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LIETUVIAI POLITINIAI KALINIAI 
SOV SĄJUNGOS LAGERIUOSE

(Tęsinys) ;
* - t

Amerikos-Lietuvių Tary’ba ve
da okupanto kalinamų lietuvių, 
kartoteką ir iš jos’čia skelbiame 
eilę pavardžių, -kad visada prisi
mindami okupanto skriaudas, 
k ei tume pasaulyje balsą" dėl ka
linamų brolių išlaisvinimo. 
. -55) .Remeika (Remeikis?) Vy
tautas, g. 1942 m., nut. 1967 m., 
bausmė ‘25 in., kalinamas kone, 
stov. 36.

56) Rimkus Jonas, g. 1916 im,
nut. 15 m., kalintas koncentra- U“ r ‘ \
cijos stov. 36.

57) Rugys Juozas, suimtas ir 
nut. 19/3 pi., bausmė 25 įp., ka
linamas; kone, stov. 35. ; -

58) Sadūiiaitė Nijolė, duktė 
Jono, g. 1938 'm. Dotnuvojer-Kė- 
dainių aps. 1974.VIII.27, suimta, 
kalinta, 1975:VI.16-17 d. teista; 
Teisėjas Kudriašcfvas paskelbė 
bausmę:1 “Už LKB Kronikos 
dauginimą; ir platinimą 3 m. lais
vės atėmimu, atliekant-baųsmę 
griežto režįmp lageryur 3.m. is-

~ trėmimu”T~1975;VE25 i§5'~ežtū T 
į Mordovijoskonc. stovr; 1977 m. 
ištremta į Krasnojarsko kraštą. 
Adresas:, SSSR, Krasnoyarsk}’ 

-kiay,—663:130, Boguchany^JElar^ 
tiząnškaya jI7’l- <•

59> Sasnauskas Jūlius, 20 m., 
Vilnius, - nuo ’gimn.- laikų' milici
jos persekiojamas*_ūž .savo reli
gines ir tautiiies; pąžįūta.Sj KGB 
tardomas bei; ^kratomas.' 1R79. 
VIH.23, Maskvoje daUwavd ide- 
nionstrarcijojė ir" pasirašė 45 pa- 
battiečiu atsišaukima.

60) Seliokas Vincas, kalintas 
kone. stov. Rusijoje.

61) Sidaras (Sidoris?) Vytas, 
g.-1928 m., nut. 1957 in., bausmė 
25-.m;, kalinamas kone. stov. 35.

!.G2) Simokąitis' Vytautas Jo
nas, g. 1936 m?, 1970.11.47 suim- 

-----tas, nut. 15-m.t kalinamas Per 
mės kone. stov. 10.

63) Skiautis Liudvikas, g. 
1935 m.,-nut. 1955 m., bausmė 
25 m., kalinamas Mordovijos 
kone, stovi 19." -

’64) Skuodis Vytautas, s. Pet
ro’, g. 1929.III.21 Čikagoje, geo
logas, ; nuo 1969 m. Vilniaus 
univ. dėstytojas, docentas. 1979. 
XI.25 pasirašė savo kreipimąsi į 
visus pasaulio tikinčiuosius, pa
sisakė, jog įstojęs į tikinčiųjų

teisėms ginti kat. komitetą, iš
kėlė tikinčiųjų teisių varžymus
Lietuvoje. Pranešė, jog parašęs 

” .veikalą “Dvasinis genocidas Lie
tuvoje”, kuriame analizuoja 
1940-1979 m. išleistą ateistinę 
literatūrą. Viešajame laiške 
JAV prez. Cąrieriūi iš 1979.XL 
28 pranešė, kad jo bute 1979. 
XI.24-padaryta krata, jo veikalo 
rankraštis konfiskudtas ir kad j 
jis save laiko JAV piliečių. 
1980 m. sausio mėn. suimtas. Į

65) Stašaitis Česlovas, po ka-i 
ro buvęs partizanas Čekiškės 
apyl., Kauno saps., 1965 metais 
nuteistas 15 m.

66) Stašaitis Vitas, po karo j 
buv. part., nut. 1965 m., bausmė 
15 m., kalinamas Mordovijos 
kone. stov. 19. Išleistas 1980.1.27.

67) šarkanas Jonas, kalintas
kone., stoy. Rusijoje. :

68) šušnevičiųs J., “ypatingo 
režimo' politinis kalinys”, kalin
tas Vladimiro kalėjime.

(ALT Informacija)
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GEORGE BUSH JAU
| NEKANDIDATUOJA

• LYNDHURST, N.J. — George 
Bush visą laiką tvirtino, kadį jis 
bus respublikonų partijos kąn- 
didatas prezidento pareigoms, 
bet ketvirtadienio vakare .pa
reiškė, kad jis jau-neskris j Ka
liforniją ir nedalyvaus pirminių 
•rinkimų kampanijoje.

Jis suprato, kad respublikonų 
partijos kandidatas prezidento 
pareigoms bus Ronald Reagan. 
Jis apskaičiavo, kad Reaganas, 
dar nesulaukęs konvencijos, jau 
užsitikrino konvencijos nomina
ciją, nes jau surinko tam pakan
kamą atstovų skaičių.

George Bush mėgsta sakyti 
i kalbas, bet jis liko be pinigų ir 
be kandidatūros. Jam būtų rei
kalingas laikas radijo' stotyse, 

Į bet ir tam reikalingas pinigas, 
.kurio jis nebeturi.

TURI TEISĘ NELEISTI - 
Į OLIMPIADĄ

WASHINGTON, D. C. — į

TANKAMS ĮSAKYTA NEŠLIAUŽTI 
-1 KVANGDŽIU CENTRĄ

NAUJOS VYRIAUSYBĖS KARO MINISTERIS ĮSAKĖ 
KARIAMS BAIGTI GINKLUOTUS SUSIRĖMIMUS

CHICAGO, HI. — Dr^ Ernst 
L. Wynde?; Ąnięrikos SįreskaĮtųs 
Draugijos--pinn’fmScaš, 'suširfe 
kusiemš . gydytoj artis pareiškė, 
kad dįktasi'moteids’jĮęMtU Y^ys 
greičiau -iižj^ioiąjj--^iėgu- liesas. 
Gydytojai- ųežin4,:;kp(įėį .taip įaU 
šitinka," beV.statistikos .dūdine- 
nys rodo; Irad’įtiktos,- riebios ir 
apyriebėšmoterys^ greičiau su- 
sergajVėžjuįjnegų Įsosios.

Dr. Phillip Stray, atvykę? ton 
pačiom vėžio ligų konferencijon, 
patvirtino dr. Wynder paskelb
tus duomenis ir pridėjo, kad 
prie vėžio- gali prisidėti ir val- 
gymo papročiai. Jau kelinti .me- 
tai tyrinėjama maisto įtaka gal
vijams. Jis mano, kad netolimo
je ateityje tie patys bandymai 
galės būti-patikrinti ir su žmo
nėmis.

25 »T . . -p n' i ■ 5 V ■••-r • • »• !• / , ' sportininkai pasisamdė gerus kd-Nuteisti K Bradv suzeidusięn kriminalistai ?°kaius kad nustatai 
r . »* e jk.. ar prezidentas ar kuris kitas ba-

:: - Visi atsimename,’ ’kaip Marquette Parko aldernianas
Frank Brady praeitais metais buvo pašautas visai prie savo 
namų. Chicagos policijai pavyko suimti visus kriminalistus, 
o teisėjas George Marovich paskyrė jiems tokias bausmes:

^l^Pwayne Dawkins gavo 10 metų kalėjimo už ginklo
jinią vogimo metu. Jis gavo 30 metų kalėjimo už šovi- 

SJJ^ąį'Brady užmušimo tikslu. Pirma jis turės atkalėti 10 metų, 
;..?o vėliau — 30 metų. Bausmė jam bus galima sumažinti, jeigu 
j išgalėjime gerai elgsis. Jis gal ir nebūtų gavęs 40 metų ka
lėjimo,' jei būtų prisipažinęs prie kaltės. Jis pareikalavo pri
siekusiųjų teismo, o šie jam paskyrė. 40 metų kalėjimo.

2) Renaldo Crump, pamatęs Dawkinsui paskirtą bausmę, 
prisipažino prie kaltės ir gavo 25 metus kalėjimo.

3) ;Victor Armour, prisipažinęs prie nusikaltimo, taip pat 
gavo 25 metus kalėjimo.

4) Kevin Cąlhoun dar turės pasirodyti teisme ateinantį 
trečiadienį. Jis, be to, bus baudžiamas už šovimą į policinin
ką, norėjusį jį suimti.

Aldermanas Brady jau pasveiko, eina savo pareigas, bet 
jis dar nešiojasi kelias kulkas, kurių gydytojai negalėjo iš
imti. Visas Marquette Parkas jam linkėjo ir tebetinki svei- 

-4<-atog, kantrybės ir energijos,_____________________________

»reigūnas turi teisę uždraust' 
sportininkams ar jų organizaci 

j joms vykti Į Maskvos olįm- 
Į piadą.
Į Trys teisėjai svarstė teisėjo 

7 John Pratt sprendimą, kuris įsi
metė sportininkų prašymą pa
tenkinti Maskvos kvietimą ir at- 

f'mesti prezidento- Carterio nūta- 
' rimą neleisti sportininkams da
lyvauti Maskvos olimpiadoje. 
Trys teisėjai visais atvejais ap-. 
svarstė teisėjo Jo'hn Pratt spren 
dimą. Advokatai pareiškė, kad 
jie nieko daugiau nedarys, nes 

^neapsimoka kreipti tiek daug dė 
mesio į mažavertį dalyką.

Iš

— Pirmadienį bus švenčiama 
Kapų puošimo diena — oficiali 
šventė; niekas nedirbs. Sekantis 
Naujienų numeris pasirodys tik
tai trečiadienį.

PREZIDENTAS CARTERIS APŽIŪRĖJO 
ŠV. ELENOS UGNIKALNIO APYLINKES f

TURKAI PADĖS IšLALS- 
VINTI AMERIKIEČIUS

TEHERANAS, Iranas.
.-Islamabado_ sugrįžęs Irano už>

sienio reikalų ministeris Sadeg 
Gotbzadė pareiškė, kad Pakista
ne susirinkusieji ministerial pa
smerkė JAV už karinę ekskur
siją j Paną ir bandymą pagrobti 
53 suimtus amerikiečius.

Turkų premjeras Suleimmas 
Demirel pareiškė, kad Europos 
Bendrosios Rinkos valstybės pa-

—Atstovų Rūiįių komitetas at
metė 10c. mokestį gazolinui.

KALENDORĖLIS

Gegužės 24: Zuzana, Meletas, 
Gina, Gnibytė, Algirdas,' Šven
taragis.

Gegužės 25: Beda, Grigalius, 
Mylusė, Jovilė, Almantas.

Gegužės 26: Kapų puošimo 
diena, Paladija, Pilypas, Žydrė, 
Malonė, Algimantas.

Gegužės 27: Restituta, Augus
tinas, Neringa, Saulytė, Gindas, 
Augmantas.

Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:13.

Oras šiltas, lis.

JUuiy Cuur j

Prezidentas Carteris ketvir
tadienį Washington valsti
joje apžiūrėjo ugnikalnio 

padarytą didelę žalą.

AR SOVIETAI TURI 
LASERIO GINKLŲ?

WASHNGTON (AP).— Cent
rinė Žvalgybos Agentūra ČIA 
pranešė Baltiesiems Rūmams, 
kad Sovietai gali turėti laserio 
spinduliais pagrįstus ginklus. 
Jų bazė, esą, yra žemės pavir
šiuje, juos panaudotų prieš JAV 
erdvės satelitus. Taip pat ČIA 
pranešime rašoma, kad Sovietai 
gali turėti ir erdvėje šių ginklų 
bazę. Strateginės Sovietų jėgos 
gausiančios šiuos ginklus šių 
metų viduryje ar pabaigoje. Visa 
tai reikštų, kad Sovietų techno
logija laserio srityje yra toli 
pralenkusi Ameriką ir atsiekusi 
revoliucinių laimėjimų.

Tačiau. Pentagono mokslinin
kai yra visai kitos nuomonės. Jie 
kalba tik apie laserio ginklų ga
limybę, kuriai atsiekti reikia 10 
metų. Laserio principas yra di
delė energijos koncentraciją, 
’entagono mokslininkas dr. W. 

Perry pareiškė Kongresui, kad 
tokie ginklai galėtų būti paga-

WASHINGTON, D.C.— Penk
tadienio rytą Pietų Korėjoje 
baigti karo veiksmai, — sako 
paskutinis pranešimas iš Kvang- 
džiu (Kwangju) miesto. Kvang- 
džiu mieste buvęs kariuomenės 
dalinys išėjo už miesto ribų ir 
laukė tolimesnių instrukcijų, 
o tuo' tarpu prie Kvangdžiu pri
šliaužė šeši tankai, kurių vadas 
įsakė maištininkams atiduoti 
ginklus ir baigti kovas.

Penktadienį Kvangdžiu maiš
tininkai susitarė su nauja vy
riausybe baigti visas tarpusavio 
kovas. Manoma, kad daugiausia 
įtakos turėjo Pietų Korėjoje 
esančios Amerikos karo vadovy
bės atstovų priminimas abiem 
kariaujančioin pusėm baigti 
tarpusavio naikinimo darbą. 
Susitarimas leidžia JAV išva
žiuoti iš Korėjos ir išsivežti vi- 

'.aus modernius ginklus, jeigu 
krašte prasidės, tarpusavio ko
tos. Valdžios pasikeitimas, rin
kimų atidėliojimas ir JAV gink
lų naudojimas tarpusavio kovai 
leidžia JAV nutraukti susitari-

minami tik šic's dekados pa irtą, išvažiuoti ir išsivežti visus
baigoje. . modernius ginklus. “Naujos: vy-

Gerai susipažinęs su laserio riausybės nariai atkreipė dėme- 
’inklų klausimu senatorius Er-!si į amerikiečių priminimą ir 

nešt F.Hpliings, demokratas iš-galimą karo veiksmų sustabdy- 
So. Carolina, pareiškė, kad mes ‘ mą. Nauja vyriausybė prižadėjo 
savo, amžiuje jų nesulauksime. 1 įsakyti kariams nesikišti į tarpu- 

 savio gyventojų kevas. .■
NUTEISTA FALN TERORISTĖ

NEW YORK, N.Y.— Tarp de
šimties Puerto Riko' FALN or
ganizacijos teroristų, sulaikytų 
Evanstone praei ą mėnesį, buvo 
r Marie Haydte Torres, 25 me

tų Tautinio išlaisvinimo gink
luotų jėgų organizacijos vado 
Carios Alberto Torres žmona. Jis 
taip pat buvo sulaikytas.

