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LAIDINĖJE SPAUDOJE
SEKRETORIUS HAIG

LENKIJOJ SUSITARIA!AI 
MAŽAI TEPADEDA

iestad'enis-nirmsd

S*igežaafi

Apie religijos persekiojimą 
Lietuvoje rašo savilaidinis Mer- 
kuriusz krakowski i svviatovvy 
(Krokuvos ir pasaulio pasiunti
nys, 1979, Nr. 2). Politiniame 
žurnale Ręs Publica (1979, 
Nr.’2), -S.K. (Stefan Kisielews- 
ki?) kritikuoja porą straipsnių, 
pasirodžiusių lenkų syaudoje, 
apie lenkų - ukrainiečių,, lenkų ~ 
čekų ir lenkų- lietuvių santy
kius. Tie straipsniai įtaigoja, 
kad sovietinei imperijai subyrė
jus, tos tautos ‘‘užpuls vargšę 
Lenkiją ir ją prarys”, ironiškai 
rašo S.K. 
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RAŠYTOJAI APRAUDA 
KULTŪROS PAMINKLŲ 

NAIKINIMĄ
“Ką darysime loliau?” Lite

ratūroje ir mene (1980.XII.6) 
klausia rašytojai M. Karčiaus
kas, S. Kašauskas ir V. Kuzmie- 

■' kas. Jie su rieslėjūamu kartėliu 
aprašo, kaip “apleistos, griūva 
įžymiu mūsą rašytoją gimtinės 
arba namai, kur jie yra gj’ve- 
nę”. Ta tema Literatūros ir me
nd redakcija ir kitos organiza
cijos gauna vis daugiau laišku.

Gabrielės Petkevičaitės - Bitės 
gimtasis namas,; neprižiūrimas, 
eižėja. Narnąs -Užyentyje, kur 
1887-1-898 gyveno - Šatrijos Ra
gana, ‘‘tyžta lyg peraugės' įiąra- 
vykas”. Vilkutaičių sodyba bu
vo nugriauta 1973 m., melioruo
jant Gulbiniškių laukus.

“N e a t i dėliotinos pagalbos’’ 
šaukiasi ir Vinco Pietario gim
tinė. Nebesaugomą Pietario ka
pą tolimoje Ustiužnoje prižiūri 
lietuvių rašytojų įprašyta senu
lė, nes kultūros ministerijo's 
sirašinėjimas tuo klausimu 
a t i tinkamomis Vologdos 
Maskvos įstaigomis nedavė
kiu rezultatu. Net ir S. Nėries 
gimtinė palieka nykų Įspūdį. 
Lankytojai aptinka mėšlo V. 
Mykolaičio - Putino gimtajame 
kieme. K. Jakubėno gimtoji so
dyba buvo nugriauta, kaip anks
čiau ir K. Binkio namai.

Ano't straipsnio autorių, atsa
kingų žmonių skalė “pašėlusiai 
plati: pradedant ministerijomis 
ir baigiant... spaliukais”. Jie 
nepamini, kaip, Tiesos žiniomis, 
rūpestingai tvarkoma V. Micke
vičiaus-Kapsuko gimtinė ir kaip 
stropiai prižiūrimi raudonarmie
čių kapai bei panašios vielos.

(Elta)
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JAPONIJA SUMAŽINS AUTO
MOBILIŲ IMPORTĄ Į JAV
Japonijos premjeras Rbkusu- 

ke Tanaka kreipėsi į parlamen
tą, prašydamas išleisti įstaty
mus, kurie normuotų automobi
lių eksportą į Ameriką. Jis pa
reiškė, kad jau buvo kalbėta su 
automobilių pramonės savinin
kais dėl savanoriško eksporto 
kontrolės, bet konkrečių skaičių 
nepateikė.

Japonijos pramonininkai yra 
linkę paklusti savo valdžios rei
kalavimams. Priešingai,- JAV 
prekybininkai valdžios potvar
kius vadina diktatais įr stengia
si juos apeiti. Gal dėl to Darbo 
sekretorius Raymond J. Dono
van pareiškė Detroito ekontoii- 
nio klubo nariams, kad prez. 
Reagano administracija nesi
rengia riboti automobilių im
porto; iš Japonijos, ar iš kur ki- 
l-mv-tičiau pageidauja, k^Į Ja
ponija' tai padarytų.

1980 metais Japonija įvežė j 
JAV 1.9 milijono automobilių, 

i tuo tarpu Amerikos automobi
lių prainnė turėjo $4.2 bilijono 
nuosto^?\%'>.

-------r m*!*,'
CHICAGO,. Itt. - V- BūrrmsfĖė • 

Jane Byrhe Įsakė"poliėi j ai ' im
tis priemoniM išgaudyti jaunų 
žudikų grupes, Įsigalėjusias vals- j 
tybėš statytuose Cabrini-Green’ 
namuose. Paskutiniu metu ' ten 
jauni’gangsteriai tiek įsigalėjo’, 
kad jie tapo tikrais baimės ap
imlų gyventojų valdovais.

Paskutiniais dviem mėnesiais 
Cabrini-Green namuose buvo 
nušauti 10 žmonių ir 37 sun
kiai sužeisti.

Burmistre J. Byrne, policijos 
vado Brzeczek lydima, apžiūrė
jo vieną namą, pasitarė su gy
ventojais, paskyrė specialią gru
pę policininkų, kurie turės išva
lyti didžiuosius namus nuo įsi 
galėjusio blogo elemento.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $509.

KALENTO RĖLIS
Kovo 21: Benediktas, Lingai- 

lė, Vaištartas.
Kovo 22: Benvenutas, Meida, 

Vydūnas, Linas.
Kovo 23: Fidelis, Turibijus, 

Viskantė, Baiminąs.
Saulė teka 5:$3, leidžiasi 6:03.
Oras debesuotas, gali lyti, i'-

Sekretorius Haig savo' pra
nešimu Senatui tiek įbaugi
no Kubą, kad Sovietų Są
junga turėjo viešai priža
dėti ją ginti, nors F. Castro 
žino, kad dėl Kubos Brež

nevas karo-nekėli. .1:

ALTo delegacija ir Washingtono lietuviai po Lietuvos Napriklausomybės minėjimo 
JAV Senate. Iš kairės: Lietuvos atstovas dr. St. Barkis, ALTo atstovas Washinglone 

- dr. J. Genys, ALTo vicėpirm. dr. J. Valaitis, VLIKo reikalų vedėja M. Samatienė, 
sen. Charles H. Percy, pasakęs lietuviams lai ai palankią kalbą, J. Laučka, lietuvių 
programos Amerikos Balse vedėjas P. Petrulis,. VLIKo vicepirmininkas dr. J. Balys, 

t- x ALTo vicepirmininkas T. Blinstrubas.

JUNGTINIŲ TAUTŲ S AUGUMOTARYBA
PASMERKĖ LIBANO MILICIJA

MOšĖ DAJANAS SKALDO.
- IZRAELIO PARTIJAS

TĖT’ AVIVAS. įtakingas 
Izraeliu karys ir politikas ofi
cialiai paskelbė, kad jis sudaro 

į atskirą sąrašą ir rengiasi daly 
•vau t i ateinančiuose rinkimuose, 
i Gen. Dajanas būtu grįžęs i Iž- mas: ' - ! ‘ ‘’ , - „ i i -v, .iraelio Darbo partija ir vadovą-— lie atnaujinti barbarsku v . , , . , - ■ : ....... ... ves sarasm, bet jam buvo pa-veiksmai pries taikos palaikvmoh \ ‘ ’• >»..k jsakvta, kad jis privalės kiaušy-jėgas vra tiesioginis paneigi- L . . . .o * . . . Ii Darbo partijos pirmininko šrrmas Saugumo tarybos autorite-1 t, . r L— mL i i i mon Peres, las nutarimas Dalo ir Jungtiniu Tautu, palaikau- . . ... .. ..' 4 i janui nepatikęs, nes jis negali
su Peres pilnai sutarti keliais 
svarbiais Izraelio politikos klau
simais.

Beginąs taip pat butų priėmęs 
•Dająną į vyriausybe, bet reika- 

CHiCAGO, III;— Illinois-de-1 lavo, kad Dajanas jo klausytų 
mokratas Robert Terzich, seimo 
atstovas, 
man už kyšio davimą. Jam bu-

NIKARAGVA TURI PRIEŠLĖKTUVINIŲ 
PATRANKŲ, NAUJŲ TANKŲ

— TEKS SUSTABDYTI GINKLŲ SIUNTIMĄ Į SAI.VA- 
DORA, — PAREIŠKĖ

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
valdžia pataria neliesti Kubos, 
jeigu norima išvengti tarptauti
nio konflikto, šiandien karto
ja Sovietų radijo stotys. — So
vietų vyriausybė, patyrusi apie 
sekretoriaus Aleksandro Haig 
padarytus pareiškimus Senato 
užsienio komitetui, pataria JAV • 
neliesti Kubos, jei nori išvengti Į 
konflikto, šitas Sovietų valdžios, 
įspėjimas buvd kartojamas So
vietų radijo stoties komentato
riaus. Agentūra Tass jį išsiun
tinėjo visiems Sovietų spaudos 
organams.

