benį am i- 
nas, Vartvilė, Joteikė, Ginutis, 
Tyrinąs.

Saulė teka 5:32, leidžiasi 6:12.

; Oras dabcaucūas, gali lyti.



Juozo Šmotelio

Pavasario giesmė

We’ll help you make the right move.

GOOD PAY
(212.) 769-3300 346-8880

DIAMOND HEAD
* f ■ ■ ? w I

RESTORANAS

gegužės 17,18 ir 19 dienomis.
Suinteresuoti šia kelione prašomi kreipti 

į Sunny Hills lietuvių komiteto narius:

Bus lietuvių suvažiavimas 
Sunny Hills, Floridoje

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

Chicago, UI- 60629

4 BUTŲ mūrinis Lemon te.
2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 
Marquette Parko rajone.
RESTORANAS su namu ir visais 
įrengimais Marquette Parke.

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIEK 

KAMI SĄŽININGAI. į 
Telefonuokite: JĮ

434-6828 ' •

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas ; į: 
2546 West 69th StrMt 
Tel. REpuMIc 7-1941 ;

Notary Public
Insurance, Income Tax

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

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

ADVOKATŲ DRAUGIJA •
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000 1

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. No need for 2nd ear.

Owner retiring. Way below 
market value! $124,900.

Call 325-4994

F, Zapolia, Agent 
32O8'/: W. 95th St 
Everg. Park, III. 
60642, . 424-8654

Pekino vyriąųsyij^pft^ąiite 
Amerikon mokytis pasiųsti tįs
tai pačius gabiausius fizikus. Į

Namai, Žam4 — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALI

Tuo reikalų jums gali daug 
padėti teisininko Briano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonsę 
WELLS peržiūrėta, .‘‘Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. .f
-Knyga su formomis . gauna- 

1739 South Halsted St., Chicaj 
mą Naujienų administracijojčj 
go, ILL. 60608. Kainą $3.00.i

Namai, Žam4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS

M. ii M K U S

Notary Public
INCOME TAX SERVICE ;

4259 S. Meplav/cod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, ginainiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu -ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

All household duties.
Om room, "bath & TV.
Weekday* call 236-4500, 

Nights A Weekends; 943-7565

HELP WANTED — MAI E-FKMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

HOUSEKEEPER 

for lit* housekeeping, no cook-

Advokatai ?
GENTARAS P. CEPtNAS

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

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

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

Never too sudden, never too slow 
—7 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-Lax pdls the overnight 
wonder That's right. Ex-Lax pills! 
For occasional use
Take as directed. ka’LAa

HELP WANTED — FEMALE 
DarMnlnfcv Reikto

siuntiniai į Lietuva: 
Cosmos Parcels Express Corp.

' MARQUETTE GUT PARCELS SERVICE
2501 W. St, Chicago, BL 60629. — TeL W A i-2727

V. VALANT IN AS

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

r Į — Sofija Budrienė Iš >Ur 
* I quette Parko susirgo. Gydosi šv 
| Kryžiaus ligoninėje.

' Kinijos vicėprėfnj/dJė 
patarė, kiniečiams, išmokti dm 
ir.taupyti, kaip tai daro^ėrir 
zos salcfs gyventojai.

1 - Kazys Kupreišis iš Mar
quette Parko, neseniai buvęs 
ligoninėje ir turėjęs daug išlai
dų, j teikė per savo kaimynų Juo
zą žemaitį $5 auką už kalen
dorių.

— A.a. Viktoras J. Jurshanas, 
Azusa, Cal., mirė š.m. kovo 10 d. 
sulaukęs 84< metų amžiaus. Ve
lionis anksčiau gyveno Čikagoje 
ir iki mirties buvo” Naujienų 
skaitytojas. Reiškiame nuošir
džią užuojautą jo artimiesiems.

Justinas žemaitis iš Mar
quette Parko, Lietuvos kariuo
menės kūrėjas - savanoris, suti
kęs Naujienų redaktorių ir su
žinojęs laikino jų sustabdymo 
priežastį, įteikė $10 auką. Dėkui.

— Julius Milius, gyvenęs Twin 
Lakes, Wis., mirė kovo 25 d. su
laukęs 68 metų amžiaus. Liū
dėti liko sesuo Stella ir jos vy
ras Leonas Piwarun, o' Lietuvo- ® ■
je sesuo Filomena, taip pat du 
Broliai — Leonas ir Alfonsas. 
Velionis buvo žinomas biznie--
gius ir Naujienų rėmėjas. Palai
dotas St. John parapijos kapi-

4612 S. Pauliną St 
(Town of Lake)

M. P. Kiela Chicago j e — (312) 737-1717
V. Beleckas, Sunny Hills — (904) 773-3333
R. Kezys, New Yorkas-New Jersey —
D. Dulaitis Detroite — (313) 280-2969
J. Mikonis Clevelande —; (216) 531-2190

FOOD SERVERS 
WANTED

GOOD PAY
346-8880

ta, kad čia kalbą ne St. Lozo
raitis, bet Lietuvos valstybės at
stovas. O jis ragino protesto 
ženklan susilaikyti ir šiuo metu 
į okup. Lietuvą nevykti.

• Tą mintį fr aš parėmiau, pa
reikšdamas, kad dėl vykimo į 
okup. Lietuvą vis tiek mes pri
valom būti labai atsargūs; mes 
privalėtom protestuoti ir nevyk
ti, tuo parodant okupantui, kad, 
mes kovojame už Lietuvos lais
vę ir nepritariame okupanto 
rengiamam 40 metų užgrobimo 
minėjimui.

Jei mes patys neprotestuoja
me ir nekovojame, tai kaip mes 
galime reikalauti JAV-bes, kad 
jos kovotų už Lietuvos laisvę? 
JAV prezidentas reikalauja iŠ i 
sporto organizacijų pareikšti 
protestą ir nevykti į rusų ruo
šiamą olimpiadą. Jei mes prie 
to pareikštcf'j5rcftesto nenorime 
prisidėti, tai kas mes tokie^esa^ 
me? Ar mealtovojame už okup. 
Lietuvos laisvę, ar jau pasiruošę 
su okupantu bendradarbiauti? j

Antanas Marma

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775 r-

leidžiama kasdien nuo 7 vaL 
vak. ils 3 yni. ryto.

1 w Čikagos Vyčių choro meti
nis banketas įvyks š.m. balan- 

I džio mėn. 19 d. 7 vai. vak. Vyčių 
Į salėje, 2155 W. 47th Bus 
trumpa meninė programai/ šalta 
ir šilta vakarienė, veiks baras ir 
loterija, šokiams gros Wally 
Tenclinger orkestras. Vakarie
nėje dalyvauti bilietų kaina $12 
asmeniui. Lietuviškoji visuome
nė maloniai kviečiama dalyvau
ti, sū nyčiais choristais meti
niame pobūvyje pabendrauti. 
Vietas rezervuoti kreipiantis į 
Juliją Žakaikienę tel. -134-7785.

• Venecuelos Lietuvių drau
gija kviečia narių susirinkimą 
kovo 30 d. 2 vai. popiet Anelės 
svetainėje, 4500 So. Talman. 
Dalyvavimas būtinas. Po' susi
rinkimo bus vąišės. V-ba (Pi’.)

• SPECIALI 207o NUOLAI 
DA PRISTAČIUS .ŠĮ SKELBI 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai kaną 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir aukai, 
nes monetas bei pašto ženklų’ 
kolekcijas. Mokame aukšta j 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento » prie Archer.

; Tel. 247-5081 (Pr.)
• i i” « >- '

— Horoscopes or Astrologies

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

Tel. PR 6-9180

Popiežiškas įvertinimas į

Popiežius Leonas XIII poza
vo vienam italu dailininkui. Kai

A 7 -
sis paveikslą užbaigė, paprašė 
šventąjį Tėvą parašyti paveiks- 

I lo- apačioje kokį nors posakį iš 
. Eyangelijos. Popiežius pažiūrė
jo; atidžiai į paveikslą, ir,.šradę^, 

; kąd tas paveikslas mažai į jį 
tepanasus, tarė: “Man atrodd, 
kad čia geriausiai tiktų vienas 
posakis iš Mato evangelijos 
14 skyriaus”. Po to jis ąraš*: 
“Nebijokite! Tai ’ asZ f

OAO 79 Į = Į
U-79-94 MA 3-17-79 .

Obtain the Property Report 
required . by Federal lavv 
and read it before, signing 
anything: No Federal agency 
has judged the merits or value, 
if any, of this property 
AD16808(U)
Offering ttat »v««ltbl« Irom
Th« Oeltoni Corporation. Filing 
0nth'tb« Nt** Jerwy E»t*re 
CommiMion. 8ur««u 'Of Subdiv»«**d 
Land SaiM Control. »• not approve 
of manti of offocinf.

Offering statement avaitnb'e from 
The Deltona Corporation, tiling 
the New York Secretary of State j* 
not approval of merits q* 
NYA79 81 Home price range for a»l 
models h 526,660 io 559 7JS

" PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road 4 Chicago, BL

ATSIMINIMŲ
I SKIRSNELIAI
« h-- - ■ 4I Grąži, lengvai skaitoma irj 

į jcfmi 250 puslapių knyga, su-| 
liauta autoriaus troboje. > 
Čikagos ir apylinkės lietuviai! 

skirsnelių mėgėjai, prašomi ate 
vvkti ir knygą pasiimti. Kituą 
gyvenantieji prašomi užišsai

CASHIER

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

So. Water Market Area.
Call CRAIG
829-7700 -

dekrieitfs lietuvis ir Beturiu dreegas fill 
SustviefiQlew aącidnssii Id $10,800. '__

SLA — spdnucffli !r TrwpoietJa eednuda — Endewment _ 
msunnee, toil ypač aautfieo jarmhnni. siekiatnčitia 
aukštojo wolad* ir Ju gyvemmo pndšiaL

SLA — veikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: ui 
$1,000 apdraudds suma temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuepu vyra visose Betariu kolonijose. Kreipkitės 
j savo apyEikta SLA kuopq vaikijus. Jie Jums 
mielai pagefWa 1 SLA įrfrašytt

Galite kreiptis ir tiestai i SLA Centra:
4

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA
__ ____________ _____ Naw Yerfc, N. Y. 10001 -  

307 W. 30th St.
T«L OU) 563-2218

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N ĖDĄS, 4059 Archer Avė. 
ChicagojUIL 60632. Tel. Y A 7-5980

Auiikhus adresas: |
7114 S. Campbell Avė. | 

f- Chicago, IL 60629 Į 
Knygos kaina — 5 dolerįaU

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė ar- 

ganizadja, lietuviams Ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA—išmokėjo dauįav kaip AŠTUONIS MILUOl^Ž 
apdraudų savo nariams,» _

SLA — apdraudžia pigiaufiinmis kainomis. SLA neieško pelno, na-

f š Ilgametis patyrimas —J sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: j 

American Travel Service Bureau i 
9727 S. Western Ave, Chicago, Bl. 60643 | 

r r Telef. 312 238-9787 J
’ ' ' T

I ® Nemokamas patarnavimas užankant lėktuvų, traukinių, laivų kelio^- 
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduodi, 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus;. 
Nudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje tr teikiame inform 
macijas visais kelionių reikalais. "į

JEI GALVOJATE
j PIRKTI AR PARDUOTI, 
į nuomoti ar apdrausti savo nuo- 
įsavybę Chicagoje ar bet kur 
[Amerikoje, prašome skambinti 
į ar užeiti į mūsų įstkigą.

į { Mes visuomet pasiruošę 
i į- _ jums patarnauti.

3 Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

j Pasikalbėjimai per Anatolijaus 
Šluto vadovaujamą radijo pro- 

’ gramą sekmadienį, kovo 23 d.
• vakarą, tęsėsi 2 valandas, šįkart
• a v > >
1 j$kių kitų programų nebuvo, 
' buvo tik laisvas pasikalbėjimas. 
Klausimai duodami telefonu, 
bet atsakymai girdimi per radi
ją. Vienas paklausėjų pasitei
ravo, ar p. šlutas šiuo metu va
žiuotų į Lietuvą. P. šlutas ai-' 

Į sakė, kad jis važiuotų, ir dar 
i pridėjo, kad kaip tik šiuo metu 

J- reikia važiuoti, kuomet rusai 
• rengiasi švęsti 40 metų užgro
bimo sukaktį, o ten nuvykus 

' reikia tenykščius gyventojus tei
singai painformuoti.

; Po tokio atsakymo prasidėjo 
Tarot Card Readings. Saturday daugiau klausimų ir atsakymų. 
11 to 5 no appointment neces-j Buvo pasisakymų, kad jie va
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N,j žiavo ir važiuos, o kiti protes- 
STATE St, Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai, 
925-8392. Professional Member;
American Federation of Astro-; privalo 
'Ogers. (Pr.) . < ;• 1

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus; Už~darbą~garan^ 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA, 434-9655
r. (Pr.)

raLYrvvLZuy 
c^tal±Lj, (Jrlc.