M. H. Torres buvo' paieškoma 
New Yorko teismo už 1977 me-

VISĄ WASHINGTON!) VALSTIJĄ PASKELBĖ 
NELAIMĖS IŠTIKTA VIETA

PORTI.AXD.Ore.
dentas Carteris, marinų malūn-j Nustatyta, kad karštos dujos,1 K'.ia lokio boikoto nepaskelbė, 
sparniu apskridęs visą šv. Ele- prasiveržusios iš ugnikalnio vir-j Turkiją su Iranu riša ilgų metų 
nos ugnikalnio prasiveržimo šūr^s, užtreškino kelis gyvento-j draugystė, tmkai negali boiko- 
vietą, parešikė, kad tokių bai- jus, nenorėjusius laiku pasi-^tuoli Irano. Bet, pareiškė liukų į 

siu vaizdų savo gyvenime jis traukti iš ugnikalnio apylinkės.' premjeras, jeigu bus galimybės, 
 ’ .'tai turkai padės išlaisvinti ame-

• rikiečius iš Iranu. Įkaitų laiky- 
DAUGĖ.IA BEDARBIŲ Jnias skaitomas neteisėtu elgesiu.

Darbo departamento išleisti tai su tokiu elgesiu Turkija u?- 
duomenys rodo, kad Amerikoje' gali sutikti.

Irano užsienio reikalų minis
teris Sadeg Gotbzadė mano, kad 

t naujas Irąno parlamentas pir- 
Į ma turės aptarti visą eilę svar- 
' bių savo reikalų, o liktai vėliau 
(svarstys amerikiečių išleidimo
• klausimą. Jeigu kas nori daly- I 
įkus per daug paskubinti, tas

Tvirtinama, kad lujos, pele- Į — Henry Kissingeris prana- • turi suprasti, kad savo veikla 
nai, akmenys ir suspausta lava , šauja, kad šią vasarą bus pa- ’ gali klausimą daugiau supainio-

— Prezi-šakas ir paliko tiktai stiebus, skelbė boikotą tranui, bet Tuj-
lokio boikoto nepaskelbė.

tais padėjimą bombos Manhat
tan rūmuose. Sprogimo metu už
muštas vienas asmuo. Ji buvo 
■ei.s’aina U.S. D'strikto teismo. 
Jury komisija ją pripažino kal
ia. Jai gresia mažiausia 20 me
tų kalėjimo, bet bausmė bus di
desnė, nes dėl jo’s veiksmo įvyko 
mirtis. Teisėjas Whitman Knapp 
paskirs bausmę.

KVANGDŽIU, P. Korėja. —
Kvangdžiu revoliucinis komite
tas, susitaręs su nauja vyriau
sybe, nutraukė kovas ne tik pa
čiame Kvangdžiu mieste, bet.ir 
visoje pietinėje provincijos da
lyje. Centrinė vyriausybė pasi
žadėjo nesiųsti karių į Kvang
džiu ir kitas Pietų Korėjos vie
toves:—Kvangdžiu policijti^-užsi- 
darė savo' stotyse ir nesikišo į 
miesto ir jo apylinkių tvarką.

dar nėra matęs. Jis savo akimis 
pamatė ugnikalnio naujai pra-. 
laužtą kraterį ir visoje apylin
kėje pelenais ir chemikalais už
verstus didžiausius plotus. Nu-t
stayta, kad prasiveržimas ture- prasidėjo ekonominė recesija, 
jo būti nepaprastai galingas, jei i>er savaitę, kuri baigėsi gegu- 
jis iškėlė į kelių mylių aukštį žės 10 d., užsiregistravo 616,000; 
visą paviršių ir užvertė dideliais naujų liedarbių, gi prieš tą sa- 
akmenimis nepaprastai didelius Į vaitę užsiregistravo 595,000 be
plotus. Aplinkui buvusieji keliai darbių. Tai didžiausi bedarbių 
ir miškai užversti ne tik akme- skaičiai nuo 1967 metų, 
nimis ir pelenais, bet ir purvu. |

Tvirtinama, kad lujos, pele-l 
i 
iškilo 20,000 pėdų aukštumon. leisti Irano kalėjimuose laiko'mi.ti ir labiau jį sukomplikuoti. 
Išsiveržusios dujos lavą tiek su- 53 amerikiečiai. Jis pareiškė, 
kietino, kad ji krito neskysta, kad jis vienas priėjo prie tos iš-nivlllI„, j, —____  — ...... — _____- — Senato ir Atstovų Rūmų
bet gabalais. Garai buvo tokie1 vados, niekas jam nedavė spe-'.komiteto nariai sutiko 1981 me- 
karšti, kad jie- nudegino medžių cialių žinių. tų biudžetą subalansuoti.

Sen. Henry Jackson apgai
lestavo, kad demokratų par
tija esanti sunkioje padėtyje 
ir kvietė visus įnešti daugiau
entuziazmo į savo veiklą.

Studentai perėmė policijos auto
mobilius ir stengėsi palaikyti 
tvarką visame Kvangdžiu mies
te. Panašiai tvarkėsi Mokpo, Na- 
ju, Kohnung ir kiti svarbesni 
Pietų Korėjos cenrtai.

Kvangdžiu revoliucinis komi
tetas pareiškė, kad jiems gink
lai nebereikalingi. Jie labai leng
vai tuos ginklus pasiėmė savai
tės pradžioje, juos galės pasi
imti dar kartą. Jeigu dabartinė 
vyriausyliė laužys ketvirtadienio 
naktį padarytą susitarimą, tai 
tada Kvangdžiu korėjiečiai žy
giuos į šiaurę, kad patys gyven
tojai galėtų tvarkyti savo ir vi
so krašto reikalus be karių įsi
kišimo.

NUKENTĖJUSIEJI GAUS 
SPECIALIĄ PARAMĄ

Ketvirtadienį federalinė val
džia paskelbė Miami riaušių 
kvartalą nukentėjusia apylinke. 
Nukentėję gyventojai galės gauti 
specialią atstatymo paramą. Iki 
šiol surinktais duomenimis, nu
kentėjo 191 biznio vietos. .Ids 
turi virš $100 milijonų nuosto
lio. Iš viso turėta nusotolių apie

‘200 milijonų dolerių.



MENO ZINI
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

ATIDARYTA BENDROJI PARODA
Dalyvauja 14 dailininky su 42 darbais

Praėjusį penktadienį, gegu
žės, 16 ,dl Čiurlionio Galerijoje, 
Ine., 4038 Archer Avė., , buvo 
atidaryta bendroji' lietuvių dai
lės paroda su premijomis. Ne
žiūrint lietingo oro į atidarymą 
atsilankė nemažai žmonių. Iš
statytą 42 įvairios medžiagos bei 
technikos darbų. Dalyvauja 14 
dailininkų, — vietiniai, iš Los

rys yra ir bus atdaros kiekvie
nam broliui ir sesei, nežiūrint; 
jų skirtingų skonių meno daly-' 
kuose- Galerijos motto: Vieny
bė, idėja, tolerancija, teisingu
mas, bus šventai saugomi, — 
pareiškė šios galerijos steigėjas Į 
a. a. dail- Zenonas Kolba.

Prieš 25 metus JAV gimė pir-; 
masis lietuviškas meno renesan- 

Angeles ir Toronto, Kanados. ( sas ir kartu Čiurlionio Galerija, 
Parodą surengė Čiurlionio Ga-kuri buvo inkorporuota ir šian- 
lerijps, Ine. Direktoriatas ir iš J dien tebeveikia. Kartu su poka- ( 

rine imigracija lietuvių dailinto-1 
kų kūrybinė jėga labai pagau-1 
sėjo, bet dabar reiškiasi tam tik-} 
ras nuostolis. Didelė dalis vy-j 
resniojo amžiaus dailininkų, bu-’ 
vusių mokytojų, mirė. Gerai, 
kad Č; G. suspėjo surinkti dalį, 
mirusiųjų mūsų žymesniųjų dai-

pręmijų fondo paskyrė tris pre- 
naiįa§.’?\

Galerijos Direktoriatd pirmi- 
ninkas inž- D. Adomaitis tarė sa
vo. žodį: “Šiandien atidaroma 
paroda ’yra labai įvairios sudė
ties, — visos dailės šakos atsto
vaujamus? Čia matome kelįoli- 
kos. dailininkų darbus. Vieni iš'lininkų kūrinių Meno Kūrinių 
įųjau-yra muziejinės vertybės, Fondui, kurie laikomi saugiose 
kiti— _ 
kūrėjų/ ieškojimai.’ Mes džiau- mai Lietuvai.
giamės jais visais ir apgailestau
jame, kad: ne visiems suranda- ’ nioji menininkų kartą, kuri mo-

(Tęsinys)

A.a. Zenonas Kolba, čiurlionicf galerijos steigėjas
-- tik pradedančių reikštis spintose laisvai ir nepriklauso-

Rūpesčio kelia mūsų jaunes-

nie paramos ir paskatinimo.
.. “Esame laimingi turėdami lie- 
tuviško Midland Savings banko 
globą... Nemažiau džiaugiamės 
turėdami savo kuklų Premijų 
Fondą, kuris sudarytas daiL Mi- 
įo šileikio ir dail. Tęofiliaus 
Petraičio . įnašais, šios parodos 
premijos yra to fondo vaisius”. 
Adomaitis, padėkojęs atsilankiu- 
šięms svečiams, pristatė, dail. 
Miką šileikį atidaryti parodą.

Šileikis; plačiau nušvietė čiur- 
lįonio Galerij os veiklą ir j os 
tikslūs ateities veiklai, pav.: |

■ .Čiurlionio Galerijos, Ine. du- tiniais pora metų atsirado žmo-

nių, kurie sudarė premijų fon
dą. Jeigu būtų daugiau jėgų ir 
išteklių, tai būtų galima praves
ti meno klausimais paskaitų pro
gramą, — seminarą, diskusijas

kslus išėjusi šiame krašte, nela
bai linkusi kartu dirbti su vy
resniaisiais kolegomis, šis klau-|’r J- t- Tačiau kas yra daroma 
simas yra pats svarbiausias, kaip i dabar, tai tiktai iš pasiaukojimo, 
palaikyti jaunesniąją kartą, kad] patriotizmo, nuoširdumo ir ge- 
ji nedingtų iš lietuviško gyveni- Į ros valios, kad būtų galima 
me. Čiurlionio Galerija nori įteisinti save, savo potroškius, 
jiems padėti, parūpinti leng- Į humanistinius jausmus, — visą, 
viausias sąlygas parodoms ruo- j neišsakomą žmogiškos buities il- 
šti. Už parodos surengimą ne-1 gesį ir dalintis su kitais.
reikia šimtus dolerių mokėti, — 
tiktai auka už parduotą kūrinį 
galerijos išlaidoms- padengti.

Čiurlionio Galerijos, Ine. va-
Į dovybė daro tą, ką gali. Pasku-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS 
gUŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
|fįį^-g ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
gLVį^asmėnišką dėmesį gerai su jomis susipa- 
mtiįiiįyjas užsisakyti.
^AUJIE^IŠfSKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TENKAMIAŪ SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
naujienas Siunčiame 4 mėnesius 
už 10dolerių.
nimo vajaus talką!

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

1739 S. HALSTED ST,

baigdamas noriu pabrėžti, kad 
juri komisija: A. Cooper, J. 
Strods ir J. Mieliūlis, savo pa
reigą atliko objektyviai, parink
dami gautuosius paveikslus pa
rodai ir nuspręsdami premijas. 
Pirmoji (M. šileikio) premija 
$500, paskirta losangelietei daiL 
Ilonai Brazdžionienei už “Pur
purinį paukštį”, Jadvygai Paukš 
tienei T. Petraičio $200 premija 
paskirta už “Ankstyvąjį pava
sarį (akvarelė), o Čiurlionio Ga
lerijos $100 premija atiteko dail. 
Verai Švabienei už grafiką “Su 
džiaugsmu į laisvę”. Juri Komi-' 
sijos akte pasakyta, kad “Taip 
pat radome, kad dail. M. šilei
kio “Žiema” (Desplaines upė), 
dail. T. Petraičio Schw. Gmuend 
bažnyčia ir dail- Dr. A. Lipskio 
skulptūra “Kirpėjas? yra verti 
garbės atžymėjimų (Honorable 
Mention). Minėtoji dail. M. Ši- 
lėikio “žiema', mūsų sprendi- 
mu, yra geriausias parodos kū
rinys.

Parodoje dalyvaujantieji daili 
ninkai: Ilona Brazdžionienė, So
fija Butkienė. Martynas Gra- 
montas, Jonė Ona Karuža, Da
lia Kolbaitė, Dr. Antanas Lips-

PASTABOS Iš TOLO

CHICAGO, IL 60608

• U anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ____________ _____________________
Adresas .. - - ------- ---------- -

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo ______________, kuris
yra naujas skaitytojas. Priede  dot -
Pavardė ir vardas —---- ----------------------------------- - . 
Adresas -- ---- - . ------

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovū
■■■■■v................ s,——....   . .... —.........

> 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 - ------------------------------------------------------------------------

metu dr. Valiūnas) pirminin
kai, nebuvo .ALTos pirmininko. 
Dabar vėl — tokios reikšmingos 
kultūrinio pobūdžio sukakties 
minėjime ALTos pirmininko ir
gi nėra, o VLIKo pirm-kas pa
minimas irgi tik daugybėje kitų 
sveikintojų tarpe. Skaitau, kad 
tai mažių mažiausiai netaktas 
— jei tam nebūtų labai rimtų 
priežasčių, kurios sutrukdė bet 
kurį jų Clevelandan atvykti. 
Jau vien dėlto tų pirmininkų 
pasigedau, turėdamas galvoje 
Čiurlionio ansamblio didelę tal
ką ALTos ir IX-tojo kongreso 
proga, dalyvaujant mišiose ir 
baliuje. Nebuvo B-nės vadų, bet 
tai politinis įvyktis ir tai irgi ne 

E --------- --------------- , -------- ----- -------- - -- ----,---- 1 taktas. Nieko neatstovauju ir
turiu kas mane nuvež, tai ta proga į Clevelandą su žmo- Į kalbu tik savo vardu, tai vis tiek 

na - buvome atvykę iš labai toli' manau, kad tokių labai aukštos ' 
(Los Angeles, kol kas vis dar 
Kalifornijoje), tai viena, o ant
ra — prieš 50 metų buvau Klai
pėdos choro pirmininku, kurio 
kadencijos metu A. Mikulskis 
buvo pakviestas netik to, bet ir

Klaipėda — 50 .mėty — Cleveland
sidėjo komp. A. Mikulskio ir

sveikinti tik “’prezidentams”, o 
visus kitus sveikinimus progra
mos vedėja V žilionytė-Leger 
publikai perdavė paskelbdama 
tik kas (raštu ar telegrama) 
sveikino. Tiesa, be “prezidentų” 

i žodžiu sveikinti buvo leista ir 
paprastam mirtinga-

kis, Juozas Mačėnas, SeselėMer 
cedes, Barbora Morkūniene,’Te
ofilius Petraitis (miręs), Jadvy
ga Paukštienė, Snaigė Šileikienė, 
(Toronto, Kan,), Mikas Šileikis 
ir Vera Švabienė.