WASHINGTON, D.C.-Gink- 
lai iš Kubos įvairiais keliais - I •
plaukia į Salvadorą, — Senato (reikalavimus keliančius darbi- 
komitetui pareiškė sekretorius 
Aleksandras Haig. - Teks im
tis priemonių ginklų plaukimui 
sustalxiyti. Vyriausybei yra keli 
pasirinkimai. Teks apsvarstyti.

VARŠUVA. — Lenkijoje vy
riausybė buvo susitariusi su 
darbininkais baigti streikus ir 
bent tris mėnesius dirbti visose 
srityse. Atrodo, kad susitarimai 
mažai tepadeda. Policija darbi
ninkus persekioja, vyriausybė 
nepajėgia su jais susitarti ir iš 
to kyla nauji streikai.
. Bydgoseio mieste buvo pra
dėti organizuoti Solidarumo 
unijos darbininkai. Jie reikąlavo 
iš valstybės pareigu pašalinti 
keiis komunistus. Tada policijai 
buvo įsakyta išvaikyti tokius

DEŠINIOJO SPARNO MILICIJA PIT.DINĖJA 
JUNGTINIŲ TAUTŲ 'KARIUS

^^W"ĄYžRK (UPI).— Pirmą imi yra laikomas šis pareiški-j 
nusistatymo lilraį 

- niečių milicijos dalinys, remia
mas šarvuočių, puolė Jungtinių 
Tautų taiką palaikančius karius, 

j esančius pietų Libane. Laike 
I puolimo žuvo trys Nigerijos ka
riai ir 10 buvo sužeisti. Taip pat cių tarptautinę taiką ir saugu- 
sužeisti du Libano kariai. Praei
tą savaitę milicija paėmė į ne
laisvę keletą Libano kareivių ir 
grupę medikų.

Po atakos tuoj pradėjo deba
tus 15 narių Jungtinių Tautų 
Saugumo taryba. Debatuose da
lyvavo naujoji JAV ambasado
rė Jungtinėse Tautose Jean J. vo iškelta byla už tai, kad jis 
Kirkpatrick. Po keturių dienų 
debatų, JAV ambasadorė paro
dė savo griežtą charakterį, ne
sutikdama priimti jau atspaus
dintos rezoliucijos ir reikalau
dama ją išreikšti kitais žodžiais.

Einantis Saugumo tarybos pir
mininko pareigas Rytų Vokieti
jos atstovas Peter Florin ir 
Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Kurt Waldheim pa
reiškė, kad rezoliuciją priėmė 
visi 15 Saugumo tarybos narių 
ir buvo atspausdinta. Tačiau 
JAV ambasadorė nesutiko su 
tekstu ir reikalavo' ją perrašyti. 
Taryba dirbo tris valandas, kol 
visų buvo priimta. Joje pa
smerkiamas barbariškas milici
jos elgesys ir įspėjama, kad ji 
liautųsi priminėjusi Jungtinių 
Tautų fi,(K)0 karių, saugojančių 
taiką Libane. Taip pat reikalau
jama paleisti paimtus į nelais
vę Libano karius ir grupę me
dikų. Svarbiausia, kad rezoliu 
djon buvo įrašytas pilnas teks
tas JT pareiškimo, priimto 1978 
metaisSpo Izraelio invazijos į 
pietų Libaną. Nepilnas tekstas 
sudaro klaidingą vaizdą.

Miliciją sudaro krikščionys. 
Jai vadovauja majtfras. Saad 
Haddad ir ji kontroliuoja dalį 
pietų Libano.

Svarbiausia rezoliucijos dali-

mą, negali būti toleruojami.

TERZICHĄ PERSEKIOJO
BE PAGRINDO

ir nekeltų aikštėn tarpusavio 
buvo patrauktas teis- nesutarimų. Dajanas nori sava-

neva davęs s(»00 kyšį pareigū

ninnus. Vienam darbininkui 
gerokai stuktelėjo į galvą. Vyrą 
teko vežti į ligoninę. Jis penk
tadienį gulėjo ligoninėje -be są- 
monėsVTadu "Bydgosčio darbi- » 

kuri priemonė yra patogiausia. į ninkai notarė skelbti dviejų va- 
bet, jeigu teks eiti prie blogiu ■ landų protršto streiką. Policija 
šaltinio, tai reikės ir tų priemo
nių imtis.

šie sekretoriaus žodžiai palie- 
įfe Kongreso atstovus ir žaibo ’ ANGLIAKASIAI STREIKUOJA 
greitumu apskriejo visą’pasauli j SEPTYNIOSE VALSTIJOSE

neturinti teises daužyti darbi
ninkų galvų.

Visų ^.atkreiptas dėmesys į sek 
retorirtūš aiškiai nupiešta Ku
bos vaidmenį Salvadoro kovose, j" 
Jau nustatyta, kad visi Salvado-r 
ro Fernandai*” (1,2, 3 ir kiti) ! 
yra Kuboje apmokyti specialis
tai, dalyvavę rylų Afrikos ko 
vose ir dabar permesti į Vidurio 
Ameriką.

Sekretoriaus žodžiai tuojau 
pasiekė Maskvą. Sovietų valdžia 
vis dar laukiau prez. Reagano 
žodžio susitikimui su Brežnevu 
bet labai greitai grasinančiai 
reagavo į sekretoriaus žodžius, 
paminėtus šio pranešimo pra
džioje. Sovietų radijo stotys ir 
laikraščiai kalba apie dideli pa 
vojų, jeigu JAV imsis priemo
nių prieš Kuba.

Kongrese demokratei ir ros 
^ublikonai yra skirtingų nuo 
manių. Yra visa eilė demokratų, 
curie pritaria sekretoriaus Haig

Ketvirtadienį spontaniškai su
streikavo apie 12,700 angliaka

sių. Uždarytos anglių kasyklos 
’Illinois, Ohio, Kentucky, Pcnsil- 
vanijos, Virginijos ir West Vir
ginijos valstijose. Pensilvanijoje 
padegti anglių sandėliai.

Kasyklų unijos skyriai pen
kiose valstijose daro žygiu, kad 
anglakasiai grįžtų j darbą,’nes 
darbo sutartis baigiasi sekančią 
savaitę. Tada derybas paremtų 
160,000 unijos narių.

nui, tikrinančiam du jo drau-lnaują politinę grupę
gus, kurie laikė egzaminus

rankiškai veikli ir nutarė steig
ti trečiąją partiją. Apskaičiuc’ja 
ma, kad Dajanas, sudarydamas 

daugiau 
pakenks darbiečiams, negu Be-

prieš priėmimą Į gaisrininkų i gino vadovaujamai dešiniųjų 
darbą. Matomai, ta byla norėta grupei. Jau prasideda būsimo 
Terzichą sukompromituoti, kad parlamento rinkiminė kampa- 
pakenktų jo vedamam politi-[ nija.
niam darbui. ----------- —- —-

Seimo atstovas Te-ch įrodė MASKVAI NEPATINKA LAIS- 
teismui, kad jam nebuvo jokio- VOS EUROPOS RADIJAS 
reikalo kyšio duoti ir jis nie j WASHINGTON, D.C. Lais

.kam nedavė. Teisėjas G. j vos Europos ir Laisvės Radijo 
N. Leighton, išklausęs prisiekti- Į stotys iki šio melo duodavo la- 
siųjų sprendimą, tame pačiame Į Lai tikslias žinias apie Įvykius 
teismo posėdyje atsiprašė seimo i Europoje, Rusijoje ir Ameriko- 
atstovą Terzich už bereikalingą! 
prokuratūros persekiojimą. Tei
sėjas taip pat prižadėjo imtis 
priemonių, kad ateityje ir kiti 
žmonės nebūtų be pagrindo pro
kuratūros persekiojami.

Terzicho šeima labai paten
kinta tokiu teisėjo sprendimu 
ir teisėjo pareiškimu.

1— Illinois gubernatorius nu
mato Illinois valstijoje gazolino 

I galoną apmokestinti pustrečio 
cento, kad galėtų mo'kėti greito 
susisiekimo išlaidas.

—Sakoma, jog mula Cho- 
meini patarė Irano naftos mi- 
nisteriui parduoti naftą Izrae
liui, jeigu jie mokės aukštes
nę kainą.

je. Kartais tie pranešimai būda
vo nuobodūs, bet jie davė tiks
lias informacijas ir atvaizduo
davo žmonių nuotaikas.