201-779-1095 
925 CLIF'ON AVĖ , 
CLIFTON, N J? 07013

Necessary to work Wedn. thru 
Sunday, inc. Call before 4 p.nv 

388-2116

|— Regina Smilgytė iš mūsų 
faimynystės, Naujienų tarnau- 
Įpjos Marijos Smilgienės. duktė, 
(prmadienį išvyksta valdinei' 
3 metų tarnybai į Singapūrą, 
įgjos išleistuves atvyko jauniau
sioji sesutė Vanda, dabar gyve
nanti New Orleans mieste, Loui- 
sianc’s valstijoje. Lietuvos rep
rezentacijai ji vežasi lietuvišką 
lėlę ir kitus tautodailės dirbi
nius.

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

| — Čikagos Parkų Distriktas 
praneša, kad stintų (smelt) se-

— Stasys Retokas iš Mai- žonas balandžio 1 dieną
quette Parko atsiuntė specialų. ? va^‘ 'a^' *r gegužės
laišką su $20 auka. Dėkui. ‘|J2 d. 3 vaĮ popiet. Jas gaudyti

«•
— Antanas Marma iš Brighton 

Parko, Spaudos klubo sekreto- 
.jiiLy tje:kė $10 auka, pažadėda
mi artimoje Ateityje efektin
giau paremti. Dėkui.

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems Šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, Įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antyi 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dianas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, I1L 
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678
8BinanBB3E9KI^3MSi3RSaesfl8eaBESK^»?3OC!Ks^m

ziavo ir važiuos.
tavo. Buvo primintas Stasio Lo- 

782-3777 orĮ zoraičio kovo mėn. 21 d. straips
nis. P. Siutui neaišku, kodėl jis 

ykdyti St. Lozoraičio 
nuomonę. Tuomet buvo atsaky-

F lorida. 
with 
from Š26.66Č

room/Lba^iĮCtAįĮ^e 
fbedroomZ^.Įici th tOĮfiR. 
h o m es i n Š J’L
pla n n ed ęo
munities “ located 

.throughout Florida. 
•Piicei t>vį<Q»nmwn»tv and are 
lutiject to bo<r» ^.ha/ige'-and humeina 
ava*to'br>»:»-- An m odai i are avadahta 
m a ot tK»< r.o?

_>r

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

BUTŲ JSTUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

HOMEOWNERS POLICY

State farm. Fire and Casualty Compa

Overnight Wonder 
Pill for Constipation



t -

OIM SNA SAVAITRAŠTIS “DIRVA”
(Tęsinys) Konių į okup. Lietuvą. Vėliau

š. m. Dirvos 5 Nr. buvo at
spausdintas VLIKo atsišauki
mas j X^Sils pasaulio iretuviu's. j 
Tai buvo rimtai surėdagudtas 
aL.'&ūu’.fmcs, "kaip fr pridera 
Vy--. Lietuves išlaisvinimo ko
mitetui. Atsišaukime, tarpe ki
tų, buvo' punktas, kur.apeliuoja
ma, kad nei vienas lietuvis ne
važiuotų į okup. Lietuvą ar 
Maskvos olimpiadą, tuo prisidė
dami prie kilų valstybių mora
linio Ir ūkonominio Sovietų Są
jungos boikolavimo. VLIKas 

‘‘kreipėsi J vfsų organizacijų va- 
<do\5'b€st praWdanras paremti šį 
atsišaukimą. Greta VLIKo atsi
šaukimo, ten pat atspausdinta 
ir PLB valdybos ir Visuomeni
nių reikalų koriji sijos -atsišaūki-1 
mas. šiatnė a'tšišaukime raginai 
visų kraštu valdybas kreiptis į 
savo kraštų vyriausybes, pra
šant remti .JAV pastangas sie
kiant išlaisvinti įkartus IrarteJ 
Taigi rūpinasi įkaitais Irane, o" 

■įįžmiršo, kad tokių įkaitų lietu
sių tūkstančiai yra laikomi 
^6-15-25 metus uždaryti Sovie- 

'Rusijos kacetūo'sė ir kalėji- 
jftūioše, o amerikiečiai dar tik 
7" mėnesius kaip nelaisvėje.

f. Keistai skamba atsišaukime iu 
dėl Vasario 1'6-osios minėjimo^ 
Ragina ruošti minėjimus, kur 
ypatingas dėmesys būtų skiria
mas... Lietuvai. Tai kam gi. 
ętaugiau, kad ne Lietuvai? Siū-. 
Soma kartu su Vasario’ 16-osios. 
ąunėjimu ruošti Kristijono Do-; 
hėlaičio 200 metu mirties ir ka- 
baliaus Mindaugo vainikavimo 
sukaktis. Atsišaukime ragina-, r 
/Ina boikotuoti Maskvos olimpia-j

bet nieko nepasakyta dėl ke-:
A-r-

| PLJS-gos atsišaukime Dirvoje | 
Jaunimas raginamas važiuoti į 
okup.Lietuvą, nežiūrint j tai, 
kad ir Valstybės departamentas 
patarė susilaikyti nuo tokių ke
lionių, ypač j Pabaltijo kraštus 
(dėl Sovietų pilietybės naujo 
įstatymo), šiais metais komu
nistai švęs 10 metų sukaktį nuo 
Lietuvos okupacijos. Ar mūsų 
jaunimas nori prisidėti prie tos 
sukakties minėjimo?

Neaišku ko Dirva siekė dėda
ma tuos du atsišaukimus šali
mai viens kito. Jeigu norėta nu
vertinti VLIKą, pastatant lygio
mis su PLB “Vliku”, tai išėjo 
pastarojo nenaudai. Tai galima 
matyti iš dviejų atsišaukimų 
turinio.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos seimuose, kurie iki šiofi 
buvo ruošiami kas du metai, 
politinių mūsų veiksnių klausi
mai visada būha svarstomi. Pri
imtose reizoliucijoše 'seimai įpa-j 
reigoja S-gbs Centro valdybą 
jų laikytis. Taip, pvz., 1971 m. 
seimo rezoliucijoje kviečiama 
lietuvių visuomenė, laisvinimo 
darbe jungtis prie VLIKo ir

į ALTos.
1975 m. jubiliejiniame ALTĮ 

S-gos seime CIevelande priimtoj 
rezoliucijoj veiksnių reikalu sa- 

;koma: “Seimas kviečia respek- 
j tuoti darbo veiklos padalų ir ki 
tiems ricdublikuoti VLIKo ir 

Į ALTos darbų’’.
Lietuvių Bendruomenės reika

lu rezoliucijoj sakdina: “Lietu
vių B-nėj vykstant nesutari
mams, seimas kviečia Bėndruo- 
riienės vadovaujaničus asmenis 
dalyti, viską, kad Bendruomenė 
atgautų pusiausvyrą ir išeivijos-

Reportažas iš Siuto radijo valandėlės
1980 m. sausio 27 d. 8 vai. 

prasidėjo pokalbis su Lietuvių 
Prekybos Rūmų reprezentan
tais: pirm. T. K užu, kasininku 
A. Baliūnu ir direktoriumi B. 
Klemka.

1932 metais įsteigti Lietuvių 
Prekybos Rūmai, oficialiai pra
dėjo veikti 1933 metais. Berods, 
pirmas prezidentas buvo J. Mac
kevičius.

Veliamo tikslas buvo siikon-|-Pm^1^u^*-^‘K^,^u^os

$3,000 iki $4,000. Iš viso 72 ga-| 
vo stipendijas. Niekas nepaklau-| 
sė, ar jie dalyvauja lietuvių są-1 
jūdyje,' ar kas nors grąžino gau-Į 
tą stipendiją.- ė

JBengė tiesiog pasaulinio mas
to parodas. Vienoj dalyvavo pra

I

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKI SAVO KLIENTAMS IR DRAUGAMS

STASE ir JUOZAS BACEVIČIAI

; centruoti lietuvius biznio žmo
nes, propaguoti lietuvių komer
cinius užmojus, remti spaudą, 
palaikyti artimesnį ryšį su Ame- 
rikės vyriausybe. Rėmė Darių 
ir Girėną, jiems skrendant į Lie
tuvą. Savo kukliomis aukomis 

į palaiko ALTą, VLIKą, BALFą, 
spaudą, radiją... .Kasmąt iš sa
vo kuklių išteklių skiria bestu
dijuojančiam, jaunimui - stipep.-. 
dijas. Metams išmokama nuo

BELL REALTY
6529 Š. Kedzie AVe.-, Chicago, Ill. 60629 

Tel. 778-2233

Rekordaidinius ir okup. Lietuvą. Ten 
VLIKo atsišaukime buvo rašo
ma: “Apeliuoja į,Visus laisvojo 
pasaulio lietuvius tiesiogiai ir 
per visų kraštų lietuvių organi
zacijų vadovybes, kad nei vie
nas lietuvis nevažiuotu j okup. 
Lietuvą ir olimpiadą Maskvoje. 
ALTa remia VLIKo siūlymą, 
kad laisvojo pasaulio valstybės 
nedalyvautų Maskvos olimpia
doje, kad Amerikos lietuviai su
silaikytų nito važiavimų i okup. 
Lietuvą”. *

Duotoms direktyvoms turime 
paklustu

Atrodo, nei Siutas, įiei pareiš- 
kusieji savo nuomonę neskaito 
mūsų institucijų vadovybės duo
tų direktyvų šiais opiais klau
simais. Lietuvoje buvo spaudos 
šūkis “Laukiniai laikraščių ne
skaito”. Matomai, ignorantai pa
sisakė už važiavimą. Gal kas iš 
jų ir ten buvę?

Apskritai, Prekybos Rūmų su
rengtas pašnekesys buvo įdo
mus, aktualus ir naudingas. 
Klausytojai esame dėkingi Pre
kybos Rūmų reprezentantams ir 
pačiam p. Šlutui bei įsijungu
siems į diskusijas klausėjams.

Pabaigai p. Siūtas kvietė gau
siai dalyvauti ALTos rengiamo
je Vasario 16 šventėje ir gau
siau paremti aukomis mūsų vy
riausias institucijas — ALTą ir 
VLIKą. K. Emilis

giamasi įtraukti jaunesniosios 
kartos žmones. Deja, jų iki šiol

[ nėgausu.
: Vienas paklausė jas pasiūlė lė
šų reikalu Liet. B-nę kibti j val
džią, o ne dubliuoti ALTą ir 
VLIKą ir šias institūcijas 
skriausti. Vasario 16-osios aukos 
priklauso ALTai, o ne Lietuvių 
Bendruomenei.

Gana aktualus klausimas iš
keltas investicijų reikalu. Politi
nio sutrikimo metu susvyravo 
valiuta- Atsakė dipl. ekonomis
tas A. Baliūnas. Pagal vieno žy
maus profesoriaus nuomonę, vie
nas trečdalis nejudomame turte; 
vienas trečdalis — brangenybė
se — auksas, šėrai ir pan; vie
nas trečdalis — pinigai. Mano 
studijų metu mums taip aiškino 
prof. Jurgutis. Įdomus sutapi
mas.

Klausėjas prašė paaiškinti, ko
dėl vokiečiai, britai, arabai, net 
ir japonai investuoja pinigus 
Amerikoje, perka fabrikus, že
mes, steigia įmones... Atsakė A. 
Baliūnas: Amerika ekonomiškai 
tvirčiausia valstybė ir jąja kaip 
nė viena kita pasitiki užsienio 
valstybės, nežiūrint pakitusios 
konjunktūros.

Iškilo klausimas dėl Drauge 
ir Margutyje skelbimų važiuoti 
ekskursijoms į okup. Lietuvą. 
Susiintrigavo klausytojai ir pats 
Siutas. Pravedė klausimus:

1) Ar boikotuoti Maskvoj ren
giamą olimpiadą? 28 pasisakė

I v

važiuojanti Anglijos -karalienėj i^įkotą.
net Molotovas. Vienoj dalyvavo 
57 valstybių įmonės. ■ '

Prekybos. Rūmai stengėsi tar-

sybė galėtų sėkmingiau įšijung-j 
ti į tarptautinį biznį. Prieš įteik
tą lenkų ultimatumą reiškė pro
testus. Ugdė verslininkus, stip

rino jų kvalifikacijas biznio sri-.
tyje. Palaikė artimą kontaktą su* 
Amerikos vyriausybe.

b—Prekybos Rūmų direktoriate 
J buvo St. Balzekas, inž. A. Rudis

2) Ar važiuoti ekskursijomis 
šios politinės įtampos metu? 
13 pasirinko nevažiuoti, o 18 — 
važiuoji.

Ta proga vienas pasisakė, kad 
tų, kurie grįžta iš okup. Lietu
vos, jų burnos užrištos- Tad ne
dera važiuoti.

