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LENKU VALDŽIAI NEPAVYKO SUSITARTI 
SU SOLIDARUMO UNIJOS ATSTOVAIS

PROKURATŪRA NORI KIŠTI Į KALĖJIMĄ NAUJOS 
. DARBININKŲ UNIJOS ORGANIZATORIUS

. VARŠUVA. — Lenku vvriau- 
sybėš atstovai nepajėgė susitar
ti- -su darbininku Solidarumo 
unijos atstovais. Manyta, kad 
vyriausybei ir unijos atstovams 
pavyks išvengti streikų, bet iki 
šio melo nepavyko. Darbininkai 
buvo pasižadėję nėstreikuoli, 
bet dabar atrodo, kad be streiko 
neapsieis. Lešek Valensa labai 
norėjo pasitarti su premjeru 
Jeruzelškiu, bet pastarasis buvo 
“labai užimtas”, Valensos jis 
negalėjo' priimti, bet jis pasiun
tė kitą pareigūną, kuris priža
dėjo .palikti ramybėn teisman 
patrauktus Solidarumo unijos 
organizatorius. 5- j ’ ‘ -

Dabar; nesusipratimai kyla dėl 
Lodzės darbininkų. Po . Varšu
vos, Lodzė yra pats didžiausias 
Lenkijos -miestas, artėja prie 
milijo'no gyventojų. Ten .Solida
rumo. unijos organizatorius, yra 
Jezy-Krapoviuckis-. Lodzėj dirba 
apie pusė milijono darbininkų. 
Ten yra 1,300 įvairaus dydžio 
dirbtuvių ir dirbtuvėlių.

Reikalas eina apie didelio 
darbininkų cęntro ^organizavi
mą. SolidarUi-rfo; unijos >nariai 
jau atliko', didįjį . organizacinį 
darbą, bet valdžia. taipLIengv^i 
nemano nusileisti. Į Lodzę atvy
ko premjero pavaduotojas Mie- 
čislovas Rakovskis. Jis susitiko 
su Krapovnickiu ir tarėsi įvai
riais darbininkų organizavimo 
klausimais. Rakovskis norėjo 
darbininkų unijų dalį palikti to
kioje pačioje padėtyje, ' kurio
je drabininkai dabar yra, bet ta 
pozicija buvo atmesta.

Rako'vskis vedė pasitarimus 
su Valensa Varšuvojė iy sutiko 
neprovokuoti ligoninės darbi
ninkų organiaztorių. Bet tas 
pats Rakovskis nesutiko daryti 
nuolaidų Krapovnickiui.

Krapovnickis pranešė, kad 
valdžia be reikalo provokuoja 
Lodzės darbininkus. Antradieni 
bus vienos valandds įspėjamasis 
streikas, pareįškė Krapovnickis, 
o ketvirtadienį bus keturių va
landų streikas, jeigu valdžia 
neleis darbininkams organi
zuotis.

PAGROBTI PAKISTANIEČLAI 
GRASINAMI NUŽUDYMU

DAMASKAS. — Su 3 Pakista
no lėktuvo grobikais dėl 103 ke
leivių bei įgulos narių paleidhno 
derybas veda Pakistano amba
sadorius Jordane S. Khan. Jis 
antradienį pareiškė, kad trys 
lėktuvo grobikai įteikė 92 pa- j 
teistinu iš Pakistano kalėjimų! 
sąrašą, priešingu atveju grasina; 
nužudyti 103 įkaitus, kurių tar-! 
pe yra 3 amerikiečiai. Kitokių 
sąlygij teroristai nepriima.

Pirmadienį grobikai išleido 
22 metų patarnautoją Perzana 
Sharif, apsirgusią stipria depre
sija dėl nuolatinių grasinimų 
nužudyti. Jos pareiškimu, tero- 

, ristai ruošiasi drastiškiems 
veiksmams. Pakistano preziden
to Zia ųlJJaq_<yalc^įą.^al^©kiį 
pildyti grobikų reikalavimus ir 
prašė Siriją jėga išlaisvinti lėk
tuvą ir keleivius. Dabar lėktuvą 
apsupo 150 gerai ginkluotų ka
rių ir gaisrininkų bei kovos 
mašinos,^-,... >&. ;
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Japonijos šventė — Mergaičių šventė. Japonai Įvairiai ją vadina — Karo 
jaunimo maršas, Gėlių eisena, bet dažniausiai ją vadina Mergaičių Diena.

— PADIDINO SALVADORUI KARINE -
IR EKONOMINĘ PARAMĄ

'TEN VYKSTA JAV KONFRONTACIJA SU KOMUNISTAIS
WSHINGTOX, D.C. — Prė- 

ziŽĮentch Reagano a riminis traci ja 
neri sulaikyti komunistinę eks
pansiją tuose kraštuose, kuriuo
se būtų tiesiogiai ar neticsio'giai 
paliečiami JAV interesai. Tas 

'__ _ J . (Įujųl sritis ir joms karinę/pagalbą
550 milijonų akeriu valdiškose prezidentas paskelbė antradienį, 

Sekretorius, pildyda- bet išleidžiant šią laikraščio lai- 
mas prezidento rinkiminės kam- planai dar nebuvo žinomi.

ieškGmaIbu^jr nai^M=?
VALDIŠKOSE ŽEMĖSE ’

WASHINGTON, D.C. — Vi
daus sekretorius James G. Watt 
leido ieškoti naftos ir <

žemėse.

panijos pažadą,* sustabdė esamų 
parkų praplėtimą.' 
kritikos-- ■susilaukė 
svarinimo grupių 
maj

Tačiau yra žinoma, kad Salva- v
Daugiausia (I°r?s *r Persų įlankos kraštai- 

iš aplinkosieina i sritis.
žemės gręži-

NEIJ^IDO NAVDOTI ; .

PREZIDENTAS REAGANAS NORI PIRMA 
IŠSIAIŠKINTI SU SĄJUNGININKAIS

NORI NUSTATYTI, AR BREŽNEVAS YRA LINKĘS
ATSIKRATYTI TERORISTINĖS TAKTIKOS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas gavo antrą 
aukščiausios Sovietų tarybos pir
mininko Leonido Brežnevo laiš
ką, raginantį galimai greičiau 
susitikti ir aptarti pačius svar
biausius abiejų valstybių reika
lus, bet prezidentas Reaganas 
neskuba. Jis ir šį kartą atidėjo 
pasimatymą su Brežnevu.

Prez. Reaganas turi tikslių 
žinių apie Sovietų Sąjungos 
vartojamą teroro taktiką ne tik 
Pietų ir Vidurio Amerikoje, bet 
ir Artimuose Rytuose, Afrikoje 
bei Pietų Azijoje. Prezidentas 
Reaganas ir sekretorius A. Haig 
priminė/ kad Sovietų Sąjungos 
vyriausybės atstovai buvo pasi
žadėję teroro" priemonių nevar
toti, bet-, jas vartoja. Rusai ap
rūpina 'įeroristus informacijo
mis, i

deau, dar nepasitaręs su atva-1 
žiuojančiu prezidentu, jau pa
smerkė prez. Reagano įsakymą 
siųsti daugiau ginklų. Jam at
rodo, kad JAV vyriausybei ne
reikėję kištis Į Salvadoro kovas. 
Visiems suprantama, kad prezi
dentas Reaganas, važiuodamas 
Į Kanadą, pirmon eilėn aptars 
Kanados ir JAV ekonominius 
reikalus. Kanados vyriausybė 
yra paruošusi eilę įstatymų, ku- 

' rlais bandys apkarpyti Ameri
kos kapitalo veiklą Kanadoje. 
Aišku, kad prezidentas palies ir 
Brežnevo užsispyrimą 
pasimatyti su 
niems abiejų 
lams aptarti.
skelbęs, 

| prezidento
įiriįįjs/lr”ginkiišj‘įrS į^tabdyH jav»# Puvimą So-

tuoj a u.
Reaganu būti- 

valstvbiu reika-* 
Reaganas buvo 
jis panaikinsiąs

Carterio nutarimą

—Salvadore partizanai užėmė 
beveik visą čalatenango provin
ciją, esančią Gvatemalos pasie
nyje. Maistininkų bijantieji ūki
ninkai bėga į Gvatemalą, kur 
lauks kovų .pabaigos.

—- Gvatemala teikia pagalbą 
j pasienį atbėgusiems Salvadorb 
ūkininkams su šeimomis.

KALENDORĖLIS

Kdvo 11: Konstantinas, Kan- 
didas, Svetigailė, žalvytė, Jo- 
vydas.

Saulė teka 6:10, leidžiasi 5:52.
Oras vėsuSj -giedrai, * 'i \~ »-

WASHINGTON, D.C.—Aukš
čiausias teismas pirmadienį už- 

i draudė leisti išklausyti magne- 
1 tofonines juosteles, kuriose yra.. 
į sužymėta slapta informaciją ir 
į nurodoma kaip mokesčių mqkė- 
I tojai kartais, įvairiais silk-lais 
į būdais išvengia mokėti mokes-. 
Įčius. Susan ir Philip Long jau 

HOUSTON, Texas. — Du ąst- nuo 1969.- metų norėjo' tokių 
ronautai yra pasiruošę išbandyti juostelių gauti iš IRS, Jie savo 
naują priemonę kilti į erdves, reikalavimą grindė .1975 metų 
Jie planuoja pakilti ateinanti Informacijos laisvės aktu, bet 
mėnesį, kai bus baigti visi pa- dabar Aukščiausias teismas ga- 

' ruošiamieji darbai. i lutinai tą reikalavimą atmetė.
Naujam, erdvėlaiviui vadovaus j Advokatai dėjo yiideles; viltis 

geras lakūnas ir apmokytas ast- f Ši. i juosteles įrašyta praneši-

džete federalinės išlaidos suma-i 
žinios 48.6 bil! doleriu.

DU ASTRONAUTAI 
PASIRUOŠĘ KILTI

Prez. Reaganas ir Valstybės j ro'nautas John Young. Kartu su' mą, bet nieko iš to neišėjo. 
ig> (juo “Columbia” erdvėlaiviu pa- 
'3» (kils jo pavaduotojas Robert 

j paskelbė, kad komunistų įsiga- Crippen. Juodu planuoja išbūti 
j Įėjimas Vidurio Amerikoje su- erdvėje 31 valandas. Po to jiedu 

_ . €• tikisi tuo pačiu erdvėlaiviu nu-.

Kalifornijos pakrantėse. > sekretorius Aleksandras Haiv 
Prez. Carterio 1982 m. biudžete jajVydamiesi Monroe doktrino, 
parkų praplėtimui buvo numa
tyta išleisti $627 milijonai.

Tuo' tarpu Aplinkos apsaugo- (]ar0 tiesioginę JAV-ėms grėsmę, 
jimo agentūra pakeitė gero oro 
reguliavimo taisykles. Dabar ne-j 
švaraus oro rajonuose dirbtuvės 
galės išleisti apterštą orą, jei jis( (jo įsigalėti komunizmui KubojeJ §įs bus lengvesnis, 1_
aplinkos bei oro labiau neteršia. kurj Įap0 jjos sjstemos ekspan- jį lengviau manevruoti.

PRAMARŠAVO 8,000 
ANGLIAKASIŲ

rOLITBIURAS SUVALDĖ 
L. BREŽNEVĄ

MASKVA, Rusija. — Komu 
z.- . i » vi-- ii- -t , * ... i nislu partijos generalinis sekre-t čia tenka pastebėti, kad visa eile sl eisti. Naujai pastatvtoii “Co- . - , ., n '
prezidentų ir jų administracijų himbia” daug kuo skinasi nuo' .. , . , .. .... .1- ... .i,- • , • i . , ., . . rejo pakeisti kelis politinio bm-i ignoravo Monroe doktriną ir lei-1 anksčiau vartotu erdvėlaiviu. * . . , .1 ,i« v------ - U. v.._ ,____ „„J bus galima ; ro nanus’ bct neP»jege. Brezne-

t vo planams pasipriešino Michail
, t . _ , . . - Suslovas, seniausias politbiuruAbu astronautai labai gerai . ... > ,i • • i . . . • , i narvs, ir užsienio reikalu minis-milijonų karines SUsipazine su naujuoju mode- x ,’ i. , : • , ; tens A. Cromvka.bu. Jie gali jį laisvai vartoti,. • -

yra susipažinę su visomis nau-! Suslovas Brežre\iii pasakė, 
jovėmis. Jie tikisi atlikti savo jog tos pakaitos gili sukelti ne- 
pareigą ir laimingai grįžti. Į santaiką partijos narių tarpe iri

Į pačios Sovietų Sąjungos suskal- I
— Kanados biznieriai štato dymą. Brežnevas norėjo išmesti 

gazolino stotis prie pat JAV pa-’du politbiuro narius, pasiuntu- 
sienio. Daug JAV motoristų per- sius Sovietų ginkluotąsias pajė 
važiuoja sieną ir perkasi gazo- j gas j Afganistaną. Šitas žingsnis j 
lino Kanadoje, nes ten jo ga- padarė Sovietų Sąjungai didelę 
lonas nekainuoja nė $1.

Čia tenka pastebėti', kad visa eilė ( sileisti. Naujai pastatytoji

sijos prietilčiu šioj hemisferoj.
Į Greta 
paramos, paskirtos Salvadorui

WASHINGTON, D.C. _  Pir- Paeitą savaitę, prašoma patvir
madienį Washingtone pro Bal
tuosius Rūmus pramaršavo aš-, 
tuoni I
Jie protestavo prij£ prezidento 
Reagano nutarimą.- panaikinti 
skiriamas sumas taip vadinamai 
“juodų plaučių” ligai gydyti.

Angliakasiai pasipiktino šiuo 
prezidento žingsniu. Jie metė 
darbą ir suplaukė j\Washinglo- 
ną ię prie Baltųjų Rūmų pa
reiškė protestų. Jie turėjo pasi
gaminę daug įvairių plakatų. 
Vienas sakė: “Mes gėrbiam pre
zidentą, laet viešai prolęstuoja- 
me, kai jis karpo’ gydymui ski 
namas sumas'

tinti dar $25 milijonus karinei 
medžiagai bei ginklams pirkti

tūkstančiai angliakasių, j’r vieną milijoną skirti kari- 
1 niam apmokymui. Be to, eko
nominei Salvadoro paramai pra
šoma $10 milijonu. Prez. Carte
rio biudžete buvo numatyta 
centrinės Amerikos kraštams 
ekonominei bei karinei pagalbai 
tik $5.4 milijono.

Valstvliės sekretorius A. 5l. 
Haig Jr. pareiškė, kad Vidurio 
Rytuose ir Persų įlankos rajone 
Amerikos interesų reikalai yra 
pašliję ir ten didėja.Sovietų Są
jungos grėsmė. Tiems kraštams 

. ' yra numatyta $ I bilijonai kari- 
I nės paramos ir $2.6 bil. ekono- 

— Gen. Jeruzelskis rengiasi minės pagalbos.
imtis priemonių prieš Lenkijos 
darbininkų streikus.!

žalą, atstūmė musulmo’nus ir 
! amerikiečius, pakenkė santy-

— Pakistano diktatorius gen. kiams su Vakarų Europa. Euro 
Zia prieš trejus metus sušau- pos komunistų partijos pasisakė 
dė buv. premjerą Zulfikar Ali prieš Afganistano okupaciją. 
Bhutto, o premjero žmonos dar Praėjus 26-ajam 
ir šiandien neišleidžia iš 
kistano.

kompartijos
Pa-! suvažiavimui, Brežnevas nesi

jaučia saugus.

— Prezidentą Reaganą Kana-

vietų valdžiai, kol -rusai neat
šauks savo karo jėgų iš Afga
nistano. Atrodo, kad ir prez. 
Reaganas laikysis šios taktikos.

tinio teroro taktiką,’ • 1 <
Prezkfentas nurodė, kad'iiėra 

prasmes-; .su Brežnevu susi likti, 
jeigu Sovietu valdžios 
savo taktikos nepakeis. Prezi-> 

-identas i£į:¥alstybės sekretorius j būlų atnaujinta prekyba s 
nori pamatyti Sovietu taktikos 
pakaitaĄ^įret iki šio meto pa 
kaitų nėeiiriato.

Prezi giltas Reaganas patyrė, 
kad į yjėną j šiaurės Salvadoru 
provincialiu yra Įsibrovė- ko- 
munista^Jpartizaiiai ir ja beveik 
užvaldė. įfcovincijoje daj* yra 
kelios strateginės vietos, kurias 
kontroliįibja Salvadoro kariai, 
bet ūkininkai su šeimomis iri Trudeau 
manta Į pietus arba Gya- < kad JAV preziden&ta 
temalos Užsienin. ™ -i- --
nas nufąfe siųsi 
šaudmenų Salvadoro kariams 
bet tuo pačiu metu Įsakė Ame
rikos patarėjams nesikišti

; atstovai i ^-tat Brežnevas ir neri galimai 
n... • j greičiau susitikti su Reaganu, 

su 
Sovietų Sąjunga ir sustabdyti, 
pasiruošimai krašto apsaugai. 
Sovietų kariuo’menės vadai gy
rėsi, kad JAV neprilygs Sovietų 
karo jėgoms, o dabar, kai Rea
ganas paprašė krašto apsaugai 
paskirti, dar $32.6 bilijono, tai 
paskuliomis nori pasitarti.