Paskutiniu metu radijas pri
silaiko to paties žinių tiekimo 
principo, bet žinios iš Lenkijos 
kartais pakeičia nuotaikas. I.en 
kijdje vyksta žiauri kova tarp 
didelės krašto gyventojų dau
gumos ir nedidelės komunistų 
grupelės. Konpunistai, rusų pa
dedami, nori valdyti Lenkiją, 
o naujai organizuojamos darbi
ninkų unijos nori atsikratyti 
komunistų. Daug kur komunis
tams atimtos geresnio maisto, 
didesnio mėsos gabald privilegi
jos. Gyventojai džiaugiasi, kad 
jiems pavyksta atstumti nuo 
valdžois suktus komunistus.

daugelį nustebino 
pareiškimas apie 
nutraukti pašalpą

daugiau 
bet 
turi

tari
tinkamus 

p <vojingais

Leonidas Brežnevas
Sovietų spaudai ir radijo sto
tims skelbti, kad JAV ban
dymas varžyti Kubos suve
renines teises, sukels pa

grindą naujam tirui.

pozicijai ir griežtoms priemo
nėms, b?t yra respublikonų, ku
rie nori platesnių informacijų 
apie įvykius Salvadore ir nesi 
rengia paleisti vadelių iš Kon
greso konl rolės.

Buvo susidariusi nuomonė, 
kad Nikaragva susivaldė ir su
stabdė partizanų siuntimą į Sal
vadorą, bet 
sekretoriaus 
reikalą visai 
tai valstybei,
karagva nesiunčia 
maištininku j Salvadorą, 
taip pat teisybė, kad ji 
priešlėk tuvi nes pa I ra n k as, 
in ntas Rytu Vokietijoj, ir 
nedidelius tankus, 
naudoti suktais ir 
Nikaragvos keliais.

Dabartiniu nu tu m.ištininkai 
slenka į Salvadoru iš Hondūro 
ir Gvatemalos. Jie bando įplauki 
nedideliais laiveliais, bet ka
riams ir pakraščių sargams pa
vyksta juos išaiškinti ir nugink
luoti. Kas atsisako atiduoti 
ginklą, sušaudomas vietoj. Sal
vadoro karui savo teritoriją pa-, 
žįsta ir kasdien vis sėkmingiau 
kontroliuoja maištininkų įsibro
vimą iš Užsienio. Salvadoras tu
ri pakankamai įrodymų, kad 
Kuboj apmokyti specialistai va
dovauja įsiverpusiems maištu 

’ ninkams.



A. TAML’LYXAS.

PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI
(Tęsinys)

Yra patarlių, kurių turinys ‘ 
pasako iš kokio laikotarpio jos 
yra kilę, pvz

Ik. V. .'huS

, “Bijo kaip vėl- ■ 
, “Graži kaip sau- j 
klk* iš kriAščlonv- 

4 • 4

bes laikų. ;
Kitos patarlės vaizduoja bau- į 

d iavos laikus, baudžiauninkų i 
gyvenimą, jų santykius su po- Į 
na s — d/arimnkais. “Dvare su-{ 
n- daboja, g žmogų kotavoja”. ’ 
Patarlėse yra daug neapykantos 
ponams, dvarininkams, nes jie 
valdė didelius žemės plotus, o 
žmonės jiems turėjo vergauti. 
“Ponas — ne brolis”, “Dvaras 
toEau — žmonėms geriau1’ 
neapykanta dvarui.

Patarlės, apibūdinančios bau-; 
dies buitį: “Vargdieniui vis ve-• 
jas į akis pučia”, “Lopas ant lo- Į 
po ir lope skylė”, “Kol riebusis 
suliesės, liesasis ir padvės”, ‘’Ne
laimės ir vargai eina ne miškais, 
bet žmonių sprandais”, “Nuo: 
mužiko pabėgo pono nepa-! 
vijo” ir kt.

Klasinės visuomenės santykiai j 
turto požiūriu: “Re kapitale ne-, 
padarysi nieko gero”, “Ir arklys 
arklio dykai nekaso”, "‘Patepsi, į 
kur nori pateksi”, “Jei biednas, 
tai ir durnas”, “(basis ir į dan
gų kelia suranda”, “Biednam 
visos durys uždarytos”, “Kieno, 
kišenė ilgesnė, to ir teisybė di
desnė”, “Pinigų neturėsi — bylą 
pralaimėsi”, “Ir ožka ištekėtų, 
kad pinigų turėtų”, “Prie pilno galybės”, 
visi draugai, prie tuščio — nė 
vienas”, “Nors ir be kailio liksi. . 
bet> visiems neįtiksi”.

Cia įrašiau keletą patarlių, ; 
kad skaitytojas galėtų įsitikinti, 
klek daug šiose patarlėse yra su
kaupta tiesos. Tai yra lyg kokios 
taisyklės, kurias m.s lunduinc 
gerai išmokti.

štai patarlė, kur’, puikiai pa
x' aiz (luo j a žm oga u s š y kš tu n i ą: 
44Is jo ir akmens galvai prasi- 
skelti už dyką negausi”. O tokių 
patarIi ų, vaizduoj anc i ų šykštu
mą, yra daug.

Kai kuriose patarlėse aukšti
namas mokslas: 
šo — duonos neprašo”, 
žodį —

Patarlės patarimai, kaip 
vaikus auklėti: “Lenk medį, kol 
dar priveiki (linksta), bausk 
vaiką, kol dar priveiki”. “Lepi
namam vaikui ragai dygsta". 
“Kas tėvų neklauso — valgo ’kyru jungą

l duoną sausą”.
Patarlės iš šeimos gyvenimo: į 

Anyta velnio pramanyta”, | 
“Marti ateis — velnią atves į į 

i namus”, “Marti gerklėj karti”, ( 
’ (gyvenimas be žmonos — lyg j 
daržas be tvoros” ir kitos.

Patarlės, kilusios religinėj įta- ■ 
koj, atsidūsti likimui: “Pasi
kliauk Dievu — laimingas būsi”, 
“Dievas davė, Dievas ir atėmė”, i 
“Le Dievo žinios ir plaukas nuo 
galvos nenukrinta”.

Yra patarlių, 'kurios pajuokia • 
kunigų prisirišimą prte turtų: j 
“Kunigo kišenės nepripilsi, nors 
r pražilsi”, “Kunigui duok, dar 

ir ranką pabučiuok”, “Už pini Į 
4ą ir ožką j dangų įkeltų”.

Na, o naujausia patarlė ir 
priežodis iš dr. J. Adomavičiaus 
paskaitų ir pamokymų apie svei- 

[ katei yra ši: “Dangaus arus par
davinės!, dangaus karalystės ne- 

I regėsi”, na, ir dar vienas prie- 
I žodis: “Suimk save į nagą”, ku
rio reikšmė yra aiški tik sąryšy 
su kitais žodžiais: pirma žmo
gus turi atsisakyti visdkių blo
gų įpročių — sužmoniškėti, ir 
ūk tada jis prasmingą 
mą gyvens.

Aukštinamos žmonių 
patarlėse; “Kas ars

gyveni

dorybės 
nepa

vargs, kas vogs — nepralobs”, 
“Darbuokis, it amžinai gyven
tum. elkis it rytoj mirtum” ir k 

Vienybės reikšmė patarlėse: 
“Šimtas uodų ir kumelę pa
pjauna”. “B_ vienybės — nėra

Neigiamos žm< >ga u s s a v y 1 >ės 
ortarlėse pajuokiamos netiesio
gine prasme (priešinga), lygi
nant: “Drąsus kaip kiškis, gud- 
rus kaip avinas”, “Ar nebijai, 
kad zuikis subadytų” (bailumą 
nujuokia).

Pajuokia žmogų užuomaršą: 
“Ant arklio jojo, arklio ieškojo”, 
“Kepurės ieško — kepurė ant 
galvos”.

Sąmojaus
kaip Barbė prie Miko”, “I 

; pelų, nebus grūdų”.
Meilė gimtajam kraštui 

patriotinės patarlės: “Geresnė j 
Kas skaito ra- lūšnelė sava už svetimą palo- ;

“Moki ?iu” “Ir aklas namo kelia su-i 
žinai kelia” ir kil. • -anda”. “Ir bitukė savo name- j 

Hus gina”, “Ir gaidys savo kie : 
me drąsus”, “Ant savo kiemo j 
šuva ir vilko nebijo”, “Geriau

Tilžės vaizdas iš Panemunės žiūrint

siejama su priespaudos atsi- klauso nežinom. Mat, patar- 
cratyiųu.