Pabaigai vis dėlto verta atski
rai paminėti, kad klausytojai, 
atrodo, pasimetę ir neskaitę 
VLIKo ir ALTo pareiškimų, ku- 
rie buvo paskelbti Drauge. Nau-ir kiti. Inž. A^Rųdis'kontaktąvoj llc MUVU- 1j ienose. L. Lietuvoje dėl važia
vimo i Maskvą,?į_ olimpinius žai-

Jūrų kapitonas Hook buvo 
pirmas vienarankis banditas. 
Dabar tuo vardu vadina lošimo 
iš pinigų mašinas.

— Lakūnas Charles Lindberg 
pirmasis perskrido Atlantą ir 
sunaudojo daug benzino visai 
nereikalingai kelionei.

— Nojus pirmasis suorgani
zavo vien šeimų išvyką, neįsi
leisdamas į laivą jokio vien
gungio.

— Adomas buvo pirmasis ap
gautas vartotojas.

— Dalila buvo pirmoji plau
kų stilistė, nukirpusi miegan
čiam Samsonui plaukus.

— Susan B. Anthony buvo pir
moji motttis, iškalta aait dole
rinės monetos ir ją sulaikiusi 
nuo apyvartos.

Sigutė PaŠ11y‘tė

Teismų tvarka

— -Stebiuosi teismais ir įsta
tymais mūsų teismuose, — pa
sakojo is teismo grįžęs liūdimu-, 
kas savo draugams. Vienas jų 
paklausė:

— Kodėl tu taip manai?
— Mane prisaikdino sakyti tik 

teisybę, bet kai aš ją sakiau, tai 
pienas alvokatas viską prašė at
mesti. į

— Japonai pareiškė, kad jie 
nestatys mažu automobilių dirb
tuvių JAV-se.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams, 

ir draugams

> A. IR J. MĖSINĖ
- ■'.k-,.-- .

NAMŲ GAMYBOS LIETUVIŠKGSDEŠJ 
ANTANAS ir VIOLA PLIENIS, Šav.

2433 W. 69 St. Chicago, Hl. 60629 
TęL: 436-6888; . _^Amerikos vyjįausybę^- ir inicįa- 

■ torius garsiosios Kersteno rezo
liucijos. Investigacijos išleisti 
trys tomai — istojįjai neįkaino
jamai brangi medžiaga.

l Susirinkimai vyksta Dariaus- 
Girėno svetainėje. Suprantama, 
būna ir vaišės. Iš^ viso turi 300 . 
narių. Nario mokestis — 10 dol. 
Pajamos gana kuklios. V. Liu-' 
lėvičiūs parašė apie Chičagos 
prekybininkus, knygą. Istorinė 
medžiaga.

Vienas iš klausėjų pasigedo 
finansinės paramos; Jaunimo 
kongresui, Šokių šventėms. At
sakyta, kad LPR :skatina narius; 
duoti aukas, nes iš savo kuklių 
pajamų duoda stipend!jhs, remia' 
spaudą. ALTą, VLIKą, radiją.. - :

Kitas klausėjas gana Įkyriai; 
priekaištavo, kad ilgų metų bė- . 
gyjė nepastatė salės. Atsakyta,* 
kad p. Varkala per 10 metų tuo 
rūpinosi, bet finansiniai resursai 
buvo riboti.

Viena ponia prašė globoti 
ALTą. Vienas iš direkcijos at
sakė. kad dr. K. Šidlauskas ir 
dr. K. Bobelis buvę direktoriate.

Vyresniųjų eilės retėja. Sten- !

VISIEMS KLIENTAMS IR RĖMĖJAMS

pasitikėjimą.
1979 m. seime Čikagoje veiks

nių -reikalu rezoliucijoj sakoma: 
“Seimas remia Neprikl. Lietu
vos Diplomatiją, VLIKą ir AL
Tą. Rūpintis, kad LB savo tarpe 
atstatytų bendro darbo vienybę. 
Seimas kvisiča politinius veiks

li n^US su^erlnl’ darbo veiklą, 
ig užuot kurtis naujas politines 

institucijas.”.
•jg; Taigi, ALT S-gc’s seimai įpa- 
-jg reigoja savo atstovus prie 
Ją T.TTKo (Tautinio Sąjūdžio atsto- 

v^) ’r Pr’e Al.Tos (Tautinės! 
g.gos alstovj) veikti tese laisvi-! 
nimo institucijose. ■ I

Tautinės S-gos oficiozo “Dir
vos”, kaip aukščiau nurodoma, 
linija matomai nesutampa su 
S-gos seimų pažiūra dėl veiks
nių. Ar toks linijos krypties pa
keitimas datomas su Tautinės 
S-gos Centro valdybos palaimi
nimu, būtų įdomu Žinoti ne tik 
Dirvos skaitytojams, bet ir pla
tesnei visuomenei. ' _____  .

ii įyicv-

V. šilelis
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Service Company

■Quality Photo-Engraving

SAME DAY SERVICE

ANdovcr 3-6089-6090

180 N. WACKER DRIVE

3

EASTER GREETINGS

QUALITYNEWSPAPER

CHICAGO. IL. 60606

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
draugams ir visiems lietuviams

VITANT P. ir ANNE GALSKIS
Telephone 312-455-4620 

9612 W. Grand Ave.
Franklin Park, 
Illinois 60131

VYTAUTAS GALSKIS, sav. . <

a

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

INSURED SAVINGS ♦ HOME LOANS

2212 West Cermak Road’ Chicago, Ill. 60608 * Tel: 847-7747
INDĖLIAI APDRAUSTI IKI $40,000

OFFICERS

PETER KAZANAUSKAS
President 

raoLY.... .jnrffii

STEPHANIE SIMONAITIS 
Secretary • Treawrer

ANTHONY L. LAPINSKAS 
Attorney & A»s. $eey-Tre»i.

DIRECTORS 

. PETER KAZANAUSKAS 
MILTON S. ASH

WALTER M1SEVICH 
CASIMIR G. OKSAS 

JOAN K OKSAS 
STEPHANIE SIMONAITIS 

DR. WALTER J. PHILLIPS 

D R. WALTER J. SWIATEK

• * t * f Į ?• "" •
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday, & A-M. tb 4 P;M. Thursday, 9 AM. to 8 P M. Saturday 

'9 A.M. to 1 P.M. No Business Transacted oh Wednesday. - .

GRETA NAMO DIDELĖ VIETA AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

¥
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KAIME

Vytauto bažnyčia! .faune

es z<

■si4

is4

$10.00

110.00

Telefonai: Priemleečlemt 656-6330, Mleefui 242-4395

DIRECTORS >10.00

Lietuviškos užeigos ir valgyklos savininkątį;

lyje, sniege. Bet naktis artinosi, 
gaišti negalėjau.
^Buvo jau pritemus, kai pasi
beldžiau i Biehlerio namų duris.

BENNIE DIRŽIUS. President 
PAUL PUTRINI, Vice Pres. 
DENNIS N. GRIBAUSKAS, 

Vice President
ANT. A. BERNADIšIUS, Treat.
JOSEPH F. GĮUBAUSKAS, 

Exec. Secretary

ST. ANTHONY SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

ANTHONY A. BERNADIŠIUS 
JOSEPH BUTKUS 
BENNIE DIRŽIUS
DENNIS N. GRIBAUSKAS 
JOSEPH F. GRIBAUSKAS 
DR. PETRAS KISIELIUS 
PAUL P. PUTRIM

JOSEPH BUTKUS, Asst. Sec. PAUL G. PUTRIM
HELEN P. RUKUIŽA, Controller ANGELO TARTAGLIA

. Attorney: PAUL,S. ŽUMBAKIS

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, EXEC, SECRETARY

Šintam bastūnui,; taip. atrodė. 
Tiksliau — tai buvo viena savai 
tė normalaus gyvenimo pas ūki 
niriką, su geru-maistu, šilta pas
toge ir tirolietiška ..pavyzdinga 
švara.

4845 West 14th Street Ci 
; Te!.: OL 6-1355

Po torgaria. įspūdingos-kelio
nės per/siį^o^pūsnįsį-atsiradau 
.Brandenburge tą patį vakarą. 
Kad pasiekti savo ūkininką, tu
rėjau pereiti visą kaimą, o tai 
buvo nemažiau ketvirčio kilo
metro, ir priedui — apie pusę 
kilometro kopti aukštyn į kal
nelį, į jo sodybą. Taip man bu
vo papasakojęs vaikinas, sutik
ėtas kelyje, kai paklausiau, kur 
galėčiau rasti Herm Bichler ūkį. 

l Tą dieną tokių kopimų į kal
belius buvau atlikęs tiek daug/. 
:kdd man net kartu pasidarė ant 
širdies, kai pamačiau, kad ma

ino pastogė, kurioje svajojau nak 
•‘voti, buvo pasiekiama tik gerp- 
įkii palipėjus aukštyn. Fiziniai 
[taip buvau išsieikvojęs, jog vos 
įpivilkau kojas ir, jei ne tamsi 
; naktis, kuri taikstėsi man lipti 
■ affl kulnų, būčiau atsisėdęs bent

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

pos. Apie tą trumpai. trunkan
čią laimę dainuoja poetai, pasa
koja^ rašytojai ir kalba paprasti 
mirtingieji. Logiškai galvojant, 
taip jau iri turi būti; tikroji- lai
mė trunka trumpai. Jei užsitę
sia — ji pereina į kasdienybę, 
kuri kartais būna pakenčiama 
ir net idomi, bet dažniausiai nuo 
bodi, įkyri irbūtipai keistina'.

Kad mano‘laimė truktų tik 
vieną savaitę"— nesitikėjau. Iš 
tikrųjų, nebuyo net galima pa
vadinti laime to mano pasise
kimo. Tik man, kelionių priglu-

ISTORIJA, I ir n dalis.
Minkšti viršeliai_____

Jas atidarė jauna mergaitė. Pri
sistačiau, fkąs esy >r kaip atsira
dau. Mergaitė pašaukė mamą, 
o toji pakvietė į vidų. V-J.’ 
, — Hėrr Bichler nėra, namie, 
bet mes žinojome, kad jūs atvy
ksite. Iš tikrųjų, mės jūsų lau
kėme jau vakar,

— Taip, buvau žadėjęs prisis
tatyti kaip vakar. Bet kelionė 
labai nesisekė, o ši diena buvc 
blogiausia. Ėjau iš Rattenbergc 
per sniego pusnis pėsčiomis vi
są dieną, — pasiaiškinau, kaip 
pridera, pateisindamas savo pa- 
vėlavima. -

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_______ .___ ______|15.0u

taužių‘įiprekybo&,cžntruosęį prie

kur tiLbuvo koks- didesnis žmb- 
nijįįSĮi^nirimąs. jĘkaip jšą jąte. 
sakėj labai dažnai buvęs’ iŠbara- 
mas,-iškoliojamas,. nuvaromas, 
apstumdomas ir parverčiamas 
ant žemės', nešnesirvaldant ko-- 
jų, kiek stūmtel^įųs.'pąrgriūda- 
vo. Neatsižvelgdamas • į visus: 
tuos pajuokimus/-pažeminimus 
ir fizines nubsĖaud^š, Pranas' 
Būdvytis! patriotinio; darbo ne
nutraukėir tęsė Iki galo. ? ~

Tokiomis tai sąlygomis 4r ap
linkybėmis Pr. Įfadvytis" JAV 
Lietuvių Jaunimo Sąjungai su
rinko 45,000 parašų jų prašy
mui - peticijai. Visos tautos ir 
valstybės savo nežinomiems ka
riams stato paminklus. Ar JAV 
Lietuvių Jaunimo. Sąjunga ant 
nežinomojo patridto kapo pasta
tys nors paprastą akmenėlį, ten
ka labai-suabejoti. »■*

Reikią neužmiršti, kžtd Pra
nas Būdvytis buvo nemokytas, 
paprastas kaimo žmogelis, bet 
didelis lietuvis ir nepalaužiamas 
patriotes, kovotojas vi Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Kiek 
tokių pasišventusių lietuviu pat
riotų išeivijoje mės turime?

Į kapines tepalydėjO tik 11 
automobilių ir prie laidotuvių

bai darnios ir gausios šeimos 
būrelį.

Mane pakvietė prie stalo, o 
vyriausia mergaitė — gal kokia 
penkiolikinė — atnešė didelį 
bliūdą su valgiu. Tai buvo kaž
kas panašu į virtienius, kokius 
•virdavo mūsų kaime; bet jie vi
si vadino kniodeliais.

Jaunieji, matyt, gerokai prisi
lakstę ir atlikę įvairias ruošoje 
pasitaikančias pareigas, šokosi 
prie vakarienės. Motina akylai 
juos stebėjo ir karts nuo karto 
rado reikalo įspėti.