Parodos aptarimą gal bus ga
lima duoti kita proga. Parodą 
atidarius, buvo kavutė bei už
kandžių. Paroda tęsis iki gegu-

i Čiurlionio ansamblio pagerbi- 
Žinoma — tai buvo -labai didelė mas — sveikinimai, kurių bu- 
paslauga, nes stoviniuoti ant vo tiek daug, kad sukakčių mi- 
kampų laukiant taxi — malonu- nėjimo komitetas žodžiu leido 
mas labai menkas, dargi neži-, 
nant ar taxi atvažiuos ir kaip il
gai reikės laukti. Beto čia suti
kau ir dar vieną geradarį, susi
pažinęs jį ALTos kongreso me
tu pernai, tai V. Jokūbaitį, ku
ris sužinojęs, kad esu apsistojęs
viešbutyje — tuoj pat pasiūlė' yienam 
savo paslaugą nuvežti į akade- jam” ir ta privelegija kaip tik 
miją-koncertą. Pasakiau, kad atiteko man: turbūt dėlto, kad 
jau 
V. Jokūbaitis vistiek pasižadė-1 
jo mane su žmona paimti, nes 
važiuojąs pro mano viešbutį ir 
dėlto Lepeškams nereikės atva
žiuoti. Sutarėme, kad paims mu
du su žmona 3:15 vai. Apie 3 
vai. telefonu V, Jokūbaitis pra
nešė, kad mus į salę atvež V. ■ kitų (Klaipėdos krašte) lietu- 
Kutkus, kuris pagal V. Jokūbai vjų choru vyr. dirigentu. Taigi, 
tį esąs apsistojęs tame pačiame j pO Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
viešbutyje. Ir tikrai taip — pa-1 menės pirm-ko V. Kamanto pas 
sirodė Kutkų kambarys buvo JAV Lietuvių Bendruome- 
vos už kelių durų nuo mūsų. _______________ 7 ?L_’_
Buvo malonu susipažinti su JAV prezident P. Dargio (kuris komp. 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninku inž. Vytautu Kutkum ir Į čekį), ALTos pirmininko dr. K. 
jo žmona, kurie savo naujutė- j Šidlausko (jo nebuvo — sveiki- 
liu “Lincolnu” buvo atvažiavę 
iš Detroito (Dearborn, Mich.) 
Besišnekučiuojant pasirodė, kad 
mudviejų su V.Kutkum pažintis 
nėra jau taip nauja — nes pa
aiškėjo, kad Vokietijoje gyveno
me viename mieste (Ansbache)
ir dirbova UNRRA — IRO ži- j abejo pirmoje vietoje reikia pa- 
nyboje, tik skirtinguose sekto- minėti JAV Lietuvių Bendruo- 
riuose. Taip su “kaimynais” Kut menės Kultūros Tarybos premi- 
kais labai patogiai į akademiją ją komp. A. Mikulskiui (1000- 

’• ]— dol.) už liaudies dainos ir 
muzikos kėlimą bei išviso mu
zikos meno puoselėjimą. Premi
ją įteikė JAV Kultūros Tary
bos pirmininkė I. Bublienė. Bu
vo ten daugiau apdovanojimo, 
pagerbimo ir padėkos pareiški
mų — juos visus, turbūt, kada 
nors paskelbs sukakčių minėji
mo rengėjai (komitetas). Tur
būt tiktų tai padaryti besiren-

nuvažiavome ir parvažiavome, 
žės 31 d. Lankymo valandos kasi Akademija koncertas vyko 
dien (išskyrus trečiadienį) nuo Į Dievo Motinos. Nuolatinės Pa- 
9 ryto iki 4 vai. popiet. Įėjimas galbos parapijos salėje. Progra- 
laisvas. Koresp.

BIZNIERIUS tR ŪKININKAS
Vienas biznierius bandė įkal- v w *bėti farmer i ui nusipirkti dvira

tį. Bet farmeris atsikalbėjo:
— ,Aš geriaimnusipirksiu dar 

vieną karvę.' .
— Bet tamsta kvailai atrody

tum jodamas ant“karvės.
— Bet ne taip kvailai, kaip I įvadinį žodį pasakė minėjimo

■ i ± _ 1 __ x T n i c*

bandydamas melžti dviratį...

Helps Shrink 
Swelling Of • 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica-
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

• RŪPESTINGAI ISPILD(«MI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

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

TeL 476-2206

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų nnkoja

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikoa lietuvių pastan
gas daryti įtakos Į krašto politiką. 102 pat Raina flJO.

Knygos bus išsiųsto*, jei 11-50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstai tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Habded SL, Chicw», HL

-II A iii ifflL am UM

kiii JAV Lietuvių Bendruome
nės pirm-ko V. Kutkaus, SLA

A. Mikulskiui teikė asmenišką

nimą jo vardu perdavė ALTos 
Tarybos ir ALTS-gos vadovy
bės narys A. Laikūnas) ir iš 
“paprastų mirtingųjų” pora žo
džių pasakiau ir aš. Po to se
kė daugelio pagarbos ir padėkos- 
pareiškimų autoriai, kurių, be

ma sutvarkyta galima sakyti 
tiksliai ir be jokių nukrypimų 
buvo pravesta- Salėje buvo tarp 
500 ir 600 žmonių (mano žvilgs
niu). Kiek stebėjausi, kad tokia 
proga salė “nelūžta” — buvo 
dar ir tuščių kėdžių. Bet kita 
vertus-tai—galima4r—pateisinti- 
— Cleveland© lietuviškajai pub
likai čiurlioniečių koncertas nė- jos monografiją. Girdėjau, kad 
ra jokia naujiena. Akademijos

| komiteto sekretorius J. Malskis, 
nes komiteto pirmininkui J; P. 
Nasvyčiui prieš pat minėjimą 
tarnybos reikalais išvykus Eu
ropon — visa pirmininko darbų 
iį kalbų našta atiteko J. Mals- 
kįui; kuris, po savo trumpo įva
dinio žodžio, programos vedimą 
Pardavė tautiniais’ ■ rūbais pasi
puošusiai (kaip ir visi čiurlio
niečiai) Violetai Žilionytei-Le- 
ger, kuri, man taip atrodo, per 
visą ilgokai užsitęsusią akade- 
miją savo pareigas atliko pasi
gėrėtinai.

Po kun. G. Kijausko, S. J. in- 
vokacijos, po trumpų “protoko
linių” būtenybių (pristatant an
samblio vadovus su pirmininku 
VI. Plečkaičiu priešakyje), pra-
sidėjo ilgoka akademijos dienot-
varkė su iš Bostono atvykusio 
(taip supratau — ir iškviesto) 
poeto, rašytojo Stasio Santvaro 
kalba apie komp. A. Mikulskį 
ir Čiurlionio ansamblį, jų veik
lą nuo Klaipėdos, Kaimo, Vil
niaus iki Clevelando. St Sant
varo kalba gerai paruošta ir 
gerai skaityta, kiek ilgoka, bęt 
tai atleistina kai skaitoma vieną 
kartą per 50 metų. Nepatiko man 
viena St. Santvarko kalbos vie
ta, kai jis kalbėdamas apie Ame
rikos lietuvių chorus (spėju — 
turėdamas galvoje senosios atei
vių kartos lietuvių chorus) pa
sakė, kad tie chorai išmirė “... 
kaip žydų bitės”. Tokia pastaba 
apie senuosius Amerikos lietu
vius, ypačiai tokia iškilminga 
proga, buvo tikrai kad daugiau 
negu nevietoje. Girdėjau, vėliau 
ten pat salėje ir daugiau nepa
sitenkinimo tokiu St. Santvaro 
neapdairumu, kalbant apie se
nuosius Amerikos lietuvius, ku
rių dėka, turbūt ir pats St. Sant
varas pateko Amerikon...

Po St. Santvaro kalbos pra-

vertės grynai kultūrinių rengi
nių proga mūsų politinių institu
cijų vadovaujančių asmenų su
sitikimai labai ir labai pasitar
nautų tarpusavio santykių įtam 
pos sušvelninimui. Gal reikėtų 
daugiau diplomatijos — negu 
afrontacijos. That’s what diplo- 
macv is all about...

Po visų sveikinimų, apdovano 
jimų, pagerbimo ir kitokių ąt- 
žymėjimų sekė puikus koncer
tas, kurį išpildė pilnos sudėties 
LTM Čiurlionio ansamblis: kan
klių orkestras vadovaujamas 
Onos Mikulskienės (kuri prieš 
50 metų Klaipėdos chore daina
vo būdama Ona Mozoliauskaite
— vėliau tapusi Mikulskiene, 
kaip lygiai tada tame chore dai
navusi Olga Butkevičiūtė — vė 
liau tapusi mano žmona Bakū- 
niene), chormeisterio Ryto Ba
bicko paruoštas ir komp. A. Mi
kulskio vadovaujamas-diriguo- 
jamas choras su solistais Irena 
Grigaliūnaite, Algiu Gyliu ir 
Alg. Bielskum, taip pat kanklių 
soliste Mirga Bankaityte, Sek
minių ragelio solistu Jonu Mu- 
lioliu ir taip pat solistu Vladu 
Plečkaičiu, kuris vertas dar 
ypatingos pagarbos ir padėkos
— kaip Čiurlionio ansamblio 
pirmininkas, tas pareigas einąs' 
jau net 16 metų iš eilės. Jeigu 
jau nieko daugiau, tai bent kaip

giant—išleisti-kompr-Ar-Mikuls-“ eilinis lietuvis tikrai ’lenkiu“ ša-
kio ir Čiurlionio ansamblio veik-

toks leidinys ruošiamas.
Ko pasigedau toje iškilmėje, 

tai ALTos ir VLIKo pirmininkų- 
Ir tai jau ne pirmą kartą. Prieš 
porą metų Washingtono jauni
mo žygyje buvo suvažiavę ir 
Bendruomenės ir VLIKo (tuo

vo žilą galvą su “hat off” to
kiems vadovams ir veikėjams, 
solistams ir dirigentams, kurie 
šios iškilmės metu buvo publi
kai pristatyti, kaip lygiai ir visi 
čiurlioniečiai, kurių tarpe buvo 
net po kelis — dainuojančius 
(to ansamblio sudėtyje) jau net 
30 metų... (Bus daugiau)

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
•• • LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
■Krėvės, Igno šlapeliu, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Štūnkoš? 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikiais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan-
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.__________

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko TomO-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui.:Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina ?2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
VRV—~ _ _____ _ -
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KO TRŪKSTA KAI KURIEMS VYRESNIO 
AMŽIAUS ŽMONĖMS

Gegužė: ~ėn. žurnale “Life in America” patiekiama 
statistinių duomenų iš vyresnio amžiaus žmonių gyveni
mo. Svarbesnius duomenis mes čia patiekiame:

Virš 5 mil. JAV seniorų nešioja akinius. Jiems rei
kalinga akinius pakeisti (correction); 3.5 mil. seniorų tu 
ri dantų plokšteles, ’kurias reikia pakeisti arba pataisy
ti. iy2 milijono seniorų negali girdėti normalaus balso ir 
jiems reikia specialių aparatų (hearing aid). Šiuo metu 
federalinė apdrauda Medicare šių seniorų neaptarnau
ja, nors jie yra šiuo atveju sunkioje būklėje.

Pažymima, kad kai kurie vyresnio amžiaus žmonės 
dėl chroniškų ligų reikalingi ilgalaikio aprūpinimo (long
time care). Tokios pagalbos šie senjorai iš Medicare ne
gauna, jie gauną tik laikiną pagalbą, kas paradoksiškai, 
senjorams nenaudinga.

Teigiama, kad 40( < šiame krašte veikiančių 1,100,000 
senelių namų (nursing homes) rezidentų galėtų būti ge
riau aprūpinti ir daug žmoniškiau, negu dabar jiems tei-

Lietuvių Tautinių kapinių koplyčia

Pavykęs Lietuvos Aidų banketas
Lietuvos Aidų 4 metų sukak 

tuviais banketas buvo geg. 17 
d. šaulių Namuose. Nors oras 
pasitaikė nedėkingas— ūkano

ms ir lietingas, bet tas mažai

JŪS KLAUSIATE,

NORS IR SU RIBOTAIS IŠTEKLIAIS, REIKIA 
UŽTIKRINTI SENJORAMS GERESNI

ŠIAME KRAŠTE GYVENIMĄ
JAV kongresmanas Claud Pepper (D. iš Fla.), ku

ris yra House Select komiteto pirmininkas tikrai žino, 
kad vyresnio amžiaus žmonėms šiame krašte reikia su
teikti pagerinimų. Kongresamanas sako: “Mes tūrime 
ribotais resursais bandyti daryti ką nors, kad galėtume 
užtikrinti “auksinių metų” sulaukusiems amerikiečiams 
žvelgti į ateitį be baimės ir be abejonių”.

Kongresmanas, teigia/ kad per . paskutinius keturis 
įmetus House Select Committee on Aging turėjo 175 vie
šuosius žmonių apklausinėjimus (public rearings), ku
riuose apklausė 3,000 liudininkų visame krašte ri surašė 
virš 50,000 parodymų (testimonies). Kongresmanas 
turįs ryšių su 4,000 organizacijų ar asmenų. Jie yra 
išmokslinti ir tais surinktais per viešus apklausinėji
mus patirtais duomenimis nustebinti (shoked).