Patarlė “Visų dantys balti 
bet nežinai kas už jų slepiasi’
- moko atsargumo, juk .neži- h teikia vaizdingesnę formą. Tu

nai, ką jis galvoja. > rime senovinių patarlių iš grai-
Kitose patarlėse plakami ne- < kų ir romėnų patekusių pas 

dorieji žnic’aės: “Prie darbo -- ’ mus: “Jo kelias ne rožėmis klo- 
kaip gaidys, o prie valgio kaip tas”, 
arklys”, ^Tinginys i 
rodo”, “ Visų pirštai į save į vandenį, 
•enkti”, “žadėk ir netesėk, būsi [prancūzų: 
amžinas bičiulis”.

Kvailumą vaizduojančių pa
tarlių yra daug: “Kvailą ir baž
nyčioj muša”, “Su durnu, du 
turgu”, “Kvailą pažįsta iš juo
ko’’.

mc patarlės: 
tu, tam ir medus nesaldus” 

' “Nėra namu be dūmu” 
patarlės: “Tiko j Dieve, marškiniais, c1* 

li j. Dieve, su kailiniais”
[ miršta neturtinga moteris, 
: vyras nori rasti tutingą 
kailiniais.

Daug patarlių, kurias mes 
vartojame, yra tarptautinės kil
mės ir tikrai yra sunku pasaky- 
»i, kuros yra lietuvių kilmės, 
nes yra palar-ių. kurias, turi ir 
kite1’ tautos, pvz : “Vilką mi- 

ėvvnėj elgetauti, negu svetimoj ’ nin- vilkas keliu bėga” turi 
tam vokiečiai, lenkai, rusai, prancū
zė zai. Kuriai tautai ši patarlė pri-

lė vietoj nestovi — iš vienos vie
tos keliauna į kitą. Tauta, pasi
skolinusi patarle, dažnai jai su-

. Kilos patarlės patekę iš vo
ir kelią koją' kiečių, prancūzų: “Nespjaūk į 

rasi pats gersi”. Iš 
“Obuolys nuo obels 

netoli krinta”, “Geriau vėliau 
negu niekad”. Lietuvoj sako: 
“Geriau vėliau, negu niekad — 
tarė boba, pasivėlinusi į pasku
tini traukini”.

Įdomi yra patarlė savo kilme: 
Perkeltiną (alegorine) pras- “Dievas davė dantis -- duos ir 

“Kam burnoj kar- I duonos”. Ją randame senojoj 
ndų kalboj ir panašiai skamba 

“še tau,.:kaip lietukų: “Devas adadat 
duok man,; da tas. Devas dąt api dhanas”.

— kada Tai rodo, kad kada nors gyveno 
o jos 

su
lietuviai ir indai vienoj vietoj ir

j mu, turtingumu- Nepaprasto 
‘ ęrožio baltas pastatas buvo ap- 
J suptas iš visų pusių žaliuojančių 

miškuTo šalia tekėjo ramus mė-
I lynas Nemunas.
5 Kamadulių vienuolyno ordinas 
J (liet, kamanduliai) buvo įsteig- 
j tas 1013 m. šv. Romualdo Itali- 
[ joje, Camaldoli mieste. Patys 
I vienuoliai — atsiskyrėliai apaš
talavimu beveik nesidomėjo. Gy 
vendami atskiruose nameliuose, 
vilkėdavo baltais habitais ir au
gindavo ilgas barzdas. 1664 m. 
vienuolyno steigimo aktu K. Pa
cas dovanojo kamaduliams že
mės vienuolynui statyti. Taip 
pat buvo apsvarstyta, ar bus ga
lima ten išlaikyti 12 vienuolių. 
Buvo jų pasikviesta iš Lenkijos.

Neilgai truko ta jų ramybė. 
1706 m. švedų karo metu Švedi- 

• jos karalius Karolis XII, smar
kiai sušalęs, užsuko į Pažaislio 
vienuolyną. Pamatęs židinį, prie 
jęs pasišildyti. O tai buvusi tik

1 širma (paravanas), kurioje bu
vo labai gyvai ir natūraliai nu
paišyti liepsnojančios malkos ir 
ugnis- Pastebėjęs savo klaidą, 
karalius supykęs ir spyręs pur.

, vinu batu. Sako, toji bato pra- 
; mušta skylė juodavusi 100 me-

__ _ j tų. 1812 m. Pažaislį apiplėšė Na- 
j poleono kareiviai. Jie apgadino 

^lirįs j bažnyčios laikrodį, altorių, bib
lioteką, archyvus. Nuo kai ku
rių paveikslų atplėšė sidabro — 
aukso ir brangakmenių papuoši-

} mus. Fundatorių Pacų šeimos 
karstai po-didžiųjų durų slenks
čiu buvo išlaužyti, ieškant bran
genybių, ir mirusiųjų kaulai iš
mėtyti. Žmonės kalbėję, kad 

j prancūzai nutraukė 2 vienuoly
no bokšto varpus, ir vienas jų 
nuriedėjęs žemyn į Nemuną. 
Nuo tada, kai per metines vie- 

,. I nuolyno šventes būdavo imama U- sudėtingas „ nuo at bwte-. skJbinti varpais> # Ne. 
clan ts, atp ir patariu apimtis, Į mun0 dugno, sako, atsiliepdavęs 

ir anas nuskendęs.

( Per 1831 m. sukilimą kamadu-

kalbėjo viena kalba.
Gyvenimo pakitimas 

naujas patarles. Po’ Lietuvos pa
vergimo, kaip visur propagan
da, kaip ir patarlės bei priešo-i 
tižiai turi tarnauti partijos atsie-j 
kimų garsinimu!, o kitos patar-Į 
lės turi tarnauti Lietuvos nieki
nimui. štai pora pavergtos Lie
tuvos patarlių: “Kaip kolūkyje 
Pūsi, niekad nežūsi“, “Vargas 
ant kapėiaus sėdėjo, su kapėiais 
ir išėjo”.

Kaip gyvenimas yra įvairus

vaizduojanti įvairiausius gyve
nimo reiškinius, yra plati ir to
kiame trumpame straipsnelyje 
neįmanoma pilnai jų -išnagri- liai vienuoliai buvo apkaltinti 
nėti. Ir patarlė sako: 
trumpa tėn ir
taigi ir straipsnelyje liko’ daugi mirė kalėjime. 1832 m. caras Mi
kas nepasakyta.

“Kur i slėpę sukilėlius. Visi 12 buvo iš
trūksta” — Įsiusti į kitus vienuolynus, o du

Pažaislio vienuolyno liūdna istorija

I kalėjus I Pažaislį atidavė stačia
tikiams. 80 metų jie ten keitė, 
griovė ir perstatinėjo pagal sa
vo kulto reikalavimus. Skuto 

■ sienų paveikslus ir perdažinėjo.
Kas buvo italų padaryta, beveik 
viskas žuvo. Tik bažnyčios ku
polui, 4 koplyčioms ir viršuti
nėms freskoms jiems pritrūko 
laiko perkeisti. Tada žuvo daug 
bažnytinių reikmenų. Tiesa, da
lis jų buvo išdalyta bažnyčioms.

It’s Chicken Cooking Contest Entry Time
The search is on for this 

year’s best chicken recipes, 
and z total of $20.000 in 
prizes will go to the cooks 
who prepare them.

'The 1980 National Chick
en Cooking Contest will take 
place August 6 in Atlanta, 
Georgia, hut now is the time 
to enter the competition. 
Deadline for submitting rec
ipes is March 1 5.

Top prize in the annual 
cook-off is $10,000 with addi
tional cash prizes of $4,000, 
$3,000, $2,000 and $1,000. 
A finalist from each state and 
the District of Columbia wi»l 
be chosen to cook-it-out si
multaneously. with a panel of 
nationally-known food ex
perts selecting the winners.

According to the National 
Broiler Council, contest spon
sor, the only required ingre
dient in the recipes is chicken. 
A whole bird or any part or 
parts may be used. Winn* rs 
will be determined on the 
basis of four equal points - 
taste, appearance, simplicity 
and appeal.

The chirkrn cook off is 
the nation’s oldest annual 
cooking competition, dating 
hack to 1949. Last year’s 
$10,000 recipe was “Curried 
Chicken Rolls.” prepared by 
the Wyoming contestant.

. Anyone may enter the Con
test. Each recipe must In* su’> 
Tmtted on a separate sheet of 
paper with name, address and 
telephone number. Recipes 
should be written for four

. servings and preparation time, 
not to exceed three hours. 
Mfeil prior to March 15 to* 
( hicken Cont« t. Eox 
Central StaLo.i, Vasnington,

K* •

Try “Chicken Jambalaya” (above) and start thinking about 
Chicken Cooking Contest entry.
national cook-off each'rcceive 
an expense-paid trip to Atlanta 
for the contest at the World 
Congress Center.