-—Kari, kur tayo,šakutė? Knio 
deliai su pirštais neimami.

Pavadintasis Karlu buvo ko
kių septynių metų bernaitis, ma 
tyt, gerokai praalkęs; atrodė, 
kad pirštais jis daug lengviau 
su kniodeliais susidirojo. Šaku
tė, jam tik kliudė, tik jis nedrįso 
mamai priešintis.

Motina davė pastabą ir mer
gaitei, kiek mažesnei už Karlą, 
nelaižyti piršti}, o kokiai dvyli
kametei Annaį nežiopsoti ir 
greičiau valgyti. Man buvo sma 
gu stebėti sęnai matytą kaimo 
idiliją, ir aš tuojau pasijutau lyg 
būčiau namie.

Rytmetį pakilus prasidėjo ma 
no tarnyba. Herr Bichler buvo, 
jau atsiradęs namuose ir supa-

> mane su pareigomis. 
Taip ir atrodė, kad mano glo
bai buvo pavesta dvylika galvi
jų, kurių tarpe susirado aštuo- 
nios melžiamos karvės;.iš jų 
dalis jau buvo su šviežiu pienu, 
kitos dar turėjo apsiveršiuoti. 

; Avių buvo visas pulkelis, ypač 
daug jaunų ėriukų; dabar man 
buvo aišku, kodėl mes pusryr- 
čiams valgėme avieną su bulvė
mis, ir tai man priminė tėviškę, 

• kai tėvas su vyresniuoju broliu 
važiuodavo į mišką, prisikirtę 
pustryčiams avienos-

(Nukelta į šeštą puslapį)

čfytojų gaivinifno pastangų, kitą 
jdieną.neląimingasiš Pranas Bud-! 
Įvj^s prE|vėi^ą-4^3- Kai pradėjęj 
jo klausinėli, kaip ši visa nelai-; 
mė įvyko, jis pasakęs.:. Aš nieko! 
neprisimenu, nieko nemačiau* ir 
MŽb'Mežinhuį .j | |

Vi^rsavęgbku^ Minimą [jis

duobės teliūdėjo ir teatsisveiki- 
nti tik nedidelis — kelių dešim
čių — jo vienminčių patriot^ 
barelis. Dvasiškio-kunigo ir čia 
hėbuvo, nors jis buvo giliai ti
kintis žmogus.
' ŠPranai Būdvyti, tegu būna 

^Tą’u lengva šios svetingos šalies 
žėmelė, kuri Tave amžiams pri
gaudė. - A.Pleškys

R-AS. ' ■’

TIROLIO

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

TeL476-2206

JAY DRUG1JAISTINĖ
' i 2759 W. 71 st St., Chicago, IR.

• BCPESHNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE HAY SAL 
DUHYNAI . ♦ KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais Tino

sugriautą ir beveik jau badau
jančią Vokietiją. Kita lietuvė 
moteris papasakojo, kad*rriaž^ 

‘ 'djįigįįrib^f-metų, įąin^ei* 
■ ftS(htm[ai^Sėt*ė:i?arkėTel”7T-lH^ 

gatvę, dideliu greičiu, neboda
mas /raudonų šviesų, 7ąnt. .to ųž7«. 
lėkęs;autoėi^ilrs,-’jį partrėfikĮ^ 
sumalęs ir nesustojęs, kaip vel
nio nešamas, nudūmęs tolyn. 
Atvykusi policija gatvėje, radtr 
sumaltos žmogaus mėsės gruii-j 
žula, sumaišyta su sutriuškintu! 

/kaulų krūva, net šonkauliai į 
plaučius buvę sulindę. įvykis 
nebuvęs išaiškintas.

Nuvežus i ŠvJ Kryžiaus ligb1'- 
ninė, daktarai, apžiūrėję ir pa^ 
.inatę^kad iš galyos kiaušo sme-.

ėfnę žiū- 
yų radę, i

Įėjo pasakyti.- Kreipiausi į laido
tuvių direktorių. Jis tepasakė, 
kad Būdvytis gimė 1908 m. spa
lio 20 d., ir nieko daugiau. Jo 
buvusi šeimininkė, pas kurią jis < 
ilgus metus gyveno, pasakė, kad < 
jis gimęs, augęs ir įgyvenęs kur { 
lai Žemaitijoje, apie Tauragei 
ar Švėkšną. Jis pats ir jo tėvai 
buvę ūkininkai, paprasti kaimo 
žmonės. Ar jis turėjęs broliui ir 
seserų, ji negalėjo pasakyti. Rei
kia manyti, kad turėjo, nes Lie
tuvos ūkininkų šeimos būdavo 
gausios. Gal jie bolševikų buvo 
išvežti j Sibirą ir ten sunaikinti 
kaip daugelis išvežtųjų. Su nie
kuo Lietuvoje jis nesusiraši
nėjęs.

Antra karta artinantis bolševi
kams, nuo jų žiauraus, azijatiš
ko, žvėriškai laukinio’ teroro,

ir jų organizacijų, kurie, yra pą- 
sineŠ^'4;’ibėndrądarbiaVimą Su 
LiętųypSįįokupąntu, jų agentais, 
tiltų "statytojų • ir visokio i plaut; 
Įko -bendradži^iautojų. ' 
; Kada; jA-YĮ Lietuvių Jaunimo 
,^Sąjunga -apsiskelbė renkanti pa- 
;rašūs prašymui - peticijai (peti- 
jtiori)-' Jungtinėms Tautoms dėl 
;lięiųyįų’'itąiitqs :pavergimo iy l^e-‘ 

z_įi tuyių ..pgrsękipjiiiio iš okupanto 
fjJ-pusės, Pranas Būdvytis.visdmis 
jtir saV<>i likūsionns! jėgOniis, p^.tų
| jagun^buw'Jik^ nedaug, ir visa 
fsayo ^atripto,lietuvio.; širdimi 

:3i j jsiĮųn^ė' f ta ” rarbą, ■ rinktam aš 
tarif ’prįLšj’tti'uT-iįh.TašrUŠj iGiš-kjų- 
sij^nfaęĮ'įįMį^a^, nęgĖibefr.ĮMhga 
kpksJietuvis buvo .diįypa'isiiiTO- 
kęd!-’ jįš ’suniko' 45įO^;p^t,a^4-' 
PaMšns: rinkei daiigiaį/ką^lįš-.

muose,:/ sueigose, ;hEunėprhūc^e,’

kųrš^^^klausę^S^^^os’-Bie-į 
Lietuj

• ySa_kitoms or-Į -i?- - - , ' J*
■ganiząčijpms. -.Uoliai lankydavę 
.Jū^^tinkiinus Įr’-aš savo. ląba| 
'kuklios Invalido- pensijėlės .užsią 
.mokėdavo -nario ąnokeslį. - ■ I 

- į Jis- ląbąfcįęęmėgd ;tų • lietuvių!

rii Pranas Būdvytis
i š.m. kovo 20 d. apie 12:30 vai. 
j Lack - Laekawicz laidotuvių 
Įoplyči^ (Funeral Home) prie 
•Western'" ir 69-os gatvės, ■ Chica- 
ggįje^įąirinkgi nedidelis žmonių 
|gal oOjfiietuviu — vyrų ir mo- 
|erų būrelis, paskutini kartą at
sisveikinti ir suteikti nūrusia- 
, am, . nežinomajam iživąlitluL 
patriotui lietuviui Praeit iBu.^ 
gyčiui pagarbą. Po mano pasa
kyto atsisveikinimo - žodžio, .vi
siems atsistojus pianį suteikiąĮt 
paskutinę pagarbą ir sukalbėjus 
naldą, velionio kūnas 1 vai. po
piet buvo išlydėtas į Lietuvių 

Tautines kapines. Joks dvasinin
kas — kunigas atsisveikinime 
pedalyvavo. (V f L

"'Ten susirinkusjųjiųi kWsnM- 
au, norėdamas a$jg^el$n|’su
plikti kokių nors žmi^.^įksSą 
is gimęs, kurioje Lietuvos vie^ 
oje, kas jo tėvai, kuo jis veri.

— Mein Gott! Ėjote sningant! 
— stebėjosi gailestingoji mama.

Iš jos balso ir akių atrodė, 
kad ji mane užjautė — ir. aš pa
sijutau geriau. Užuojauta pavar 
gūsiam žmogui daug reiškia.

O ta močiutė buvo ne tik gai
lestinga, bet ir pavyzdinga: ji 
augino dideli būrį - vaikų- Stū- 
bėje, į kurią mane įvedė, apie 
stalą sėdėjo aštuonios jaunos 
žmogystos, kurių amžius galėjo 
būti tarp penkių ir penkiolikos 
metų. Tada dar nežinojau, kad 
du" .vyresnieji sūnūs namie ne-Į žindino 
buvo.. Jie atliko - Arbeitsdienst ~ 
prievolę-kažkur prie Linzo mies 
to. Jauniausias šeimos narys su- 
sigrupavime prie stalo irgi ne
dalyvavo; jis buvo tik šešių mė 
nėšių amžiaus ir patogiai mie
gojo ' šalutiniame kambaryje, 
kaip^ tai ir tinka tokio amžiaus 
kūdikiui. Rudy — tokiu vardu 
būvo berniukas "—buvo prista
tytas man vėliau ir paaiškinta, 
kad jis esąs Herm Bichler fa
voritas. Aš tuo nė kiek neabe
jojau ir priedui dar susidariau 
įspūdį, kad būsiu pakliuvęs į la
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vaL

Kovo 18 dienos rytą federalinės valdžios agentai 
atvyko į Naujienas, pareikalavo praeitų metų mokes- 

: čių, o kai administracija nepajėgė laiku įmokėti $9.200, 
tai buvo pasiryžę uždėti užraktą ant priešakiniij Nau
jienų durų ir baigti 65 metus ėjusį seniausią lietuvių 
dienraštį.

Turint galvoje dabartinę pašto netvarką, spausdin- 
; tą žodį pristatant, daugelis dieną kitą dienraščio 
; nepasigedo. Juk ne vieną savaitę, vietoj pasižadėto kas 
i dienio laikraščio pristatymo, Naujienas laiškanešys 

atnešdavo kas antrą, o dažnai net kas trečią dieną, 
kartais atnešdavo du ar tris numerius iš karto, bet bu
vo it tokių atsitikimų; kad/visai neatnešdavo. Kur laik
raštis nuklysdavo,'fik laiškanešiai težinodavo, bet oficia
lūs paieškojimai reikalą, nepagerindavo. Kanadoje ir 
kitose užsienio vietose laikraščio pristatymas būdavo 
dar lėtesnis.

Reikalai pablogėjo, kai pastas neatnešdavo ir su
vėluoto laikraščio. Skaitytojai ^pradėdavo, nerimauti 
Pradžioje teiravosi vietos pašte, o vėliau skambindavo 
į Naujienas ir skundėsi, kad dienraštis neateina.

Laimė, kad atsirado viena lietuvė, pasiryžusi išaiš
kinti reikalą ir nuimti retežius nuo Naujienų mašinų. 
Ji negalėjo suprasti, kaip šiame krašte galėjo būti su
stabdytas tikrai lietuviškas laikraštis, kovojąs už pa
vergtos Lietuvos laisvę, už pagrindines žmogaus teises 
Sovietų Sąjungoje ir už laisvą nuomonių informacijų 
pasikeitimą Amerikoje. Ji prisiminė, kad kita lietuviš
ka spauda nenorėjo paminėti lietuvių organizuojamos 
Amerikos 200 metų nepriklausomybės skelbimo sukak
ties paminėjimo. Jai prieš akis stovėjo lietuvių kompo
zitorių Čikagos centre organizuojamas koncertas, ku
rio garsinimo negalėjo paskelbti fanatiškoje lietuviško
je spaudoje net už stambią pinigų sumą.

Amerikos lietuvių organizuojamos JAV 200 metų 
sukakties neskelbė, bet garsino Vilniuje ir Maskvoje 
suktus filmus ir laukė juos rodyti tariamame “lietuvių 
jaunimo centre”. Ji prisiminė, kad Naujienos ne tik ne
garsino minėtą renginį, bet neskelbė komunistų suktus 
filmus. Ji ryžosi viską daryti, kad būtų nuimti retežiai 
ir leista dienraščiui vėl pasirodyti ir sumokėti infliaci-
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Kan. V. ZAKARAUSKAS

Kunigo K. Garucko laiškai 
ir vyskupas Labukas

Manau, kad liks paslaptis, kas galėjo
veikti redaktorių dr. J. Girnių “Aidų” žurnale 
paskelbti 1979 m. rugsėjo mėnesio laidoje du 
kun. K. Garucko asmeniškus vyskupui J. Labu
kui rašytus laiškus, kuriuose prieškaištaujama 
vyskupui, kam jis nuolaidžiauja ir reiškia pa 
klusnumą valdžiai, siekiančiai Lietuvos Bažny
čios sunaikinimo. Taigi Ceikinių klebonėlis, 
kaip rašoma “Aidų” redakcijos prieraše: “ry
žosi stiprinti vyskupo J. Labuko dvasią”.