Surinktieji duomenys sako, kad vyresnio amžiaus 
žmonės dabar sumoka daugiau pinigų už medicinos pa
tarnavimus, negu prieš tai, kai buvo įvesta medicinos 
apdrauda —Medicare— federalinis sveikatos planas vy
resnio amžiaus žmonėms. Nustatyta, kad 65 metų se
niorų išlaidos vidutiniškai dabar yra tris kartus dides
nės ($1,800 per metus), negu jaunesnių asmenų ($600). 
Šiuo metu Medicare apdrauda sumoka mažiau negu’ pu
sę asmens medicinos išlaidų — vidutiniškai 44 nuoš. 
Dėl to vyresnio amžiaus žmonės bijosi, kad jie atsidurs

deją Kazytę Brazdžionytę, ku
ri tarė sveikinimo nuoširdų 
žodį. Pirmoji pasirodė grakšti,, 
muzikali Rita Stuksite, kuri 
gražiai išpildė solo pianinu 
muzikalinius kūrinius. Vėliau 
virpančiu smuikui pasirodė Da
lia Polikaitytė, įspūdingai pa
grojo solo ir duetu kelis kūri
nius. Publika palydėjo abi me 
nininkes gausiomis katutėmis. 
Programos pabaigoje pasirodė

- - * ' kiama globa bei priežiūra. Pabrėžiama, kad tų senelių I ūbaidė Lietuvos Aidų klausy- 
aprūpinimas ir globa mažiau kainuotų, jeigu būtų pa-1 ^u.s ir r.en).ė4us naktas 1 ši_Po* 
naudota dalino laiko (part-time) bazės sistema pačių| Ap,.e..z’1? 'ai sugu^'
senehų turimuose namuose, jeigu būtų panaudotos to. ,anizaCiju atstovų, o jų buvo 
kios pačios priemonės ir lėšos, kurios teikiamos senelių! yisą ejie/ kurie sudarė stalus, 
nsmu:::. Tai veiklus Zarasiškių klubas,

*>u pirm. Blekiu, Sandaros red. žinomas bifbininkas Rhngau- 
nž. Gr. Lazauskas, Boreiša su 
įmona Irute, inž. Karazija, An 
?Iijos " Britanijos klubas su 
nrm. Šidlausku iš Marquette 
Parko R.LB su sekr.Jonu Krei 
vėnu, Lietuvių Prekybos Ru
nų pirm. T. Kuzienė, Cicero 
R. LB, pirm. Pranckevičius su 
sižeidė akį ir atsidūrė ligoni- 
ičje, tai du stalus sudarė p. 
Bukauskų ir kt. šeimos.

Svečių buvo net iš Indianos^ 
^iurinskai.'' Adžiūnai; Kazlau
skai, bet daugiausia, tai iš Či
kagos: inž. Jesiūnas ir teisin. 
Pr. Šulas su šeimomis, žum. 
L Kapačinskas su žmona, p. 
Kaušai, Spačkauskai ir kt. Vi-

■NAŠLĖS STATUSAS NEPA
SIKEIČIA DĖL DIVORSO
KL. AŠ esu našlė, bet buvau bėdoje (broke), bus iškraustyti iš savo butų gatvėn, ar

šu savo vyru išsikyrus. Jis bu- ba bus našta giminėms dėl buto ir išlaikymo (for bed 
vo naujai susituokęs prieš sa-janci board). Seniorai yra gąsdinami ir klaidinami ap- 
vo mirtį. * Mes buvome vedęj.jj^ugų bendrovių agentų, įkalbinėjant pirkti papildo- 
daugiau, negu 20 metų. Pasa-|mas sveikatos apdraudas (supplemental health insu- 
kykit, koks yra mano statusas | \
soc. see. atveju? U. j ’

namuose.
Šiuo metu veikiančiuose senelių namuose esanti blo

ga tvarka ir prastas aprūpinimas, štai konkretus pavyz 
dys: Washington© valstijos 90*5 ligoninių savo pacien
tus laiko ilgiau, negu reikia tik dėl to, kad ngaeunam? 
senelių namuose laisvų lovų, gi ligoninėse laikomų pa 
cientų išlaids keturis kartus didesnės, negu senelių na 
muose (nursing homes).

Kalbant apie Medicaid, — federalinės valdžios 
valstijos subsidijuojamą planą, — turi nemaža defektų 
Iš $5 bilijonų skiriamos sumos seneliams, 78'7 tenka se
nelių namams, o 0.4tenka privačiuose namuose esan
tiems sveikatos aprūpinimo reikalams. Pabrėžiama, kad 
Medicaido programa taip blogai aptarnauja seniorus 
kad dažnai atsakoma desperatiškai reikalingiems sveika 
tos pagalba. Konstatuojama, kad vyresnio amžiaus žmo- 
nės-dvigubaidaugiau paliesti siaučiančios šiame krašte in> 
fliacijos, negu kito amžiaus asmenų grupės, šiuo metu 
krašte yra daugiau, negu 3 milijonai vyresnio amžiaus 
žmonių (virš 65 metų) atsidūrę neturtėlių (poverty) 
laipsnyje. pr. fab.

das Kasiulis, kuris nuotaikin
gai pagrojo kelis lietuviškus 
kūrinius, sulaukdamas griaus
mingų banketo, dalyvių aplo- 
dismetntų. .

Ramunė Tričytė paskaitė 
savo sukurtą humoristinį fel
jetoną apie Bridgeporte vei
kusią laumę, kuri sužavėjusi 
dipuką ir su juo nuvažiavusi, 
į kapines... . •

L.A. radijo programos ve
dėja K. Brazdžiohytė jaunie
siems menininkams nuošir
džiai padėkojo, o fotografas 
tuos menininkus į amžino į fil
mą. .<• (

C ats. Vedvbinio gyvenimo i Apklausinėjus liudininkus, susidaro išvada, kad
reikalavimas dabar yra 10 me seniorai perka papildomas sveikatos apdraudas, igno- 
tų, vietoje anksčiau buvusio! ruodami faktą, kad daugelyje atvejų, tik viena med. ap- 
20 metų. drauda galės mokėti. Kai kurios be principų apdraudos

kompanijos tesumoka nuostolių ratos tik 15 arba 20% 
už papild. seniorų sveikatos apdraudą, visai priešingai, 
78 arba 80% premijos sumokamos kaip benefitus už bend-

s * * *

KL. Aš esu dvejais metais 
vyresnė už savo vyrą ir galėsiu 
išeiti poilsiu anksčiau negu jis. 
Kai man. :

;o buvo apie 150 svečių.
Neilgai truko banketo ati

darymas ir meninė programa, 
lankėto šeimininkas Balys 
Brazdžionis pristatė L. A. ve-

I «=

NAUJIENOS š. m. SPALIO 28 - LAPRKIO 11 
dienomis ruošia eRsKursiją leKtuvais

POkluGALLJĄ (Lisabona, 3 dienos)
ISPANIJĄ (Sevilija, 3 dienos)
MAROKA (Algeciras, Casablanca, Meknes,

Tangeras, 4 dienos)
ISPANIJA (Malaga, Granada, Madridas, 5 d.)

Kelionė. rnajstas. viešbučiai iš Chicagos — $1,295.00. 
Kelionė iš New York o — S100 pigiau: 
iš tolimesnių vietovių — brangesnė.

Pasiryžusiu ji šios vasaros ekskursiioje dalyvauti turi 
tuojau įmokėti $100. likusius jmoka 60 dienų 

prieš išskridimą.

Visus kelionės formalumus atlieka Vlado Rasčiausko vade v: u- 
jama geriausia lietuviška kelionių Įstaiga AMERICAN TRAVEL 
SERVICE BUREAU, 9727 So. Western Avenue, Chicago, Ill. 

Tel. (312) 238-9787

Gražų s-eikinimo žodį tarė 
Chicagos ALTos pirm. Euphrosi 
ne Mikužiūtė, “pagirdama jau
nus talentus-mėnininkus, ku-’ 
rie sužavėjo banketo svečius.

Kadangi nebuvo nė vieno 
dvaiškio, maldą perskaitė pro
gramos vedėja K. Brazdžiony- 
tė. Vėliau sekė skani kelių šaltų 
ir šiltų patiekalų vakrienė. 
šeimininkės, kurios visą mais
tą paruošė dovanai, ir neėmė 
nė cento už darbą, būtent: p. 
Vyšniauskienė, Pocienė, Novi- 
ckienė ir organizatorė Irutė 
Pranckevičienč.—Daug padėjo 
ir kiti banketo svečiai ir jau
nimas prie laiift.es šulinio. Po
nios Stazdickienė, šidlauskie 
iė ir Lul>i menėj iš svečių šil
iuko L. Aidų programai ati
ku iš viso 215 dol. B. Brazdžio- C 
nis širdingai padėkojo rinkė
joms ir aukotojams.

Vėliau, visi svečiai" linksmi
nosi iki vėlmhos, o jaunesnieji 
turėjo progos pašokti. L.A. ra
dijo programos- vedėja ^Kazy
tė turėjo išvykti į darbą (ji 
yra TV !' kanalo tarnautoja).

Mes k.nslalavomc faktą, 
kad per 4 metus veik tie patys 
svečiai remia L.A. programą, 
lanko L. A. renginius ir dttos. 
niai įvairiais Milais pinigine* 
auka paremia.- • ■* » - * •

Magdalena- Šnlaiticnė ATS. Kai jūs kreipiatės SSI

>111 cLIl^LlCLll neg U. -e # J j , . -

sueis 62 metai, ar aš medicinos apdraudą, parduotą • kitų, jaunesnio am- 
galėsiu gauti savo soc. see, iš-jžiaus asmenų grupėms. //
mokas,, nors ir sumažintas, nes J Apklausinėjimas konstatavo, kad JAV Komercijos 
aš dirbau anksčiau prieš mano departamentas nustatė, kad dviejų asmenų šeimiai pra- 
vedybas (1953 m.), nors ir 
trumpai, o kai jis išeis į poilį, 
(būdamas 65 m.) — iš jo pen. Per 5 metus 8 sekcijos butais aprūpinimo (housing) 
sijos? A. M. C- visam kraštui programoje buvo tepastatyta vos keli tūk-

ATS. Jūs galite gauti išmo
kas pagal savo pačios uždar- amžiaus žmonėms problema, 
bius, jums esant 62 metų.

Jeigu jūsų vyras išeis poil
sin 65 m. amž., jeigu jūsų kaip 
žmonos išmokos būtų dides
nės, negu išmokos, mokamos 
pagal jūsų uždarbius, tuomet 
jūs turėtumėt teisę gauti dide
snes išmokas. 

* *
KL. Skaičiau laikraščiuose, 

kad bus padidinti soc. see. mo- 
kesčia, esą dėl to, kad tie mo- > 
kesčiai reikalingi apmokėti S- 
SI programai. Aš galvoju, kad 
SSI išmokos išmokamos iš ben 
drųjų mokesčių. G.T.K.

ATS. Jūs esate teisus. SSI 
išnu kos-yrri išmokamus iš berr' 
d rujų mokesčių (general re-

* * *

KL Pasakykite kaip gauti 
Medicaid pagalbą?

ATS. Jūsų klausima atsa
kysime konkrečiu pavyzdžiu. 
Tie asmenys, kurie kreipiasi 
gauti Papildomų Pajamų pa
galbos ir negauna reguliariai 
grynais pinigai išmokų arba 
medicinikos pagalbos iš Illi
nois Department of Public 

Aid, galį prašyti Medicaid paf 
gal bos iš savo social security 
ofiso, kur jie kreipiasi bene
fitus gauti. 

* * *
KL. Pasakykite kokiu būdu 

ąš gailu gauti SSI išmokas?

gyventi per metus reikalinga $3,000 suma.

stančiai namų vienetai. Tai esanti kita kritiška vyresnio

Massachusetts Technologijos Instituto kartu su Har
vardo universitetu bendroji studija teigia, kad JAV 13 
mil. šeimų gyvena nepakankamų rengimų turinčiuose 
namuose, būtent, nėra pakankamai apkūrenama ir netu
ri reikalingų įrengimų (plumbing) bei butų nuoma per 
didelė, kurios seniorai neįstegia sumokėti.. 8^ milijonai 
senų žmonių (virš 65 m. amž.) buvo priversti persikrau
styti į pavienius kambarius. " pr. petitas

(Bus daugiau)

išmokoms gauti,, jūs privalote kuris prezidentinis kandida- 
pristatyti tokius dokumentus": tas būtų geresnis

*) Gimimo metrikus, am
žiui įrodyti,

*) Paskutinę mokesčių są
skaitą,-------- ------------------------

*) Bankų knygeles, stakų 
certifikatus ir bonus, jei tokius etikete nieko nereiškia, 
turite,

*) Automobilio registraci
ją, licenciją,

*) Pensijos ir metiniu išmo
kų pažymėjimus,

Jeigu jūs norite gauti dau
giau informacijų apie SSI pro 
gramą, kreipkitės į bet kurią 
soc. security įstaigą; jei nori
te gauti smulkesnių infonna-, 
cijų socialiniais reikalais, gali
te kreiptis į LB Socialinio klu
bo reikalų vedėją A. Čepulį, 
3261 S. Halsted St., Chicago, 
111. (Spaičio namai, II aukšt.), 
testamentų reikalais — tel. 
CL 4-7965 (vakarais po 8 v.v.) 

» ♦ ♦
KL. Malonėkite pasakyti,

šio krašto 
ekonominės būties atstatymui 
demokratas ar respublikonas? 

Dipukas Jurgis

ATS. šiuo metu partijos

prezidentas Nixonas, būda
mas respublikonė, palaikyda
vo ir favorizavo vad. “free 
market’’. Dabar jis pasisako 
už uždarbių ir kainų kontro
lę, kad pagerinus krašto eko
nomiją, tai yra sistema, kuris 
yra priešinga laisvos rinkos 
sistemai.

Geriausia^ ekonomijai pre
zidentas gali būti toks, kuris 
parodytų kelius kaip sustab
dyti infliaciją, nežiūrint jo par 
tijai priklausomybės, pr. fab.

— Kiniečiai jau prieš Kristaus 
gimimą dėvėjo akinius, bet ne 
tam kad pataisyti regėjimą, bet 
dėl mados;

LISABONOJE aplankysime pastatus, iš kurių šimtmečiais buvo valdomi 
Atlantas ir Indijos vandenynai, Brazilija, Angola, Mozambikas, Gca. Ti- 

mūras ir Macao salos.
( A3ALLAN; j ». E pamatysime paminklus, iš kurių Rooscvcltas, Churcl i’s 

ir *»cn. Mirsha’.las planavo Europos išlaisvinimą.
MADRIDE pasvrikinsim; Don Kichotą ir paduosime ranką Snnčo Pareiti.' 
GRANADOJ aplankysime seniausią Europos mrivorsite'.ą ir pamatysim?, 
k. "p karalius įvc<lė demokratinę valdymo sistemą su teisingais rinkimais.

idyurnode 
stuffed ub?W 
Gėt instant relief 
With BEFUZEDREX’ W

INHALER '

PASKUTINĖ PROGA
turėti savo bibliotekoje pilnus komplektus abiejų lietu
viškų enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių 

tomų, tad ryžomės papildyti.