To help you start thinking 
about a recipe to enter, try 
“Chicken Jambalaya” (below). 
It's a hearty chicken casserole 
which meets all the contest

t' aspoon rosemary 
teaspoon chopped

In heavy skillet, heat oil to 
hot temperatun 
en 
minute 
rveniv.

and cook for about

06 5.

>n<c M a i

1/4
1

I

bet Paco dovanotąjį auksinį kie 
lik-ą, išpuoštą 425 deimantais, 
193 smaragdais, 327 rubinais ir 
granatais, 5 perlais, ir 300,9 kg 
sidabrinių indų stačiatikių vie
nuoliai pasiliko sau. Tuo metu 
ir įvyko pats barbariškiausias 
vienuolyno apiplėšimas. Bėgda
mi iš Lietuvos, jie išsigabeno 
didelį grobį. Menotyrininkas L. 
Žilevičius dabar radęs Tbilisio 
archyvuose 1.500 Pažaislio ar
chyvinių dokumentų, išsivežtų 
tėvo' Kirijono. Visi Pažaislio isto
rijos dokumentai yra išblaškyti 
po Lenkijos, Maskvos, Leningra
do, Vilniaus ir Kauno archyvus.

Liet. Enciklopedijoje rašoma, 
kad rusai nulupo varinę skardą 
ir išliejo iš jos varpų. O “Švytu
ryje” dar rašoma, kad I pasau
linio karo metu vokiečiai nuplė
šė varinį bažnyčios kupolą ir 
abiejų fasado bokštų skardą ir 
uždėjo tolį, kuris greit prakiuro 
ir dėl to ėmė gesti vidus. Pasi
traukdami vokiečiai nepalikę net 
durų rankenų ir spynų.

Per visą tą laiką, kaip mato
me, vargdienių lifetuvių baužiau 
ninku lėšomis pastatytas Pa
žaislio vienuolynas svetimšalių 
buvo plėšiamas, griaunamas ir 
apgrobiamas. Vienuolyno sieno
je buvo užrašas: “Saulei lei
džiantis, atmink save”. Kaip pa
rašyta, taip ir padaryta: visi pri 
siminė save, bet ne kitą.

Nepriklausomybės laikais 1920 
m. čia buvo Įkurdintos kazimie- 
rietės iš Čikagos.Valdžios ir ki
tų institucijų rūpesčiu Pažaislis 
buvo kiek galima atnaujintas ir 
gražiai sutvarkytas. Ir jis tapo 
visuomenės labai mėgiama vie
ta- '1928 m. iš Rusijos buvo atga
bentas pagrobtas stebuklingasis 
šv. Marijos paveikslas. Antru 
kartu rūdims okupavus Lietu
vą, Pažaislis buvo paverstas li
gonine.

Tai tokia yra liūdna istorija 
prabangaus Pažaislio vienuoly
no ir jo 12 vienuolių atsiskyrė
lių, ieškojusiu ramybės svetima
me krašte.

(Iš Europos Lietuvio)

1 Teismas Pittsburghe įsakė 600 
Pensilvanijos angliakasių grįžti 
į darbą. Dėl streiko vien U.S. 
Steel korporacija per dieną turi 
$560,000 nuostolio.

Illinois valstijoje yra apie 
16,000 unijai priklausančių ang
liakasių, dirbančių 55 kasyklose. 
850 nepritaria nelegaliam strei
kui ir tebedirba.

Jei esi kam draugas, jo pažiūrų rėmėjas, 
Tai būsi tu jam genijus, žymus poetas ir veikėjas. 
Bet jei draugiškumo tau nejaučia
Ir tavo pažiūroms neprijaučia,
Tai nelauk, kad tave Įvertintų teisingai;
Jis stengsis visur tave paniekinti ir Įgelt

, klastingai.j Lietuvos spauda rašo, kad šiais 
; metais rudenį buvo atidarytas 
; restauruotas- Pažaislio vienuoly

no svečių kambarys forestorija,
< kurioje buvo įrengtas XVII 
; XIX a. V. Europos graviūrų ir 
! taikomosios dailės eksponatų 
muziejus.

Skundžiamasi, kad loji patal
pa nešildoma, o šaltis ir drėgmė 
gali labai lengvai sugadinti res
tauruotas freskas ir lipdinius. 
Žiemą muziejus būsiąs uždary
tas.

Pažaislio restauravlm* darbai 
vykstą toliau, nors ii is lėto.

O Pažaislio vįenuolyną pasta
tydino Lietuvos diddysis kanc
leris Kristupas Pacas (1621- 
1684). Jis norįįo ten įkurdinti i no bažnyčia jau buvo pašventim 
eremitus (atsiskyrėlius) vienuo
lius, kokių buMo Italijoje^ Vietą 
Um reikalui buvo parinkta Ift 
km. nuo Kauno ant kalniuko 
dešiniajame Netnuno krante. Var 
das busimajam? vienuolynui bu 
vo duotas “Mons Paris’* (Taikos j sinų.
kalnas), bet ji> neprigijo. Gyven Visi to meto kronikininkai ra- 
tojai ji pradėjo vadinti pagal ša-1 šo. kad Pažaislio vienuolynas 
limais tekantį upelį žaislį. Dėl1 buvo pats gražiausias Europoje 
lengvesnio tarimo priprasta prie; (išskyrus Vatikano) barokinio 
Pažaislio. Upelyje Žaislyje, kaip į st liaus tobulos simetrijos pasta- 
legenda sako, laumės maudyda- ’ tas. Visi žavėjosi jo grožiu, me- 

; vosi, velėdavo savo skalbinius irj džiagu turtingumu, freskų, or- 
žaisdavo. namentiĮ. statulų ir kitokių iš-

Vienuolyno statyba pradėta gražinimų meniškumu, puošnu*

1664 m. Jį statė italų architek
tai, o statybai buvo vartojama 
pati geidausią medžiaga: juodas, 
raudonas, baltas marmuras ir 
kt. Vidų freskomis (sienų pa
veikslai) ir lipdiniais taip pat 
puošė italų meistrai. 10 metų 
100 freskų su kitais tapė garsu
sis italas Mykolas Archangelas 
Palonis. Iš Karaliaučiaus buvo 
atgabentas didelis geležinis laik
rodis, o jam 2 varpus atliejo Vii 
niaus dirbtuvės. Medžiagos sta
tybai buvo gabenamos iš Suomi
jos, Švedijos ir kt. Statyti padė
ję negingi vietiniai lietuviai.

Vienuolyno fundatoriui K. Pa 
cui milais, jo brolėnas ėmė glo
boti statybą. 1712 m. vienuoly-

Bažnyčioj kunigas pamokslą sakė apie brolybę 
(Jis iš Platono buvo paveldėjęs gražbylystę), 
Jis mokė parapiečius būt doriems,artimą mylėti, 
Ir gerais darbais pasižymėti.
Jo gražūs žodžiai sklandžiai iš lūpų po tekėjo 
Ir klausytojus sužavėjo.
Jis atskleidė pasaulio tuštybę
Ir pomirtinio gyvenimo amžinybę;
Prašė rūpintis daugiau savąja siela, 
Negu galvot, kas žemėj šioj jiems miela. 
Kunigas pamokslą baigė . Žmonės iš bažnyčios 

ėjo,
O visų galvoj jo žodžiai nebaigė skambėję 
Ir jais pasigėrėti negalėjo.
— “Kokia didelė iškalbingumo dovana!” 
Viens kitam jie sakė, “jo klausyti niekad negana”, 
Ir šluostė ašaras, gausiai byrančias iš jų akių. 
“Kaip stipriai ragina jis žmones prie gerų darbų! 
O pas tave,kaimyne,matosi perdaug kieta širdis 
Ir jo pamokslas tavęs nejaudina išvis, /
Kad nei ašaros jo žodžiais neišspaudė”.
—“Anaiptol, ir man jo žodžiai širdį gnaibė;
Bet verkti pagrindo man nėr visai:
Juk aš priklausau parapijai kitai!”. / 

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS. 317 psl., 
kaina $3, gaunama Naujienose.

Add chick- 
15 

turning to brown 
Remove chicken to

r towel and drain, leaving 
oil in skillet. Add onions, 
g*cen onions celery and pop
pt r and saite on medium 
high temperature for about 
10 minutes or until onions are 
transparent but not brown. 
Drr.in oil from skillet; add 
tomato sauce, popper sauce 
and water and bring to boil. 
Remove from heat and Mir in 
rice. In

ta, bet prancūzų keliautojas 
1726 ro. savo užrašuose pažymė
jo, kad vienuolyno sparnas ne
sąs dar baigtas. Tačiau apie tą 
laiką statyba buvusi baigta, o 
jos kaina siekusi 8 milijonus auk

Chicken Jambalaya
broiler-fryęr chicken, 
cut in parts

cup cooking oil 
medium onion,

chopped
cup chopi>cd green 

onions, tops included
stalk* celery , chopped 
large green pepper,

chopped
can (8 ounces) tomato

sauce
drops pepp**r sauce 
cups Witter
cups Uncooked i t< <-
Uaspuon I 
teaspoon p 
te^poon

3
1

1

I 
3
2

1/4

2-3 quart ra>ser 
irour contents of s 

ricemg sure 
liquid. Arrange chicken 
on top. sprinkle with 
pepper, marjoram, rosei 
.old parsley. Cover ca>s 
and place in 350°F. oven f 
about 1 hour. 01 
Can Im» inserted 
wrih case. Mak

p.