Paskaičius kalbamus laiškus, kyla klausi
mas, koks buvo iš tikrųjų reikalas juos šiuo me
tu spaudoje išviešinti? Juk, redaktoriaus žo
džiais tariant, tie laiškai yra dokumentinė me
džiaga, ir tai grynai liečianti vyskupo J. Labuko 
asmenį. Man rodos, kad tokios dokumentinės me
džiagos išviešinimas buvo per daug ankstybas ir, 
kas svarbiausia, ji yra vienašališka ir inkrimi
nuojanti vyskupą — Si v r o kankinį, kaip, okupan
to pataikūną. Paprastai tokios rūšies dokumenti
nė medžiaga fklebiama ti> oraėjus tam tikram 
metų skaičiui, pasikeitus sąlygoms ir aplin
kybėms,

jos sukeltas skolas. Suradusi kitas dvi moteris, paskoli
nusi tris tūkstančius dolerių ir įtikino federalinius 

I agentus nuimti retežius, kad laikraštis galėtų išeiti ir 
papasakoti infliacijos pasekmes ir ryžtųsi sumokėti ne 
tik mokesčius, bet ir baudas. Laikraščio administracija 
ir naujieniečiai toms trims moterims yra ir bus dėkin
gi. Dėkingi ir gausūs Amerikos lietuviai, išsiblaškę po 
visas didesnes Amerikos kolonijas, kad galėtų sužinoti, 
kas su Naujienomis atsitiko, kas galima ir reikia da
ryti, kad jos ir toliau galėtų eiti. »

Skambino New Yorko, Detroito, Bostono, Los An
geles, Washingtono, Gaiy, Wisconsino ir kitos lietu
vių kolonijos, prašydamos informacijų apie Naujienų 
nelaimės priežastis, ir ragino imtis žingsnių, kad dien
raštis galėtų ir toliau eiti ir padėtų Amerikos lietu
viams tęsti tas tikslias ir teisingas informacijas, reika
lingas kiekvienam didesniam darbui.-

Lietuvaitės sukėlė pinigų ir sudarė sąlygas Nau
jienoms pasirodyti, bet reikia neužmiršti, kad buvo di
dokas fanatikų būrys, kuris džiaugėsi Naujienų nepa- 
sirodymu. Džiaugėsi ir šoko, kad nebus lietuviško dien
raščio, kuris sunkiausiais laikais kėlė viešumon • pavo
jus ir teikė tikslias žinias apie įvykius. Buvo ir tokių, 
kurie norėjo nelaimės dienas panaudoti ir visai pribaig
ti dienraštį. Jie skelbė melus apie laikraščio leidėjus, jo 
šerininkus ir platesnių visuomenės sluoksnių nesutiki- 
kimą su jo informacijos metodais.

Lietuviams reikia susipažinti su įvairiomis nuomo
nėmis, kad galėtų pasirinkti pačią geriausią. Lietuviai 
privalo būti tolerantiški, pajėgūs išklausyti ir kitokią 
nuomonę. Lietuviai' gali būti įvairių įsitikinimų ir pa
žiūrų, bet juos privalo jungti kova už gimto krašto lai
svę ir vengimas bendradarbiauti su svetimos valstybės 
agentais, pasišokusiais įvairiomis priemonėmis ardy
ti lietuvių vienybę.1 f - •• » :

Turėsime progą melams, šmeižtam ir klastai vie
šumon iškelti, bet šiandien turime pabaigti čikagiečių 
suorganizuotą pirmą pagalbą ir baigti ;dienraščiųį inflia
cijos sukeltas pasekmes. Reikia, kad' kiekviena lietu
viška kolonija sukeltų stambesnę sumą pinigų ir poros 
savaičių bėgyje pasiųstų jas Naujienoms padėti išsi
kapstyti iš primestos nelaimės.

kitais lietuviškais reikalais jau taip: “Gal kada nors ir bus ras- 
neV ir kalbėti neverta. i tos tikrosios šios visos jų veik-

Turėtų pademonstruoti tau- los priežastys, bet kol tai atsi- 
tinį sąmoningumą ir aukštosios. tiks, tie visi Bendruomenės 
LB Įstaigos: išmesti lauk oku-- griovėjai išeivijai padarys daug 
pantui palankų propagandinį va; žalos. Žinoma, jei pozityvūs bei 
dovėlį, Įsakyti, kad įstatų Jaiky- j nuosaikūs (ką supranta pozity- 
tųsi ne tik LB nuolatiniai vei-J viu ir nuosaikiu? Ar LB Įstatų 
kėjai, bet ir laikini, pv., dar iki ir solidarumo laužytojus? J. V.) 
šiolei LB Marquette Parko Agy išeivijos lietuviai laiku nesusi- 
linkės Valdyba nėra gavusi iš pras ir šios griovėjų grupės iš 
LB Tarybos rinkimų komisijos savo tarpo neišjungs. O tai par 
priklausomos medžiagos. Tik 
Marquette Parko Apylinkės Vai 
dybos pavyzdingas solidarumas, 
ąukščiiusią LB dorybė,: priver
tė ikišiel hesikreipti į ’ameriko- 
rių teismus...’ Kam tada Įstatai 
ir taisyklės yra parašytos?”

Pagaliau, po pasikeitimų žo
džiais ir laiškais, VI. Velžos va
dovaujama “Valdybą” išleido 
du biuleteniu: vieną 1974 — 5 
— 20 dieną, antrą — rugsėjo 
10 dieną.

daryti jau aukščiausias laikas, 
nes ta grupė Bendruomenę‘griaų 
na jau keliolika metų’-. 1 t

Senis muša, senis rėkia...
Dr. .Vladas Šimaitis, Marquet

te Parko Kontrolės Komisijos 
pirmininkas, dėl metinio susi
rinkimo užklausė LB Garbės 
Teismo. Garbės Teismas, suside
dąs iš Br. Nemieko, J. Genio 
ir A. Vakselio klausimą išspren 
dė palankia Vaičiūno Valdybai 
prasme: “1. Pripažinti JAV LB

dvejų metų terminui”.
Deja, tie penki asmenys, pri

rinktieji susirinkime, į Valdybą 
pas Vaičiūną neatėjo. -

Tada Vaičiūnas šaukė susirin
kimą, kurin atsilankė. 30 asme
nys, tuo parodydami tiesai res- 
pektą.

Apylinkės atstovai, įgalioti Vai 
čiūno Valdybos, į Apygardos 
suvažiavimą nebuvo-priimti. Ta 
da kelių; apylinkių atstovai, tar 
pe'jų: iiM Marquette Parko, susi
rinko ‘Vyčių salėje apygardos 
suvažiavimui. L

Čia ir kilo LB Reorganizacijos 
užuomazga.

Pastaba: Cituotos, tarp kabu
čių paimtos vietos, stengtasi per 
duoti netaisius nei' kalbos, nei 
ženklų, nei raidžių (korektū
ros). -
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Be to, reikia suorganizuoti Fondą, "kuris galėtų atei- Pilnajame biuletenyje. mėgi- Marquette Pątkp_ApyĮinkės.l974 ~ *“ ___ — * ^fT_ T_x * — — — _ T TT_ 2 - * — -- __ 11 i * • « • t • . • •

tyje ateiti pagalbon. Naujienos pajėgė, išsiversti 65 me
tus, bet gyvename sunkesniais ir neramiais laikais. 

Svarbu, ..kad pavojaus 'valandomis neliktume be tiks
lesnio ir teisingo informacijos y šaltinio ir nebūtume 
agentų nusukti šunkeliais.5

Kol tas Fondas bus sudarytas, privalome be ati
dėliojimo išlyginti dabartinius mokesčius ir dabrti, 

kad vėl mums neužkabintų retežius prie mašinų.

JONAS VAIČIŪNAS

BENDRUOMENĖS IŠPRIEVARTAVIMAS
MARQUETTE PARKO APYLINKĖJE

rėme, protestuodami prieš to 
bendruomeniško sąmoningumo

Valdyba atsakė Raugui gegu- griovėjus- O liečiant mūsų Vai
šės 22-os raštu. Duosime - iš- į dx’bns metinę veiklą, tai neteko 

i trauką: “Kaip tikėti gera valia riedėti, kad būtų atsiradusi ki
tų, kurie laužo įstatus, ir kaip - apylinkė ar net apygarda, 
Liet. B’-nė galės būti vieningą/ kur-biltų suruošta ir įvykdyta 
jeigu patys vadovai eina prieš* storiniai darbai: pastatytas prie 
pačius save. Jūs, Pone Vicepir- parapijos mokyklos stiebas tau- 
mininke, siūlote mums pade- t;po; Lietuvos vėliavai ir suor- 
monstruoti bendruomenišką są- ganizuota genocido paroda. Apie 
moningumą. Mes taip ir pada- paramą mokykloms, rūpinimąsi

(Tęsinys)

Šie gi, kun. K. Garucko asm°mški laiškai, 
skirti vyskupui, savo pobūdžiu skiriasi nuo tos 
medžiagos bei faktų, kurie skelbiami LKB Kro
nikose. Jose skelbiami tie faktai, kuriais oku
pantas, ar jam parsidavusieji, vykdo ar jau 
dė nusikalstamus veiksmus prieš pavergtos! 
Lietuvos lietuvius. Tuo tarpu K. Garucko laiš
kai yra rašyti asmeniškai vyskupui, ir tai neat
rodo, kad jų autorius būtų juos norėjęs paskelbti 
viešumon. Reik manyti, kad tokių laiškų ne lai
ku išviešinimas yra neabejotinai naudingas tik 
okupantui. Bet apie tai pasisakysiu šio rašinio 
pabaigoje.

Jau minėjau, kad kun. K. Garucko laiškai 
buvo skirti asmeniškai vyskupui. Jų tikslas pa
sisakyti, o gal dar tiksliau pasakius, pakritikuo- ■ 
ti vyskpupo taktiką, jo likymąsi okupanto atžvii- < 
giu. Ar tikrai tokia vyskupo taktika reiškė oku
pantui pritarimą, jo siekiui sunaikinti Lietuvos 
Bažnyčią? Išeitų, kad kaip manė kun. K. Garuc- 
kas vyskpupas, pritardamas okupantui, ir laikė
si tokois švelnios taktikos.

Man rodos, kad šį klausimą dėl vyskupo ta
riamo nuolaidžiavimo sprendžiant, negalima 
remtis vien tik kun. K. Garucko jam rašytais lai
škais. Reikia turėti prieš akis ir vyskupo moty
vus, kodėl jis, kun. K. Garucko manymu buvo įsi
savinęs tokią, nevą nuolaidžiavimo, taktiką. Rei

narna aiškinti apie J. Vaičiūno 
vadovaujamos-Vaidybos netei
sėtumą,1 o Velžos — teisėtumą. 
Aiškinama, kad: “...Pereitų 
metų metiniuose apylinkių susi
rinkimuose nauji įstatai buvo 
taikomi pirmą kartą ir pirmą 
kartą pagal juos buvo renka
mi ir LB Marquette .Parko Apy
linkės Valdyba. Kadangi senos 
valdybos kadencija buvo pasi
baigusi (klaustukas. J. V.), rei
kėjo rinkti visą v — bą-..”

-Čia prieštaraujama, ankstyvos
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KAITRA TAS “WINDFALL’^.
Visame pasaulyje pradėjus ne- 

ribotai kilti naftos kainoms, 
Amerikos naftes rafinavimo ir 

_ nežiūrint 
kaimįkėlimo, panoro ta momen
tą panaudoti,-išlupant iš gazo
lino pirkėjų bilijo’nines sumas. 
Toks iš anksto nenumatytas pa
sipelnymas angliškai vadinasi 
Windfall.