— Kanados preniejraį Pier -e 
labai nepatenkintas, 

is Reaganas 
Prez. Reaga- Į panaikino gazolino kainų kan
dai1 daugiau trblę, nepasitaręs su Kanada.

- - Lodzės darbininkus ken- 
Į! traliavo komunistų unija, 

Į krašte vykstančius mūšius tarp dabar darbininkų dauguma 
karių ir įsibrovėlių. sisakė už Solidarumo uniją.

bet 
pa

Pa-dainas į Kanadą, pareiškė, kad Į — Sirijos kariai nek is 
jis įsakė7siųsti Į Salvadorą dau kistano lėktuvo grobikams bėgli 
giau šaudmenų. Tuo tarpu Ka- iš Sirijos. Kariai reikalauja pa
nadas premjeras Pierre Tru- leisti visus keleivius.

\
I ... 1 ■ — — ■ ■ ■— I — ■ ■ — ■ ———- ——*** *• — — - - " ■

•Pirmadienį buvo peržiūrėti- 
Šiemetinis ir sekančių metų biu
džetai. šiemetinis biudžetas su-

— Kartu su Bfežnevu iš poli-' mažintas $6.4 bil.', panaikinant 
tinio biuro išeitu ir Andropovas, arba nukerpant virA 300 tedera-1 

t didžišusias'Rrėfcnevo ramstis. 1 linžų~pą>gramų.. .1982 mėtų įnu- 
1

— Atomo reguliavimo komi
sija savo raporte rašd, kad Three ■ dos sostinėn. nulydėjo būrys fi- 
Mile Island atominė elektrinė 
nėra pakankamai išvalyta ir su
daro pavojų.

Antradiehį aukso uncija 
kitnavo 1476.' . ~

nansininkų ir prekybos specia
listų.

— Pavergtai Lietuvai rusai 
primetė Rusijoje gimusį R. Son
gailą premjero pareigoms.

<

Kanadtfs premjeras P. Trudeau vakar pasitiko 
. aUkridužj JAV prezidentą R. Reiganą.

s<;-



[moderni mozaika ir magaryčios į 

Dėsto RIMAS NERIMAVIČIUS
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Apie drausminga jūreivi
(IZrksm?* pasakojimas)

Seniau, kada nebuvo moder-’ 
n’ų keleiviniu laivu. Kiniečių jū-l 
r *jt* prekiniai laivai vežiojo 
žmones .š vieno uosto j kitą už) 
n 'd deiį atlyginimą. Kelionės Į 
kaina pr klausė nuo keleivio 5 
svorio, ir visi kiek galėdami me- Į 
IvoJ.iv^, mažindami savo svorį. ’ 
Kad būtų lengviau keleivius su
skaičiuoti — visi jie buvo nu
meruoti. Toks keleiviu vežioji 
mus nebuvo legalus, bet gana 
pelningas suktiems kapitonams. I

Vietname tokiame laive buvo • 
senas, labai stambus drausmin- j 
g;s jūrininkas Karolis. Visus ’ 
kapitono įsakymus vykdė be u t- Į 
sikalbėjimų. Atsitiko, kad lai
vo pagrindyje, kur kiniečių bu
vo kaip silkių statinėje, vienas į 
kinietis mirė. Pagal taisykles į 

laivas turėjo sustoti, kūną ♦ 
reikėjo įsiūti į maišą, kapitonas! 
privalėjo sukalbėti malda, ir ta-1 
da mirusio kūnas būdavo nulei-1

e Praeitais metais prežid'en- 
>to duktė Amy Carter gavo pa
rašyti namų darbą apie indust
rijos revoliuciją. Apie tą dalyką 
ji klausė savo mamą Rosalynn, 
bet ir Ji nežinojo, todėl prašė 

PIRMA MEILĖ

Pirma meilė nerūdyja,’
Nors mylėjau ir vėliau . ..
Mat,, taip Dievo surėdyta,
Kad ji eina iš dangaus.

Daug žvaigždžių danguj šviečia, 
Bet aušrinė — vis daugiau;
Daug bernelių prašė žiedo,— 
Bet pirmajam—nėra lygaus.

Pirma meilė. — kaip ugninis
Sp ndulėlis iš už kalno, 
Žeria kibirkštis krūtinėn
Ir dainuoja man be žado. . .

Jeigu šįryt ji išvysčiau . . .
Tylia’, giliai, susimąsčius, 
Nei žodelio nesakyčiau . . . 
Tik širdelė man suplaktų ...

P. Petrauskaitė

ūžiamas i jūros dugną. Viso te 
kapitonas nenorėjo daryti. Tai
gi, jis pasišaukė Karolį ir tarė:

— Po galais, Karoli, tas ki
nietis numeris 53 mirė. Antrą 
valandą ryto išmesk jį už borte 
be jokių ceremonijų.

Padarysiu, tamsta kapito
ne! — atrėžė Karolis.

Kitą rytą kapitonas ir klausia: 
Karoli, ar išmetei numerį 

b3 už borto?
— Nw, kapitone, jūs man lie

pėte išmesti numerį 53.
Ar aš padariau klaida?
Taip, kapitone, jūs pasa

kėte 53-čią.
— Sakyk, po galais, ar tu iš

metei la 53-eia?
Taip, kapitone.
Bet, po galais, ar jis buvo 

aegvvas?
Jis sakėsi esąs gyvas, bet 

jūs žinote, kokie baisūs mela
giai t:e kiniečiai.. .

(Iš F. Luckner pasakojimų) 

v’eną tarnautoją paklausti Dar
bo departamentą. Ten buvo pa
galvota, kad klausimas yra pre
zidento Carterio. Keletas depar
tamento tarnautojų dirbo virš
laikį, ieškodami dokumentų at
sakymui. Pirmadienio rytą Amy 
turėjo atsakymą. Jos darbą mo
kytojas įvertino “C” laipsniu.

S Miss Melissa E. Martin lai 
mėjo tarptautinį kramtomojo ta
bako č.ulpimo konkursą.

S Rio de Janeiro iširo Julio 
Cesar Lacerdo vedybos, nes kul
minaciniame punkte prie alto- 

f riaus atėjo nėščia moteris ir pa
reiškė, kad jaunasis yra vaiko 

.•tėvas ir ten pat pradėjo gim
dyti...

I Australijos aborigenų tar
pe yra senas paprotys: žentas ir 
uošvė niekad tarpusavyje nesi
kalba.

• Linkėjimas nepasenti reiš
kią mirti jaunam.

• Kai šalta gryčioje, reikia- 
sėdėti apsikabinus su kitu Dvie
se daug au energijos sutaupoma.

• Mr. Robert Fox po trum
pos draugystės vedė 34 metų 
merginą, padarytą iš vyro. Ta
čiau po dviejų mėnesių dėl blo
go elgesio ją nužudė. Jis turės 
atsakyti kaip už gerą.

6 Pabaigai duodu keletą min
čių apie meną:

Meno a4eitis ta. kuri buvo.
— Menas klausia, bet publika 

neturi atsakymo. ,
— Moderniame mene mažai ir 

dažniausiai nėra dvasinės iš
raiškos.

— Kai Van Gogho. kūryboje 
daug, tai Pollack Jackson —t 
nieko.

— Kiek prancūzų impresionis-' 
to Renoir tapyboje žmogaus: 
meilės, tai abtsrakte tiek malkų! 
krūvoje.

— Vasario 16-osios Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas ne 
buvo vieningas. Jaunimo Centre 
surengtoje dailės parodoje ne
dalyvavo patys “didieji’’, tiktai 
patys “mažieji”.

Don P/lotas

IR SUKUOS,.. »
• ‘ * $ įvVienas žingsnis.^priekį,

O du žingsniai i^-soną;
Ir sukuos, kai pašūkausi.
Su rausvąja madona.
Ir sukuos, kaip sukausi,
Su plėšria Kremliaus hiena;
Glamonėjuos, šypsausi, 
Padus laižau kasdieną.
Ir sukuos, kaip sukausi, 
su carų raudonuoju;
Kaip vijurkas raitausi
Ir balandžiu burkuoju.
Ir sukuos, kaip sukausi,
Nugara į savuosius;
Juk veideliu paguosti
Reik Maskvos kruvinuosius.

IK. Vabalėlis

DRAMBLIO ODOS NAUDA

Mažas Jonukas su motina nu-J 
vvko i žvėryną. Pamatęs dramb-i 
lį, vaikas atsidūsėjęs pasakė: ;

O, kad aš dramblio odą; 
turėčiau...

— Kas tau atėjo-į galvą, vai
keli? — klausia motina.

— Matai, ryto tėtis žadėjo, 
ateiti į mokykla, pasiteirauti 

1 taip aš mokausi. .
* * *

TIKRA KLAIDA

Kas tamstai, šiandien atro< 
Ai tU..3 be ūpo? kl'usia pir-i 
.ėja mėsininko krautuvėje. —< 
Turėjote kokį nemalonumą?

Tikrai, kad turėjau! aki 
sakė mėsininkas. Ką tik čia! 
)uvo valdiškas svorių kontro-

* leriųs ir rado, kad mano svars-1 
yklės neteisingos...

Tai tamsia mums pnrdavi-, 
įėjai per mažą vegą?

— Priešingai, aš pardavinė- 
au per didelę. raudojo mė

sininkas.

mus, yra fašistų?— Labas, Maiki!
— Sveikas, tėve! Ką naujoj Aš nesakau, kad yra, bet 

įžinai? 1 gali būti. O jeigu būtų, tai, atši
lt — Tų žinai, -kad popiežius Jo- uisni, kas atsitiko su žydais Vo-.

Paulius II gerą darbą atliko, kietijoje? J
t važinėdamas po pasaulį? I — Aš manau, kad yra pas 
į Taip, tėve. Jis ne toks, kaip/ mus. Koncerto metu vienas toks 
- kiti italai popiežiai. Iš Vatikano frontininkų žurnąligtas nerėjo 
F Hė kojos nekeldavo. | man duoti į žandą,- kai aš pa-T

— Taigi. Jis atlikęs misiją Fi- • reiškiau į^^JJįrųbmonę apie 
lipinuosė ir Japonijoje, į Alias-1 bendradarbiayima su okupantu, 
ką buvo atskridęs, riet šunų i — Gal jis buvo ne fašistas, 
traukiamose rogutėse pasivaži- Į bet komunistinio vėžio ligos pa- j 

Inėjo po sniegynus. Populiarus j graužtas?
; šventas tėvaK Visi jį myli, net Į — Bala jį žino, bet buvo labai 

Chicagoje buvo. į piktas. Maiki, kad nors mūsų
— Matai, tėve, tas parodo,! 

j kaip su žmonėmis reikia gyven-: 
ti taikoje. Sovietų Sąjungos im-: 
perialistai teroru ir karais ple
čia savo imperiją. Užgrobę ku- 

, rią valstybe/ uždeda pančius' 
1 pavergtiems -žmonėms, padaro 
Į juos vergais,tikėjimą draudžia, 
j bedievybę platina.

— Sakyk, Maiki, ar jie turi
teisę taip daryti?

— Aišku, kad neturi morali-; 
nės teisės taip daryti ,bet daro 
prieš visų gyventojų valia. Oku- | 
puolieji žmonės valdžios neren
ka, jie negali rinkti, privalo tik 
klausyti, ką liepia Kremliaus bo
sai daryti. Jeigu Sovietijoje bū-J 
tų demokratiniai rinkimai, tai!
iš Kremliaus išlėktų brežnevai, 
Kosyginai, chruščiovai ir visi 
šnipai.

Man rodos, kad tu, Maiki, 
geriau pažįsti tarptautinę poli
tiką. negu aš. Pasakyk man vie
na dalyką: Kodėl Sovietai nori" 
užimti visą pasaulį?

Nori, bet jiems to padaryti 
nepavyks, tėve. Nežiūrint viso-, 
kili teroro kurstymų, provoka
cijų, bendradarbiautojų pagal
bos. nieko nelaimės, tai tik lai
kinas dalykas. Atsimink, tėve, 
Romos istoriją. Sprogo, kaip 
perpūstas balionas. Komunistai 
vartoja visokius būdus, ieškoda
mi sau aukų. Sugalvojo “kultū- 

jaunimas neapsikrėstų raudoną
ja cholera. ..

— Nesijaudink, tėve. Jauni
mas nėra toks kvailas. Lietuves i 
Vyčiai, žiūrėk, kokie patriotai 
lietuviukai. Jaunimui daugiau 
rūpi sportas, bet ne raudonieji 
saldainiai. .

— Tai gerai, Maikiuk. Paly
dėk mane iki namų. Naktį bi-

DU ARKLĮ A I
Gurguolė su puodais keliavo;
Ir štai prie stačiosios pakalnės ji privažiavo. 
Sulėtino žingsnį pirmo vežimo prityręs arklys; 
Vežimas jį stumia stiprokai, bet jis atlaikys. 
Įremdamas kojas tvirtai ir įtemdamas sprandą, 
Jis leidžia vežimą pakalnėn, jėgos nepraranda,

* Vežimas slenka saugiai, nei kiek negreitėdamas; 
Vežikas sau sėdi ramiai, arklį stebėdamas.
Tą šaunųjį bėrį iš tikrųjų pagirti vertėtų; 
Kitas jo vietoj vargu taip gerai sugebėtų. 
Bet jaunas arkliukas iš antro vežimo 
Pajuok jį pradėjo ir šūkauti lig užkimimo: 
“Kas gi važiuoja žemyn taip lėtai?
Ar aklas esi, o gal jau tu apkvaišai?
Jei taip būtų į kalną, arba tamsoj, 
Bet čiagi pakalnėn ir dargi šviesoj. 
Slenki tu pašoniais, nepaisai duobių, 
Arti privažiuoji prie grovių gilių. 
Dar sprindis į šoną, vežimas apvirs 
Ir tavo vadovas tau dantis išspirs, 
O puodai iškritę aplinkui pabirs 
Ir šukių krūva bematant pavirs.
Žiūrėk, kaip vežimą pakalnėn vežt reikia;
Dėl mano šaunumo niekas manęs nepapeikia”. 
Čia stipriai patrauktas vežimas pajudėjo;
Kiekievieną sekundę jo nesulaikomas greitis

didėjo.
Arklys, neatlaikęs spaudimo, nespėjo taip grei

tai pabėgti.
“Laikykit, laikykit!” vežikas pradėjo rėkti; 
Bet laiko nebuvo ką nors padaryti;
Kas gali tokį greitą vežimą pavyti?
Pridardėjęs prie griovio, vežimas sugriuvo 
Ir viskas sudužo, kas tik jame buvo.
Arkliukas su nulūžusią koja vaitojo, 
O vežikas prišokęs dar basliu jį tvojo.
Mūsų gyvenime irgi dažnai pasitaiko;
Mes tik peikiam kitus ir,,giriame save be saiko, 
Ką patys padarom, tai būna gerai, 
O kitų toks pat darbas—vieni tik juokai.

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, 217, psl., 
kaina $3, gaunama Naujienose.

S

jau vienas... •
— O ką, ar jau neini pas And- 

riejų čierkutės išgerti? 1
— Ne, Maiki. šiandien nesi

jaučiu gerai. Lik sveikas, gal 
pareisiu namo ir be tavęs.

— Sudie, tėve.

Psichologinė komplikacija

GRAUDŽIAI J U O K IN G G A

žmona kreipėsi į psichiatrą:
— Apžiūrėkite mano vyra. 

Jis leidžia dūmų kamuolius iš 
nosies!

Bet juk lai nieko ypatingo. 
Visi rūkoriai taip daro.

— Taip, bet jau treti metai, 
kai jis nerūko!

7*
Pasiteisino

- Kodėl tu su žmona šešta
dieniais einate į naktinį klubą? 
Juk yra daug geresnių vietų, — 
stebėjosi Petras. Jonas atsakė:

— Matai, kol mano žmona pa
sidabina, tai jau visos kitos vie
tos būna uždarytos. ..

(Sekant VI. Ramojų)
Kai dviejuose horizontuos 
Audra stiklinėje kyla,

■ Tai mūsų veikėjų frontuos
Protas maišos, darną skyla . . .
Išeina graudžiai juokinga 
Dėl tos stiklinėj audros;
Pergalė yP pusėj jos . . .
Maskva džiaugiasi — triumfuoja:
Pekla kurstoma vis rūksta,
Mes ten lydome visus,
Patyrimų mums netrūksta, 
Kad palaužti Įžūlius . . .
Nes taip nori Kremliaus ponas
Ir Petronis anapus.
Kad baltas virstų raudonas,
Reikia skaldyti visus . . .

Kostas Šilvasaris 
Pol. Moks. Dr.

rinius bendradarbiavimus" su

IT’S AMAZiNG!

in KOfttA

Z^N INFURIATED (3SAVER. 

8AMGED HIS HOGE TAI U 
-VSAtSm A MAN.......AND
.KNOCKED HIM COM4 ....cold!