Lietuvių Enciklopedija, 36 tomai '___.......
Encyclopedia Lituanica, tomai___ ___ ___ $125.00
Vinco Krėvės Raštai, 6 to*inai ....................    $30.00
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas .......  $12.00

Krdplis: J. Kapočius, P. O. Box 95, So. Boston, MA 02427 
Telef. dieną (6F7) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

šcštadienis-antrądi — Safaulay-Tuesday, May 21-27, 1980 <

laiift.es
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Subscription Ratas:
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six months, $12 00 per 3 months. In jcanarinte- 
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

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose:
metams__________
pusei metų ______
trims mėnesiams - 
vienam mėnesiui -

Kitose JAV vietose:
metams __________

$12.00 
$5.00

$40.00

joje, nes susitikti Panmunjone buvo pavojinga. Karo pie
tų neapykanta buvo tokia didelė, ka<J atstovams teko 
skristi į Europą pasitarimams pravesti.

Paskutinėmis dviem savaitėmis prasidėjo dar dides
nis nerimas. Pietų Korėjoje studentai pradėjo reikalauti, 
kad būtų baigtas karo stovis, o karo stovio administra
toriai eitų pasienį saugoti. Pasirodo, kad ne tik stųden- 

. tijai, bet ir didelei krašto gyventojų daliai atėjo keistas
pusei metu _____ $22.00 _ x a. x* x •• • -i t

trim* mėnesiams - / _ $15.001 noras — tuojau atgauti Pietų Korėjai demokratinę san-
vięnam mėnesiui  $ 4.00

metams -
pusei metų ------
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _______
pusei metų _ __

$45.00
$24.00
$ 5.00

$48.00

Naujienos ehu kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100

Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinę atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
wio 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 v'iL

tvarką. Pirmiausia — pripažinti visiems krašto gyven
tojams pagrindines teises. Kad visi turėtų lygias teises, 
reikia demokratinės santvarkos. Karo stovio šalininkai 
negali duoti piliečiams pagrindinių teisių. Kariai gali 
tas teises atimti tiktai tada, kai jiems reikia kraštą ginti, 
bet kai karo nėra, tai ir jiems nėra reikalo tas pagrin
dines piliečių teises atimti.

Seule ir didesniuose provincijos miestuose prasidėjo 
demonstracijos. Premjeras nepajėgė įtikinti karių, kad 
jie rūpintųsi tiktai 38 paralelės (skiriančios abi Korėjas)' 
saugumu ir paliktų krašto reikalų tvarkymą vyriausybei 
ir krašto gyventojams.

Premjerui pasitraukus, prezidentas sudarė naują ka
binetą, kurio daugumą sudaro karo stovio administraci- Į 
jos šalininkai. Visa nelaimė, kad studentija ir gyvento-1 
jai nutarė nelaukti, kol bus įvesta visame krašte demo
kratinė santvarka.

Kada Seule generolai formavo naują vyriausybę, 
Kwangju miestas užprotestavo ir pareikalavo įvestį de
mokratinę santvarką dabar, šiandien. Į Kwangju trečia, 
dienį susirinko virš 150,000 žmonių, pasipriešino naujai 
vyriausybei ir pranešė, kad Korėjai atėjo laikas demo
kratiją įvesti. Apie pietus Kwangju mieste jau buvo 200 
tūkst. pasiryžusių jaunų žmonių, reikalaujančių demo
kratiją įvesti šiandien. Pasiryžimas buvo toks didelis, 
kad jie trečiadienio popietę užėmė kariuomenės sandė
lius ir, pasiėmę ginklus, ryžosi maršuoti į sostinę karo 
stoviui baigti. Visus karo stovio administratorius jie yra 
pasiryžę siųsti prie 38. paralelės, nenori nė vieno matyti 
krašte. Kwangju mieste buvę kariai pasitraukė užmies
tis ir žygiuoja Seulo kryptimi. Kariuomenės vadai, maty
dami gyventojų nuotaikas ir žinodami jų pasiryžimą, nu
tarė nelieti Kwangju miesto gyventojų kraujo.

Paaiškėjo, kad ne tik Kwangju, bet ir visas pietinis 
Korėjos galas sukilo prieš naują Seulo vyriausybę ir rei
kalauja demkratijos be atidėliojimo. “Demokratija mar
šuoja!” šaukia Kwangju radijo stotis ir kviečia krašto 
gyventojus'šiandien baigti kAro stovį ir leisti Korėjos gy
ventojams laisvų rinkimų būdu išsirinkai 'demokratinę 
valdžią visam kraštui.

Kwangju radijas pataria visiems kariams žygiuoti 
prie Šiaurės Korėjos pasienio. Karių pareiga daboti, kad 
komunistai iš šiaurės nesiveržtų- į pietus—Tai- yra pati 
svarbiausioji jų pareiga, sienas ginti. Visi krašto gyven
tojai jiems padės sienas ginti, bet žmonėms jau nusibodo 
matyti karius krašto administracijos priešakyje. Kwang
ju miestas, suorganizavęs ir apginklavęs naujai sudarytus 
dalinius, maršuoja Seulo kryptimi. Jie baigia karo stovį 
ir siekia demokratinių rinkimų ir demokratinės san
tvarkos. • .

Naujai sudaryta Seulo vyriausybė paskelbė, kad į 
Kwangju Įsivėlė Šiaurės Korėjos agentai ir sukėlė riau
šes. Tuo tarpu Kwangju sukilėliai tvirtina, kad Kwangju
mieste nėra nė vieno Šiaurės Korėjos agento. Jeigu toks kad korėjiečiai, Kwangju pasiryžėliai, drįso pradėti kovą 
ten būtų rastas, tai būtų išvestas į aikštę ir, po teismo, už demokratinę santvarką. Gali būti, kad už poros dienų j 
pakartas. r | Kwangju bus paskandintas kraujuose. Jeigu Kwangju į
___ Korėjoje yra 40,000 Amerikos kariu, ^ie labai ati-1 jaunimas ryžtųsi kovoti už demokratinę santvarką, tai į Pakaltino atstovą iš McY-

mm

DR. S. BAČKIS

LIETUVOS VALSTYBĖS TARPTAUTINĖ
TEISINĖ IR POLITINĖ PADĖTIS

Tokiomis sąlygomis okupuo- 
Lietuvos lietuviams niekotos 

kita nelieka, kaip pakęsti oku-
| pači ją, nepalūžti ir laukti, kol 
Lietuva vėl bus laisva. Tautų 
politinės nepriklausomybės pro-! 
blema šiandien yra visuotinė ir j 
Rusijos komunistinė diktatūra 
istorijos vyksmo nesuturės. Sa-1 
vo ruožtu okupuotos Lietuvos j 
“gyventojai nieku gyvu nėra at- K

i leisti nuo savo' pareigų Lietuvos 
' valstybės atžvilgiu, nei nuo ati
tinkamų teisių. Bet jųjų sąlygos 
yra tokios, kad jie turi nusi
lenkti force majeure, prisitai
kydami prie okupanto valdžios, 
nes prasilenkimai su jos reika
lavimais. užtrauktų jiems dar 

į didesnį blogį.” (Pig- “Code de 
(Morale Politique”, Spės, Paris, 
1957, -199 ir 209 §§).

Kalbant apie laisvojo' pasau-

lio lietuvių bendruomenę, reika
linga pastebėti, kad laisviesiems 
lietuviams tenka ypač didelė at- 

i sakonjybė ir dideli uždaviniai 
okupuotos Lietuvos atžvilgiu. 
O pirmiausia jiems tenka pasi
rūpinti, kad Sovietų Sąjunga 
kaip Lietuves, Latvijos, Estijos 
okupantas laikytųsi Hagos kon
vencijų. kurios kalba apie teises 
ir pareigas, kurių okupantas turi 
laikytis okupuotame krašte. At
rodo, kad lig šiol šiuc‘ dalyku 
perniaža galvota ir veikta.

Tarptautinėje teisinėje ir po
litinėje Lituvos valstybės padė
tyje randame daug mums malo
nių momentų. Lietuvos valsty
bės teisinį pripažinimą, Lietuvos 
pasiuntinybių ir konsulatų vei
kimą ir 1.1. Mūsų diplomatiniai 
ir konsulariniai atstovai, turi 
daug galimybių daug kur įeiti, 
dalyvauti ir Lietuvos „valstybės 
bei jo's piliečių reikalus ginti. 
Turi daug progų susitikti su 
Įvairių valstybių politikais, par
lamentų žmonėmis, mdksTo'vy- 
rais, žurnalistais, visuomenės 
veikėjais, ir jų palankumą. Lie
tuvos reikalui laimėti. Panašių 
galimybių turi ĄLTa, VLIKas, 
LLK, LB žmonės įvairiuose 
kraštuose.

Ypatingai reikšmingas vaid
muo tenka laisvajame pasauly
je esantiems lietuviams vysku
pams. Jų autoritetas katalikuo
se ir jų veikla įvairiose tarptau
tinėse organizacijose yra labai 
didelio svorio Lietuvės reikalui. 
Didelio svorio Lietuvos reikalui 
turi leidiniai apie Lietuvą sveti
momis kalbomis ir vienur kitur 
veikiančios tarptautinės draugi
jos, kuriose lietuviai drauge su 
svetimaisiais giną Lietuvos byla. 
Gražiai Lietuvos reikalui j>ade- 
da ir lietuviai mokslininkai, pro- 

I fesoriai, rašytojai, menininkai, 
garsindami Lietuvos vardą ir tuo 
rodydami mūsų tautos kultūrinį 
ir politinį subrendimą, gyvybin
gumą, ryžtą ir kovingumą už 
Lietuvos teisės. y

Didžiai Lietuvos reikalui pa
sitarnauja ir daugelis svetimųjų 
ir iš Lietuvos kilusiųjų nelietu
vių, savo veikalais garsinančių 
Lietuvą, arba energingai Lietu
vos bylą ginančių ir Sovietų Są
jungos atsakomybę dėl Lietuvos 
okupacijos keliančių. Didelės 
valstybinės reikšmės yra ir pa
čių lietuvių, tiek senųjų išeivių, 
tiek okupacijos išblokštųjų trem 
tinių tautinis susipratimas, tau- 

į tinė ambicija ir valstybinė są- 
mernė. Taigi okupuotai Lietuvai 
įvairių palankių momentų yra 
nemaža.

- (Bus daugiau)

Demokratija maršuoja
Pietų Korėjoje gyventojų nuotaikos įtemptos nuo ka- 

. ro pabaigos. Labai komplikuota padėtis dar ir šiandien. 
: Praeitais metais buvo nušautas krašto prezidentas, sėk

mingai vadovavęs kovai prieš komunistų invaziją Į pie
tus. Nušovė jį ne koks pamišęs studentas, bet geriausias 
jo draugas, patikimas P. Korėjos žvalgybos viršininkas.

Prieš kelis metus buvo nušauta prezidento žmona, 
o pernai palaidotas ir prezidentas. Prasidėjus tardymui, 
apklausinėtas ir žvalgybos viršininkas. Įvestas karo sto
vis. Gabiausiam generolui, administruojančiam karo sto
vio reikalus, pavesta ištirti visą prezidento nužudymo 
bylą. Suimtas žvalgybos viršininkas. Suruoštas teismas, 
kuriam žvalgybos, viršininkas‘prisipažino^ kad svarbiau? 
šioji nužudymo .priežastis „ buvo labai ilgas prezidenta
vimo laikas. Prezidentas turėjoatsistatydintųbet jis ne
sutiko. Jis įsivaizdavo, kad buv “demokratiškiausias” ko
rėjietis, geriausiai valstybės reikalus supratęs.

Teismas buvo viešas. Teismo metu buvo iškeltos visos
■ prezidento nužudymo priežastys ir aplinkybės. Teismo ir 

. tardymo metu paaiškėjo, kad į sąmokslą nužudyti prezi-
• dentą buvo įveltas kitas ilgametis prezidento draugas, 

prezidentūros sekretorius. Mirties bausmė buvo ir jam
-paskirta. Reikalai dar labiau susipainiojo, kai paaiškėjo, 

X kad ir karo stovio administratorius taip pat žinojo apie 
^ pasiruošima Jiužudyti^prezidentą. Jis: privalėjo trauktis
• iš pareigų ir aiškintis teisme.

Buvo paskirtas kitas karo stovio administratorius. 
' Jis pradėj plėsti tardymą apie kitų aukštų pareigūnų įsi- 
' vėlimą į nedemokratiškus veiksmus, kuriuos krašto įsta- 

tymai draudė. Karo stovis buvo tvarkingai administrup- 
: jamas, valdžioje vagilių neatsirado, bet kraštas prie de

mokratinės santvarkos nebegrįžo. Krašto prezidentu bu-
• vo paskirtas buvęs premjeras. Jis glaudžiai bendradar

biavo su karo stovio administratoriais ir visai nesirengė 
leisti patiems Korėjos gyventojams valdyti kraštą. Di
delė karių dauguma dabojo sieną su Šiaurės Korėja. Abi 
Korėjos susitarė nesikišti viena į kitos reikalus, karių ir 
agentų nesiuntė, bet vis vien vieni kitais nepasitikėjo. 
Šiaurinė ir pietinė pusės suprato, kad abi Korėjos turi

~ susijungti, abiem ~bus lengviau-ekonemiškai verstis, bet- ____________ ____________ ____________________________________
apie abiejų kraštų susivienijimą negalėjo rasti bendros džiai seka Pietų Korėjos įvykius. Jie žino apie naujos padarytų didžiausią stebuklą! Kol demokratijos šalinin-1 keieta^karT^buvo įduotas ^am 
kalbos. Abiejų pusių pasitarimai turėjo vykti šveicari- vyriausybės sudarymą ir apie Kwangju gyventojų pasi- kai nesiryš ginti savo teisių, taikos nebus. I neSant posėdž^u^3 U° Jai”

ryžimą imtis žingsnių demokratinei santvarkai įvesti. 
Demokratinė santvarka visur pralaimi, kai neatsiranda 
pasiryžusių jos, gynėjų. PietųKorėjoj esantieji JAV ka- 
riaf atisakė kištis į Korėjos tarpusavio kovas ir nestoja 
nei' vienon/nėi antron pusėn. Bet amerikiečiai griežtai 
įspėjo Šiaurės Korėją ir Kiniją, kad nepasinaudotų da
bartine Pietų Korėjos suirute irjnepražengtų 38-tos^ pa
ralelės. Jeigu taip padarytų, tai amerikiečiai padėtų Pie
tų Korėjos kariams kovoti prieš įsiveržėlius.

Teko patirti, kad Šiaurės Korėjos diktatorius užtik
rino ir prižadėjo nesiųsti nė vieno kario į Pietų Korėją. 
Matomai, šiaurės Korėjos valdovai bijo, kad pietiečiai, 
įsivedę demokratinę santvarką, nesiveržtų į šiaurę ir ban
dytų ten įvesti demokratinę santvarką.