Deja, Kongresui .priėmus nau
ją tų bendrovių lupikavimui 

metinis susirinkimas galėjo pri- nubausti Įstatymą, jos turės 
rinkti pusę valdybos narių, bet' valstybei sumokėti 227 bilijonus 
neturėjo teisėto pagrindo išrin-i dolerių mokesčių. Jie bus skai-

m. balandžio 7 dienos metinio 
susirinkimo apylinkės valdybos 
rinkimus iš dalies (Garbės Teis. gazolino bendrovės, 
mo pabraukta. J. V), teisėtus,

2. Pripažinti tos pat apylin
kės tos pačios datos metinio su
sirinkimo kontrolės komisijos 
rinkimus neteisėtus..'.”

Toliau Garbės Teismas aiški
na reikalą taip: “Todėl apylin
kės 1974 m. balandžio 7 dienos

niam pasakymui, kad: “Šie įsta- kti visos apylinkes vaidybos iš
tai Įsigaliojo 1973 m. sausio 1 
dieną.” _ ;

Tame pačiame biuletenyje 
šmeižiami ir Įžeidinėjami Valdy 
bos nariai ir nepariei. ' %

Dar prieš metinį susirinkimą 
paskutiniame posėdyje buvo nu
tarta Apylinkės Vaidybą regis
truoti valdžios Įstaigose. Prašy-
mas Springfieldan buvo . išsilįs-^ mą..

naujo, nebent senoji valdyba 
būtų buvusi pareikšta nepasiti
kėjimą Įstatų 82 str. numatyta 
tvarka ar pati atsistatydinusi... 
Savo pasitraukimu iš salės jie 
(Valdyba. J. V.) reiškė protes
tą prieš neteisėtus pirmininkau
jančio veiksmus ir prieš neteisė 
tą apylinkės susirinkimo nutari-

.. Trūkstamų valdybos na
rių pririnkimas yra teisėtas. To-

tas keletas dienų prieš susirin
kimą. ir jis buvo patenkintas.
Po prašymu pasirašiusius biu- kiu būdū pirmieji penki asme- 
letenis pavadino Bendruomenės nys, kandidatavę ir daugiausia 
griovėjais. Pagaliau, baigiama baisų gavę, laikytini išrinktais

kia žinoti ir tuos faktus, kad tokia vyskupo tak
tika yra pakenkusi okupuotosios. Lietuvos Baž
nyčiai. Be to, šį klausimą sprendžiant, reikia 
turėti supratimą ir apie tas sąlygas, kuriose vy
skupui teko vyskupauti. Reikia žinoti dar ir tai, 
kad vyskupas buvo okupanto replėse, jo žiaurio
je priespaudoje ir terorizuojamas. Ir tik tada, 
turint iš vienos pusės kun. K. Garucko laiškus, o 
iš kitos pusės vyskupo motyvus, žinant, kokia 
buvo grėsmė iš okupanto pusės pavergtosios Lie
tuvos Bažnyčiai jai dar labiau prislėgti— galime 
objektyviau pasisakyti. Turėdamas tokius fak
tus, istorikas galėtų padaryti objektyvų spren
dimą, ar tokįa ar kitokia taktika būtų buvusi 
naudingesnė okup. Lietuvos Bažnyčiai. Jis tik 
tada galėtų pasakyti, ar tie vyskupui laiškuose 
daromi priekaištai buvo teisingi. Kadangi dėl jų 
teisingumo tenka labai abejoti, ypač kai juos 
pats vyskupas pavadino prasimanymais ir šmei
žtais. Toks vyskupo kun. K. Garucko laiškų įver
tinimas aiškiai rodo, kad vyskupui daromi prie
kaištai neturi pagrindo, tai jo tik asmeninė nuo
monė. Jis nežinojo vyskupo motyvų, kurių švie
soje būt paaiškėję ar tikrai vyskupas nuolaidžia
vo okupantui.

Man rodos, kad iš viso darant betkokius vy
skupui priekaištus dėl jo taktikos ir jo laikymosi 
okupanto atžvilgiu, reikia juos daryti su dideliu
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tomi Income Taxes.
Bet jei gazolino beribis kainų 

kėlimas nebus sustabdytas, tai 
nukentės ne prekybinės bendro
vės, o tik tie, kurie tą gazoliną 
vartoja. Atrodo, kad šiuo Kon
greso nauju patvarkymu, jeigu 
kainą kėlimas nebus pažabotas, 
prekybininku piniginis gobšu
mas neaprims. Reikia tikėlį, 
kad ir toliau kainos kils kaip 
ir kilo, Prezidento kreipimasis 
į biznierius, prašant parodyti 
gerą valią ir neprisidėti prie inf
liacijos kelinto, lygus žirnių ba
rimui į kietą sieną. J. ž.
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IBatsargumu ir dar didesniu objektyvumu. Jei jau 

"Aidų” redaktorius rado reikalą paskelbti kun. 
K. Garucko laiškus, tai būtinai reikėjo kokiu 
nors būdu susekti tokios laikysenos ir vyskupo f 
motyvus, išaiškinant- ir kun. Garucko laiškuo
se keliamų priekaištų patikimumą; Bet nederėjo 
vyskupui daryti priekaištą, kodėl jis kun. K. Ga- t 
ruckui per. atžagariai atsakė, kaip nebūt atsa- | 
kęs kulto įgaliotiniui Rugieniui. Tai jau labai 
neobjektyvus -dr. J. Girniaus kaltinantis pri^ 
kaištas kankiniui vyskupui, iškalėjusiam dešim- j 
tį metų Sibire. Pagaliau kokį vyskupas galėjo j 
luoti atsakymą, jei jis žinojo, kad kun. K. Ga- I * v
rucko jam daromi priekaištai yra tik prasima- | 
nymai ir šmeižtai? Tiesa, kun. K. Garuckui at- 
rodė, kad vyskupas nuolaidžiauja, bet jis nežino
jo, ko vyskupas siekė tokia savo taktika. O be to, 
n.ereik pamiršti, kad būnant tokiose priespaudos 
sąlygose, būtų neatsargu, net neišmintinga, jei 
vyskupas viešai atskleistų tokius neva nuolai
džiavimą ar neva pataikavimo motyvus. Reik 
manyti, kad jei kun. K. Gąruckas būtų išdėstęs 
tuos savo priekaištus ne laiškais, o asmeniškai 
žodžiu vyskupui, jis tikriausiai nebūt iš j o su
laukęs, tokio kieto atsakymo. Reik atsiminti k’ 
tai, kad gyvenant tokiose sąlygose susirašinėji
mas rastu yra ne tik pavojingas rašėjams, bet 
gali pasitarnauti ir pavergėjo tikslams. (B. d.)
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Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai
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EUDEIKIS

pašalinęs direktorijos pirminiu
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BiCOŽENE

i

AMSULANSC 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SČPHn BARČUS
RADIJO lllMOt VRLANDO*

V•<#•!« ATdorw D*u*aK '

T»UJt MRmtaek 4-MU

Se. MAPLEWOOD AVR^
CHICAGO, ILL. 60629

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽI ALSIA LAIDOJIMU [STAIGA

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1x38 - 113S

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

Lietvrtv kelbe: kaediea nuo pir
madieni* iki '.penktidteflto ‘4:U0 
4:110 Vai. rifc. Šeštadieniais ri 
’•ekJnadienials nuo 8:30 iki 9:30

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-IOUj

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, ŪL 974-441Ū

4348 Sd. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

-Xaujicnos, Chicago, 8, 11L įlenda v, M. iv h 31, IV8U

bei geležinkeliu, net ir kbnsula- 
rinių santykių Užmezgimo'. Len- 

. kų pretenzijoms pritarė T. S-gos 

. Tranzito komisija. Byla buvo 
perduota Hagos tarptautiniam

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA A^Ė. 4 TeL: YArd* 7-3401
- - .. .

TEl • n vs»

gandą dėl musu teisių į Vilnių!

•Phone Y A rds 7-3401

— Amerikos dvariškiai pasi-
5 sako prieš prievartinę 'vVflj ^ste-

Dual Formula 

FEEN-A-MiNT
Laxative Pills 

Contains a mild stimulant 
plus thešoftener 

most recommended by 
doctors.

Read and follow label directions.

Dr. Devas Zaunius
. -• -- -

5
Brigthon Parko LiehrviU Mete: u» 

klubo eilinis narių susirink-mas įvyks: 
ketvirtadienį, balandžio 3 d., 1 vali 
popiet Anelės salėje, 4500 So. Tai J 
man Avė. Narės prašomos atsilankyt: ’ 
nes yra daūg svarbių re.kalų aptari.. 
Bus ir vaišės. E. Štrungys, sekr.

DR. WANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
MII W 71 St. Tel. 737-5145 

Tikrins akis. Pritaiko akinius ir Į 
“contact lenues’*

Vai asai <n«tarma Jždsrvta treč

BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAfv 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 103rd Snw
Valandos pagal ausitarima

|D^Rm^ĮW|
51980 į Feen a niinL
Rougbmc.^. UUAH'rt PlltS,^

leteniais buvo stengiamasi at- 
; remti lenkų vienašališką proną-i

Pirmuoju Lietuvos atstovu !

redituotas pasiuntiniu ir
i Rygoje tuo metu rezidavo San-inius jau skiriamas Uefuvbs pa-‘

ŠVENTO RASTO PAMOKI Mfii f ' ^A • 
-KIEKVIENĄ DIENA SUTINI KPtK^Cir>*:u.

“Kurie pasitiki Viešpačiu, atnaujina savo jėgą, pakelia, sparnus 
lyg areliai, bėga irnepavagstą vaikščioja tr nepailsta-’' - Iza. 40:31

Kiekvienas Kristaus kūno paryš, tikrasis Dievo Izraelitas, 
yra Viešpaties vadaujamas ir stiprinamas. Dangiškoji duona, 
gyvasis Dievo žodis, kasdien stiprina ir gaivina mus. Mes geria
me gaivinančio vandens, kuris teka iš Amžinosios Uolos, Kris
taus, panašiai kaip darė Izraelitai senovėje, kaip parašyta: “Jie 
gėrė iš antgamtinės Uolos, kuri sekė paskui juos, o ta Uola tuvo 
Kristaus.” (1 Kor. 10:4) O kartais dangiškasis Tėvas sula ko mus 
nuo paklydimo ir pavojaus pavartodamas savo lazdą, pabarda
mas arba hubausdams mus.

IV. RATTO 1 YRIME! c <
J. Muxikanl, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island v

4 ■ ■■*■»*« ■■■■■■ ■ ■ ■ ■■ ■ & BUS SB CSX « C Kir. ;»

CftM-os gen. sekretoriumi.
J. Tflbdht: esarit nrinisteriu 

prmlnlnku, dr. Zaunius buvo 
psk -lestas nžs. reikalų ministe- 
rra metais
bnv'1 įteikęs stristatydhiimo pa- 

bet Respublikos pre- 
dentas atsistatv’dinimo nepri- 

tAiė. Užs. reikalų ministeriu pa
nele5) ligi 1934 Tii. birželio 12 d. 
Tab būdu yžs sumušė savotišką 
■ekordą — K vi-p Lietuvos užs. 
reikalų rninisterių išbuvo ilgiau- 

, š'ai š'osė parieigdsė — net pus- 
į enktų -metų. Kartu dr. Zaunių 
g’l'ma laikyti ir pačios Ministe
rijos organiaztoriumi — kūrėju, 

j Yra dr. D. Zauniaus nuopel-
' nas, kad Lietuva 1931 ir 1932 ' 
metais laimėjo dvi mums labai 

j svarbias tarptautines bylas. Jo 
i plati erudicija, geležinė logika, 
■kiekvienai bylai kruopštus pasi
ruošimas, pagaliau gal ir jo pa- 
t’es “diplomatinė” elegantiška 
išvaizda nulemdavo sprendimą.

Vienas laimėjimas buvo a-t- 
1 siektas byloje su lenkais, kada 
jie pareikalavo tranzito Nemunu

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

- J •X

K* -Iff

DR. K. G. BALUKAS
AKUtERMA IR 4KJTERŲ vtGO’ 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 S®. Puf««ki Rd. (Cnwforo 
Medici! Bufrding) TeL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitariau, 

lėi neatiriHPDi.M ’PrihI-'”*'

OR. PAUL V. DAKG1> 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community ferfinikot 
Medicinos dirtkrorius 

t938 S. Manhoim Rdw WestchooHr, II 
BALANDOS: 3—P darbo dienomis 

kas antra šeštadienį 8—3 vai 
^ToL: 562-2727 arba 542-2725

DR. LEONAS SEIBI Tj 
INKSTŲ, PŪSLĖS IP 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2456 WEST (3rd £TREE~ 
Vai. antrad: 1—4 popiet

R»zid«nd|oc totefu M8-554*

SUSIRINKIMU

Lietuviu Pensininku $ gos ..ariu u 
surinkimas įvyks balandžio 2 d., tre- 
č.acueuį, 2 valandą p^p.et Gage Pa. k 
Fieidhoase patalpose, So. Western ir j 
55-tos gatv. kampas. Nariai prašomi! 
gausiai dalyvauti n susmilkime. xr* 
daug reikalų aptarti. Valdyba

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

Kamir* pr«kHk», MOTKRU Hr
OHm» . Wterr Cr 

TM. PR t-!W
OFĖO VAL.: pina., artrad. tNėU< ! 
Ir penkt. 2-4 ir «-8 vai rak. fcjtadlr 
ufifl* « vii. ir teto>

M£*I nMltartaii

YRTHOPEDAS-PBOTEZISTAf 
hįr 

Tižat SoeeJelf Mffatbe lOfem 
’Arch Supports) h 11

itob w«rf ssrtf st.. Cki««fc. yt 
T»Uf. PRi«W5* <-«•*/

FLORIDA

Prostatos, inkstų Ir šlapumo 
takų chirurgija. 