‘TogĄCOp IG

Sovietais. O mūsiškiai avigalviai 
savo vaikus siunčia į Lietuvą, 
koncertus rengia Jaunimo Cent
re ir kitur, l okiu būdu ir ^ten
ka i spąstus. Yrą. tokia komu
nistą taktika, Daugelis iš mūsų 
lur:m; giminių l^ktuvojc. Mums 
jų g^d^. Siunčiame paketėlius 
ir mokame neleistinai brangiai. 
Ifet neguli mihnf 'priversti my
lėti komunizmo santvarkos. G 
kiek yra mūsiškiu apmulkinta 
lariamaį “nekaRuniu’’ priedan
ga. “tėvynės meilę’’...

— Ir man atrodo. Meiki, kari 
taip yrn. Juk Fė iš gems valios 
įveltu šaukia, ks<l AI-Tn ir 
VLIKą reikia sunaikinti. ALTas 
ir VLIKas koypjg prkš Lietuv.'. 
r kitų pavertų tautų okū]>a:įją. 

ši ė* organizacijos koipr. nista II»S 
yra kaip kaulas gerklėje. , f

Aš, tėvo, tinau, ^kad rėks-. 
nių gauja neri luus visus už no-, 
sies vedžioti. Tai yra lokio tipai, 
palinkę net f fašizmų, tokie, 
kaip lūllerminkni.

— Ar t-u m&nąi, kad ir piu 2 — Naujienos, Chicago, 111. Wednesday,' March 11, 1981 i
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SKAITYTOJI BALSAI

len-

suvestinių 
minčių būti atsargiems su užsi- 

prolenkiškais - ra-' 
siškais disidentais, kurie įsteigė 
net Patriotų s ga. Jie rūpe tin-' 
gai kelia ‘“Žmogaus teisių” šulų,1 
nutylėdami ir slopindami Lie-1

Kraštutinis pasimetimas politikoje
Sakoma, kad iš didelio rasto dugniai išgvildenta rusų ir 

išėjo į kraštą, kas analogiškai kų santykių raida su lietuviai: 
būtų — iš didelio politikavimo Taip pat patiekta 
visai nusipolitikuota. Lietuvos
B-nės vadai, norėdami naujai J maskavusiais 
sudarytoje politinėje platformo
je parodyti savo veiklumą ir ne
paprastą sugebėjimą diplomati
joje, griebiasi po ranka kas pa
kliuvo. Ats-il, kad ir nežmo.iiš- tuvos laisvės primatą 
kai, bet kitoniškai.

Kaip jau žinome, nei iš šio, Kemežaitės straipsnius, kuriuose 
nei. iš to, pasišovė su malda su- atsispindi gili tėvynės meilė ir 
sikalti sau politinį kreditą ir besąlyginis pasišventimas Lie-' 
tuo “išradingumu” net pragar- tuvos labui, kyla mintis, kad jos 
sėti. Deja, iš to gavosi visiškas asmenyje, mistiniu reinkarnaci- 
fiasko, nes įsakymas melstis už ! jos keliu, atsigimė Emilija Pla- 
Lenkiją nesulaukė jokio teigia- taraitė, kuri karžygiškai kovojo 
rho atgarsio. Išskyrus Detroitą, .1831 metų sukilime. Tad ne- 
kur meldėsi tik keistas vadukų, klystant ir užtarnautai galima 
berods, niekur panašių adoraci- Birutę Kemežaitę vadinti Emi- 
jų nebuvo, žodžiu, lietuviškoji } Uja Platcraite Antrąja, 
visuomenė visai tai nereagavo, I 
o tuo pačiu sumanytojams gero- ■ 
kai buvo užpiltas šaltas dušas. |

Atrodo, kad maldos iniciato
riai turėjo žinoti -ar bent nu
jausti visuomenės nuotaikas 
lenkų atžvilgiu ir nereikėjo 
skelbti tokį įsakymą, kurio gali 
“liaudis” ir nevykdyti, todėl 
Šiuo atveju patys labai susikom
promitavo. Tas ir parodo jų pa
simetimą: bei nesusigaudymą 
komplikūotesnėje padėtyje. Pa
sirodo', kad teisingai sakoma — 
geriau, kai liūtas vadovauja 
avims, nei avinas liūtams. Ki
taip sakant, tuščia bačka garsiai 
skamba, o; naudos jokios.

Tad nestebėtina, kad spauda 
su maža išimtimi, smerkia šių 
dienų “bajorus” už ieškomą bi
čiulystę su lenkais, kaip nerim
tą ir neapgalvotą išsišokimą, 
nežiūrint neigiamų pasėkų.

Ypatingai tuo reikalu buvo 
nuosekliai ir įtikinančiai pasisa
kyta gabios publicistės Birulės 
Kemežaitės Naujienose^Nr^U-. 
40 straipsnyje “Rusų, lenkų kės
lais ir Lietuvių B-nės politika”. 
Minėtą rašinį, kurį galima pa
vadinti paskutinių laikų — isto
rinė, mokslinė, politinė ir tauti
niai filosofinė disertacija, nuo- 
311 ■■■ 1 ■■■■■■ ■■ ■! —

Bendrai paėmus, skaitant B.

Riverview Parkas (aliejus)
• ■ t ' ■ . >.

« Šileikis

Kur žmonės pasaulyje ilgiausiai gyvena
..-Seniausius pasauyje žmones 
randame Ekvadoro provinci
joje Andeon, Kaukazo kalnų 
srityje ir Hunza šiaurinėje Pa
kistano dalyje.

Žmonių, turinčiu 100 metu 
ir daugiau, dideliuose pramo
nės draštuose, ypač su perdi- 
deliu kūno svoriu, randame ne 
daug. Jau senai pastebėta, kad 
per gausus riebalinis, gyvulinis 
kilmės, maistas ir per didelis 
kūno svoris. ,labai dažnai pa
kelia virš normos kraujo span 
(Įima ir tas iššaukia visokias 

' komplikacijas kraujo induose.
Aš žinau iš .savo kraptikos, 
kad laike rusu ir ukrainiečių 
gavėnios, tie žmonės sąžinin- 

į gai pasninkauja ir daugumoje
numeta kokią 15. svarų, paže J 

i mina savo aukštą 'kraujo 
spaudimą iki normos, be 

t kių gydymų ir vaistų.
* Didelio svorio žmonėms pa- 
' sninkas vra naudingas, ne tik 
Į tikybiniu atveju, bet ir higie-

; sumeti- 
i mais. Bendrai paėmus, su mo 
! derniška medicina ir profilak- 
1 tika šiuo laiku USA žmonių 
; amžius vra ilgesnis,negu prieš 

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS j “.
■ 9,9, o Anglijoje ir Švedijoje
,— net virš 14%. Tuo laiku lų. arba normalūs.. Tie žmonės 
Vengrijoje žmonės virš 65 me.

Tai analogiškas sutapimas — . 
pirmoji E. Platčraitė kcvojo su I 
kardu už lasivę, o antroji Plate-Į 
raitė — Keniežaitė kovoja su 
plunksna, kuri kartais yra sėk-. 
mingesnė ir skaudesnė priešui1 
nei kardas. Gal kas ir suabejos 
tuo palyginimu, bet reikia pa
sakyti atvirai, kad nuopelnai ir j 
garbė skiriama tiems, kurie sa-j 
vo darbais užsitarnavo, čia ne-.* 
galima vadovautis simpatijomis! 
ar antipatijomis.

Labai gerai daroma, skiriant 
premijas jauniems darbuoto
jams, bet reikia nepamiršti ir 
tų, kurie kukliai ir nepataikau- 
dami dirba plunksna kultūros 
bei politikos baruose. Reikia 
manyti, kad ne vienas kraštu
tinis pasimetėlis, paskaitęs per
sunktus tėvynės meilės uždegan
čius straipsnius, grižo į tikrą lie
tuvišką kelią, o tai didelis nuo
pelnas panašių plateraičių.

Gi mes, senieji, turime suda-. 
ryti jauniems darbuotojams rei-' 
kiamą užnugarį, kuris bent 
simboliškai paremtų moraliniai; 
ir materialiniai jų darbus.

J. Tijūnas )

Skaityk “Naujienas”, jos teikia. nos. P1’0^taktikos
teisingiausias žinias.

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus 1 plati' 
nimo vajaus talką I

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
reikalai* prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardai ______________________________________
Adresas ______ ;------------------------------------------------------------

• Užsakau Naujiena* kaip dovaną savo 
yra naujaa skaitytoja*. Priede  d< 
Pavardė Ir vardaa__________________
Adresai ------------ ----------------------------------

, kuris

jo-

tų yra tik 2,9%.
Bendrai, medicinoje yra ap

skaičiuota, kad žmonės, turin
tieji normalų ar net piažėsnį 
kūno svorį, ilgiau gyveną už 
tuos, kurie turi per didelį kū
no svorį, arba aptunka. Žmo
nės, kurie minta paprastu mai
stu, turi normalų, - ar net * ma
žesni, kūno svorį., Tie\ kurie 
juda, vaikšto^, dirba — jie- il
giau gyvena už tuos, kurie?tu
ri per didelį kimo svorį.

George yra 5 milijonai gy
ventojų. Ten iš-kiekvieno 100,- 
000 žmoniii ,yra 39 kurie turi 
po 100 ir daugiau metus Ta
me pačiame ■ kiekyje Ameri
koje po 100 metų .yra tik 3' 
žmonės,. Azerbedžiane, . kur 
žmonės vartoja mažiau mais
to, negu Amerikoje ,iš kiekvie. 
,no 100,000 žmonių ten..yra 63 
žmonės 100 ar daugiau metų;: 
Tas rodo, kad šiaurės Amęri-' 
koje žmonių po .100 metų, ir 
vyresnių, yra 21 -kartą ma
žiau ,nęgu. Azerbeidžiane,

Pakistane gydytojas š. Mąq- 
sood skelbia, kad to krašto 
šiaurinėje dalyje—Huhao pros- 
vincijoje yra labai daug .žmo
nių virš 100 metu; Be to jis, ' ■ - pažymi, kad tų —žmonių kūno* 
svoris yra mažesnis ųž normą-

apie 1923 kalorijas su 60 gra.’ 
mų proteinų.-' Šiaurės Ameri- 
koje apskaičiuojama, kad vi
dutiniai -per dieną žmogus ; 
sunaudoja.2,500,kalorijų su 65 
gramais proteinų^ Mes čia, 

' Amerikoj, šuvalgoine kas die- 
hą 
Hunšd provincijoj 
Ius:<į-

• - .s
^ėl žmogus juda, 

: kuoja; daro; šaltus

purvinimą, žeminimą ar šineii 
žinią; aš esu pasiruošęs šaltai 
išgirsti, kad mano "vaikas ar 
žmona numirė, arba mano na.

■'*| nis dega. Prieš išgirsiant to
kias gąsdinančias .žinias^ aš iš 

j anksto’ turiu save imti į griež
tas, raminančias ir valdančias

Į rankas; iš anksto turiu žinoti, 
kip savo nervus valdyti, save 
raminti ir Įsikalbėti sau, kad 
verksmas, aimanavimas

I niksmits nelaimėje nieko ne- 
y ’ v J l 11padės. Aš tuo atveju turiu ko ? 

šalčiausiai laikytis, išgerti ar.) 
j batos, vyno, pasikalbėti su 

draugais ir kaimynais ir steng- 
tis išgirsti tik linksmas nau
jienas.
’ Iš istorijos žinome, kad Na

poleonas Bonapanas I
Į pulsą tik 40 į minutę ir jis’vis
ką flegmatiškai apgalvojo, ne- 
sikarščiuodamas, išdirbdavo 
mūšio planą ir kovas greičiau 
laimėdavo už tuos drąsius ge- 
n erotu s, k tiri e k a r šei uodą \V>- 
si, triukšmaudavo ir labai sku 
bėdavo ką nors greitai įvyk
dyti.

tėvynės Lietuvos laisvę, o nebu
čiavo sava priešų rahkų.

Lieku su gilią pagarba, 
A. Pocius, L 
Rockford, III.

LENKIŠKAS ANEKDOTAS
Dabartinis Lenkijos užsie

nių reikalų minist.eris žvęjoda 
mas pagavo auksinę žuvelę, 

l,ujkuri kaip pasakoje, pi^abilo į 
11 į jį žmogaus balsu maldaudaj 

|ma, kad ją paleistų gyvą, 
i jam už tai išpildys bet kokiitį 
Į jo tris pageidavimus. Ministfei 
ris su šia pasiūla sutiko ir prM 
dėjo dėstyti savo reikabayk 
mus:

— Pirmas— tarė ministerisj 
— norėčiau, kad Varšuvą užį

turėjo jinĮy kiniečiai, bet tik vieniai
valandai. Antra, vėl norėčiau^ 

t kad Varšuvą užimtų kinieciafį 
bet tik vienai valandai ir tre£ 
čia, taip pat norėčiau, kad jiė 
užimtų Varšuvą trečią kartą^ 
i..* __ :__i__

Dr. K. Pautienių

. ...... .. u. Skaitytojų Balsaidaugiau 5// kalorijas uz į ■ i
gyvento-j

i Gerbiamieji! .

bet tik vienai valandai. Jš 
Jo pageidavu nustebinta ž»K 

vytė paprašė, kad jis paaišį. 
kinių tuos keistus pageidavL

— Matai, — aiškino rninis- 
teris — kiniečiai Varšuvoje 
bus tik tris valandas,* bet Aper 
Sovietu. Sąjungą pražygiuos 
šešis kartus.

Tarybinis anekdotas
. Dabar Kaune yra madoje, pa
sakoti šį. anekdotą: ' ,

— Kada gi: tamsta pagaliau 
grąžinsi skolą? ■ ■ •

— Sakiau jums, jog-kajp ,tik 
sugrįš iš Amerikos mano dėdė.
;— Bet kada gi tas įvyks ? Per 

Jrejus metus tą patį kartoji...
‘ žinai, aš gavau nuo dėdės - 
laišką. i- •■■į

.— Nu, nu, ką gi jis rašo ir
■ ■ • J į»’ - ' - 4 \ , t . v ; . t -.

bet ir tuščios, kada grįš ?
..................... __ * T_ Rašo,-kad grįš ^tiibjati, kai 
■Afganistane, kurie? 7 žm°niUi kurie pamiršo' kaip ’ tik aš . jam pasiųsiu pinigų ke-

' - - mūsų -tėvų tėvai kovdjo už savo lionęi...

gimnastiJ Siunčiu Jums $5 už gšutą, ka- - • 
vandeniu; Įęndorių. Ačiūjį.

kūno apsi.tryniiųu-s, tai I 
žmogus vįgyja odos ir raunie- 

'ūų atsparumą, užgrūdina vi
sokiems - atmosferos p , :*: 
mains ir rečiau apserga, 
iššefna.': ’ laukan;! šaltesni orą, 
Jei žmogujdūūgiąu sėdi ar gu-............... r . .
Ii, ir gyvena .tik šiltame kani-tĮf’P čia su tais, išminčiais 
maryje, tai tplįSį<Jšėjęs Į šaltą1 Teisingai tada pasakė,p. Z. 
orą,- daug greičiau nušąlą jr | Er3e«ipskis, kad ,jų galvos yra 
apserga visokiomis ligomis.’ne A-en kietos, b-4-
Žmon< . sutikti Hunso pro-' °’ kaip gaila tokių pasimetu- 
viiKnjbje^i 
turi net po.'ĮįJO metų amžiaus, 

"kalba apie naryų gaunamą at-

toks'X Linkiu visam štąbui kuo ge- 
nausios sėkmės bei ištvermės 
kovoje su visokiais bėndradar- 

pakiti-- biautojąis bei tiltų statytojais —;
kai lietuvių vienybės ardytojai^.

Pas mus Žemaitijoje sakydd-' 
vo: “žydas-.mušą; - žydas rėkia.”*

sparumą, kurf»j^kalinga
■Či^^žm'ogui Įsigyti per savo 
nafufAlų gyvenimą, savęs val
dymą visokių nesmagumų ir 
nelaimių^iRiveju.-Labai įdomu 
išgirsti iš seno‘ žmogaus, kuris,vs sorisriNGAl IgPILDCiįn^ECEPTAI • fAJTOlE SAY SAL
turėdamas. 120 ;: inetų, kalba' = - ' 
apie, nervų užsigrūdinimą ir g 
Įgytą - nervų: atspąrumą. Toks;s 
senis štai ką'sakę: “Aš kiek- gg .! 
vienu momentu^esu pasiruošęs; š 

maitinasi gaudami per -dienių? išgirsti apie; inanęs niekinimą,-į s -į

JAY DRUGS VAISTINE
(<į 2759 W. 7Ist St, Chicago, UI

DUMY&A1 • KOSMETIKOS REIKMENYS

/■' - Atdara šiokiadiemai& hao -

Spomoriau* pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajau* proga, palaikydama* lietuviiką spaudą ii 
Naujienų pastanga*, praiau jas siuntinėti už pridedkmua___ dol.
Pavardė ir vardas--------------------------------------------------------- -
Adresas ——-----------------------------------------------------------------

• Platinimo vajau® proga^ praiau aiuntinėti Naujienas dvi sa
vaite® susipažinimui nemokamai be jokių įripareigojimij.
Pavardė Ir vardai -------------------- ... -- -------------------------
JkdrMaa — ' ---- T* ------ -

■ę

D. KUHLMAN, BJS^

401 puslapių. Persiuntimas $1.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

2 - LITERATCRA, lietuvių literatūros, meno ir mftkslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi,.niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, . Igno šlapelio, Vinco. Maciūno, P. Joniko, V. Štankos, 
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. Rūkfitelės ir A Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES 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 duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.,

• VIENIŠO ŽMOGAUS G1VENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa* 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomb-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių, duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir Jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |fl.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietai neprik. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83.