Penktadienio rytą prie Kwangju prišliaužė šeši tan
kai ir pareikalavo. atiduoti ginklus vyriausybės atsto
vams. Kwangju gyventojai sutiko baigti riaušes, bet taip 
pat iš naujos Seulo valdžios išsiderėjo prižadą nesiųsti 
į Kwangju daugiau tankų.- Tankai sustabdyti ,o miesto 
įstaigos pasiliko vietos gyventojų kontrolėje. Abi pusės 
pripažįsta, kad reikia baigti tarpusavio kpyas, o tankus 
pasiųsti į pasienį, prie 38-tos paralelės.

Paskutinėmis dviem dienomis kovų metu žuvo 61 
žmogus, 400 nugabenta į ligonines. Kaip naujoji vyriau
sybė, taip ir karinė vadovybė pripažįsta, kad reikia 
baigti karo stovį ir kartu baigti privilegijas karinei va
dovybei, norinčiai diktuoti visam kraštui.

Kas iš tikrųjų Pietų Korėjoje šiandien darosi, sunku 
pasakyti, nes žinios labai neaiškios, kartais viena kitai 
prieštaringos, sunkiai patvirtinamos. Galimas daiktas,

Kongreso Etikos komitetas

PETRAS TARUL1S

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
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... SIMAS KURKULGIS IR KITI
(Tęsinys)

Kurkulgis kartais net parausdavo ir vis norėjo 
sau per petį pažiūrėti, ar Stasiulis šiuo metu kaip 
tik nesisveikina su kuo kitu, daug už jį pranašes
niu, jo užpakalyje stovinčiu.

Atsitikdavo taip, kad Stasiulis pavėluoja į 
darba, arba net dvi-tris dienas banke nesirodo. 
Tada viršininkai šaukdavo jį aiškintis. Kurkulgis 
su užuojauta tada žiūrėdavo į Stasiulį. Bet šis 
eidavo į kabinetą paprastu žingsniu, lyg pasi
vaikščiodamas, ir grįždavo su ta pačia šypsena 
veide, kartais cigarą rūkydamas. Kai kada banke 
kalbėdavo, kad Stasiulį, nors ir stiprią protekciją 
turi, vis dėlto iš tarnybos atleis.

Taigi, suprantama, kad Stasiuliui algos ne
pridėjo.. Bet jam — Kurkulgiui? Čia jau nebetel- 
panti galvoje likimo bausmė! Kurkulgis galvojo, 
kad kiekvienas žmogus ten, kažkur, dausose, turi 
>avc 'obėja: vienas angelą sargą, kitas gal vel
niūkšti. O ."’i’-kulgio globėjas, jam kaip atrodė, 
yra piktas iš<i; ''rininkas. Jis viską daro tyčia, ir 
ne taip, kaip r ei I a. O paskui nubėga už kampo ir 
nedegą paspaudęs, tokius atkaklius ragučius pa

statęs, ilgą raudoną liežuvį iškišęs, chi-chi kvato-\ 
jas. Toks mažas, nieko nevertas velniūkštis!

* * * ”■

Besibaigiant darbo valandoms pats buhalte- 
ris apėjo visus tarnautojus ir asmeniškai Įteikė 
kvietimus į pokylį,^ kuris buvo ruošiamas banko 
jubiliejaus proga. Buhalteris priėjo ir prie Kur- 
kulgio. ŠĮ kartą buvo labai lipšnus, visai kitoks, 
negu kasdien. /J

— Na, kaip sekasi, ponas Kurkulgi? Štai bent 
kartą ir mes su tamsta atsikvėpsime nuo to..... 
darbo! — Kaip buhalteris šį sykį norėjo apibū
dinti jų darbą, Kurkulgiui liko neaišku, bet jis 
jautė, kad buhalteris šiandien stojo jo pusėje 
suprato, kaip nuobodus ir įkyrus tas darbas. 
Štai kvietimas Į mūsų banketą, apie kuri tiek 
daug kalbų buvo. Gal kai kas ateis smokingais ir 
frakais pasipuošę. Na, mums, ponas Kurkulgi 
pakaks tamsaus kostiumo. Jeigu taip... būtų 
juodas švarkas. Mums pakaks.

Buhalteris juk puikiai žinojo, kad Kurkulgis 
nei frako nei smokingo neturėjo. Bet jis laįl^ 
savo pareiga visus įspėti, kad neateitų Į pokylį 
kokiais dryžais ar rudais kostiumais ir nedarkytų 
bendro pokylio vaizdo. Labiausiai jam rūpėjo, 
kad tas pokylis atrodytų “kultūringai”, kaip buvo 
kalbama rengėjų tarpe.

— Na, tai lig pasimatymo rytoj, — pasakė esą. Juk be mūsų — kas jie? Niekis! Mes visa-

I buhalteris ir nuėjo prie kitų.
Kurkulgiui tas kvietimas lyg staigmena at

rodė. Jis net buvo manęs, kad jį ir šiuosyk už
mirš. Jis susijaudino ir čia pat sau priekaištau
damas, nervingas, linkčiojo buhalteriui, mirksėjo, 
kaip nuo staigios šviesos. Paskui graužėsi, kad 
be reikalo ir t>e prasmės buvo nužemintas ir pa
taikaująs.

Bet vis dėlto šis kvietimas jo nuotaiką tuo
jau pakeitė. Kurkulgis apsižvalgė: visi tarnauto- 

j jai gyvai kalbėjosi, skaitė baltame gražiame po
pieriaus keturkampyje kursyvu išspausdintą 
kvietimą, kurio viršuje buvo parašyta kiekvieno 
pavardė. Ir Kurkulgis bent kelis kartus paskaitė: 

. “Didž. Gerbiamam S. Kurkulgiui... Banko di
rekcija turi garbės ir t.t” Labai iškilminga. Pil
na pagarbos. Ir jis, vadinas, Kurkulgis — “Didž. 
Gerbiamas”... Taip. Kurkulgis, kaip mažas ber
niukas, džiaugėsi. Net rankas delnais viena į kitą 
patrynė. Paskui susigavo ir sumišo. Atsisėdo, ir 
lyg kuo nusikaltęs, galvą pakreipęs dar pasilenkė 
prie savo knygos, nors jau girdėjo, kad tarnau
tojai garsiai uždarinėja stalčius, užrakinėja spin
tas, ruošiasi namo.,

— Ponas Kurkulgi, — šypsodamasis pasakė 
Stasiulis, — mes būtinai turime ateiti į tą ban- 

Iketą, kad “anie” jaustųsi tuo, kuo jie įsivaizdina

dos, ponas Kurkulgi, jiems esame reikalingi. Ne
užmirškit.

Kurkulgiui net tris kartus teko sumirksėti 
savo nuolaidžiom akim, nes jis visai nenusimanė 
ką galima atsakyti į tokius keistus Stasiulio 
žodžius.

Ir šiuosyk Stasiulis, kaip ir visądos, buvo ma
lonus Kurkulgiui, tad šis nusišypsojo, paskui pa
galvojo ir dar kartą nusišypsojo, bet jau su užuo
jauta. Tik kam skirti šią užuojautą: ar “aniems”, 
ar jiems patiems, Kurkulgiui tuo tarpu neaišku 
buvo. Po to Stasiulis padavė ranką Kurkulgiui:

— Lig rytojaus.
— Viso, ko geriausio! — atsakė Kurkulgis 

neįprastu sakiniu, nes jam atrodė, kad šį išdidų 
vyrą kažkas skriaudžia, ir atrodė, kad be jokio 
pagrindo skriaudžia!

Išėjęs iš banko Kurkulgis neskubėjo, kaip vi
sados, vis tuo pačiu keliu, net tais pačiais šaligat
viais, tais pačiais takeliais, namo. Jis kelis kar
tus buvo sustojęs ties puošniomis krautuvių vit
rinomis. 0 pamatęs pažįstamą, kaimyną, jnažą 
valdininką, kuris, kaip ir Kurkulgis, atsikėlė į 
Kauną iš tos pačios parapijos, jis sustojo džiaug
domasis, kad turės progą ners minutę pabūti su 
gyvu žmogumi.

(Bus daugiau) . >

šcšladicnis-antradicnis — Satunhy-TucsL'y. May 21-27, 1980



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

KOKIA YRA TAVO RELIGIJA?
Religiniai įvairių bažnyčių lankytojai vadina save Katalikais, 

Liuteronais, Baptistais ir tam panašiai. Bet klausimas- Ar tavo 
religija atskyrė tave nuo Šio pasaulio ir pašventino D.evui? Ar ji 
pasiekė tavo širdį ir ar ji valdo visą tavo gyvenimą? Ar ji padarė 
geresnį ir šventesnį tavo pasielgimą? Ar pasirodė tavyje geresni 
darbai, Dievo garbei ir žmogaus naudai? Ap. Jokūbas 1:27 sako, 
kad tikra ir rangiškam Tėvui patinkanti religija yra “šelpti naš
laičius ir našles jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasau
liu”. Tikra religija reikalauja ne vien eiti į bažnyčią sekmadie
niais, bet kasdien būti Jėzaus Kristaus pasekėju, jo mokytiniu, 
klausančiu ir darančiu ką jis, Didysis Mokytojas, įsako. Jėzus yra 
pasakęs: “Jei jūs mane mylite, laikykite mano įsakymus. Kas 
turi mano įsakymų ir juos laiko (vykdo), tas mane myli. O kas 
mane myli, bus mano Tėvo mylimas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsi
reikšiu”. — Jono 14:15,21.

(V. RAITO TYRINĖTOJA*
J. Mmikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

ZECHARJA CESNA

ŽMONIŠKUMAS ATŠIPINO 
GILTINU DALGJ

DR. K G. BALUKAS 
aaUIERUA ir motirų ligos 

GlMfKOLOGINt CHIRURGIJA

4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Nodical Building) Tel. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitaris*.

Jei neatsiliepia, skambinti W74-8UM

POLITIKIERIUS TEISINASI
Žmona: — Tu nusigėriai, kad 

ant kojų nebepastovį
Vyras: — Kas čia tokio! Šiais 

laikais ir didokos valstybės kaip 
Prancūzija, Lenkija ir - Anglija 
negali atsistoti ant kojų!

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOMS IS CH1UJBCJU 

WaaMwcter Cemimmity klinika* 
- Medidnoa direktoriui 

i9MX Mmkata RA, Warlcheeter, IL.

j
TEISME

T.L: 542-2727 arba 542-272S

Teisėjas: — Kaltinamasis esą 
pasakęs, kad ponas Bubulis yra 
kvailas žmogus. Ar tai teisybė?

Liudininkas: — Tikra teisybė, 
pone teisėjau. Bet kad kaltina
masis tai būtų pasakęs, to aš, 
pone teisėjau, negirdėjau.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SFEClALYBt AKIŲ LiG^i 

< M07 Waat lOJrd Strwt
■ ' Vlllodot fUKttfiflSft.

; OPTOMETRISTAS
' . ’: KALBA LIETUVIŠKAI
241> W. 71 St. TeL 737-514?

Tikrina akte, Pritaiko akininą ir
^contact lenses”’

Vai 10d eūitarima. Uždaryta treč.

PAVYZDINGA ĮSTAIGA
Ofiso vedėjas išmetinėja raš

tininkui: rif. • !-!-T
Jeigu taip toliau eis, tai aš 

būsiu priverstas atleisti tamstą. 
Jūs ne tik apsileidote pareigo-'į 
se, bet snausdami knarkiate ir i 
pažadinate iš miego viršininką 
sekančiame kambaryje-

DR.LEONAS SEIBUįlS
INKSTŲ, PŪSLtS IR

- PROSTATOS CHIRURGIJA 
WEST 0rd STRIKT "

VaL antnd. 1—4 popiet,

(Iš “Tėviškės Žiburių”, Nr. 49 (1556), gruodžio 6 d.) 
(Tęsinys)

“Broliukas” parūpino man su
klastotus dokumentus Katrės 
Vaitkienės vardu ir patarė pasi 
slėpti pas gerus žmones, kol at
rasiąs man pastovią prieglaudą. 
Į getą nebegrįžau. Laikinai 
slapsčiausi pas Eleną Statkevi- 
čiūtę jos butelyje, pusrūsyje, 
Maironio gatvėje. Sutartą vaka 
rą susitikau su “broliuku”. Nie
kad nepamiršiu tos nakties. Žie
ma tik prasidėjo. Dribo šlapias 
sniegas, tirpstantis dar žemės 
nepasisiekęs. Kaip žmonės sako 
— per tokį orą geras šeiminin
kas net šuns į lauką neišveja. 
Glaudėmės prie namų sienų, 
vengdami retų praeivių. Tiksliai 
nežinau ar buvo tada Kaune 
i vesta “komendanto valanda”, 
bet gatvės buvo tuščios ir dėl. 
oriešlėktuvinės gynybos tam-; 
sios, nors akin durk. Apie vidup- 
nak'į pasiekėme Petrašiūnus 
“Broliukas”, radęs tamsoje-rei
kiamą namą pasibeldė sutartu 
ženklu. Duris atidarė jauna ko
kių 27 me'ų amžiaus moteris. 
Tetekau į Pusvaškių šeimą, la-, 
'c ~ i svetingai ir šiltai priėmusią 
mare, .nabėgusĮą Kauno geto 
kalinę. Pusvaškis turėjo nuosa-

i va v^ ’s'inu Petrašiūnuose. Kiek

4
1 
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DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJA, m ;HltU«SA2 

Sandra prsWta, epee. MOTny Hfet 
Ofisas S0? WBST ftta Fl tOIT

OFISO VAIu pina- aattwL traiiafl.

RŪPESTINGAS TĖVAS?
Gailestinga sesuo,- įėjusi į pro/ 

fesoriaus kabinetą, pasakė ty-1 
liai: “Berniukas, pone profeso- Į man žinoma iš Elenos Statkevi- 
riau'” , . . i čutės laiškų (mudvi reguliariai

Profesorius pasižiūrėjo į ją. susirašinėjame), Pusvaškis mirė 
vėl pradėjęs toliau rašyti, pa- pr--ex 10 p-etu 0 j0 našlė šiu0 
klausė: Gerai, o ko jis nori? metu gyvena Kaune.

TARPE VYRU J* Pusvaškiai buvo tada .iaun’> 
..Y labai gražūs ir malonūs.