'5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRA MĖTYMAI
MOVING 

Lefdlmtf — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

MOVING
Apdr*u«*»« 

H tywlriv 
ANTANAS VILIMAS

T.I. ViJUl VW*

PATS SKAITYK IR DaR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI

t AS KUTRA

DR. DOVĄ ZAUNIŲ PRISIMENANT tribunolui, kurtame stojo Lietu- 
vr ginti dr. Zaunius, ir byla lai
mėjo: visos lenkų pretenzijos 
esamoje padėtyje buvo atmes
tos, kaip nepagrįstos.

Hagos Tarpt, tribunole dn 
■Zauniui pavyko’ ’laimėti bylų ir

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

4330-34 Sb. CALIFORNIA -AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Latvijai buvo paskirtas dr. D. ’ir apyhnkių žemes. Rygoje buvo! 
Zaun'us iš “rharw ’ atgaivintas dr “Rygos Balsas”. ! - - . . ..Sata" o nXu p,73’’D?- D- ve tine » Vokietijos r^bu..yok.rt.ps
nio ‘titulu’ (1920 II 8) Buvo ak- spaudos žodžio irHcšmo. s-v-nausybė biwo ' apĮįkan usi
mo inuid įi^u.u.o). BUVO ak- ;Lietuva dėl Klaipėdosį^ubema-
redituotas pasiuntiniu ir Estijai, j 1923 m. biržėlro mėn. D. Zai. j tor-aus’ akto, kuriuo yis buvo 

; Rygoje tuo metu rezidavo San-inhis jau skiriamas Ue^uvos pa-‘j 
tarvės valstybių atstovai, akre-’ siuntiniu -j Čekoslovakiją, vėliau 
čtiiuoti tap pat Lietuvai. Dr. D. Ij ' ~ 
Zauniui teko surikus uždavinys] nien. paskirtas pasiuntiniu .į 
— aišk'nti ir ginti mūsų teises j Šveicariją, 10rtu ir nuolatiniu 
i Klaipėdos kraštą. Jau jo paxi ’ delegatu prie Tautų Sąjungos.
kilmė buvo geriaus:as ’į-ndymas.; ; 927 m atšauktas į Centrą ir pa
le; d K:a: ėdo- kraštas yra Ee skjrtris.XTR^ds. teisių adriiinist- 
tn . Iškas. L etuvcs pasiuntinybėse racijos keį/.ėkono’minio departa- 
Rygo'je leidžiamais spaudos biu-i mento dirėkfbriūmi, 1928 m. —

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

-i v) V L;

3307 Lituariica Avenue

’>(hh Ave.. Cicero. Ill Phone: OLympic 2-t^03 *

l’ETR.iS
So. California Ave

BIELIŪNAS
Phone LAfi$%tte 3-3572

' G. F. RUDMINAS '
TU 9 Sn. I.nnnnirH Avė. Tel. YArds 7-1138-1139

~ STEPONAS <C. LACKAWICZ
2121 WEST GOth SIU-EET REpublic 7-1’213

r.YI west 2?>rtl PLAIT Virginia 7-6672

111123 SOUTHWESTTOGTIvVaY. I’nlos Hills. Y1J. 974-1110

ką Boetcherį ir paskyręs naują 
j <RU™U®’ 1925 vasario'! direktoriją be seimelio sutikimo.; 

........ ... • Teko b^inįtis sįlįaipėdos-kon
venciją pasirašiusiais sąjungi
ninkais. Tarpt, tribundlas pri
pažino, kad gubernatoriaus ak
tas yra suderinamas tsu Klaipė
dos konvencija ’bei statutu. Ši 
byla buvo plačiai aprašyta tuo 
me-u visos Europos spaudoje. 
Atsimenu, kaip ir man teko su 
gan. konsulu 3. Budriu nuvykti 
j Karaliaučiaus 'geležmkėiib sto
tį ir pasveikinti savė šefą su 
tokiu dideliu laimėjiirih.

Pasitraukęs iš URM-jos dr. D. 
Zaunius dirbo Valstybės tary
boje, vėliausiai Lietuvo’s banke. 
Du kartus buvo vedęs. Pirmoji 
žmona Elzė Jasinskaitė. Buvo 

4 susilaukę dvieju vaikų: D. Zau-: 
Jniaus (žuvęs Latvijoje) ir dr. A. 

Zauny tės Šaulienės. 1923 m. bu- 
vo vedęs mūsų operos solistę V,- 
Jonuškaitę. Susilaukė dvięįjų 
vaikų — teis. D. T. Zauniaus ir 
cliom. Giedrės ZatmiiHės.

Eiivo visuomenininkas. Pri
klausė šauliams, Vilniui Vaduo
ti sąjungai, skautams ir Liet. 
Vakaių sąjungai, iš.eido .paskai
tą - brošiūrą — “Mūsų svoris 

>1 tarptautinėj o pdlitikoje’’ (1937) 
ir “Du Lietuves užsienio poli
tikos dešinvmečiai” (1938). - ’ 

1939 iri. dr. D. Zaunių ištiko 
širdies smūgis. Buvo Atsigavęs, 
šešis mėnesius dar dirbo. Eida

mas į i'inaiisų ministeriją pa
slydo, susilaužė dubenį, gavo 
-ftvm'jozą ir l‘JH).H.^3 pasimirė. 
Būvi, pala do.as Evangelikų ka
pinėse Kaune, vėliau perkeltas 

t j Petrašiūnus. Kartu palaidoti 
dar jo du broliai ir pastatytas 

bendras paminklas. /
Dr. D. Zaunius buvo vieninte

lis Lietuvos vyriausybės narys, 
kilęs iš Mažosios Lietuvos. Jis 
simbolizavo Mažosios ir Didžio- 
sos 'iJc'tuvcs vienybę. Paliko 
žymių pėdsakų tiek politiniame, 
tieb ir ekonominiame Nepr. Lie
tuvos gyveninio. Ir taip šis vy- 

? ras “kaip ąžuols dtuts prie Nc- 
f mūnėho” per anksti pasitraukė 

š gyvųjų tarpo.

DALYSE.

TĖVAS IR SCNUS

MARQUETTE TCN'ERAL HOME

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

telef. 476-2345

P. J. RIDIKAS
rmi Su HhMcd SL Phone YArds 7-1911

1

PATAhNAVJAME DIENĄ IR N AKT] 
Tirrijnfc koplyčias vi sesė miestb dalyse.

Komunistų mokykloj

Grcgorjcv! Jau tu dvi die
nas nebuvai mokykloj. Tai vis 
atsitinka dėl tinginiavimo.

— Tai Yie tinginta vi m ak, liet 
klasinė ^neapykanta.

lietuvių
-T -

Laidotuvių

Direktorių
Asociacijos

Powerful ai 
drug you can buy 

without an Rx! I
Stop ftching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
condltrons Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no presenpt Ion 
tn BiCOZENF* Use only as 
directed The medically proven 
creme for 
itching. >
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Kristijono, Donelaičio 200 melų mir
ties sukakties minėjimas

Kristijono Donelaičio 200 in. sanį, žiemę ir rudens darius, 
mirties sukakties minėjimą! Juodvi susilaukė gausių katu-.’ 

eių. Be to Dalia Paliukaitytė 
dar gana žaviai pasmuikavo 
viena muzikinį kurinį. Jos se
sutė Alvida Paliukaitytė labai 
puikiai padeklavamo laišką, 
Dalios Kučėnienės rašytą Kr. 
Donelaičiui. Už tai dalyviai 
deklanialorę palydėjo 
siais ])1< jimais. 

Rašytojas Apolinaras 
donas paskajtė išsamiai 
ruoštą savo kurinį apie

praeitą sekmadienį^ kųvo 23 
<1. Lietuvių Tautinių nainų sa
lėje pradėjo Am.Lietuvių Mo
kytojų sąjungos pirm. Magda
lena šulaitienė. Ji gražiu žo
džiu pasveikino gausiai susi
rinkusius svečius, mokytojus; 
perskaitė Lietuvos Gen. kon
solės J. Daužvardienės ir JAV 
LB šviet. Tarybos pirm. Jono 
Kavaliūno sveikinimus už ši 
K. Donelaičio minėjimo suruo 
Šimą. Jiedu dėl kitų įsiparei- Donelaičio gyvenimą ir jo kfu- 
ųojimų negalėjo šiame minė- 
•me dalyvauti. M. šulaitienė 
programai pranešinėti pakvie 
ė mokyt. A. Eivienę, kuri pir
mausią pristatė solistę Aklo- 
ią Buntinaitę. Solistė žavingu 
misų ■ įspūdingai padainavo ke 
etą dainelių. Jai akompanavo 
\runas Kaminskas. Jiedu su. 
ilaukė svečių gausių aplodis- 
uetnų. v

Toliau sekė solistas Tądas 
luta, kuris stipriu boso balsi? 
ladainavo keturias dainas’ 
’ublikai prašant T. Rūta d$r 
adainavo ariją iš operos “pi
lnai’’. Jam akompanavo A^r.i- 
a Eitutytė. Svečiai už žavi?^ 
ą arijos dainavimą gausiai 
lojo. . U :
Po to iš Kr. Donelaičio “Me- 

i” Dalia Paliukaitytė ir Rita’ 
tukaitė duetu gana gražiai 
eklamavo apie pavasarį, va

į niam minėjimui davė nenio- 
kainai. Svečių trpę buvo AL- 

*),a j Tos vicępirm. T. Blinstrubas, 
K*-j Sandaros ‘ red. Gr. Lazauskas 

įsu žmona Dr. Leonas šulas, 
. sąjungai paaukojęs $80r mo- 
I kytojai J. Plačas su žmona ir 
| kl. Vaišių - paruošimui talkino:, 
> n. Memėnienėį1 O Burneikienė, 
I R. Kriaučęliūnienė, p. Burner, 
kis, mokyt. Gelažius ir kt

Laukiame daugiau tokių 
kultūrinių parengimų.

G y d. D. Sultenė

rybą. Paskaita palydėta visų 
dalyvių gausiais plojimais.

Po pakaitos programos ve-1 j," 
deja A. Eivienė iškvietė visus’ R Meim-,nien- 
meno dalies atlikėjus, o pdė 
Gražytė ir dr. Dalia Šulisnė 
visiems prisegė po gražią bal- 
bj gvlytę. Po tp A. Eivienė 
publikai pristatė naują Am. 
Ljet.. Mokytojų s-gos valdybą, 
k|iri surengė šį įspūdingą Kr. 
Donelaičio minėjimą.

, Pasibaigus visoms ceremo- 
ėgijoms, kurias užfiksavo vie- 
<jo| fotografai, valdybos pirui.. 
,M. <5ulaitienė visiems pregrą-

atlikėjams ir gausiai pub-! Downers Gro 
likai nuoširdžiu žodžiu padę-1 
kojusi, pakvietė ' \ r ’-._______ ____ .v
mokytojų paruoštų sumušti_|su $10 auka, atsiųsta specialiu
niy bef kavutės.

i 
i

Kazimieras, Eidukas is 
•, HL, sužinojęs 

J apie Naujienų uždarymą dėl ne
visus prie! sumokėtų mokesčių, atskubėjo

mų administratorius Bronius 
Kasakaitis salę šiani kultū^l-

IJNKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime mūsų klientams, draugams 

ir pažjstamiems

' laišku. Dėkui.

— S. ir E. Zelba iš Brighton. 
Parko, dar negavę laikraščio, 
bet sužinoję tikrąją padėtį, spe
cialiu laišku atsiuntė $15 auką, 
tuo prisidėdami prie bendros pi
niginės akcijos ir Naujienų lei
dimo. Dėkui.

i - - ' '
i — Kazys šimulis iš Marquette 
I Parko, žiemos mėnesius pralei- 
Ižiantis Juno Beacr, Fla., parė
mė Naujienų, leidimą $10 auka, 
atsiųsta kartu su metine prenu-

“Čia pensipinko paraįni^ Nau
jienoms”. . Dėk ui/ ųž jįuųląf inę 
paramą,^-pac ųž šią į'

r"’ i* • ■ j.1 - ‘.'ijl
— William Rušinskas-Rush iš 

Bridgeport© . apylinkės, ką tik 
grįžęs iš Miami Springs, Fla., 
pratęsė prenumeratą ir ta proga 
atsiuntė $5 anka. Dėkui.

—■ Arlena Jotautaitė iš Bogan 
aukst. mokyklos atrinkta daly-i 
vauti šešių mokyklų konkursej 
su laikraštėlių, “The Utopia”. !

—Rice aukst. mokykla paskel-į 
bė sąrašą 45-mokinių, primtų į; 
Nacionalinę garbės mokinių} 
draugiją; Tarp jų yra Danielius! 
Giržadas, Viktoras Plėnys, Ro-j 

■ bertas Vitas ir Vytenis Kirve-i 
laitis.