• 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 jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pd. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
tt aTMAfl cx-1+h n-uiH paTaftiHtimn HlaMfuna

- Ntujlta**, Qd«*go, 8, HL Wednaiday, March 11, 1981
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drugiu reikia durti pažto Mone'

»rd erių kartu tu užsakysiu

NAU J IENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus lekmadieiiiuk 
cy io 9 vai. ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais —• iki 12 v’iL

J. Šoliūno vedamuose Amerikos prezi
dentai ir Vasario šešioliktoji

Jau kuris laikas, kai J. šoliūnas įsitaisė Drauge ra- 
• syti vedamuosius. Paprastai laikraščio vedamieji at
skleidžia ir to laikraščio pagrindine, “vedamąją lini
ją”. Nejaugi, Draugo vedamoji linija būtų opozicijoje 
dabartinei Amerikos valdžiai, jos prezidentui? J. Šo
liūno, vasario mėn. 24 d. Draugo laidoje atspausdintas 
labai keistu pavadinimu vedamasis: “Dievo greičiu — 
pone prezidente”, kuris perdėm pašvęstas Amerikos 
prezidento kritikai. "Atrodytų, kad šio vedamojo rašė- 
jas, tartum būtų “kvalifikuotas ekonomistas”*. ir kaip 
teks, išdrožia Amerikos prezidentui jo daromas ekono
mines klaidas ; pė^ia tiesiog iš • peties, kad pabudo “mi
lijonieriai”, kai ’ Wash'ingtono sostinėn atsirado nauja
sis prezidentas. Išeitų, kad Amerikos milijonieriai iki 
šiol ramiai sau snaudė. Ir staiga pabudo, jo žodžiais ta- 
rant, kai prezidentas pradėjo nuo “šlaunies šaudyti“. 
Nežinau, ką reiškia toks jo išsireiškimas — “šaudyti 
nuo šlaunies?” Klausinėjau, karo moksluose Įgudusių 
žinovų, ką reiškia “nuo šlaunies šaudyti”, deja, nė vie
nas man negalėjo paaiškinti. Pagaliau, nei lituanistai 
tokio išsireiškimo negirdėjo. Greicausiai tai bus kaž 
koks vergiškas iš anglų šnekos vertimas.

J. Šoliūnas savo “mokslui” paremti cituoja, kaip 
tikras liberalas, liberalų skirtą prezidentui kritiką. 
Daugiausia jis puola, kam prezidentas užsimojo suma
žinti krašto išlaidas. Mat, jo manymu, jis nežino nei ką 
pasirinkti patarėjais, nes tokiais yra tik prekybinės 
bendrovės, kurių jis klusniai klauso.

Jis ironiškai atsiliepia, kad prezidento sudarytas 
“ministrų” sąrašas nepadarys gėdos nė vienam milijo
nierių klubui. 0 prezidento paskelbtoji programa jį 
gąsdina, nes jis pataikauja šio krašto klikai. Jis pašai
piai atsiliepia apie prezidento vyrus, juos išvadinda
mas Reagano “milijonierių klubu’*.

Paskaičius tokį J. Šoliūno vedamąjį, atrodo, kad 
Draugo redakcijoje yra kažkas netvarkoje. Juk taip 
kritikuoti prezidento asmenį ir taip šaipytis iš šio kraš
to vyriausybės, ar lietuviams naudinga ir iš viso ar 
reikalinga? Kažin ar išmintinga Draugui skleisti to

kius pasišaipymus apie šio krašto .prezidentą, kai jį 
Amerikos visuomenė tokia balsų dauguma išsirinko ir 
jam patikėjo vadovauti šiam kraštui? Tuo tarpu J. 
Šoliūnas Drauge rašo, kad reikia abejoti prezidento 
nuoširdumu ir cituoja kaž kokio komunsto Mikio pasi
tyčiojimą iš prezidento gudrumo, mat, ar jis bus pajė
gus suprasti viso krašto padėtį. Peršasi mintis, kodėl 
prezidentas nepasikvietė ir nepasiklausė J. Šoliūno, ko
kia gi yra padėtis krašte ? 0 ypač Alabamoje, reik ma
nyti, kurios J. Šoliūnas yra geriausias žinovas.

J. Šoliūnui užkliuvo prezidento įvesdinimo iškil
mės, kam, girdi, jos švitėjo “elegancija”, Jis rašo ir 
apie kažkokias “Mėlynas akis”, kurios žvilgėjo praban
gos barškinimu. Ką reiškia tokia jo' “kritika”, sunku 
suprasti. Kažin ar ją suprastų ir pats Saliamonas.

Pagaliau, jis nudžiunga, kad tokį prezidento užsi
motą planą gali opozicija atmetė. Kaž kaip užgauliai 
skamba tas jo nuolatinis kartojimas “turtingieji”, “mi
lijonieriai”, lyg tai būtų pasiskolintas iš Maskvos bol
ševikinės propagandos, kurioje kaliojami turtingesnie
ji, juos pravardžiuojant “buržujais”. O be to, ar buvo 
kada Amerikos valdžia sudaryta iš “biedniokų”?

Tikrai reik stebėtis J. šoliūno liberališkumu. Jis sa
vo “kritikai”, skirtai prezidentui, naudojasi tik libera
lų demokratų spauda. Jis nepacituoja tos daugumos, ku
ri remia prezidentą. Taip pat Draugo skaitytojai no
rėtų išgirsti, ką gi J. šoliūnas siūlo, kaip reiktų slo
pinti besiplečiančią infliaciją.

Kaž kodėl Drauge visą laiką pučia vėjai, nepalan
kūs Amerikos vyriausybei? Juos pūtė dar netaip se
niai išėjęs į pensiją vienas iŠ redaktorių, o dabar įsitai
sė ir J. Šoliūnas.

Šia prega norėčiau paliesti dar vieną J. Šoliūno ve
damąjį, pavadintą “Mes paaukojam — jie pasiaukojo”, 
atspausdintą tame pačiame Drauge, kovo mėn. 4 d. lai
doje. Jame jis rašo savo pasipiktinimą, kodėl Vasario 
,16-sios šventės proga renkamos aukos. Savo pasipik
tinimą paremią taip: “Prezidentas grįžusius pasveiki
no ir surengė priėmimą”. Bet jam keista, kad -iškilmės 
rengėjai neberinko aukų. Jo supratimu pasielgė “nelie
tuviškai”. Tai bent palyginimas! Juk toks palyginimas 
yra tikra nesąmonė...

Jis siūlo reformuoti Vasario 16-sios minėjimą. Jo 
išmanymu, kad Vasario 16-ji turėtų būt vyriausiu sa
vanorių pagerbimo mometu, nes Vas. 16 priklauso tik 
savanoriams. Tai jau J. Šoliūno svaičiojimas. Man ro
dos, kad Tautos Šventė priklauso ne vien savanoriams, 
bet visai Tautai. Tokios nesąmonės niekas iki šiol ne
buvo skelbęs. Norėčiau jo paklausti, kam ši šventė ati
teks, kai savanoriai išmirs? Juk jie žmonės ir amžinai 
negyvens, ar su jų mirtimi ir Vasario 16-ji mirs?

Jis atsiliepia su panieka ir apie lietuviu klubus, 
kurie, jo išmone, neturėtų kartu nešti trispalvės su sa
vanoriais minėjimo metu. Nejaugi jo manymu, jie bū
tų kokių nusikaltėlių klika, kad jiems nederėtų kartu 

'su savanoriais dalyvauti Tautos Šventėje?
Tiesa, kad savanoriai liejo krauja, bet kodėl tik 

jiems priklauso Vasario 16-ji? Ar kraujo neliejo ir 
savo gyvybės nepaaukojo tūkstančiai mūsų partizanų? 
Ar jiems Vasario 16-ji nepriklauso? Ar ji nepriklauso 
ir tiems, kurie buvo bolševikų nukauti ir nužudyti? Ar 
ji nepriklauso ir tiems, kurie šiandien veikia laisvinimo 
veiklą, kurie aukoja savo sunkiai uždirbą pinigą lais- 
vės reikalui?

Iš viso keista, kad J. Šoliūnas ėmėsi • mus mokyti 
lietuviško tautiškumo ir patriotizmo. Tokią pamoką

K. Žoromskis Naturmortas

VL. BAKUNAŠ

bar yra: pirmininkas — Kaj 
zys Karuža, sękertorius— AriJ 
nas Banionis ir iždininkas Grę 
gorius Radvenis. į)rauPja tuį 
ri 25 narius, kurie keičiasi pa| 
šio ženklais, perka - parduodu 
lietuviškus banknotus ir inofc 
netas, susirašinėja su kitais 
filatelistais.

I

Budi jo klubo valdyba tretiems 
metinis I

Vasario 8 d. įvykusiame Ka
lifornijos Lietuvių Radijo Klu 
bo (sąrašuose turinčio arti 
dviejų šimtų narių) metiniame 
susirinkime, kuriame dalyve* 
vo virš 100 narių, perrinkta 
(visuotiniu susirinkusiųjų su
tikimu—nei vienam neparisa. 
kius prieš) ta pati valdyba 
jau tretiems metams iš eilės: 
kurioje yra: D. Kaškelienė — 
pirmininkė, VL Gilys, VI. Ba- 
kūnas, H. Bajalis, Pr. Gustas, 
O. Macėnienė ir J. Gedminas, 
Taip pat palikta ta pati revizi
jos komisija: A. Giedraitis, A. 
Markevičius ir Br. Morkis.

PASTABOS IŠ TOLO
Kaip jau “Naujienose“. bu

vau pastebėjęs — ALTo Los 
Angeles skyriaus 40-ties metų 
veiklos sukaktis rengiamasi iš
kilmingai paminėti kovo mėn. 
7 d., šeštadienį, vakare 7 vai, 
— akademija Lietuvių Tauti
niuose namuose. Į minėjimą 
yra pakviestas ALTo centro

kuopa skaitlingame metinia
me susirinkime išsirinko nau
ją valdybą, kurią dabar suda
ro: pirmininkas Jonas Ruokis, 
vicepirmininkas Jonas Džen- 
kaitis, sekretorius Vladas Ra
čius, iždininkas Jonas Avižie
nis, moterų vadovė Judita Pa_ 
škauskienė.. Revizijos kottnsi.

valdybos pirmininkas dt. Ka- ja: pirminib^ąs Akinas ‘ Venc-
zys Šidlauskas, kuris daugelio; 
čia labai, laukiamas. Po akade-' 
mijos buš režisierės Dailios 
Mackialienės paruošta prog
rama, o po to satinus pietūs 
— su šampanu, vynu iį- lie
tuviška muzika. Įžanga.12.50 
dol. asmeniui Bilietai gauna
mi pas bet kurį sk\n-iaus narį. 
Tą labai darbščią valdybą su
daro: pirmininkas — Feliksas 
Masaitis, vicepirmininkas An
tanas Skirius ir Aloyzas Pe
čiulis, eksekutytinė sekretore 
Rūta Šakienė, sekretorius Rim 
vvdas Paškauskas iždininkas * • ?
Kazys Prišniantas ir finansų 
sekretorius Simas Kvečas.

SENOS — NAUJOS VAL
DYBOS

Vaasrio tnėn. bėgyje kai ku
rios Lbs'Angeles organizacijos 
turėjo savo metinius susi
rinkimus, kuriuose buvo iš
rinktos naujos ar perrinKtos 
senos valdybos dar vieneriems 
metams.

Šaulių Juozo Daumanto

kus, sekretorius Mykolas Ba
rauskas ir narys Stasys Lisec- 
kas.

Kuopos garbės teismas: To., 
mas Sereika, Juozas Mitktis ir 
Regina Jurkūnienė. Rašytojas 
— laureatas Jurgis Gliaudą ir 
anksčiau buvęs ilgametis kuo
pos pirmininkas K. Karuža iš
rinkti garbės šauliais.

&
Lietuvos Dukterų Draugija 

savo susirinkime paliko tą pa
čia valdvba dar vieneriems 
metams, tokioje sudėtyje: pir
mininkė — Salomėja Šakienė, 
sekretorė — Irena Liuter, iž
dininkė — Angelė Vaicekaus
kienė, socialiriių reikalų vedė
ja — Valė Baltušienė, sekma
dienio kavučių tvarkytoja — 
Antanina Uldukienė. Taip pat 
ta pati liko ir revizijos komi
sija: Aldona Audronienė ir 
Adelė Bajalienė.

Los Angeles lietuvių filate
listų draugija taip Pat perrin
ko savo valdybą, kurioje da

jam reiktų pradėti nuo savęs.
A. Svilonis

Bražinsku byla Los Angeles

Vasario 23 ir 24 d. d..Imi.
gracijos Departamento teisme 
Los Angęles buvo peržiūrima 
Prano ir Algirdo Bražinskų de 
portavimo byla, kurioje jokie 
sprendimo (galutinio) nepa. 
daryta, nes teisėjas bylą per 
siuntė Valstybės Departamen 
tui —atsiklausdamas to Depar
tamento nųpmcTnės. Brazinski 
^eįyokatei Ė- Armonienei, ku 
ri buvo atvykusi iš Baltinio-
rės, teisėjas davė 30 dienų lai
ko — gauti įrodančią ją me
džiagą už ką ir kokią^J^^ 
me buvo Bražinskai-austi 
Turkijoje, kai juodu 1070 in. 
nukreipė sovietų lėktuvą |į 
Turkiją.

Teisėjas leido Los Angeles 
tuo laiku beviešintiems Simui 
Kudirkai ir Vladui šakaliui 
padaryti pareiškimus apie pa
dėtį Lietuvoje ir mirtiną pa
vojų Bražinskam, jei jie būtą 
grąžinti Sovietų Rusijon, kc 
reikalauja sovietai. Manoma 
kad S. Kudirkos ir V. šakalio 
autoritetingi pareiškimai tu
rės lemiamos reikšmės ne tik 
bylos eigai, bet ir sprendi
mui.

Kadangi byla atsidūrė Val
stybės Departamente, tai ne
reikia būti teisės žinovui, už
tenka būti tik lietuviu, jei su
prasti, kad reikės masinio lie
tuvių balso (laiškais ar tele
gramomis Valstybės Departa
mentui) — prašančio ar rei
kalaujančio politinės gi o gos 
(egzilo) teisės pasilikti Ame-
riboje abieins Bražinskams.
Iš Los Angeles telegramos į

(Nukelta į penktą puslapy

P. L.

KŠYŽANOVSKIO BE CENZŪROS 
VILNIAUS “MATEČNIKAS”

(Tęsinys)

Dėmesio vertas lenkų majoro Katowicz pla
nas vardu — “Ostra-Brama” (Aušros Vartai), 
pagal kurį lenkų partizanai planavo (dalinai pa
vyko) išvyti iš Vilniaus vokiečius ir jį pirm bol
ševikų užimti.

Vadovaujantis planu, numatyta vilniečių ir 
naugardiečių sukilėlių jėgų kortcertracija prie 
Viln’aus ir miesto užpuolimas pirm bolševikų iš 
rytų apgulimą. Iki bolševikų užėmimo, esą, laiko 
užtektų įsteigti politinę ir adifflinstracinę Valdžią 
(mano pabraukta) ir tuo įvykį pastatyti prieš 
faktą. Katovičiaus plano operacija Ostra- 
Brama” iškilo viešumon 1944, VL 12 <L ir buvo 
Vilniaus ir Naugarduko apygardų komendantų 
(sukilėlių) Varšuvoje aptarta ir vyriausios Var
šuvos komandos priimta, kaip “Operacija Os»ra- 
Brama’ patvirtinta.

Atsižvelgiant į bolševikų rytų fronte sėkmės 
’r į vakarus greitą slinkimą, Vilniaus puolimui 
erminas buvo skubotai numatytas naktį iš liepos 

7 į 8 d.,1944 n: Vėliau dar sutrumpintas iš 6 į 7 lie
pos. Naugarduko kovotojai prisilaikė dar 150 km. 
ruo Vilniaus. T«me laikotarpyje Katovič’aus ne

teko rankos ir vietoje jo vadovu paskirtas gen. 
Vilk.

Vokiečių fronto kariuomenei vadovavo gen. 
Stahel.Lenkų puolimas prasidėjo numatytą datą - 
6 į 7 d. liepos. Puolime dalyvavo apie 3,500 kovoto
jų (3-čia ir 8 Vilniaus brigados, 1-mas, 3-čias, 5-as 
ir Naugarduko katalionai) kas sudarė 50% pajė
gų “L’ordre de bataille” (pranc.).