— Gerai, paskolinsiu tau po- Jiedu darbavosi vaistinėje, o aš
rą dešimkių, bet viena sąlyga: tvarkiau ju namų ūkį. Kažkaip 
nesakyk mano žmonai, kad tau š pat pradžių pritapau prie šios 
duodu pinigų. šeimos. Pusvaškių kaimynystė-

— Tą padarysiu su sąlyga, jei je, priešingoje gatvės pusėje,
tu nesakysi mano žmonai, jog gyveno vienuoliai kapucinai, ku
tuliu tuos pinigus. rie irgi prisidėjo prie mano gel-

bėjimo iš nacių nasrų.
KILNUSIS TĖVAS ROKAS
Vienuoliai kapucinai įsteigė, 

taip jau vėliau sužinojau, su
klastotų dokumentų gamybos 
centrą. Vienas iš vienuolių buvo 
puikus dailininkas-grafikas. Jis 
nupiešdavo betkokius antspau
dus bei štampus, padirbinėdavo 
sudėtingiausius parašus taip, 
kad net pats geriausias eksper
tas jų neatskirtų nuo tikrų. 
“Broliukas”, pasirodo, buvo vie
nuolių ryšininku- jis vaikščio
davo po kaimus,'rinkdavo miru
sių ar kažkur išvykusių žmonių- 
dokumentus — pasus, gimimo 
liudijimus, - j vairius pažymėji
mus —■ ir pristatydavo kapuci
nams. Katrės -Vaitkienės pasas,' 
•į kurį būvą įklijuota mano nuo 
traiiką . ta^ jiat,’prieš tai buvo 
kapucinų , rankose.’.

■ - -.’t'''. ..-
Jaučiausi pas Pusvaikius ga

na jaukiai, bet - piane slėgė bai
mė ir nežinia. Labai rūpėjo šei
mos likimas. Juk su Telšiais ne
turėjau jokio. Tyšib. O aplink 
mane esantieji; žmonės norma
liai sau gyveno,.tarsi niekas ne- 

; nutjko,. tarsi IX forte bei kitose 
vietose . neaidėtų šūviai ir ne-

R ŠILEIKIS. O. P.
OBTH<VK>A»«,BOTBZ1STAS

Aparatai - ProtettL Med. ban-
* dažau Speciali papaiaa (dane. 

(atcij Suppaw tt L L

Meditation Education

skM Wwt Ard St. OĮcaea. WL 4®»* 
TateL; PRwwt MM4

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

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

TeL <813) 321-4200

. PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — pilna apdrevdc 

‘ ^MAKARU

ANTANAS VILIMĄ*

‘ ' MOVING
Apdrevteat pcr*r»u«»ywx«

nigas Rokas ir be manęs turėjo 
nemažai rūpesčių, tačiau visada 
asdavo man laiko, paguosdavo 

ir padrąsindavo. V’sa savo ken- 
' arčia sieh prisirišau prie šio 
nuostabaus žmogaus. Kartą pa
siskundžiau Rokui, kad no
riu apsikrikštyti. Tai turbūt bu
vo spontaniškas krauju plūstan
čios širdies riksmas, man pačiai . 
nelauktai išsprūdęs. Kun. Ro
kas, įbedęs įdėmų žvilgsnį tie
siai į mano akis, kiek pamąstęs

— Kai praeis karas, negan
das, ištikęs žydų tautą, kai grį
ši į normalų gyvenimą ir galėsi 
ramiai laisva valia apsispręsti . *- 
krikštytis ar ne, tada pakalbėsi- — 
me apie tai. Būsiu labai laimin- p 
gas, jei kreipsies! į mane šiuo 
reikalu. Bet tik tada... O da- ‘ 
bar būk tokia, kokia gimei, pa
sitikėk Dievu ir pamatysi, kad 
viskas baigsis gerai.

ŽMONES KALBA, KAD 
TU “ŽYDELKA”

Po kurio laiko mane perkėlė 
pas Federavičius. Iki šiol neži
nau, kodėl turėjau staiga palik
ti mielųjų Pusvaškių pastogę, 
bet, matyt, buvo tam rimtų prie 
žasčių. Federavičiai mane labai 
maloniai ir svetingai priėmė. 
Fedaravičius, felčeris pagal spe
cialybę, nuo ryto iki vakaro pri
iminėjo ligonius, jo žmona pa
dėjo jam, o aš prižiūrėjau jų 
mažus vaikus. Fedaravičiai dar 
laikė ateinančią tarnaitę, kuri 
sutvarkydavo namus, skalbdavo 
ir atlikdavo kitus namų ruošos 
darbus. Mudvi gražiai sugyveno 
me. Išbuvau pas Fedaravičius; 
keletą mėnesių, apsipratau nau
joje vietoje, bet...

Kartą mums vakarieniaujant 
jaukioje virtuvėje, toji tarnai
tė staiga išpoškino: <

— Žinai Katriuk, žmonės kal
ba, kad tu žydelka.

Fedara vičius išblyško, man 
kąsnis įstrigo gerklėje. Tik Fe
dara vičienė tuoj susigriebė.

— Paistai niekus, viską supai
niojau Žmonės jau seniai plepa, 
kad aš žydė. Mat, esu tamsaus

Mažeika S'Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

skardėtų žudomų žydų — vyru i gymio ir turiu ilgą kuprotą nosį, 
ir moterų, senitį ■ ir vaikų —I Kalba nukrypo kita linkme, 
klyksmas. Labai stokojau žmo-1 Kai tarnaitė išėjo, mes dar kurį 
gaus, kuriam .galėčiau išlieti šir 
dį. Jadtroji Pusvaškieriė supra
to mano sielos būseną ir patarė 
kreiptis į vienuolių vyresnįjį i 
kunigą Roką. ‘ ' t '

laiką sėdėjome apstulbę.
— Žmonėms gerklių neužki

ši. Tau. Katriuke, sujieškosimė 
prieglobstį kitur, — pasakė Fe- 
daravičius ir kažkur išėjo.

, Kunigas Rokas buvo labai iš- Vėlyvą vakarą Fedara_
simokslinęs ir taurios širdies 
žmogus. Jau po pirmojo pokal
bio supratau, kaip svarbu sun
kią valandą išgirsti paguodos 
žodį. Mūsų pokalbiai ilgainiui 
pavirta “išpažintimis”. Nors ku-

Medicines Work Best With Patient Know-How
Are you over 60? If you 

are, you probably have as 
many as 13 prescriptions filled 
each year. In fact, people

; over 60-take about two-and-a* 
half times more medication 
than young people. The rea
sons are many, but primarily, 
as one gets older, the body 
is subject to more chronic 
illnesses.

Thanks to modem medi
cine, many previously fatal 
and disabling diseases can 
be controlled. Yet the Very 
medications that mast be z 
taken often can cause ptote / 
lems. You, as a patient, k^an \ 
Snake sure that the medica* \— 
tions you take are doing you 
the most good by ftilly 
understanding how and why 
you take them.

You can begin to develop’ 
good medication habits by 
making a list of aU the med
ications that you now taka. 
lfou should know what tho 
medication fa, what it is for, 

,and how often yon should 
take it. This might seem sim
ple, but many people forget 
to tell a new doctor dr a 
specialist about the medica
tions they already must tako»

doctor to have your medi
cation information. If your 
doctor does not know all the 
medicines you take, he may 
prescribe the same medicine 
or a new one that might* 
when taken with your others* 
cause serious interactions. 
You can protect yourself 
from such inadvertent errors 
by keeping an up-to-date list 
of the medications you take.

If you don’t know the 
names of your medicines, ask 
your pharmacist to list them 
for you. Then keep the list 
with you as a quick reference 
whenever you see a doctor.

Another way in which yo< 
can help your doctor help 
you is to make sure that 
you understand when you are 
to take your medication. If 
you are not sure what your 
doctor’s directions mean, ask 
him. If the label cm your 
prescription fa not dear, ask 
your plnumacist to explain 
it to you. Some medicines 
are affected by food and

when you should tak* ymr 
medication.

These are just some ofthe 
things yod can do to make 
aure your medicatioa dees 
you the most good.

Keep these points fa mind, 
fob:

1. Don1! swap medicines 
with > relative or friend. 
Even though your symptoms 
may seem the same, remember 
that prescriptions are tailored 
for each individual.

2. Avoid alcoholic bever
ages when faking any medi
cines.

&. Give yout medicine time 
to work. Don’t stop your 
medicine Just because you 
start feeling better. Stopping 
toe soon may cause a relapse.

4. If you have missed a

a 

te taten oa «<wpty 
stomach because feed will 
Interfere with the absorption 
of the drug and make Riesa 
effective. On the other tend* 
some should be taken with

Recent
dfaicai ftadiee have. 8b«M . 
that them fa e toftjĄc mmI te 
inform people^ partieeUair 
older people, aheet gbed med* 
Scatfan habite* To fuR thk weed, 
Roche Laher>ieri«»< dfafaio®

dovbttnc

atfnc machinery vhSe.taking
preieripti*. <r.gK Smm
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"Wtet IT* teohfat - 

M pour dnctcrt ofSet cat In

vičius, “broliuko” lydimas. Su
dėjau savo skurdžią mantą į ma 
žą ryšulėlį, šiltai atsisveikinau ] 
su Federavičiais ir drauge su 
“brol’uku” išėjau. Niekad dau
giau nebemačiau tų geru žmo
nių. Iš Elenos Statkevičiūtės 
laišku žinau, kad felčeris Feda- 
ravičius mirė, o jo našlė gyvena 
Kaune, turbūt jau pensininkė.

I “Broliukas” atvedė mane į 
• Pažaislio vienuolyną. Vyresnio
ji vienuolė, matyt, buvo perspė

I ta ir viskas mano “įšventini-' 
■ mui” jau paruošta. Mane apren-. 
gė vienuolės drabužiais, pasky-į 
rė vienutę, trumpai paaiškino, 
kaip turiu elgtis, kada vyksta 

. pamaldos ir t. t. ■ .
— Vienuolės labai mažai tar-' 

į pusavyje kalba. Niekam nieko 
nenasakok te, tik melskitės ir 
dirkite jums pavestą darbą.

Mane paskyrė į skalbyklą, 
dirbau taip pat vienualyno dar
že. Stengiausi neišsiskirti nuo 
kifu vienuolių, ilgas valandas 

(išgulėdavau kniūpsčia priešais 
i altoirių, dirbau stropiai ir spar

čiai, kaip ir kitos seserys. Ma
nau, kad, išskyrus vyresniąją ir 
“broliuką”, niekas nežinojo kas 
aš tokia, iš kur atsiradau, ką 

, veik’au anksčiau. - 
i Atrodo, kad po ilgų klajonių 
' pel’dūsihi radau tarnų ir saugų ‘ 

prieglobstį. Kas jau ims jieško- 
ti t£rp storu Pažaislio vienuo- 
Ivno srienų besislapstančios žy
dės? Bet likimas kitaip lėmė.

(Bus daugiau)

Telef. 476-2345

2533 W. 71st Street

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DIDESNIS GABUMAS

— Tps profesorius kalba sep- 
typir—kalbomis.

— Bet jo žmona tik viena kal
ba jj pralenkia.

4

CiucafM 

Lietuvių 

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

■

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 Sa LITUANICA AVĖ. TeL; y Arde 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL; OLympic 2-1003

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

, GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. UTUAN1CA AVE. Tel.: YArds 7-1138 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

110ŽS SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilk, m, 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

' RADIJO (RIMOS VALANDOS

L i. tuvi y kalba; kasdien nuo pir
madienio , iki penktadienio 4:o0 
4:30 vai.' tak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vad«|a Aldona Dauku* 

ToU-'i Hl»het 4-MU 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629

TeL YArds 7-1911

d| “Lietuvos Aidai’ 
_KAZt BRAZDlIONYTt

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

V1XM laidos ii W0PA rtotfae. 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
4 WT1S stoties 1110—AM banga.

2846 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

Scšladicnib-autraditnis — Satuxdaj-Tuesda;. Maj 21-27. 1USU
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J.. ŠARAPNICKAS

HAMILTON, ONTARIO, KANADA
HAMILTONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS “GYVATARAS” 

IŠKILMINGAI PAMINĖJO 30 METŲ VEIKLOS SUKAKTĮ
(Tęsinys)

KI.B pirm. J. R. Simanavičius 
gana gerai apibūdino ir įvertino 
Gyvalaro veiklą, kuris savo kon
certais garsina lietuvių ir Lie
tuvos vardą ir voke tįeikė Gy- 
vataro vadovei dovanėlę. To
ronto tautinių šokių ansamblio 
“Gintaras” vardu sveikino R. 
Karasiejienė; KLB Hamiltono

• apylinkės vardu — K. .Mikšys, ■ 
kuris pareiškė, kad šios dienos1 
aušros žvaigždė yra Gyvataras; 
Hamiltono teatro' mėgėjų “Au
kuras” vardu sveikino K. Kal
vaitis. Be to, daug sveikinimų

tbuvo raštu iš Kanados, Amerikos 
ir kitų valstybių tautinių šokių

• grupių, organizacijų ir 1.1.

Gyvataro koncerte dalyvavo ir kanl repeticijas ir visiems Gy- 
Hamillono miesto burmistras vataro veiklos rėmėjams. Geno- 
MacDonald, kuris dėvėjo pasi-!vaite Breiohmanienė savo kalbą 
rišęs tautinių spalvų kaklaraištį. 
Burmistras yra labai draugiškas 
lietuviams, atjaučia lietuvius 
Sovietų pavergtoje Lietuvoje ir 
per Vasario 16-osios minėjimus' 
paskelbia proklamacijas, daly-: 
vauja vėliavos pakėlime miesto; o . . . T’. ... „.vi, , ! Suaugusiųjų grupe: Rūta Lr-rotuseje. Pries 3 metus iš Otta- , , , , T „ ., „ c • x i , • , badyte, Jolanta Jokubvnaite,

avos Sovietų ambasadorius buvo T, . t. ’ , , ... . „... , , „ . , Kristina Jokubynaite, Anita Pa-
,a.,upu ^Sf a " °V ie l' reS" kalniškytė, Teresė Kochankaitė,
publikų tautinėms grupėms ne- „ J . ... .1 • Ramona kochankaitė, Anele Mu

rauskaitė, Vida Stankutė, Ra-
■ munė Verbickaitė, Laura Pietr- 
' antonio, Sabina Kontenytė, Al
dona Gedrimailė, Marijus Gu- 
dinskas, Raimundas Butkevi
čius, Kestutis Kaminskas, Rober- 1 
tas Tirilis, Tomas Kochanka, I 
Arvydas Gudinskas, Linas Zub-jtas LKV Ramovė Detroito sky-

, Kazimieras

I n:ų švenčių minėjimus yra išpil- 
I dęs programas ir artimosiose 
lietuvių ko'onijose, todėl ir sve
čių j kc'ncertą atsilankė iš St. 
Catharines, Delhi, Toronto ir ki
tų vietovių.

Vienu žodžiu, Gyvataro įneš
tas koncertas buvo sėkmingas 
ir rengėjams' tas sudarė gerą 
nuotaika.