4 generous
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VL. BAKCNAS

m PASTABOS IŠ TOLO
Kovo 23 d. — juodas Lietuvos istorijos lapas

Kiek sausio 15 toji (1923 m.) kovo* mėn. 23 d., kai Vokietija 
yra šviesi diena mūsų istorijoje i okupavo Lietuvos dalį — Klaij>ė- 

■ (Klaipėdos atvadavimas), tiek dos kraštą. Tų pat metų rugsė“
i jo 1 d. Vokietija pradėjo Antrą
jį Pasaulinį karą, puldama ir 
sunaikindama Lenkiją, kuri po 
karo “atsikūrė” ne tik savo, bet 
ir vokiečių žemės plotuose, į ku
riuos lenkai neturėjo jokių isto
rinių teisių. Dalį Lenkijos pasi
grobę tebelaiko Sovietai — kaip 
savo sritį.

Tiesa, karo laimėtojai jokių 
istorinių teisių nepripažįsta, o 
ypačiai Sovietai, kurių “globoje”

i atsidūrė ir Lietuva, su Lietuvos 
į Vokietijos labai ginčytina teri- 
i ‘orija Klaipėdos kraštu, nekal
bant jau apie Sovietų užgrobtą 
ir prie Rusijos prijungtą didelę 
Rytų Prūsijos dalį — Karaliau
čiaus sritį, kurioje jokio istori
nio rusiško pėdsako amžiais ne
buvo. Nežiūrint pokarinės Vo
kietijos taikių norų geruoju su-j 
gyventi su visais Naujojoje Ka
rpoje, taigi net ir su rusais ar 
lenkais, įsikūrusiais nuo’ amžių ; 
vokiečiams priklausančiose že- j 
mėse — būtų tikrai kvaila many
ti, kad vokiečiai visa tai užmirš
tų ar atleistų nugalėtojams, net • 
turint galvoje, kad tos vokiečių} 
žemių dalybos praktiškai įvyko 
dėl pačių vokiečių kaltės —karą 

pagal nelemtą Į Padėjus ir pralaimėjus.
Milijonai vokiečių iš Sovietų 

užgrobtų arba lenkais apgyven
dintų vokiškų sričių šiandien j kitos Mažosios Lietuvos sritys, 
tebegyvena Vakarų .Vokietijoje 
(taip pat ir sovietinėje Rytų Vo
kietijoje) ir dėl to visai supran
tama, kad pralaimėtos sritys te
bėra “gyvos” ne tik tų pabėgė- 
lių-tremtinių sluoksniuose, bet 
ir visoje vokiečių tautoje, bent 
toje (Vakarų) dalyje, kur vokie
čiai gali.balsu galvoti, ko negali! jos momentus 
daryti Rytų Vokietijoje, kur]
šviečia raudonoji žvaigždė. Delį siąsias istorijos dienas, kurių 
to, kad tie laisvieji vokiečiai mi-1 Vl"ena juodžiausių, skaitau, yra 
ni savo prarastus kraštus, jiems j 1939 m kovo 23 d", kai vokiečiai 
nieko negalima primesti. Ir jie į atėmė Klapiėdą. Visai vistiek 
mini labai dažnai, kartais ir labai kaip, tą įvykį vokiečiai istorijoje

■.......... .... ............... .. .... . ~— interpretuotų: laisvu su Lietuva
susitarimu, Lietuvos-savanorišku 
sutikimu Klaipėdą . vokiečiams 
grąžinti ar kaip kitaip. Mūsų is
torijoje tas įvykis visada liks 
Vokietijos karinės jėgos aktu, 
nors nei vieno šūvio nebuvo pa
leista, bet “besiderint” Urbšiui

1939 m. kovo mėn. 2.3 d. yra 
tamsi, neginčytinai —- juoda 
diena toje pat isterijoje (Klai
pėdos atidavimas vokiečiams), 
visai nežiūrint kokiomis aplin
kybėmis ar sąlygomis tai Įvyko. 
Sausio 15 d. (1923 m.) buvo ka
riauta ir laimėta, kovo 23 d. 
(1939 m.) nebuvo paleistas nei 
vienas šūvis (nei protesto žo
dis) ir Kląipėda buvo pralaimė
ta— atiduota vokiečiams, Hit
lerio .vadovaujamam trečiajam 
reichui Jtaip pat vadintai Vo
kietijai).

bjuo to laiko, 1939 m., Klaipė 
doje, visoje Lietuvoje, jau ir be 
Klaipėdos, ir iš viso Rytų Euro
poje, kur yra ir Klaipėda ir Lie
tuva, nutekėjo daug vandens 
politinėse srovėse ir nemažiau 
kraujo upių, kai Rylų barbaras, 
civilizuoto Vakarų pasaulio re
miamas, visu savo kariniu svo
riu nusiaubė ne lik mūsų tėviš
kę su Klaipėda imtinai, bet ir 
buvusį- mūsų oponentą Klaipė
dos klausimu — Vokietiją, žiau
riai -ją sunaikindamas — vokie
čiu tauta ir valstvbe ne tik su
niokodamas, bet ir vokiečių gy-1 
venlas žemes geografiškai ap- Į 
grobdamas — į 
sąjungininkų planą “pasiėmęs 
savo' globon’’.-'

Ten, kur amerikiečiai kariavo 
— buvo laimėta karo lauke, bei 
paskui prie derybų stalo... vi
sur laimėjo Sovietai: Europa 
padalinta, Korėja padalinta, 
Vietnamas padalintas, Japonija 
padalinta (Kurilų salos atiduo
ta Sovietams be šūvio). Vadina
si, "karai neišsprendė jokių nei 
valstybinių, nei geografinių pro
blemų, o. Lietuvą Antrasis Pa
saulinis karas beveik visiškai 
pražudė.

Nesu istorikas, bet, skaitau, 
kad to Lietuves “beveilk” sunai
kinimo pradžia buvo 19.39 m.

Mikas Šileikis Vyšnios pavasarį'

Laiškas Redakcijai

Ar pavyzdinga korespondencija?

2. Lyg su pasigėrėjimu ko
respondentas apskaičiuoja, jog 
iš NVJBQ Hamondo radijo sto
ties “pasikalbėjimą galėją 
klausytis apie milijonas žmou 

Bet čia vėl vengiama pa-* 
minėti, kas gi tiems geriem^

š. m. kovo 7—8 d. “Naujie- maža atstovų. LR apylinkės 
nosę (Nr. -17) įdėta K. Čiurin.l nariai ,kaip visada, nepašykš- 
sko korespondencija su gana tėjo ir piniginių aukų minėji- 
iškilnia antrašte: “Pavvzdin- niui.

, • . i
gas Vasario 16_os minėjimasj 
East Chicago ir Gary, Ind.“.t 
Deja, buvusio minėjimo daly-Į 
viui ir dienraščio skaitytojui 
straipsnelis neparodp jokio ge
resnio pavyzdžio, kaip pride-’nių 
ra be dangstymo bei iškraipy 
mo pateikti spaudai reikšmių-’ kalbėtojams parūpino program 
gų faktų. Dėl to, p. Redakto- mos tekstus, g: 
riau, prašyčiau man leisti dien Birutė Vilutienė, 
raštyje atsiliepti apie tą korės 
pondenciją šiokiomis tokio-' veikli vietinė LB
mis pastabomis. I narė.