Nepaisant atakavusių kietos laikysenos rink
tinių lenkų dalinių, centrinius bunkerio sutvirti- ■ 
nimus, patyrus didelius nuostolius, tuojaus aišku 
įbuvo, kad apginkluotiems lengvais pėstininkų 
' ginklais riestas neperkandamas. Gen. Wik, asme
niškai puolimą vedęs, įsakė trauktis. Užtikrintą 

'pasisekimą galima buvo pastebėti Vilijos desi- 
irtiajame krante. Kalvarijos srityj, Boleslavai 
ZigUrny’ui vadovaujant. Ten per upę persikėlė it 
į miesto vidurį įsiveržė. Taip pat “ZarzecSe” j 
(Užupy) srity, kap. Grzesak - Czarny vadovau
jant, tuo keliu einant (baltą-raudoną vėliava už- 
pliavėsavo ant Pilies Kalno bokšto(na baszeie Go
ry Zamkovej).

Miestas tuo metu tapo sovietų kariuomenės 
dalinių apgultas, kurių didesnioji dalis įvyko ko
von miesto gatvėse, gi kiti, aplenkę Vilnių, perse
kiojo vakarų kryptimi priešą.

Po to, prasidėjo keletas dienų sovietų —- len
kų idilijos laikotarpis. Abi šalys siekė prieiti prie 
kariuomenių abipusio, ilgesnėn skalėn, bendro 
veikimo, be politinio aspekto koordinavimo. Buvo

kalba apie poros pėstininkų divizijų ir kavaleri- i 
jos brigados, apginkluojant ir operacijose vado- I 
vaujant sovietų vadovybei, tačiau politiniu po
žiūriu Londono Vyriausybei priklausančių (Len
kų egzilinei).

Toji nuostabi struktūra buvo įsteigta viešu
mai ir vos tik poros dienų laikotarpiui. Liepos 17 
d. gen. Wilk buvo įkalintas. Tą patį sulaukė ir jo 
karininkų korpusas. Lenkų kariuomenės daliniai 
daugumoje buvo apsupti, nuginkluoti ir į sovieti- 
tinius lagerius išvežti. Dalis spruko į Rudnikų gi
rią, gi vėliau į Nackių miškus.

“Operacija Ostra Brama” įgavo, rašo auto
rius, skirtingą politinį atspalvį ( 1944 m. liepos vi
dury, kuomet sovietų spauda pradėjo talpinti ko- 

i munikatus, tvirtinant, kad Vilnaus nuėstas (vie
nintelį kartą panaudojo — “Vilnius” ) tapo sovie
tų kariuomenės paimtas, dalyvaujant žymiam 
(wybitny) lietuvių^ partizanų daliniui”, pastebi 
autorius. I

“Epilogas Katowicz’iaus ir jo dalinio buvo 
vienas paskutiniųjų ginkluotu protestu pavergtos ' 
žemės, kurią svetima jėga išplėšė iš Lenkijos”, 
baigė Bronislaw KrzyŽanowski “Be cenzūros Wi- 
lenski Matecznik”, 1939 — 1944, lenkų literatūros 
instituto, “Kultūros” bibliotekos tomas 304. 1979 
metų, Paryžiuje, 262 puslapių leidiny.

P. L.
(Pabaiga) '

ELENA JABLONSKIENĖ
JŪRA

Jūroje bangos su saule žaidžia.
Čia jos pakyla, čia nusileidžia, 
Pribėgus kraštą, rodos, pražūva 
ir atsisukus skuba į jūrą.

Mėlyna jūra visad banguoja, 
Tartum, mažyčiui lingė linguoja.
Pažaisti kviečia kas tik ant kranto. 
Supa kaip vaikus ant savo rankų.

Šniokšta, siūbuoja, pasaką seka, 
•Kartais per veidą su ranka plaka.
Pagavus stumia, kurį apgauna, 
Bangos paleidžia, bangos pagauna . . .

1 — Naujienos. Chicago, lik, \\ edr.esday, March 11, 1>8]



ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana", 200 psh, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJA. <R CHIRURGAS 

W»rKh<«t>r Community khnlko* 
Medici not direktorių*

i9M S. ManMUn Rd^ Wartciwter, IL 
VALANDOS; 3—0 darbo dienom i/ ir

‘‘Lietuvos Aidai” 
““M KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

T»U 542-2727 iriu 562-272!

TU------ K S 3-5493

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
^PECIALYS* AKIŲ LIGŲ* 

*9C7 «Qirj Strssl

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p p. 
is WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

Dli. PLEUKAS
QPTOMKTR1STA4 

KALBA ULTUVI5KAI
ZXLl W. 71 St. T.t 737-5144 

£lXnHfc -*irią_ JTaIUlIXo zXUUUg Ii 
cuaucs

SUSIRINKIMŲ
KUM ŽOLYNAS iš Marquette Parko pakeltas Scąndard 
Federal TaUpymo ir Skolinimo bendrovės, esančios 4192 
Archer Avė., vicepirmininko asistentu. Jis gimė Lietuvoje, 
baigė Vytauto Didžiojo universitete teisę. Amerikon atvyko 
iš Australijos 1960 m. ir pradėjo tarnauti bendrovės buhal

terijoje. JAV-se jis baigė Finansinių mokslų institutą.*
- Pensininky Sąjungos valdyba kvle-

i A Q QVTPI V1SUS narius ir norinčius}
01j1 O U įstoti nariais į susirinkimą kovo ll.d/ 

Z 2 vai. popiet Šaunų namuose, 24±7 
W. 43ra_ Si. Bus valdybos praneši
mai, Įspūdžių pasidaimimas visų ru
pimais klausimais ir ta proga bus ga
lima sumokėti nario moKestį. V-ba

Lietuvių Tautinių kapinių kons
titucijos klausimą. Buvo sudary
ta komisija konstitucijai paruoš
ti. Tai komisijai pirmininkavo 
Matas Batutis, bet iš pranešimų 

! atrodė, kad visą reikalą tvarkė 
i Antanas Povilonis. Susidarė 
i įspūdis, kad jis viską paruošė, o 
susirinkusiems reikėjo tiktai pa
tvirtinti ir viskas bus baigta, ' 
Povilonio konstitucija bus jo į

Į pakepta. Ir
Kitaip į reikalą pažiūrėjo susi

rinkusieji. Mykolas Pranevičius 
1 pranešė, kad tokia konstitucija, 
‘ kokią Povilaitis paruošė, negali i 

būti priimta, nes ten yra daug 
dalykų, kurių konstitucijoj ne

gulėtų būti. Konstitucijoje su
žymėti bendri nuostatai, bet ne

Į visos smulkmenos. Pranevičius 
t patarė šio projekto nepriimti, 

nes niekas taip nedaro.
Vienas inžinierius, sklypo sa

vininkas, storu ir garsiu balsu 
tarė: “Dabartinė konstitucija ne
gera. Aiškiai matyti, kad žmo
nės, kurie ją ruošė, nežinojo, ką 
darė. Aš siūlau išrinkti 3 žmonių 
komisiją konstitucijos projektui 
oaruošti”. Gaila, kad neatsirado, 
kas tokiam pasiūlymui būtų pri
taręs.

Pirmininkavo Batutis. Jis žino, 
kad paruoštas projektas nebe- L 
tinka. Jam buvo aišku, kad šia- " 
me susirinkime Povilonio pa-

I ruoštas projektas nebus priim
tas, todėl jis ir buvo nuolaidus.

CHARLES STASUKAITIS 
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME - 

1729 South Halsted Street, Chicago 

TeL 226-1344

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGCJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos; antrad. 1—4 popiet, 
Ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos tslcL: 448-5545

PASTABOS IŠ TOLO
Atkelta iš 4 psl. 

(Valst.
L ŠILEIKIS, O. F.

ipaxBUu - riOLex&i. Dti 
joseite

’ if is- A

PR. C. K. BOSELIS

takų chirurgija
5025 CilNTKAL AVK 

ot. Petersburg, Fla, 3371&
Teh (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

M O V I N G 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063 

V—

5
1 Washingtoną 
jau plaukia.

Lietuvė kompozitorė Los An-i 
. gėlės 200 metų jubiliejuje C
I Los Angeels miesto įkūrimo 

200 metų sukakties proga, be 
kitų plačios minėjimo prog
ramos aspektų, tą dviejų šimt 
mečių sukaktį savo keliu mini 
ir radijo stotys. Vienu iš la
biausiai mėgiamų stočių (dau
giausiai duodanti klasikinės 
muziko išviso ir labai daug ope‘ 
rųKFAC praeito sekmad., ko
vo 1 d., savo programoje pa
vadintoje “Los Angeles is the 
Place“ — transliavo kompo
zitorės Giedros Gudaufkie- 
uės (gyv. Santa Monikoj, Ca
lif.) kūrinių Loc Angeles vaiz
dai —“Los Angeles sketches“, 
kurį atliko pianistė Raimunda 
Apeikytė.

Lietuvių Tautinių kapinių sklj-pų savi
ninkų metinis susirinkimas

Praeitą sekmadienį, kovo 8 d. rino, nes šiais metais nebuvo nė 
popietę Dariaus-Girėno salėje vieno svarbesnio klausimo, dėl 
įvyko metinis Lietuvių Tautinių 

j kapinių sklypų savininkų šauk- 
; tas susirinkimas. Direktoriai su-

‘ ] sirinko laiku, o Jonas Jokubonis, 
j kapinių pirmininkas, pradėjo' 
į susirinkimą skelbtu laiku.
j Drena pasitaikė graži, ne šalta, 
todėl ir susirinko virš pusantro 
šimto žmonių. Niekas jų netik-

— Mes paruošėme naują pro
jektą. Mes galime konstitucijos 
klausimą atidėti... Mes padary- | 
sime taip, kaip Jūs norėsite.

Iš visko matėsi, kad apie nau-' | 
ją kapinių paruoštą projektą 
Batutas daugiau žinojo, todėl ne- 
sispyrė dėl nepriimtino dalyko. 
Kitaip galvojo kitas komisijos J 
narys. Jis norėjo, kad projektas < 
būtų priimtas, bet neišdegė.

Reporteris
(Bus daugiau)

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 3763996 

■- 1

buvę Kanadoje, Amerikoje, 
Europoje (Anglijoje, Prancū
zijoje, Ispanijoje, Liuksenbur- 
ge ir kt.), kur visur galerijos 
ir muziejai yra įsigiję jo dar- 
kų. Ta aplinkybėj kad jo pa
rodą čia Los Angeles globojo 
Kanados konsutalas sako, kad 
dailininkas Jurgis Račkus yra 
pasiekęs aukšto dailės meno 
lygio, nes Kanados valdžia ne- 
globos kokio nors tik “šiaip 
sau“ dailininko.

Išsikalbėjus su Jurgiu Rač
kiui! paaiškėjo, kad jis yra ki
lęs iš senos žinomos Amerikos 
lietuvių veikėjų Prano ir 
Onos Račkų (jau senokai mi
rusių) giminės, nes Pranas 
Račkus buvo Jurgio dėdė. Dai 
liniukas Jurgis Račkus yra gi
męs 1927 ui. 
m. su tėvais
don

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WOPA, 
1490 IciL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

DaiLninko .Jurgio Herkau 
paroda

Nuo vasario mėn. 7 d.iki ko
vo mėn. 3 d. (Glendale (Los 
Angeles priemiestis) Brand Li
brary galerijoje vyko kanadi- 
škio dailininko Jurgio Rac- 
kaus tapybos kūrinių paroda. 
Ypačiai pažymėtina tai, kad 
šią jo parodą globojo Kana
dos konsulatas, gi Ontario pro 
vincijos kultūros departamen
tas parėmė tą parodą išlai
doms net l,000_ dolerių. Buvo 
išstatyta virš 50 darbų. J. Rač 
kaus tapybos technika yra iš 
skirtina tito? kad jis i šią dai-j 
lės meno sritį įvedė metalą —me laikotarpyje miesto taryba 
aiuminijų. Jis turbūt vienin
telis dailininkas, kuris piešia 
ne tik ant popieriaus ar dro
bės, bet ir ant specialiai pa
ruoštų, pagal jo išradimą, alu-

' minimų lapų. Jo parodų yra

Lietuvoje, 1934 
atvykęs Kana- 

C-

*
Suspenduotas vėliavų 
iškėlimas prie rotušės

Raudonajai Kinijai pareiš
kus protestą dėl Taiavno vėlia
vos iškėlimo (Taivaho tautinės 
šventės proga) prie miesto ro
tušės, Los Angeles miesto ta- 

, ryba suspendavo bet kokių 
I svetimų vėliavų iškėlimą prie 

rotušės trims savaitėms. Ta-

j padarysianti atitinkamą nu
tarimą, kokios 
būti ateityje prie rotušės 
keltos.

$
i 
v VANCE FUNERAL HOME

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEOrj.E SUKINI
i Aikštės automobiliams pastatyti

kurio galėtų kilti nesusiprati
mai. Sklypų savininkai norėjo 
pažiūrėti, kiek šįmet susirinks 
sklypų savininkų kapinių reika
lus svarstyti.

Pirmiausia kapinių sekreto
rius Motiejus Batutis perskaitė 
praeitų metų protokolą. Reikia i 
pripažinti, kad šįmet jis daug 
sklandžiau perskaitė protokolą. 
Lietuviškų žodžių ištarimas bu
vo daug aiškesnis ir lengvai bu
vo galima suprasti, ką jis nori 
pasakyti. Jis pramoko lietuviš
kai protokolą skaityti.

Vėliau jis perskaitė direktorių 
atliktų darbų atskaitą. Ji taip 
pat buvo geriau perskaityta ir 
priimta be pataisų.

Dar didesnę 'pažangą padarė 
ižd. Alfredas Dargis. Anksčiau 
jis pradėdavo lietuviškai, o pa
baigdavo angliškai. Šįmet jo pra
nešimas buvo suprantamas ir 
aiškus. Visi buvo patenkinti, 
kad jis prižiūri kapinių iždą ir 
stengiasi pinigus ten investuoti, 
kur atneša kapinėmsz didesnį 
nuošimtį. Anksčiau Idbai gerai 
kapinių iždą prižiūrėdavo Bruno 
Klemka, o dabar gerai kapinių 
reikalus tvarko dabartinis iždi
ninkas A. Dargis.

; Julius Kuzas padėkojo na- 
I riams, kad jį išrinko.
; Kiti direktoriai nieko nepra- 
’ nešė, tai susirinkusieji nežinojo, v ---- ----------
, ką jie naudingo kapinėse darė 1 ir guli lovoje 7 dienas metuose, 

Reikalas šiek tiek pagyvėjo, ir praleidžia dėl ligos 5 darbo 
kai pradėta svarstyti naujos dienas.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

ENIAUSlA CR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

'-605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tet 927-1741 —.1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

vėliavos galės
iš-

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Atsiųsta paminėti
* « #

8 SPEAK UP, nr. 1, politinio 
ir ekonominio realizme? mėnesi
nis laikraštis anglų kalba. LeiU 
džia ir redaguoja Giliaras Urbo
nas. Tai vienintelis pasaulyje 
prieškomunistinis leikraštis su 
plačia informacija apie komu
nizmą ir jo įtaką kai kuriose, 
net religinėse, organizacijose- 

•Jį turėtų remti ir prenumeruoti 
j-visi pavergtų tautų kilmės as
menys, o nešūkauti apie infor
macijos stoką. Metams kainuo
ja $10. Rašyti: Speak Up, Box 
272, Station B, To'ronto, Ont., 
Canada, M5T 2W2.

• 17 procentų amerikiečių ti
ki į astrologiją, t.y. žvaigždžių 
pozicijų poveikį į žmogaus gy-

• venimą. Į astrolo'giją tiki dvi- 
dubai daugiau moterų, negu 
vyrų.

e Vidutinis amerikietis serga

Buv. U’T KLUBO “KBIVl’Lf 
VALDYBA ir NARIAI

Buv. LPT valdybos nariui

VINCUI LAPINSKUI

mirus,
jo žmonai Stasei, broliui Juozui, Lietuvoje seserims su 
šeimomis, dukterėčiai Aušrai ir Algirdui Sauliui, švo'- 
gcrkai Angelai Poškaitienei ir kitiems giminėms reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

y b/ 2533 W. 71st Street
M g 1410 So. 50th Avė., Cicero

* ♦ Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

PHILLIPS - LABANAUSKAS
4307 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArd* 7-340)

BUTKUS - VASAITIS
'44b So. 50tb Avė, Cicero, Ilk Tek: OLympic 2-1004 |

&o. CALIFORNIA AVE. _ Tek: LAfayette 3-3572 I

GEOKGE F. RUDMINAS B 
<319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArda 7-1x38 -113» j 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) ■ 

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 I
'1028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hill*, IU. 874-4411 į

<354 So. HALSTED STREET Tek YArdi 719)

* — Naųienos. Lni<*xu, a, m. Wednesday, March 11, 1981
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J. Šoliūno vedamuose Amerikos prezi
dentai ir Vasario Šešioliktoji

Jau kuris laikas, kai J. Šoliūnas Įsitaisė Drauge ra- 
• syti vedamuosius. Paprastai laikraščio vedamieji at
skleidžia ir to laikraščio pagrindine, “vedamąją lini
ją”. Nejaugi, Draugo vedamoji linija būtų opozicijoje 
dabartinei Amerikos valdžiai, jos prezidentui? J. Šo
liūno, vasario mėn. 24 d. Draugo laidoje atspausdintas 
labai keistu pavadinimu vedamasis: “Dievo greičiu — 
pone prezidente”, kuris perdėm pašvęstas Amerikos 
prezidento kritikai. ‘-Atrodytų, kad šio vedamojo rašė- 
jas, tartum būtų “kvalifikuotas ekonomistas”*. ir kaip 
teks, išdrožia Amerikos prezidentui jo daromas ekono
mines klaidas; rėžia.;tiesiog iš- peties, kad pabudo “mi
lijonieriai”, kai ' Washingtono sostinėn atsirado nauja
sis prezidentas. Išeitų, kad Amerikos milijonieriai iki 
šiol ramiai sau snaudė. Ir staiga pabudo, jo žodžiais ta- 
rant, kai prezidentas pradėjo nuo “šlaunies šaudyti“. 
Nežinau, ką reiškia toks jo išsireiškimas — “šaudyti 
nuo šlaunies?” Klausinėjau, karo moksluose Įgudusių 
žinovų, ką reiškia “nuo šlaunies šaudyti”, deja, nė vie
nas man negalėjo paaiškinti. Pagaliau, nei lituanistai 
tokio išsireiškimo negirdėjo. GreiČausiai tai bus kaž 
koks vergiškas iš anglų šnekos vertimas.