— Sofija. Daukutė savo skil
tyje Southwest News -.Herald 

. rašo, kad Marijos aukšt. mokyk
los senjorėš ruošia 20 mylių ma
ratoną balandžio 25 d. ir tikisi 
sukelti bent .$40,000. Maratone 
rėmėjai prašomi pranešti savo, 
aukas sės. M, Margaritai telefo
nu 925-8686. Rima Valiulytė pa
ruošė tam maratonui megztukų 
dekoracijas. ^Manoma, kad ma
ratonas taps-tradiciniu.

RAMUNE DELIKATESŲ KRAUTUVE
IR RESTORANAS - - —— 1 ’merąta. Jis..taip pat atsiuntė 

,1 ' 1 *■ • J rw 5- -- '- ,'^t 1 1f-1* "

2547 W. 69th Street

p ONUTĖ KONKULEVIČIENS IR BRONIUI ZABUKAS*į

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
; linki visiems savo klientams ir draugams!

RED’S PLACE
Kur galima netik išgerti, bet ir gerai pavalgyti.

WALTER ir ELIZABETH MISEVICH, Sav.
CAROL MISEVICH - CARROLL, Mgr.

2200 West Cermak Road Chicago, Ill 
Telef.: Virginia 7-8874

t It ...-!u»t K « u *
•• - *. !. -:š n Mp r?*

TIROLIOKĄai^..’
. J‘Wtau bų-.i- ,1

Si:še:l

- Namai, Žami — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

fUcntl, Ž«n« — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGĖMS TERMINAMS
• IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: . (

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.YZANAUSKAS, Prezidentas _ ■.

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7'7'

naujojo Sapphire ‘ Sėa ■’ Motor. 
Lodge motelių savininko Lino 
Staškūno bei jo partnerio me-: 
tinę prenumeratą. Jie tą motelį 
nupirko iš mūsų skaitytoje! ir 
rėmėjo Vytauto Tomkaus. Ma
lonu girdėti, kad jiems gerai 
sekasi gyvenime ir (biznyje. 
Nuoširdi jiems padėką h-; ' '2

; — Pranas Adomaitis iš Mar
quette Parko savo laiške .rašo:- 
.1- C i-v” ... .?

f laite$ (ir pąąiškjno, kad <m^n Jų 
' šėrimu neteksią rūgintis; tą yuo 
] šą atliekančios pačios moterys.

Kai jtik, sunąaįėsią. snieg®, .-.ąši.tu- 
rasiąs. išyežli .mėšlą aut (ląržo. 
čia pat' prie• tvarto; ’dar:padėjo, 
kad tas darbas^ paprastai! išlie
kamas tankiniu,-, ‘jya,

ra 
gutėmiš. Taip-' vezimęlis ,lten 
btrVo, ir mes''<okį'ukib padargą 
karučiu vądiiądayome; bk: mėš
lo ,su juo neveždąvome., Mėšlą 
vezdavome darbiniais rataisr ku 
riuos traukdavo atklys.

Dabar:tikj>ąstębėjau, kąd jo 
gyvūnija buvo nepilna: trūko 
arklių. Herr Bichler ir tą paaiš
kino. Arklio, per įįiemą. jis neJ 
laikąs; žįemos metu 
daug darbo’ — Arklys* 
namas dyįa^.',ŠvogėriS,1 _
aname kaiBĮO gąįięjĮ turįs iįu ark
lius ir, p*’’ ---
linąs tai ___ ___ C7 ____ (
abu? ‘Maft* atrddė3< kėįsė,' * turėti 
ūkį ip neturėti-arklių; bę£] paga
liau, .kas rųan. jJ^ąi?.Gk.1pa^po,j 
kaip reikės išv^fir mešlį sū’.ka-j 
račių,'■ iegti'-ljlri'ŠŽr jjatj'aift arti-! 
mujų idąržųiL'iK^;!;gi' •t'^^dĮi^ši.j 
reikės . užsįęlįŲb^.. prag^ųiĮųą; j 
atrodė,1 kad •!maišto”>hė$k^lšiho 
ir man^š-Tie^ęriąųdė^^vsŽgeme 
vįsi 'priė-.tpl •’-‘L

Pirmąsias avi'dienaš mario pa
grindinis darteurdr; bu^6s gyvu
lių 1-hio.biniąs. ĮP<^.p^Įų A^ęjd^- 
vau skaldyti'.-imaiki^.. Bictyiėriš 
buvo aprūpinęs ■ kuri/ ’jįeyvie- 
hiems metamšV^P 1 jau V man 

Į atrodę.. Kur. tik: ėįąų, 
! trys jauniausi-Šeiftios nariai: du 

Urrimkaf 5? vfena m^t  ̂Jie 
Krepšinio niūrone jaunėjo neturėjo jokių'pareigu ir buvo: 
rungtynes. ■ Paskutines rungty-1 daryti, kas jieips patinka, 
nes su Thornton mokyklos-rink- Vaiku prigimtas smaisumas ne- 
tine laimėjo 81:80 rezultatu po Ieido‘jiems tyiėti: jie vis statė 
dviejų pratęsimų. Ruiktinė-daly-| įvairius klausimus- u Pasa- 

. vaus Illinois, valstijos pirmenyj| kojau ;^deliuš ^e3.
bėse Champaign, Iii. ■ |1- ’ ■■■■ " 1- v.čhp. .
bJ—• Clevelando Lietuvių Narnoj 
narių susirinkime išrinko 4 nau
jus direktorius: Z,. Dųčmaną, i. 
Dulebą, R. Butkų -ir it Bublį. $ 

' \ 31
— Illinois valstijos loterijom 

kovo 27 d. Pot Oi Gold losimj 
.laimėjo 272768. Lūcky Stars ' 
išime laimėjo 49, 98, 868, 869 
65959J'-i ' M

:o
5r

iek

ii

SIUNTINIAI I LIETUV A
1 w
IT 2608 We»t 8 9th St, Chicago, HL 60621 > TeL WA 6-9781 f

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St,Chicago, HL 60629. — TeL WA 1-2717

OUR SAYINGS _ 
CERTIFICATES

EARN UP TO '8

the best way to

Ceapctndcd

financing 
° AT OUR LOW RATS

WITH HEPAYM^ N I 
TO HI ' OUR INCOW

INSUR.O

Mutual FedeTal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD

Pm Kawursua. /Wto Pbrntet VTrgiaJta 7-7747 

EDVKSt Jton.Tua.Pr 1.9-4 Thor.9-8 fat, 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

ganizadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.
SLA — atlieka kultOrinlus darbu*, gelbsti ir kitiems, kurie tuM 8

■v - . v . -. r ■ ■ *

SLA •— išmokėjo daugiau, kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu J 
i , apdraudą savo nariams. / - f-

SLA — apdraudžia pigiansiomia kainomis. SLA neieiko pelno, 
imjds patarnauja tik carifalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir Metuvią draugai gali 
Surivimijiar apsidrausti BU <10,900.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdraudė — Dadewmeat 
Insurance, kuri ypač neudmga JamtaraL aiekiaofiaia 
aukštojo moksle k jo gyvenus prabai.

**«*vpę

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota ipdrsuda: už
$1,000 apdraudos sumą temoka tik 33.00 metama.

SLA — ktsepg vyra Those Betrrig kolonijose. Kreipkitės 
1 saro apytiaHa SLA kuevti reikėjus, jie Jums 
mielai pagefMs I SJk įsfrašytL

GaBte kreiptis ir tiaMal 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Her York, N. Y. 1W1

307 W. 30th »♦.
Tot Oil) UJ-H13 ,

—-—— i drauda
/L* <10(ŲXĄ

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMU PIRKIMAS •' PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

. 6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 

Marquette Parko rajone.
• RESTORANAS-su namu -ir visais; 

įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, . 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

D t M E S I O 
52-30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJE

Tiktai $120 pusmečiui automobili 
Liability apdraudimas pensininką r 

Kreiptis:. ' . <

Notary Public

Insurance, Income Tax

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

REALTY GX>JP

4645 So- ASHLAND AVE. 
523-3775 .1

tus, apie klajonės, po jų slėnį ir 
paskutinę maim^nūdtykij^pilną 
kelionę į jų kaimą; daug kur 
įvykius pagražindamas ir juos 
suprastindamas, ' kad 'mažieji 
protai, galętų lengviau, sugrpmu- 
liudti.- - ■ r: L ' 1

- d* • £
Jau buvome susigyvenę su ta- 

ryenimas 
vyko’pagal karo išdirbtą štilių, 
kuris' diktavo iriūsų ihifitis^. pla
nus'ir darbūs. Nuo to stiliaus 
perdaugnegalėjomeTiukryptri- 
nųo jo priklausė mūsų išlikimo 
klausimas. Su kiekvieno žmo
gaus' išlikimu neatskiriamai bu
vo surišti trys didieji reikalavi
mai: pirmiausia ~~ maisto ir pas 
togės; labai jau neužmirštami, 
neatidedami, nepakeičiami. Val
gyti turėjaiJkasdien, .negalėjai 
to atidėti nei mėnesiui, nei sa
vaitei, nei pagaliau porai die
nų. Tas pats buvo su pastoge; 
kok'.a ji bebūtų, ji turėjo būti. 
Trečias reikalavimas — išsisau- 
gojimas nuo pavojų; o tai, už
frontės sąlygomis, reiškė bom
ba*.

(Bus daugiau)

ja tiesa,-kad mūsų ' gy

; — Venezuelos naftos atsarga 
labai didelės, negali jds parduo 
ti. Ruošiasi mažinti kainas.

GERA NAUJIENA 
SMULKIEMS rTAUPY- 

TOJAMS

Wei J^p you makeihe right move, 

jiil GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

^'Mes' priklausome MLS
' Ii? turime kompiuterį. ’ 

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

Tel. 767-0600
independently owned and operated

A TVERAS
Laikrodžiai Ir brangenybė#

Pardavimas ir Taisymas ?
2646 West 69th Straat
T«L Republic 7-1M1

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, Ill 60632. Tel. Y A 7-598C

0
M. <6 I M K U S

Notary Public ® ,
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

iymai ir kitokį blankai. :

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

FOOD SERVERS 
WANTED

346-8880

Z

HOMEOWNERS POUCY
F. Zapėlis, Agėnt 
3208% W. 95th St 
Evtrg. Park, 111. 
60642, - 4244654

-V f -X t T __ _ 1

Sutū farm fire and Casualty Cc-Tpany

j REIKALINGA PATIKIMA M0-
I ERISL rinlrrnp nortAiJoniamn irPERIS, rinkoje pageidaujamų ir 
greitai išperkamų dešrų gamy
boje. Patyrimo nereikia, bet rei
škia susikalbėti angliškai.

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

KRUEGER SAUSAGE CO.
1237 W. Fulton St.

Mature Woman
For light cooking in Day Care 

' Center. 4 to 5 hours a day. 
; Will teach.

Call 247-1961

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE-

: KAMI SĄŽININGAI. ;
Telefonuokite: :

į

■ ADVOKATŲ DRAUGIJA-
VALDEMARAS BYLAITIS

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

< arba pagal susitarimą. >
Telefonuoti 778-8060

WASHINGTON (A. Pj - 
Penktadienį, kovo mėn. 28 d 
Senatas nutarė pakeisti buvu 
sj ribotą Savings and Loan 
Association leistą mokėti nuc 
šimčių dydį mažų sumų (au 
pytojams. Mokamų už taupy
mus nuošimčių dydis buvo nv

HOUSEKEEPER
I f

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

All Household duties.
Own room, bath & TV.
Weekday* call 236-4500, 

Nights & Weekends: 942-7565

Advokatai F
GINTARAS P. ČEPfNAS

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

8 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

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

Chicago, Hl- 60629

trt E! statytas prieš 28 metus, ir ban
8'kai neturėjo teisės jų padidin- 

ti. Prezidentui šį Senato nuta
J rimą pasirašius, bankai turės 

teisę smulkių sumų taupyto- 
pijams mokėti didesnius, kaip 
K ligi dabar mokamus

Taupytojų sąskaitos Fede 
f • ratinės valdžios buvo apdrau 
^’slos ligi $40,00. Dabar ši ap* 
* drauda bus pdidlnta ligi

4ELP WANTED — MAI E-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbinlnklv

Hours: 5 A.M. Io 2 P.M. 
Profit Sharing, Other Benefits.

So. Water Market Area.
Call’CRAIG 
829-7700

— Pranašauja, kad oras at
šils tik po Velykų. Dar gali lyti.

o

Overnight Wonder: 
Pill for Constipation

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-Lax pills the overnight 
wonder That’s right. Ex-Lax pills! 
For occasional use.
Take as directed.

!>“ Ii Pn M*ndayt Jfajęį jų