1. Korespondentas K, čiurin-Į 3. Pagal korespondentą^
skas miglotai, lyg išsisukinę-* East Chicagoje vėliavų pakelį
nedarnas pamini, jog kalba- me “dalyvavo amerikiečių LeA

albūt dėl to, ka'<| 
nors ALT" 

skyriaus ekretorė, yra taip pat 
apylinkes

I narė

šįmet vokiečiai su Ribbentropu Berlyne, parako į ta Mažoji Lietuva, dėl ko buvo 
vienok ų, ir kitokių, atsiliepimų; i 
daugumoje labai teigiamų. Sau-į niąjį Vasario 16-tos minėjimą gionierių Postas 369-tas . Ko* 
šio 15-osios minėjimo (Klaipėdos] suruošė “Lake apskrities vai- dėl 
atvadavimo 1923 m.) proga Klai- dyba ir minėtos apylinkės lie- 289? 
pėdos ir Mažosios Lietuvos klaū- tuvių organizacijų vtulantas 4. 
simu pasisakė dr. J. A. Stiklio-į komitetas”, 
rius, kurio ypačiai gerai paruoš-j ti padėkos ir aiškiau pasaky
tas buvo “Mažosios Lietuvos; ti, iš kokių organizacijų susi- 
Rezistencinio Sąjūdžio pareiški-j daręs Lake County ALT sky- 

i tas komite
tas? A'r korespondentui ne 
“košer“ buvo pripažinti, još to 
ALT skyriaus valdybon įeina, 
taipgi komitėtan įėjo East Chi 

‘cages JAV LB apylinkės narių, 
pvz. net pirmininkas .II vice-.

ne-

garsiai, štai 
imasi gana įmantrių priemonių kvaoą buvo galima jausti ne tik 
parodyti pasauliui ko jie, yra nų- Berlyne, bet ir Lietu vos-Vokie- 
stoję, rengdami milžin'šką pa- ti‘os pasienyje.
rodą Vakarų Berlyne, kuri pra- Lietuva 
sides rugpiūčio 15 d. Tos parodos 
vardas — “Prūsija”.

Yra būtina, kad VLIKas į tą 
parodą pasiųstų vieną ar du ste
bėtojus, parinkęs iš Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio Sąjū
džio veikėjų, gerai susipažinusių 
su Prūsijos, taigi ir Mažosios 
Lietuvos istorija, nors Prūsija 
apima kur kas didesnę teritori
ją negu Mažoji Lietuva. Bet gi 
toje parodoje eksponuojant Prū
siją, 'savaime aišku, nebus apsi
eita ir be Mažosios Lietuvos 
bent paminėjimo. Reikia pama
tyti kur toje parodoje bus likusi 
Klaipėda, Tilžė, Karaliaučius ir

mini labai dažnai, kartais ir labai i

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UZ10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

r Prenumeratoj pratęsimo, užsakymų, bei galimą iraitytojų 
yeikilais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1733 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.
Pavardė ir varda*_________________________________________
Adresą* ,________________________________________________ __

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo______________ , kuris
yra naujas skaitytoja*. Priede  dot
Pavardė Ir vardas -------------------------------------------------------------
Adresą* ---------------------------------------------------------------------------

Sponioriau* pavardė, vardas ir vietovė ------------------------------

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir varda* .— ----------------------------------- ;--------------------
'Adresas Z—-------- -------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa* 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas _ .—----------------- .---------- . ...    
Adresą* - ........... ........ ........... <■.......... > —

savo laiku buvusios Prūsijos 
(Rytų) dalimi. Kadangi toje pa
rodoje bus minima daugelis isto
rinių datų, Įdomu kaip bus pri
statyta 1939 m. kovo mėn. 23 d., 
kai vokiečiai atėmė Klaipėdą.

Mes, lietuviai, paprastai mini
me ,tik šviesiuosius mūsų istori- 

; — laimėjimus, 
vargiai beužsimindami apie tam-

’Vokietija su 
“derėjosi”, remdamosi! 

ir grasindama savo karine jėga,! 
kuria rėmėsi vok. diplomatija.

Nežiūrint, kad šiandien “Klai
pėda mūsų, bet" Lietuva rusų”, 
lietuviai išeivijoje neturi pa
miršti tos dienos, 1939- m. kovo 
mėn. 23 d., kuri^-skaitau, bus 
buvusi pradžia Lietuvos nepri
klausomybės galo. Nes gi, jau se
kančių metų birželio 15 d. visa 
Lietuva buvo Sovietų okupuota, 
ko pasėkoje “išrinktas” liaudies 
seimas “maldavo” “tėvą” Staliną 
Lietuvą priimti Į savo šeimą 
(respublikų), kas irgi buvo pa
daryta labai “taikiu” Stalino 
“malonės aktu” — Lietuva sava
noriškai įjungta Sovietų Sąjun- 
gon, raudonajai armijai jau įsi
kūrus Lietuvoje. Viskas padary
ta taikiu būdu: kaip su vokie
čiais dėl Klaipėdos, taip su So
vietais dėl visos Lietuvos. Tu
rime dėl to išeivijoje minėti ne 
tik Klaipėdos atgavimą, bet ir 
jos praradimą; ne tik Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą, bet 
ir jos žuvimą. Taip. . . -
'Džiugu, šįmet,.kad nors viešų 

— publikos minėjimų Klaipėdos 
atvadavimo sukakties proga bu-, 
vo palyginamai mažai, bet Klai
pėdos ir Mažosios Lietuvos rei-’ 
kalas -bent - spaudoje, ypačiai 
“Naujienose”, o taip pat lietu
viškomis radijo bangomis, buvo, 
gerokai paskardentas, daugiau 
negu ankstesniais metais. Per
nai pasirodė pulk. J- Andriaus 
naujas Lietuvos žemėlapis, ku
riame buvo istoriškai pavaizduo-

nuslėpė Vytauto Postą

Kodėl vengta reikš-

mas Mažosios Lietuvos klausi-j rius ir pagaliau 
inu”. Taipgi pasisakė ir dr. J. ' 
Balys, publicistė Birutė Keme- 
žaitė, Algis Regis,' Valentinas 
Varnas, Vincas . Žemaitis, Alg. 
Gustatitis ir visa eiįė kitų, ku
riems daugiau ar mažiau . rūpi 
tas (Mažosios Lietuvos) klausi
mas. Tai džiugus reiškinys, kad 
atsiranda daugiau suinteresuotų 
tuo klausimu ne tik galvojančių, 
bet ir viešai bei drąsiai pasisa
kančių. Tos linijos, kad ir vieni 
su kitais kiek pasibarant, reikia 
laikytis ir • toliau, kad nebūtų 
užmiršti ne tik mūsų istoriniai] 
laimėjimai, bet ir pralaimėjimai,

1 7

pirmininkas, sekertorė ir

balliečių Komitete; dalyvauja 
Čiurlionio ansamblyje; ją ag.. 
Įima matyti susirinkimuose, 

: minėjimuose, ' meno parodose, 
koncertuose ir t.t.

Jei. nestinga laikoj r nežiū
rint, kad daug praleidžia ir

kaip šiuo kartu kad turiu gal-^avo tiesioginėje tarnyboje. .
vbje juodąją 1939 m. kovo 23 d.
— Klaipėdos praradimą.

. TYLĮ VEIKĖJA
CJlevelando ALTo skyriaus 

valdybos narė — iždo sekreto
rė Beatričia NatkeviČiūtė pa
sižymi- nepaprastu darbštumu 
ir- ramiu būdu. Ji niekad ne
atsisako atlikti jai pavestų dar 
bų skyriaus valdyboj, todėl jai 
daugiausia jų ir tenka.

Vajsario 16-tos minėjimo 
progaĮ ji viena ALTui surinko 
programų skelbimams ir au
kų virš $500. Ji dirba kaip iž
dininkė ir Jungtiniame Pa-

Ji yra duktė, buvusio pasku
tinio Lietuvos atstovo Maskvo- 

I je, L. Natkevičiaus^ kuris mirė 
Austrijoje 1945 m. ; ' (kk)

Su perdėjimu korespom 
deiitas rašo: "Vasario 15 d. švK 
mišias aukojo, už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės, šiaurinės Incfc 
penkiose bažnyčiose“. Kiek ži- 
nba, aną sekmadienį tik ahe- • 
jose lietuviu bažnyčiose buvo 
progai skirtose pamaldos: 
East Chicagos šv. Pranciš
kaus ir* Gary šv. Kazimiero 
bažnyčiose. Tad -kuomet ir ku
riose kitose.bažnyčiose dar pasi- 
inėlsta? ;■

5. Korespondencijoje toks 
linksmokas iš East Chicagos 
sakinys: “Bažnyčioje vėliavas 
įnešė ir: išnešė 2 .marinai ser
žantai — Vilutis,. P. Smilgius 
ir- vienas nepažįstamas“. Kai 
kurie dienraščio skaitytojai 
netveria juoku, savo- akimis 
netikėdami, kad East Chica- 
gos LB apylinkės valdybos 
pirm. A. Vilutis ir Bishop Noll 
instituto mokinys P. Smilgįut

(Nukelta į penktą puslapį)
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I JAY DBUGS VAISTINĖ |

i- 2759 W. 71st St, Chicago, IE ■
= ta A1 TgPUJXiMI RECEPTAI « FANNIE XAY SAL-
= . . DUMYNAI ® KOSMETIKOS KZIKEKNYS =

■ • Atdara šiokiadieniais nuo =

40-1 puslapių. Kaina $8. Persiuntimas $1.