J. šoliūnas savo “mokslui” paremti cituoja, kaip 
tikras liberalas, liberalų skirtą prezidentui kritiką. 
Daugiausia jis puola, kam prezidentas užsimojo suma
žinti krašto išlaidas. Mat, jo manymu, jis nežino nei ką 
pasirinkti patarėjais, nes tokiais yra tik prekybinės 
bendrovės, kurių jis klusniai klauso.

Jis ironiškai atsiliepia, kad prezidento sudarytas 
“ministrų” sąrašas nepadarys gėdos nė vienam milijo
nierių klubui. 0 prezidento paskelbtoji programa jį 
gąsdina, nes jis pataikauja šio krašto klikai. Jis pašai
piai atsiliepia apie prezidento vyrus, juos išvadinda
mas Reagano “milijonierių klubu”.

Paskaičius toki J. šoliūno vedamąjį, atrodo, kad 
Draugo redakcijoje yra kažkas netvarkoje. Juk taip 
kritikuoti prezidento asmenį ir taip šaipytis iš šio kraš
to vyriausybės, ar lietuviams naudinga ir iš viso ar 
reikalinga? Kažin ar išmintinga Draugui skleisti to

kius pasišaipymus apie šio krašto prezidentą, kai ji 
Amerikos visuomenė tokia balsų dauguma išsirinko ir 
jam patikėjo vadovauti šiam kraštui? Tuo tarpu J. 
Šoliūnas Drauge rašo, kad reikia abejoti prezidento 
nuoširdumu ir cituoja kaž kokio komunsto Mikio pasi
tyčiojimą iš prezidento gudrumo, mat, ar jis bus pajė
gus suprasti viso krašto padėtį. Peršasi mintis, kodėl 
prezidentas nepasikvietė ir nepasiklausė J. Šoliūno, ko
kia gi yra padėtis krašte? O ypač Alabamoje, reik ma
nyti, kurios J. Šoliūnas yra geriausias žinovas.

J. Šoliūnui užkliuvo prezidento įvesdinimo iškil
mės, kam, girdi, jos švitėjo “elegancija”, Jis rašo ir 
apie kažkokias “Mėlynas akis”, kurios žvilgėjo praban
gos barškinimu. Ką reiškia tokia jo “kritika”, sunku 
suprasti. Kažin ar ją suprastų ir pats Saliamonas. i

♦

Pagaliau, jis nudžiunga, kad tokį prezidento užsi
motą planą gali opozicija atmetė. Kaž kaip užgauliai 
skamba tas jo nuolatinis kartojimas “turtingieji”, “mi
lijonieriai”, lyg tai būtų pasiskolintas iš Maskvos bol
ševikinės propagandos, kurioje kaliojami turtingesnie
ji, juos pravardžiuojant “buržujais”. O be to, ar buvo 
kada Amerikos valdžia sudalyta iš “biedniokų” ?

Tikrai reik stebėtis J. šoliūno liberališkumu. Jis sa
vo “kritikai”, skirtai prezidentui, naudojasi tik libera
lų demokratų spauda. Jis nepacituoja tos daugumos, ku
ri remia prezidentą. Taip pat Draugo skaitytojai no
rėtų išgirsti, ką gi J. Šoliūnas siūlo, kaip . reiktų slo
pinti besiplečiančią infliaciją.

Kaž kodėl Drauge visą laiką pučia vėjai, nepalan
kūs Amerikos vyriausybei? Juos pūtė dar netaip se
niai išėjęs Į pensiją vienas iš redaktorių, o dabar Įsitai
sė ir J. Šoliūnas.

Šia prega norėčiau paliesti dar vieną J. Šoliūno ve
damąjį, pavadintą “Mes paaukojam jie pasiaukojo”, 
atspausdintą tame pačiame Drauge,-.kovo mėn. 4 d. lai
doje. Jame jis. rašo savo pasipiktinimą, kodėl Vasario 
16-sios šventės proga renkamos aukos. Savo pasipik
tinimą paremia taip: “Prezidentas grįžusius pasveiki
no ir surengė priėmimą”. Bet jam keista, kad iškilmės 
rengėjai neberinko aukų. Jo supratimu pasielgė “nelie
tuviškai”. Tai bent palyginimas! Juk toks palyginimas 
yra tikra nesąmonė... .

Jis siūlo reformuoti Vasario 16-sios minėjimą. Jo 
išmanymu, kad Vasario 16-ji turėtų būt vyriausiu sa
vanorių pagerbimo mometu, nes Vas. 16 priklauso tik 
savanoriams. Tai jau J. Šoliūno svaičiojimas. Man ro
dos, kad Tautos Šventė priklauso ne vien savanoriams, 
bet visai Tautai. Tokios nesąmonės niekas iki šiol ne
buvo skelbęs. Norėčiau jo paklausti, kam ši šventė ati
teks, kai savanoriai išmirs? Juk jie žmonės ir amžinai 
negyvens, ar su jų mirtimi ir Vasario 16-ji mirs?

Jis atsiliepia su panieka ir apie lietuviu klubus, 
kurie, jo išmone, neturėtų kaitų nešti trispalvės su sa
vanoriais minėjimo metu. Nejaugi jo manymu, jie bū
tų kokių nusikaltėlių klika, kad jiems nederėtų kartu 
su savanoriais dalyvauti Tautos Šventėje?

Tiesa, kad savanoriai liejo krauja, bet kodėl tik 
jiems priklauso Vasario 16-ji? Ar kraujo neliejo ir 
savo gyvybės nepaaukojo tūkstančiai mūsų partizanų? 
Ar jiems Vasario 16-ji nepriklauso? Ar ji nepriklauso 
ir tiems, kurie buvo bolševikų nukauti ir nužudyti? Ar 
ji nepriklauso ir tiems, kurie šiandien veikia laisvinimo 
veiklą, kurie aukoja savo sunkiai uždirbą pinigą lais- 
vės reikalui?

Iš viso keista, kad J. Šoliūnas ėmėsi • mus mokyti 
lietuviško tautiškumo ir patriotizmo. Tokią pamoką

K. Žoromskis Naturmortas

V L. BAKLJJNAS

PASTABOS IŠ TOLO
(Tęsinys)

Kaip jau “Naujienose“ bu
vau pastebėjęs — ALTo Los 
Angeles skyriaus 40-ties metų 
veiklos sukaktis rengiamasi iš
kilmingai paminėti kovo mėn. 
7 d., šeštadienį, vakare 7 vai, 
— akademija Lietuvių Tauti
niuose namuose. Į minėjimą 
yra pakviestas ALTo centro

kuopa skaitlingame metinia
me susirinkime išsirinko nau
ją valdybą, kurią dabar suda
ro: pirmininkas Jonas Ruokis, 
vicepirmininkas Jonas Džem 
kaitis, sekretorius Vladas Ra
čius, iždininkas Jonas Avižie
nis, motery vadovė Judita Pa
škauskienė.. Revizijos koitiTsi- 

valdybos pirmininkas dr. Ka- ja: pirminiį^ąszJorias7 Venc^
zys Šidlauskas, kuris daugelio 
čia labai. laukiamas. Po akade
mijos bus režisierės Dailios 
Alackialienės paruošta prog
rama, o po to saunūs pietūs 
— su šampanu, vynu ir lie
tuviška muzika. Įžanga-12.50 
dol. asmeniui Bilietai gauna
mi pas bet kurį skyriaus narį. 
Tą labai darbščią valdybą su
daro: pirmininkas — Feliksas 
Masaitis, vicepirmininkas An
tanas Skiritis ir Aloyzas Pe
čiulis, eksekutyvinė sekretore 
Rūta Šakienė, sekretorius Rim 
vvdas Paškauskas iždininkas 
Kazys Prišmantas ir finansų 
sekretorius Simas Kvečas.

SENOS -- NAUJOS VAL
DYBOS

Vaasrio mėn. bėgyje kai ku
rios Lės' Angeles organizacijos 
turėjo savo metinius susi
rinkimus, kuriuose buvo iš
rinktos naujos ar perrinKtos 
senos valdybos dar vieneriems 
metams.

Šauliu Juozo DaumantoC

kus, sekretorius Mykolas Ba- 
į rauskas ir narys Stasys Lisec- 
I kas.

Kuopos garbės teismas: To
mas Sereika, Juozas Mitktis ir 
Regina Jurkūnienė. Rašytojas 
— laureatas Jurgis Gliaudą ir 
anksčiau buvęs ilgametis kuo
pos pirmininkas K. Karuža iš
rinkti garbės šauliais.

Lietuvos Dukterų Draugija 
savo susirinkime paliko tą pa
čia valdvba dar vieneriems 
metams, tokioje sudėtyje: pir
mininkė — Salomėja Šakienė, 
sekretorė — Irena Liuter, iž
dininkė — Angelė Vaicekaus
kienė, socialiniu reikalų vedė
ja — Valė Baltušienė, sekma
dienio kavučių tvarkytoja — 
Antanina Uldukienė; Taip pat 
ta pati liko ir revizijos komi
sija: Aldona Audronienė ir 
Adelė Bajalienė.

z* V

Los Angeles lietuvių filate
listų draugija taip pat perrin
ko savo valdybą, kurioje da-

jam reiktų pradėti nuo savęs.
A. Svilonis

bar yra: pirmininkas — Ka
zys Karužą, sekertorius— Aru 
nas Banionis ir iždininkas Gre 
gorius Radvenis. DrauSUa tu
ri 25 narius, kurie keičiasi pa
što ženklais, perka - parduoda 
lietuviškus banknotus ir mo
netas, susirašinėja su kitais 
filatelistais.
Radijo klubo valdyba tretiems 
melams

Vasario 8 d. įvykusiame Ka
lifornijos Lietuvių Radijo Klu 
bo (sąrašuose turinčio arti 
dviejų šimtų narių) metiniame 
susirinkime, kuriame dalyva
vo virš 100 narių, perrinkta 
(visuotiniu susirinkusiųjų su
tikimu—nei vienam neparisa- 
kius prieš) ta pati valdyba 
jau tretiems metams iš eilės: 
kurioje yra: D. Kaškelienė — 
pirmininkė, Vi. Gilys, VI. Ba- 
kūnas, H. Bajalis, Pr. Gustas, 
O. Macėnienė ir J. Gedminas. 
Taip pat palikta ta pati revizi
jos komisija: A. Giedraitis, A. 
Markevičius ir Br. Morkis.
Bražinską byla Los Angeles

Vasario 23 ir 24 d. d. .Imi
gracijos Departamento teisme 
Los Angeles buvo peržiūrima
Prano ir Algirdo Bražinskų de 
portavimo byla, kurioje jokio 
sprendimo (galutinio) nepa- 
daryta? nes teisėjas bylą per
siuntė Valstybės Departamen
tui —atsiklausdamas to Depar
tamento _nzuomonės. Bražinskų 

t#£yokatėi E. Armonienei, ku- 
:'ri buvo atvykusi iš Baltimo- 
rės, teisėjas davė 30 dienų lai
ko — gauti įrodančią ją mgr 
džiagą už ką ir kokia^h^Kfe^ 
me buvo Brazinskai-^Mu&austi 

- Tįifkįjoje, kai juodu 1970 m. 
nukreipė sovietų lėktuvą į 
Turkiją.

Teisėjas leido Los Angeles 
tuo laiku beviešintiems Simui 
Kudirkai ir Vladui šakaliui 
padaryti pareiškimus apie pa
dėtį Lietuvoje ir mirtiną pa
vojų Bražinskam, jei jie būth 
grąžinti Sovietų Rusijon, ko 
reikalauja sovietai. Manoma, 
kad S. Kudirkos ir V. šakalio 
autoritetingi pareiškimai tu
rės lemiamos reikšmės ne tik 
bylos eigai, bet ir sprendi
mui.

Kadangi byla atsidūrė Val
stybės Departamente, tai ne
reikia būti teisės žinovui, už
tenka būti tik lietuviu, jei su- 
prasti, kad reikės masinio lie
tuvių balso (laiškais ar tele
gramomis Valstybės Departa
mentui) — prašančio ar rei
kalaujančio politinės glogos 
(egzilo) teisės pasilikti Ame
rikoje abiems Bražinskams. 
Jš Los Angeles telegramos į

(Nukelta į penktą puslapy

P. L.

KŠYŽANOVSKIO BE CENZŪROS
VILNIAUS “MATEČNIKAS”

(Tęsinys)

Dėmesio vertas lenkų majoro Katowicz pla
nas vardu — “Ostra-Brama” (Aušros Vartai), 
pagal kuri lenkų partizanai planavo (dalinai pa
vyko) išvyti iš Vilniaus vokiečius ir jį pirm bol
ševikų užimti.

Vadovaujantis planu, numatyta vilniečių ir 
naugardiečių sukilėlių jėgų kortcertracija prie 
Vilniaus ir miesto užpuolimas pirm bolševikų iš 
rytų apgulimą. Iki bolševikų užėmimo, esą, laiko 
užtektų įsteigti politinę ir adiminstracinę Valdžią 
(mano pabraukta) ir tuo įvykį pastatyti prieš 
faktą. Katovičiaus plano operacija Ostra- 
Brama” iškilo viešumon 1944. VI. 12 d, ir buvo 
Vilniaus ir Naugarduko apygardų komendantų 
(sukilėlių) Varšuvoje aptarta ir vyriausios Var
šuvos komandos priimta, kaip “Operacija Os’ra- 
Brama’ patvirtinta.

Atsižvelgiant į bolševikų rytų fronte sėkmės 
'r į vakarus greitą slinkimą, Vilniaus puolimui 
ermir:a= buvo skubotai numatytas naktį iš liepos 

7 i 8 d., 1944 n: Vėliau dar sutrumpintas iš 6 j 7 lie
pos. Naugarduk') kovotojai prisilaikė dar 150 km. 
run Vilniaus T>ime laikotarpyje Katovič’aus ne

teko rankos ir vietoje jo vadovu paskirtas gen. 
Vilk. ■ ‘ '

Vokiečių fronto kariuomenei vadovavo gen. 
Stahel.Lenkų puolimas prasidėjo numatytą datą - 
6 Į 7 d. liepos. Puolime dalyvavo apie 3,500 kovoto
jų (3-čia ir 8 Vilniaus brigados, 1-mas, 3-čias, 5-as 
ir Naugarduko katalionai) kas sudarė 50% pajė
gų “L’ordre de bataille” (pranc.).

Nepaisant atakavusių kietos laikysenos rink
tinių lenkų dalinių, centrinius bunkerio sutvirti- 

jirimus, patyrus didelius nuostolius, tuojaus aišku 
įbuvo, kad apginkluotiems lengvais pėstininkų 
ginklais rieštas neperkandamas. Gen. Wik, asme
niškai puolimą vedęs, įsakė trauktis. Užtikrintą 
pasisekimą galima buvo pastebėti Vilijos deši
niajame krante. Kalvarijos srityj, Boleslavai 
ZigUrny’ui vadovaujant. Ten per upę persikėlė it 
į miesto vidurį įsiveržė. Taip pat “Zarzecže*’ 
(Užupy) srity, kap. Grzesak - Czarny vadovau
jant, tuo keliu einant (baltą-raudoną vėliava už- 
pliavėsavo ant Pilies Kalno bokšto(na baszeie Go- 
,ry Zamkovej).

Miestas tuo metu tapo sovietų kariuomenės 
dalinių apgultas, kurių didesnioji dalis įvyko ko
von miesto gatvėse, gi kiti, aplenkę Vilnių, perse
kiojo vakarų kryptimi priešą.

Po to, prasidėjo keletas dienų sovietų — len
kų idilijos laikotarpis. Abi šalys siekė prieiti prie 
kariuomenių abipusio, ilgesnėn skalėn, bendro 
veikimo, be politinio aspekto koordinavimo. Buvo

kalba apie poros pėstininkų divizijų ir kavaleri- i 
jos brigados, apginkluojant ir operacijose vado- i 
vaujant sovietų vadovybei, tačiau politiniu po
žiūriu Londono Vyriausybei priklausančių (Len
kų-egzilinei).