!. . ’ r 4
l Po visų sveikinimo kailių ir j 
linkėjimų Gyvatarui žengti į 
ketvirto dešimtmečio veiklą to-j 
kianie stipriame sąstate, koks 

, dabar yra, Gyvataro vadovė 
Genovaitė Breichmanienė tarė 
žodi, išreikšdama padėką gau- 

. šiai atsilankiusiems svečiams, 
I šokėjams už pareigingumą lan-

užbaigė šiais žodžiais: ‘Tikiu, 1 
kad su jūsų parama Gyvataras 
ir toliau gyvuos”. Publika jai 
audringai paplojo.

# * * '
GYVATARO ŠOKĖJAI 1979-80

Restauruota Traky pilis

— mino u valstijos loterijoj®’ 
gegužės 22 d. Pct of Gold lošima * 
laimėjo 247828. Lucky Stars lo- į 
šlma laimėjo 96, 83, 188, 95.1 
ir 73384, { ‘

— Šį savaitgalį pradės eit: 
South Shore Lines autobusai ii 
Čikagos į Beverly Shores ir In 
diana Dunes’. Autobusai kur
suos kas pusvalandį iki Darbe 
dienos. *

. i '
— Stasys Lūšys iš Bostone 

po 10.30 vai. pamaldų švč. Mer 
gėlės Marijos Gimimo' bažnyčio
je parapijos salėje skaitys pa 
skaitą visuomenei. Tema: žvilgs 
nis į principus, siekiamų tiksli 
apimtį ir gyvenimo tikrovę. Lie 
tuvių Krikščionių Demokrati 
S-ga visus kviečia pasiklausyti

• J. Andriaus sudarytą Lietu 
vos žemėlapį ir išleistą Deveni; 
Kultūrinio'Fondo, galima įsigyt 
siunčiant užsakymus šiuo adre 
su: Devenių Kultūrinis Fondas 
P.O. Box 10782, St. Petersburg 
FL 33733. Kaina $6 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

— Dengiame, ir. taisome visi 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti 

ARVYDAS KIELA, 434-9655

— Horoscopes or Astrologies

J

REAL ESTATE
Namai, t»mi — Pardavimui
HEAL ESTATE FOR SALI

_ Mamai, Zam4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ‘

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ..

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7'774]

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIAt AS • VERTIMAI. • q
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY .
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Rockfordo už $5 auką,'^tsįjjgtą j 
kartu su metine pfenugi^raįa. j
- Southwest. Real Ebate^ ĮTarOt Card- Readings. Saturday

rybos metinė Golfo11 to 5 no appointment neces-

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos

i pirkimo sąlygos.
Į • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
J Miplęš'ood. Labai tinka giminingoms 
J šeimoms.

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par^ 
duoti. Neaukšta kaina.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tol. $27-3559

leistų kelti vėliavas prie miesto 
rotušės. Burmistras, atsakyda
mas į raštą, iš savo pusės pri-.

dėjo:■ “Eikite po velnių su to
kiais nurodymais!” Lietuviams 
leido apie tai paskelbti spaudoj.;

Gyvafaro vadovė G. Breich- 
mahienė su sveikinimais gavo! 
daug gėlių iš organizacijų. Dai-! 
l'ninkė H. Zmuidzinienė įteikė1 
savo kūrvbos paveiksią. Be to, ,
buvo įteikia vėliu choro Voltui-ikas- R'"las
Sė vadovei ' <).’ Viskontienei.;tas G*!™““. Andriu. Slana.Us. 
akompaniato'rei S. Freimanie-[ Jaunių grupe: Kristina Aušro-s 
nei, Gyvataro tautinių šokiųtaitė, Ramona Ciparytė, Dana Į 
mokytojoms Ir. Jokubynienei,: Ciparytė, Loreta Trumpickaitė, 
Jolantai Jokubynaitei, akordeo-j Lisa Pietrantonio, Rūta Kamai- 
niątui K. Deksniui. I tytė, Elytė Rugšėnaitė, Daina

knocerią pravedė Lina Ver-, Skvereckaitė, Rūta Sadauskaitė, 
bickaiĮė-Savvitz. ; Silvija Stonkutė, Rita Beržaity?

Kadangi Gyvataras per lauti- jė, Lc’reta Macytė, Darius Ver- 
a-------------- 2-------------------------- :bickas, Raimundas B'ilevičinsš

1~ Ričardas Kontenis, Rimas šiulys,
Edvardas Kairys, Almis Lukavi- 
čius, Danielius Rugšėnas, Linas,. 
Stanaitis,. Tomas Stanaitis, Roi 
bertas Otto, Algis Venslovas, 
Jonas Kareckas.

(Bus daugiau) 4

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

— Rašytojas Romualdas Gie
draitis — Spalis mirė gegužės 
14 d. Hamburgo ligoninėje. Ve
lionis buvo gimęs 1915 m. spa-* 
lio 11 d., studijavo literatūrą

Cog Hill- Country klube birželio' 
.11 d. Tarybos pirmininkas yra; 
Juozas Bacevičius, į Rengėjų! 
komitetą įeina Vyto Shukis.

— Dr.' Kazio Griniaus, trečio-
Kauno ir Vilniaus universitetuo- Lietuvos respubliks prezi-i 
se, išleido 10 veikalų,, paskutiniu -
metu gyveno Anglijoje. Liūdėti! biržeUo 4 d. Jis yra palai- 
liko žmona Angelė.

i _

se, išleido 10 veikalų,- paskutiniu

j — Stasys Simoliūnas perrink-
I T .TCV Pammra +

viekas, Paulius Jokubynas, Ste- riaus pirmininku, 
pas Ulbinas, Edvardas Labuc- Daugvydas — vicepirm., Juozas

— Ar tamsta mėgsti 
muziką? — klausia mergina.

— Taip, bet tu gali skambinti? 
bet kokia, — atsako vaikinas.

Leščinskas — sekr-, Vincas Ta
mošiūnas — iždininku.

— C. J. Repšys iš Rosemons
* apylinkės, Montreal, Que., kiek
vienais metais gausiai paremia. 
Naujienų leidimą. Dėkui už 
ankstybą prenumeratos pratęsi
mą ir už ta proga atsiųstą $15 
auką. .• , ■

— Vincas Vitkauskas, Calder, 
Sask., Kanada, nors senai yra 
atvykęs iš Lietuvos, tačiau pui-’ 
kiai prisimena kariuomenėje pra 
leistas dienas ir dalinius, ku
riuose tarnavo. Dėkui jam už 
.komplimentus Naujienoms ir už 
prasmingą auką.

— L. Ancerys iš Porter,. Ind.,_ 
pratęsdamas prenumeratą, savo 
gerus linkėjimus atlydėjo $5 
auka. Dėkui.

.- — Dėkui Aleksui Kinkai iš

t

sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St, Rni. 1717. Mes kai 
bame lietuviškai; 782-3777 o’ 
925-8392. Professional Membei 
American Federation of Astro 
bgers. (Pr.)

I ŠIMAITIS REALTY
»•' Notary Public

Insurance, Income Tax

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės f Lietuvio Įstaigą:

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

Telef. 312 238-9787 4
» NemofaTBM patum&vlmw užsukant lėktuvų, traukinių, laivų kelio, 

nlų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer- 
macijps visais Kelionių reikalais. t!

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas ’ 
B anksto — prieš 45 - 60 dienų.

B

£

| DIAMONDHEAD I 
f} RESTORANAS g

SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS

I

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, antys 

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

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

Tel. 925-1678

dento, 30 metu mirties sukak-l* , t; A
I BUK DRĄSUS, GREIT’MIRSI!
I Išmintingas yra’tas žmogus, 

' kuris visuomet yra -pasiruošęs 
; netikėtumams. “Bet savo Įneilę 
. mums? Dievas įrodo’, tuo,.>kad 

mums dar tebesant nusidėjė
liams, Kristus už mus numirė”. 
Rom. 5:8.

Pasiklausykite šios ypatingos 
temos antradienį, gegužės ,^7 d.. 
per “Gerąją Naujieną Lietu 
viams” 8:45 vai. vakare radijc 
banga 1490 AM “Lietuvos Aidų’ 
programoje. 1

šį penktadienį per Sophie Bar 
cus radiją 4:23 vai. popiet išgir 
site: “Priespaudos laikotarpis” 
Parašykite pareikalaudami kny 
gėlės: “Mirtie, kur-tavo geluo

dotas Lietuvių Tautinėse kapinė 
se, Čikagoje.

— Los Angeles Lietuvių, Jau
nimo tradicinė šventė įvyks bir
želio 8 d. sekmadienį, 4 vai. p. 
p. Veteranų salėje, 4117 Over-

; land Ave., Culver City, Cal. 
Programoje dalyvaus apie 200 
įvairaus amžiaus jaunimo, ku-, 
ris atliks , visą 6-s,ios . tautinių šo
kių šventės, įvykstančioje Chi- 
cągos, repertuarą. Be to, bus 
choro dairių ir bus parodyta nau 
ja jaunimo Įdainuotų dainų 
plokštelė. Visa lietuvių visuo
menė kviečiama dalyvauti. Pel
nas eis jaunimo kelionei į Chi- 
cagą finansuoti. Dėl inf. šaukti į ,

-d Minn.n nis! ’’Prisiusime dpvanaiO. Razutienę 661-0041 ' ’

— Baisiųjų Birželio .Dienų mi-į 
nėjimas, rengiamas Los Ange
les estų,,' bus birželio^^rš'*'’ 
madieni, Šv. Kazimiero parapiją 
jos viršutinėje salėje. Fradžiaį 
12:30 vai. p. p. Meninėje dalyk 
je dalyvauja visų trijų Pabalti^: 
jos tautų meninės jėgos. Vis?, 
kviečiami dalyvauti.

■ J i r-

a

* i . A?

amąHARD A NORI

2603 W*»t fifth St, Chicago, HL 60621 « Tel. WA MW

Į MAISTAS IŠ EUROPOS SANDtLIŲ
1 M Ųtl I, MlJb, MlJ

Cosmos Parcels Express Corp.
I MARQUETTE GIFT PARCEIfi SERVICE
' 2501 W. 69th SL, Chicago, EL 60629. — TeL WA 8’2717

o:

€

►r

1

Prisiminsime ANTANU GYLĮ 
ir nuveiktus per jį Dievo darbus, šį pirmadienį,-Kapų 
Puošimo dieną, gegužės 26-ąją, 12:30 vai. popiet, LIE
TUVIŲ TAUTINĖSE kapinėse.

Kviečiame atvykti visus tikinčiuosius ir. pritariau- ' 
čius prie šio Kristaus Kareivio paminklo, 16-mc bloke, 
sklypas Nr. 39. ' -

Dėl nuvažiavimo arba smulkesnių infonriJcijų skam
binti šiuo telefonu: 735-4048. r ........ .

Rengia LIETUVIŲ KOPLYČIA

2951 West 63rd Street
Tė£ 436-7878 arba 839-5568

D R M E ŠIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 -pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ; 
523-8775

r
i

NEIGHBORHOOD!
REALTY GROUP

GENERAL REMODELING 
•? Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505 •

Lithuanian Ministries
P. O. Box-321 
Oak Lawn, Ill. 60454

Teisme ®*

Teisėjas klausinėja apkaltin
tąjį: .

— Kuriais sumetimais tams
ta, kaltinamasis, lazda primušei 
savo kaimyną?

— Nes'aš; pone teisėjau,-tą 
syk buvau labai užkimęs ir vi
siškai negalėjau prakalbėti.

— Nesuprantu, prie ko čia tas 
įsiustos. užkimimas ?

— Mat, pone teisėjau, ka<lang: 
aš negalėjau kaimynui/žodžiais 
atsakyti, lai aš? jam atsakiau 
lazda.

PATŠ 'SKAITYK IR DaR Ki 

TUS PARAGINK SKAITYT] 

. DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS'

'HELP WANTED — MALE-FF.MALI 
Reikia Darbininku ir, Darbininkių

Evenings..Must Apply in Person. 
Salary Open. Apartment, available.

Hospitalization insurance.
PARKWAY RESTAURANT

' 3035 Belvidere Waukegan, III.1
• ' 336-0222 -

COUPLE
Hjlp exchange for small furnished 
country cottage. 8 hours Saturday 
for male. 16 hours Wednesday and 

Thursday for female.
Call in English between •, 
7-9 P.M. — 985-9Į12 .

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE, prie 72-ros ir 
Francisco, išnuomojamas šviesus 
kambarys su vonia. Atskiras įėjimas.

* Skambinti 778-1740

.1.
We’lfhelp you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

įuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašėme skambinti 
ir užeiti j mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį. 

fiišfSOOdai nimu!'pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

Atdaras apžiūrėjimui
i SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 25 D.

1-5 vai. popiet
6732 So. Springfield Ave.

I SAVININKAS PARDUODA ori- ■
Įinalią 7 kambarių labai pa- 
.rauklią rezidenciją ant kampi- 
ūo sklypo. Jūs turite ją pama

tyti pilnam įvertinimui 
Spinduliuojančio oro šilima, 3^ vo
lios, įrengtas beismantas su natūraliu 
sidiniū, baru ir indų plovykla, 2 vir
tuvės, dviejų mašinų mūrinis gara
žas. Parduodamas' už geriausią pasiū- 
yma_. Atvykite pamatyti ir įsitikinti.

MARQUETTE PARKE, blokas nuo li
goninės, skubiai parduodamas 2 butų 
nūrinis su 2 kamb. beismante ir 2 
mašinų garažu. Tik $49,000.

Tel. 925-6565

LITHUANIAN PLAZA

70th & Maplewclod, well kept 
5 room brick bungalow with full. 
attic & 2 nice, rooms plus bath 
in basement. Lovely yard & ga
vage; Priced to sell quick, in 
the 40Fs. ' * '
VIZGARD REALTORS
0500 W. 79th St. 585-4242 i

PERSONAL 
Asmany taiko

MIDDLE AGE, intelligent, se
cure Ukrainian man seeks good 
Crristian woman, age 45-60, for 
friendship and marriage, 
close photo, if possible, 
phone number. Write: '

Box 241
c/o Naujienos
1739 S. Halšted St.
Chicago, Hl, 60608

En- 
and

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 69th Streoi 
TaL REpublfc 7-1941

■ Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. f 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

*
Notary Public ;

INCOME TAX SERVICE 1 
4259 S. Maplewood. Tel, 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pro- 

tymai ir kitoki blankai.

*

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208/2 W. 95th St '

re end Casualty Company

ADVOKATŲ. DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
’ Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 

. ' 9 vai ryto iki 12 vali d.
Ir pagal susitarimą. 1. J

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

Chicago, m. 60629

DENTURE WEARERS
•' A major 

advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

Sątadi.nis-antradienig — $aturday-JUMdayt 24-27t i9gQ'