Toji nuostabi struktūra buvo Įsteigta viešu
mai ir vos tik poros dienų laikotarpiui. Liepos 17 
d. gen. Wilk buvo įkalintas. Tą patį sulaukė ir jo 
karininkų korpusas. Lenkų kariuomenės daliniai 
daugumoje buvo apsupti, nuginkluoti ir Į sovieti- 
tinius lagerius išvežti. Dalis spruko Į Rudnikų gi
rią, gi vėliau į Nackių miškus.

“Operacija Ostra Brama” Įgavo, rašo auto
rius, skirtingą politinį atspalvį ( 1944 m. liepos vi
dury, kuomet sovietų spauda pradėjo talpinti ko- 

i munikatus, tvirtinant, kad Vilnaus įmestas (vie- 
I nintelį kartą panaudojo — “Vilnius” ) tapo sovie

tų kariuomenės paimtas, dalyvaujant žymiam 
(wybltny) lietuvių^ partizanų daliniui”, pastebi 
autorius.

“Epilogas Katowicz’iaus ir jo dalinio buvo 
vienas paskutiniųjų ginkluotu protestu pavergtos 1 
žemės, kurią svetima jėga išplėšė iš Lenkijos”, 
baigė Bronislaw Krzyfanowski “Be cenzūros Wi- 
lenski Matecznik”, 1939 — 1944, lenkų literatūros 
instituto, “Kultūros” bibliotekos tomas 304, 1979 
metų, Paryžiuje, 262 puslapių leidiny.

P. L.
(Pabaiga) '

ELENA JABLONSKIENĖ
JŪRA

Jūroje bangos su saule žaidžia.
Čia jos pakyla, čia nusileidžia, 
Pribėgus kraštą, rodos, pražūva 
ir atsisukus skuba Į jūrą.

Mėlyna jūra visad banguoja, 
Tartum, mažyčiui lingė linguoja.
Pažaisti kviečia kas tik ant kranto, 
Supa kaip vaikus ant savo rankų.

šniokšia, siūbuoja, pasaką seka, 
•Kartais per veidą su ranka plaka.
Pagavus stumia, kurį apgauna, 
Bangos paleidžia, bangos pagauna . . .

Šventosios uoste.

1 — Naujienos, Chicago, (]]., Wednesday, March 11, 1981



ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rddyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana*', 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 00632

OR. PAUL V. DARGIS 
OYDYTOJA* (R CHIRURGAS 

Wrr*ęh««Ter Corrmunity rhnlko* 
Medicinom direktorių*

19M K Manbelm R< Wostch^twr, IL 
VALANDOS. 3—0 darbo dienoms ir

T»l.: 542-2727 arba 542-272?

SS J-5*9J

GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 
5PECIALYBŠ AKIŲ LiGv* 

♦Gird Strtst 
-a^uao* pzgfe

Chicago, Illinois 60629 
/Telef. 778-5374

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

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 VV. 71st Street

M ‘’Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

i
1
i
Ii

Dli. PLEUKAS
QPTOMMTR1STM

KALBA LLLTUVIŽKA1 
71 SL TeL 737-514$

llLTLUfc Jr’ZlULfco 12
"cuuuci iexiae«'*

Jza&iyu iret.

SUSIRINKIMŲ
KOM AS ŽOLYNAS iš Marquette Parko pakeltas Scąndard 
Federal Taūpymo ir Skolinimo bendrovės, esančios 4192 
Archer Avė., vicepirmininko asistentu. Jis gimė Lietuvoje, 
baigė Vytauto Didžiojo universitete teisę. Amerikon atvyko 
iš Australijos I960 m. ir pradėjo tarnauti bendrovės buhal

terijoje. JAV-se jis baigė Finansinių mokslų institutą.4

Lictuvių Tautinių kapinių kons
titucijos klausimą. Buvo sudary
ta komisija konstitucijai paruoš
ti. Tai komisijai pirmininkavo 
Matas Batutis, bet iš pranešimų 
atrodė, kad visą reikalą tvarkė 
Antanas Povilonis. Susidarė 
įspūdis, kad jis viską paruošė, o 
susirinkusiems reikėjo tiktai pa
tvirtinti ir vi^cas bus baigta, 
Povilonio konstitucija bus jo 
pakepta.

Kitaip į reikalą pažiūrėjo susi
rinkusieji. Mykolas Pranevičius 
pranešė, kad tokia konstitucija, 
kokią Povilaitis paruošė, negali 
būti priimta, nes ten yra daug 
dalykų, kurių konstitucijoj ne
turėtų būti. Konstitucijoje su
žymėti bendri nuostatai, bet ne 
visos smulkmenos. Pranevičius 
patarė šio projekto nepriimti, 
nes niekas taip nedaro.

Vienas inžinierius, sklypo sa
vininkas, storu ir garsiu balsu 
tarė: “Dabartinė konstitucija ne
gera. Aiškiai matyti, kad žmo
nės, kurie ją ruošė, nežinojo, ką 
darė. Aš siūlau išrinkti 3 žmonių 
komisiją konstitucijos projektui 
oaruošti”. Gaila, kad neatsirado, 
kas tokiam pasiūlymui būtų pri
taręs.

Pirmininkavo Batutis. Jis žino, 
kad paruostas projektas nebe
tinka. Jam buvo aišku, kad šia-1 
me susirinkime Povilonio pa
ruoštas projektas nebus priim
tas, todėl jis ir buvo nuolaidus. 
Jis pasakė:

— Mes paruošėme naują pro- 
;ektą. Mes galime konstitucijos 
klausimą atidėti... Mes padary
sime taip, kaip Jūs norėsite.

Iš visko matėsi, kad apie nau
ją kapinių paruoštą projektą 
Batutas daugiau žinojo, todėl ne- 
sispyrė dėl nepriimtino dalyko. 
Kitaip galvojo kitas komisijos 
narys. Jis norėjo, kad projektas 
būtų priimtas, bet neišdegė.

Reporteris
(Bus daugiau)

|

<

MwiCMifeSRifec

LAIDOTUVIŲ BIREKTORIl’SCHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika V Evans

fl

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000EUDEIKIPensininky Sąjungos vaidyba kvle- Į 

čia visus S-gos narius ir norinčius j

i 2 vaL popiet Šaunų namuose, 24±7 
W. 43ra St. Bus valdybos praneši
mai, įspūdžių pasidalinimas visų ru
pimais Klausimais ir ta proga bus ga
lima sumokėti nario moKesti. V-ba

1 L'MiV A 0 QI7TD1 cla visus ^-gos narius ir norinčius
Lrle U JL-Lo; įstoti nariais į susirinkimą kovo 11. d.

INKSTŲ, PŪSLES IK 
PROSTATOS CHIRURGE A 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos; antrad. 1—1 popiet, 
Ketvutad. 5—1 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 7/6-2b80, 

Rezidencijos tolei*: 448-5545

t ŠILEIKIS, O. P
IlP&TBUU - Proulx. Dti |

SDĮesss Į
•i** if su į ■ £

Lietuvių Tautinių kapinių sklypų savi
ninkų metinis susirinkimas

Praeitą sekmadienį, kovo 8 d. rino, nes šiais metais nebuvo nė 
popietę Dariaus-Girėno salėje vieno svarbesnio klausimo, dėl 
įvyko metinis Lietuvių Tautinių 

j kapinių sklypų savininkų šauk-
_ J tas susirinkimas. Direktoriai su-

' j sirinko laiku, o Jonas Jokubonis, 
kapinių pirmininkas, pradėjo'

i susirinkimą skelbtu laiku.
Diena pasitaikė graži, ne šalta, 

todėl ir susirinko virš pusantro 
šimto žmonių. Niekas jų netik-

DR. C. K. BOSELIS
Prostatos, Laksią ir šlapume 

takų ehinirgija.
6025 CKNTKAL AVK

at. Petersouig, Ela. 33711?
Tol (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

M OVIN G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

PASTABOS IŠ TŪLO
Atkelta iš 4 psl.5

I Washingtoną (Valst. 
J jau plaukia.

Lietuvė kompozitorė Los An
geles 200 metų jubiliejuje
Los Angeels miesto įkūrimo 

200 metų sukakties proga, be
kitų plačios minėjimo prog
ramos aspektų, tą dviejų šimt 
mečių sukaktį savo keliu mini 
ir radijo stotys. Vienu iš la
biausiai mėgiamų stočių (dau
giausiai duodanti klasikinės 
muziko išviso ir labai daug ope. 
rų KFAC praeito sekmad., ko-j 
vo 1 d., savo programoje pa
vadintoje “Los Angeles is the 
Place“ — transliavo kompo
zitorės Giedros Gudauflkie- 
uės (gyv. Santa Monikoj, Ca
lif.) kūrinių Loc Angeles vaiz
dai —“Los Angeles sketches“, 
kurį atliko pianistė Raimunda

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstu m ų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 IdL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

1159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IĮ. 60629

• * » «
Dail.ninko Jurgio Bičkau 

paroda
Nuo vasario mėn. 7 d.iki ko

vo mėn. 3 d. (Glendale (Los 
Angeles priemiestis) Brand Li
brary galerijoje vyko kanadi- 
škio dailininko Jurgio R au
kaus tapybos kūrinių paroda. 
Ypačiai pažymėtina tai, kad 
šią jo parodą globojo Kana
dos konsulatas, gi Ontario pro' 
vincijos kultūros departamen
tas parėmė tą parodą i__
doms net 1,000_ dolerių. Buvo 
išstatyta virš 50 darbų. J. Rač- 
kaus tapybos technika yra iš
skirtina tilo, kad jis Į šią dai-

buvę Kanadoje, Amerikoje, 
Europoje (Anglijoje, Prancū
zijoje, Ispanijoje, Liuksenbur- 
ge ir kt), kur visur galerijos 
ir muziejai yra įsigiję jo dar- 

1 kų. Ta aplinkybėj kad jo pa
rodą čia Los Angeles globojo 
Kanados konsutalas sako, kad 
dailininkas Jurgis Račkus yra 
pasiekęs aukšto dailės meno 
lygio, nes Kanados valdžia ne
globos kokio nors tik “šiaip 
sau“ dailininko.

Išsikalbėjus su Jurgiu Rač- 
kum paaiškėjo, kad jis yra ki
lęs iš senos žinomos Amerikos 
lietuvių veikėjų Prano ir 
Onos Račkų (jau senokai mi
rusių) giminės, nes Pranas 
Račkus buvo Jurgio dėdė. Dai 
liniukas Jurgis Račkus yra gi
męs 1927 m.
m. su tėvais
don

Lietuvoje, 1934 
atvvkcs Kana- •/ v

* *
Suspenduotas vėliavų 
iškėlimas prie rotušės

Raudonajai Kinijai pareiš
kus protestą dėl Taiavno vėlia
vos iškėlimo (Taivaho tautinės 

išlai- šventės proga) prie miesto ro
tušės, Los Angeles miesto ta
ryba suspendavo bet kokių

kurio galėtų Tkilti nesusiprati
mai. Sklypu savininkai norėjo 
pažiūrėti, kiek šįmet susirinks 
sklypų savininkų kapinių reika
lus svarstyti.

Pirmiausia kapinių sek re to
rius Motiejus Batutis perskaitė 
praeitų metų protokolą. Reikia j 

pripažinti, kad šįmet jis daugi 
sklandžiau perskaitė protokolą.* 
Lietuviškų žodžių ištarimas bu
vo daug aiškešnis ir lengvai bu
vo galima suprasti, ką jis nori 
pasakyti. Jis pramoko lietuviš
kai protokolą skaityti.

Vėliau jis perskaitė direktorių 
atliktų darbų atskaitą. Ji taip 
pat buvo geriau perskaityta ir 
priimta be pataisų.

Dar didesnę * pažangą padarė 
ižd. Alfredas Dargis. Anksčiau 
jis pradėdavo lietuviškai, o pa
baigdavo angliškai. Šįmet jo pra
nešimas buvo suprantamas ir 
aiškus. Visi buvo patenkinti, 
kad jis prižiūri kapinių iždą ir 
stengiasi pinigus ten investuoti, 
kur atneša kapinėms/ didesnį 
nuošimtį. Anksčiau Idbai gerai 
kapinių iždą prižiūrėdavo Bruno 
Klemka, o dabar gerai kapinių 
reikalus tvarko dabartinis iždi
ninkas A. Dargis.

Julius Kuzas padėkojo na
riams, kad jį išrinko.

Kiti direktoriai nieko nepra
nešė. tai susirinkusieji nežinojo.

Atsiųsta paminėti
• SPEAK UP, nr. 1, politinio 

ir ekonominio realizme! mėnesi
nis laikraštis anglų kalba. LeU’ 
džia ir redaguoja Giliaras Urbo
nas. Tai vienintelis pasaulyje 
prieškomunistinis leikraštis su 
plačia informacija apie komu
nizmą ir jo Įtaką kai kuriose, 
net religinėse, organizacijose- 

•JĮ turėtų remti ir prenumeruoti 
j-visi pavergtų tautų kilmės as
menys, o nešūkauti apie infor
macijos stoką. Metams kainuo
ja $10. Rašyti: Speak Up, Box 
272, Station B. To'ronto, Ont., 
Canada, M5T 2W2.

e 17 procentų amerikiečių ti- 
ki į astrologiją, t.y. žvaigždžių 
pozicijų poveikį į žmogaus gy-

• venimą. Į astrolo'giją tiki dvi- 
dubai daugiau moterų, negu 
vyrų.

O Vidutinis amerikietis sergaIlCbC, Ldl olXOLX U.lXkvlolC7J 1 llCZ.ii.KzJ w

ką jie naudingo kapinėse darė I ir guli lovoje 7 dienas metuose, 
Reikalas šiek tiek pagyvėjo, ir praleidžia dėl ligos 5 darbo 

kai pradėta svarstyti naujos dienas.

H

GAIDAS - DaIMID
Biriausia cr didžiausia laidojimo ištaiga

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 327-1741— 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

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

Telef. 476-2345

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių

AM8ULANSO
PATARNAVIMAI

TURIME 

KOPLYČIAS

MISOSE MIESTO 

DALYSE.

I

yPHILLIPS - LABANAUSKAS
4307 So. L1TUANICA AVĖ.

iš

MEET THE CHALLENGE!
Bu v. LPT valdybos nariui

* svetimų .vėliavų iškėlimą prie 
rotušės trims savaitėms. Tą-

lės meno sritį įvedė metalą — me laikotarpyje miesto taryba
glumini jų. Jis turbūt vienin
telis dailininkas, kuris piešia 

i ne tik ant popieriaus ar dro.i 
bės, bet ir ant specialiai pa
ruoštų, pagal jo išradimą, alu
mi ninių lapų. Jo parodų yra

j padarysianti atitinkamą nu
tarimą, kokios vėliavos galės 
būti ateityje prie rotušės 
keltos.

*

i

B

i
VANCE FUNERAL HOME

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

I

TeL: YArd* 7-340JBUTKUS - VASAITIS
•44b So. doth Ave^ Cicero, UL 1’eL: OLympic 2-100jPETRAS BIELIŪNAS
•148 oo. CAL1EORMA AVĖ. tek: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS

U19 So. L1TUANICA AVĖ. Te|.: YArd, 7-1x33 - 113>

I
JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštės automobiliams pastatyti
SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

VINCUI LAPINSKUI

irus,
Juozui, Lietuvoje seserims su

m
Stasei, broliui
dukUrėčiąi Aušrai ir Algirdui Sauliui, švof-

jo žmonai
šeimomis,
gerkai Angelai Poškaiticnci ir kitiems giminėms reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
•1028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL >74-4411

■
3

-
$

-

K

Buv. LI’T KU BO “KRIVFLe” 
VALDYBA ir NARIAI

<354 So. HALSTED STREET Cek YArdi 7-191

I >a :jieu<js. enuaxu. ft, JU. Wednesday. March 11. 1981



ATGARSIAI DETROITE VASARIO 
ŠESIOLIKTAJAI PRAĖJUS

susirinkimo jaunimas išsiskir
sto.

Toliau A. Nakas savo išve
džiojimuose teigia, kad Vasa
riu 16-sios diena tapo tauriau
siu laisvinimo simboliu ir kad 
aukos turėtų priklausyti tiems, 
k rie politinį laisvinimo dar
bu dirba Tiesa, jau 40 
metų politiam darbui vado
vauja Amerikos Lietuvių da
ryba ir Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas. Ar tai 
dar nepakanka Lietuvai Jais-’

Kaip praeitai-, taip ir šiai^ 
metais, prieš Vasario 16-ją pa-1 
sipylė spaudoje gausūs pasigy
rimai ir įvairūs puolimai iš Le 
B. viršūnių ir paskirų eilinių 
bendm<anenininku. Be atvan
gos, pakaitomis, stambiais ir J 
smulkiais išgalvotais melais, ■ 
-šmeižtais ir gandais buvo puo
lama Amerikos Lietuvių Tary
ba, Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas ir Regisruo- 
ta Lietuvių Bendruomenė. Na, • 
žinoma, ir Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centras nebuvo už- vinti dviejų veiksnių? Ar A. 
mirštąs. Ne komunistai^ bet i Nakas esąs vienas iš tų, kurie 
bendruomenės trubadūrai pra-, L. B. monopolį į Vasario 16- 
vardžiavo lietuvius renegatais1 sios aukas ragais 
ir surogatais. I 
nys, Kamantas, 
kiti .smulkesni 

: kaip detroitietis 
jų neatsiliko ir 
pasiruošęs liežuviu, dantimis ir 
kumščiais argumentus parem
ti. Nepertoliausia švaistėsi iš_ 
p u rt es f n m t i n i n k u sek re toriu s.

Kada ir kur rašė bendruome 
nininkų vadai, teatsako kitas, 
o aš,delroitietė?bandysiu paaiš
kinti daugiau apie detroitie- 

. čius — išblyškusį Liną ir (pa
raudonavusį aukų rinkėją) iš
kilų žurnalistą. Seku spaudą 
ir žmones ką jie daro ir ką jie 

_ rašo. Kiek pastebėjau tai p.
A. Nakas i š r *y š k ė j o ne p a s to - 

Z v u m u : orga n i z ac lj < nuko
si, 
rodo, 
rinkas 
teisvbc

ir nagais gi-J 
kad jis ka-‘ 

Gečys, Gaila ir daise ALTą gynė. Jis puolė ga- 
pavarančiai, na stipriai tik Tautinę Sąjun

gą. Tą visą atliko per spaudą 
‘'Naujienose“, užvesdamas be 
reikalingus ginčus su tautinin
kais Detroite. A. Nakas kaip 
socialdemokratas, be abejo, 
norėjo kad jo ideologija būtų 
pagarboje. Rodos, kad niekas 
jos ir nešnieižė. .

štai, dabar A. Nakas puola 
nagais ir r a g;
B. Jei A. Nakas būtų bent pert 
nagą demokratas, kitaip 
vojančius 
kinti

Skiniukas

Prieš trejus metus paveiksle matoma mergaitė va
dovavo ‘’Dešimtukų maišui”, kai buvo renkami pini
gai sergantiems jauniems žmonėms. Ji prašo padėti 

paraližudtuosius gydyti.

go, Ill., prie ankstyvai pratęstos 
prenumeratos pridėjo $10 auką 
kalendoriui. Po $5 tuo pat tikslu 
atsiuntė: mokyt. Liuda Dubaus- 
kienė iš Cicero, P. Kavaliauskas 
iš Bridgeporto ir J. Lekas iš 
Marquette Parko. Dail. Anasta
zija ir Antanas Tamc'saičiai iš 
Kingston, Out., atsiuntė $2. Dė
kui visiems.

Į — Stas£ ir Kazys UleviČiai, 
! Crystal Lake, III., veiklūs vlsuo- 
I menėje, lietuviškų knygų ir 
’ spaudos mylėtojai bei palaiky- 
! tojai, užsakydami lietuviškų 
knygų, 7 dol. likutį paaukojo
Naujienoms. Dėkui. 22’2 W. Cermak Road

— Dėkui poniai Valentinai 
Bandau iš Brighton Parko už

’ ankstyvą prenumeratos pratęsi-

i, keičia spalvą ir būSąJįlA/-^ 
j anr augia tf rūpu dale
is šalies užkalti, bet ne
parašyti.
žinau jis buvo karštas

Kieno gi pastangomis 
. žiavote j Ameriką? --- .

AiŲįeęiJcds Licluviij T 
kiįįirįą’Įkūrė ankštybe* ni

Kiek 
socialdemokratas, o dabar jau 
priisidėjo prie frontininkų. 
Kiek anksčiau jis rašė į Nau
jienas įr jose be gailesčio puo
lė tautiiiinkus. Atrodė, tartum, 
tautininkai norėję A. Nakui 
plaukus nurauti. Dabar jis i 
“Naujiepas^ sustojo rašos ir 
kiek teko nugirsti, nebeskaito 
ir kitais " įtaigoja jų neskai
tyti f'virto jų amžinas priešas. 
Ką ansciau gyrė, dabar pei
kia.

Dienraštyje "DraugĮak“, va
sario 5 dienos laidoje, p. A.Na
kas su nagais ir su ragais, iš
sijuosęs gina L. B. manopolį. 
Jis rašo, kad i L. B. darbus 
jungiasi pati jauniausioji in
teligentų karta. Deja, kur ta 
jauniausioji karta randasi? Ro
dos, kad jos nesimato. lieško. 
me tos jauniausios kartos jau 
apie 20 ar daugiau metų. Jos 
labai trūksta L, B. metiniame 
apylinkės susirinkime, kai 
reik sudaryti valdyba, *■ %. 4L 7

gaiš Registruotą L Lui R. Reaganą, kad kaip nors 
’ - ' ’ ’ prilįstų arčiau prie R. Reaga-

....................  gal.’ no ir jo žmonos. Na ir nusifoto 
jam rieiliretip Yiie.1 grafavo, ir įsidėjo Į biuletenį.

Šįmet per Vasario 16-sios iš
kilmes prisivijo prie durų se
natorių C. Levin ir taip pat 
nusifotografavo. Aišku, kitais 
metais L. Bendruomenės dar
bų biuletenyje 
kaip V. Katkus 
natoriumi.

Toliau^ dar 
žvelkime, ka darė V. Kutkaus 
adjutantas L. Stonys. O gi, da
lino publikai Vasario 16-sios 

k.^^i iškilmių metu senatorių šmei- 
"žiantį paskvilį. Smerkia sena

torių kaip Sovietų Sąjungos
( šydą kuris nėra pageidauja-Į 
mas kaip Vasario 16-tos Kalbė- 

, Jei senatorius apie tai 
; sužinotu liktu lietuviams anų C J c
žinąs priešas.

Teko patirti kaip užpraei
tais metais Dievulis pasišau
kė amžinau poilsin L. Stonio 

. tėvelį. Linas taip įpyko ant 
I ALTo ir VLIKo ir Regiestruo- 
. tos L. B , kad veda nesąmonių 1 . gai kerštingą kovą. Jis šmei-i 
žia bet ką ir bet kur, net ir

alva-
r ne

emi_’

prie 
ALTui 

j

bus radoina. 
tarėsi su se-

gražiau. Pa_

Vasario 16-sios iškilmingo mi
nėjimo metu.

Atleisk jiems, Viešpatie, nes 
nežino ką daro.

V. Rakštyte

Namai, imi — PardarimaJ 
REAL ESTATE FOR SAL!

Namai, 2*m4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Ji ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 15SIMOKEJ1MA1S.

VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

I d.iAMjvų pieiiuinri 

i mą ir už $6 auką.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Chicago, Ill Tek Virginia 74743

BUTŲ NUOMAVIMAS 
s NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.
.VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTO)RA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS ĘESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko

. rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
> 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai Dar- 
duoti. Neaukšta kaina.

grąniai? s ę
A. Nakas - -prisideda 

frojitininku VLIKui ir 
griauti. Ir taip begalo...

— Argi nežinote, kai
mauto. Geėio ir kitu bendruoJ 
menininkų dukros “laisvino 
Lietuvą su Petronio ir 
parsidavėlių pagalba?

Praeitais metais • Sovietai • 
šventė su didelėmis ’ iškilmė-1 
mis Lietuvos ręspublikos. 40 ..1 , ; toj as,metų išvadavimą 9 is buržua-’ 
zinio jungo. Tose iškilmėse da
lyvavo^ kaip jau mimjau, Ka
mantai tė ir Gečytė, kurios bu
vo globojamos Petronio 
zakevičiaus ir kitų 
padlaižį!.

A. Nakas skardena,būk Wa 
shingtone L*. B. išrūpino teisę 
skirti naujus Lietuvos diplo
matus. Tikrumoje buvo ki
taip. Tą reikalą sutvarkė VLL 
Kas ir ALTas.

L.B, klika Washingtono so
delyje su prezidentiene nusi
fotografavo. Tik pažiūrėki-5 
me, kokius triukus daro V J 
Kutkus Detroite. Praeitais me_j 
tais* per respublikonų kon^en- 

išciją bėgiojo su fotografu pas-

Ka-’ 
sovietinių*

1 hey call it 
"The Overnight Wonder 

« for constipation. ©
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder? Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 

morning, you’reown natural rhythm. Overnight. So in the 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is "The Overnight Wonder"? 
Ex-Lax' Pills. That’s right-pills from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimą----------- ----------------------------------- $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais .   $4.00

Minkštais viršeliais, tik_____________ $3.00
Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___ $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST. CHICAGO, IL 60608

— Už a.a. Ireną Sekmokienę, 
minint pirmąsias mirties meti-1 
nes, šv. Mišios bus atnašauja-, 
mos š.m. kovo piėn. 15 d., sek-1 
madienį, 12 vai. 15 inin. popiet 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Drau
gai ir pažįstami prašomi daly
vauti pamaldose ir prisiminti 
a.a. Ireną savo maldose.

—SLA 134-tcs Moterų kluopos 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
kovo 14 d., 12 vai., Chicago Sav
ings bendrovės patalpose, 6201 
S. Western Ave., Chicagoje. Vi
sos narės kviečiamos dalyvauti. | 
Po susirinkimo bus vaišės. V-ba !
— Zarasiškių klubo narių su

sirinkimas šaukiamas sekma
dienį, kovo 15 d., 2 vai. popiet- 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Į 
Nariai prašomi susirinkti laiku, i 
Reikės apsvarstyti klubo pava- ’ 
sarinio banketo ruesos reikalus.1  
Banketas įvyks balandžio 25 d. CORNER yellow BRICK OCTA- 
Vvčiu salėje. Klubo Valdvba GON BUNGALOW,’ stained glass bay 

windows, 3 ' bedrooms. Full attic. 
Recreation room, including kitchen, 
bath, bedroom.; Gas heat. .2 car drive-

Call Monday^ Friday after 6 P.M. 
434-0055

ŠIMAITIS REALTY
. Notary Public

Insurance, Income Tas

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

Klubo Valdyba
— Zarasiškių klubo valdyba

1981 metams: Petras Blekys in brick garage. $88,900.
— pirm., Kazys čiuras — vice- 
pirm., Petras Padvaiskas — sek
retorius, Jonas Krumplys — ka-. real estate — out of town

Parengimų kortlisija: Namai, žemė — Už miesto ribų

— Sol. Aušra Baronaitytė, 
akompanuojant Manigirdui Mo

ir Regina Krutulytė.

SAVININKAS PARDUODA
2 butų, 6 metų senumo mūrinį 
namą su baldais, 2 mašinų gar.

Informacijoms rašyti:

— Dėkui Mvkolui Veliuonai, 
Baltimore, Md., už ankstyvą 
prenumeratos pratęsimą, gerus 
linkėjimus ir už $10 auką.

— Marija ir Alfonsas Ridikai, 
Afton, N.Y., dėkodami už lai-1 

1 mėtą dovaną ir pratęsdami pre
numeratą, atsiuntė $10 auką, sininkas. 
Dėkui. Malonu pastebėti, kad Ona Blekienė ir Alf. čičelis. 
jie laimėjo mūsų rėmėjo Prano 
Adomaičio įteikta dovana.

— Jonas Dalbokas, Los Ange- tekaičiui,
l ies, Gal., anksčiau gyvenęs čika-. išpildys meninę programą Euge-1 

Ilgoje, įvairiomis progomis pare
mia. Naujienų leidimą. Dėkui Inimcf premijos įteikimo iškil- 
už ankstyvą prenumeratos pra- mėse, kurios įvyks š. m. kovo 
tęsimą, gerus linkėjimus ir už mėn. 13 d., penktadienį,. 7:30

I vai. vak. Jaunimo Centro kavi
nėje. Visuomenė kviečiama gau-, 
šiai dalyvauti. Įėjimas veltui, j

i — š. m. kovo 29 d., sekma- MURPHY’S PARTY RENTALS 
- dienį, 2:30 vai. po’piet Floridoje, 
J Miami Lietuvių klube, bus vai- 
k dinama komedija “Uošvė į na-' 
1 mus — tylos nebus’’. Vaidinimą 
Į atliks vaidintojų grupė iš St. 
j Petersburg. Ruošia šaulių Auš- 
| ros kuopa. Prašome visus lietu- 
5 vius atsilankyti į linksmos ko- 
" medijos vaidinimą. K. P.
* — V’iktoras Šimaitis pildo

INCOME TAX Šimaitis Realty 
r Įstaigoje, 2951 W. 63rd Street, 
g Darbo valandos kasdien nuo 
1 10 vai. ryto. Tel.: 436-7878 arba 
t 763-0337. (Pi.) i

$10 auką.
— Frank Bastys, North Chica-

I SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MAKUA NOREZKTEN2

; 2163 VyM gftį gt, Chler-Th HL f082J « TtL WA i-lTTJ.

MAISTAS Iž EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.'

IMI W. Ittk SL, CMcko, EL 80621. — TeL WA I*r7>7

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE F 
yra senlausih, didžiausia ir turtingiausia lietuviu Era tematinė or-

Cxnracija. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo* 
darbus dirba.

SLA— išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudq savo nariams.

dolerlq

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, 
rums patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugai g>U 
Suairienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, Riekiančiais 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

’^LA — vaikus
$1,000

apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už 
apdraudos aumą temoka tik $3.00 metanu.

SLA — kuopų vyra vhoae Lietuvių kolonijose. Kreipldtėf 
i savo apylinkės SLA kuopų Teikėjus, jie Juma 
mielai pagelbės i SLA įsirašytL

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Hrr York, N. Y. 10001

Tat tilt)

na-

nijaus Kriaučeliūno. vardo jau-

— Ruošiamos mirusios auto
rės meno parodos. Parodose bus 
išstatyta a.a. dailininkės Ados 
Peldavičiūtės kūriniai. Pirmoji 
paroda bus atidaryta New Yor
ke š.m. balandžio 4'd, Vėliau pa
roda bus perkelta į Torontą, 
Can., ir po to į Chrcagą.

ASTROLOGIJA IR KORTŲ
SKAITYMAS

Mes kalbame lietuviškai. No
rime pirkti lietuviškas knygas, 
parašytas apie Lietuvą. Nuo 
pirmadienio iki ketvirtadienio, 
nuo 11 vai. ryto iri 7 vai. vak.
4104 Archer Avė. (pusė bloko 

j Vakarus nuo California)

— LIETUVIŲ DAILININKŲ 
darbai yra vertingiausia ir ne-

, senstanti dovana vestuvių, su- 
: kakčių ir kitomis progomis.
i Gaunami ČIURLIONIO GALE
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė.,

' Chicago, Ill. Telefonas — Mid
land Savings bendrovės valan
domis 254-4470, kitu laiku —
434-615S. p — Naujleno*, Chicago, s, m. Wednesday. March 11, 19S1

108 McMahon Dr.
Mot Springs, AR 71901
Tel.: (501) 623-2891

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

Party - Banquet & Conven
tion Equipment.

3114 W. 95th Street
Evergreen Park, Ill. 423-1810

HAPPY EASTER

DO DROP SEWERAGE
$5 discount on repairs with this ad.

Catch basins cleaned, rodded or re
paired. Sinks, tubs, toilets opened 
or no charge. Plumbing repair.

SEWER PROBLEMS?
Radio dispatcher — minutes from 
your home. 30 years experience.

3459 N. Kostner 
588-1015

DEALERS WANTED 
FOR WILMOT FAIR

Opening Memorial Day weekend 
May 23-24 at Kenosha County Fair 
Grounds, Wilmot, Wis., Ill.-Wis. State 
Line near Great America. Equidistant 
Chicago, Milwaukee Resort Recreation 
Area — indoors, outdoors weekend 
dates thru October.
(312) 835-1761 or write: P.O. Box 62, 

Hubbard Woods, IL 60093

SI TOPPING ? DROP IN!!!
NEW ARCHVIEW RESTAURANT 

3840 S. Archer Ave. 
254-4862 

OPEN 24 HOURS 
“HAPPY EASTER”

e Ieškau pirkti SENESNĖS 
GAMYĘOS gerame stovyje ir 
gražiai atrodančiu valgomojo ir 
iruc^amojo baldu. Skambinti 

778-8339 arba 239-8288.

PutKITE JAV TAUPYMO BONUS

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

D Ė ME S I O 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

TeL 523-8775
ki......... ..  ii n n ■ i ■ . ..... TTifi-TiawiTT-^

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FET1NG1S CONSTRUCTION
7152 So. Kidzie Avsnu® 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos, 
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymai 
2646 Wert 8W1 Street 
Tel. REpublIe 7-1M1

Siuntiniai Į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDASZ 4059 Archer Avenut, 
Chicago, Ilk 60632. Tel. YA 7-5980

rn - -m • -m................ ii i i — ----------------------------

M. i 1 M K U I
Metary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. T«L 254-745$ 
Taip pat daromi vertimai, girrdnly 
Iskviatimal, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

I HOMEOWNERS POUCT
F. Lepelis, Agent 

W. 95th 5t 
Everg. Park, Iii, 
40642, - 424-4654

.Strte Finn fife. anfl fismltji XompartY

f—-
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 
2458 W. 69th St 

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000 '

Advokatai 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
Darbo valandos: nuo S vai ryt* 

Ud 6 rak vak. Šeštadieni nuo 
0 vai. ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal susitarimą.
TcL 776-5162 arba 776-5161 

2645» West 63rd Street 
Chicago, UI- 60621