N AU J

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Tel. 176-220S j
aiiBO
NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

® LITERATŪRA, lietuvių • literatūros, meno ir1 ‘mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
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. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

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

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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
{domiai 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 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |6.

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

9 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 j j galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičle 
vertimas. 200 psl. knygoje yr* 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 Šo. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėt! dolerį peraluntlmo lilaJdom*.

■ ■ n— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - __ ______________ . J
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25 cents per copy Užsieniuose:

pavergtų tautų organizacijos, išskyrus vienos tautos 
vieną didelę organizaciją. Nedalyvavusios organizaci
jos pirmininkas prisiunčia p. Kamantui tokį laišką: 
“Gerb. p. Kamantai! Jūsų demonstracijoje negalėjau 
dalyvauti, nei nariams patarti tai -daryti.... Man,- 
užimančiam tokį postą, nebuvo patogu viešai išeiti 

i prieš komunistus.... Mes iš komunistų okupuoto krašto
gauname paramos veiklai ir mokykloms. Mūsų vaikai 
karališkai priimami.... Aš visa širdimi su Jumis, bet su
praskit.... Aš ir mano vadovaujamos organizacijos na
riai už Jūsų reikalus pasimelsime. Nuoširdžiai Jūsų../

Ar p. Kamantas to pirmininko- nuoširdumu pati
kėtų? Vargiai. Ak, mūsų gėda sunkiai bepaslepiama ir 
nuo svetimųjų.... Kauno miesto bendras vaizdas

Nuo sausio pirmos dieno* 
Dienraščio kainos:

-ūicuguje lt priemiesčiuose.
metams........ ................................$45.00
pusei metų $24.00 
trims mėnesiam*  $12.00 
rienam mėnesiui _____ . $5.00

Kitose JAV vietose:
metams$40.00

metams  $48.00 
pusei metų  $26.00

Naujienos eina osdien, iMkinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su ožsakyaui.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
orio 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 v*L

Kartais klaidas atitaisyti 
yra galimybių

Lenkijoje tebevykstanti drama įtempė viso pasau
lio nervus, tai ką bekalbėti apie mus, lietuvius, kai tas 
vyksta mūsų pavergtos tėvynės pašonėje ir gali turėti 
vienokios ar kitokios įtakos Lietuvos likimui.

Frontininkų kontroliuojamos bendruomenės žmo
nės ne sykį gyrėsi sugebą įskaityti “laiko ženklus”. Tuo 
“laiko ženklų” įskaitymu jie grindžia ir reikalingumą 
bendradarbiauti su komunistais.

Kaip visi -atsimename, pernai Čikagoje įvyko ma
sinė lenkų’demonstracija išreikšti solidarumą sukilu- 
siėrriš’ ]5rieš komunistų priešpaųdą Lenkijos darbinin-

Po lietuvių dalyvavimo lenkų solidarumo demon
stracijoje pasigirdo vienas kitas priešingas balsas, bet 
greit nutilo. Nenuostabu, kad p. Kamantas žygis su
kėlė lietuvių tarpe didesni erželį, nes tas jo žygis buvo 
pavėluotas, nevykęs ir juokingas. Dar blogiau: jis ban
dė kalbėti visų lietuvių vardu. Jautresnius žmones tas 
privedė iki isterijos. Prasidėjo lietuvių — lenkų santy
kių eigos svarstymai nuo pat Žalgirio mūšio. Prasidė
jo svarstymai, ar tinka lietuviams už lenkus melstis? 
Atsirado abejonių, kad tas gali pakenkti lietuvių santy
kiams su ukrąiniečiais, kad lietuviams nedera kištis į 
lenkų reikalus, nes “lenkų klėtelė dega, tegu jie patys ir 
gęsinasi.” (Negaliu to išsireiškimo, rodos B. Kemežai- 
tės, tiksliai pacituoti, nes neturiu po ranka straipsnio. 
Tikiuos:, kad minties neiškreipau.i).

Apie degančią lenkų klėtelę gražiai pasakyta, deja, 
netiksliai: dega ne lenkų klėtkelė. Lenkai uždegė jų 
žemėje pastatytą Sov. Sąjungos klėtį. Gaisro pašvais
tėje pasirodė tikrieji klėties savininkai: Leonidas Brež
nevas ir KGB viršininkas Juris Andropovas. Sateliti
nės Lenkijos komunistų “bosas” Stanislovas Kania pa
sirodė besąs toks pat beteisis šunytis kaip ir ok. Lietu
vos visokį sungailos, petroniai ir ko. (0 mūsų liberaliu- 
kai, ar kiti bendradarbiautojai, rodos, bene buvo iškė
lę minti reikalauti ok. Lietuvai satelitinės valstybės

Viena kita pastaba dėl A. Gulbinsko laiško

kams. Demonstracijoje' dalyvavo ne tik pavergtųjų, bet.sta^.°v x .
ir kitų laisvę mylinčių tautų ir organizacijų atstovai. I Tįe <įu ponai Brežnevas su Andropovu, šiuo metu 

Lietuvių grupę organizavo Čikagos ALTo skyrius, |Vra

išnaudoti kiekviena! įtačiau dalyvavo ir organizacijų bei junginių atstovai, 
kurie Į ALTo sudėtį neįeina. Plakatus turėjo ir neorga
nizuoti lietuviai katalikai su užrašais, kad jie meldžia
si už streikuojančius darbininkus. Frontininkų b-nės 
žmonių nesimatė....

Lietuvių solidarumo su kovojančiais prieš komu
nizmą lenkais gestas buvo padarytas laiku, vietoje, tin
kamu būdu.

Pasaulio Liet. B-nės pirmininkas p. Kamantas su
prato “laiko ženklų” įskaityti nebesugebėjęs.... Klaidą 
atitaisyti bandė nuvykdamas pas lenkus pasikalbėti.- Iš 
spaudos pranešimų jo pasitarimai, ar pažadai lenkams, 
mums skaitytojams liko neaiškūs, tik viena aišku, kad 
p. Kamatnas žadėjo pasimelsti. Iš tiesų, ką p. Kaman
tas galėjo daugiau padaryti, ko lietuviai nepadarė? Pa
siųsti frontininkų dalinius į Gdansko frontą?

mą, kultūrinius ryšius su išeivija ir visa kita. Tų dvie
jų ponų gyvybinis interesas yra 
buvusių nesantaikų detalę, kad žmogus nekęstų žmo
gaus, kad tauta nekęstų tautos. Tam tikslui ok. Lietu
voje veikia gerai organizuota, agresyvi lenkų mažuma, 
kuri turi dideles privilegijas. Tai minėtų dviejų ponų 
darbas, kad atėjus bandymo valandai dvi kaimyninės 
tautos pradėtų tarp savęs peštis. Tie du ponai gan sėk
mingai provokuoja žydus: viena ranka tvoja per gal
vas, o kta ranka kiša “dokumentus”, įgalinčius ieškoti 
“karo nusikaltėlių” tarp tautų, kurios pačios buvo na
cių okupacijos aukos. Tokių faktų sąrašą būtų galima 
tęsti be galo

Nėra ko jaudintis dėl ukrainiečių: jie dalyvavo so
lidarumo demonstracijoje su lenkų darbininkais. Jei 
Ukrainoje užsidegtų bolševikų klėtis, būkme tikri, kad 
Juris Andropovas ištrauktų iš muziejaus kazoką: “Lie-

Gan ilgoką laiką gyveno Chi- 
cago'je, Marquette Parko apylin
kėje, toks Antanas Gulbinskas. 
Jis pagarsėjo tuo, kad tur būt 
nebuvo susirinkimo ar suvažia
vimo’, kuriame jis nebūtų pa
sižymėjęs savo irzlumu, sukėlęs 
bereikalingų ginčų ir triukšmo, 
šitokia jo neaptvardyta, kraštu
tinė, gal tiksliau pasakius, pa
prastesnių žodžiu, ‘‘karštako
šiška” elgsena, kartais pasi
reikšdavo net laidotuvių metu, 
Šv. Kazimiero Lietuvių kapinė
se. Sakysim, įvykis laidojant 
kun. B. Sugintą. Chicagos lietu
viai, išgirdę, kad jis išsikrausto 
Kalifornijon, lengviau atsiduso 
r Dievui dėkojo, sakydami, kad 

susirinkimuose nebus kas ardo 
rimti. Manau, kad Chicagos lie- 
uviai jo niekad nepasiges.
Parašyti šią trumpą įžangą 

man davė progos jo Naujienose 
paskelbtas laiškas. Redakcija jį 
ta proga pristato skaitytojams 
kaip seną šio dienraščio' skaity
toją, bet dar ir kaip kalbėtoją, 
fotografą ir bendruomeniriinką. 
Be to, pastebi, kad tokiais laiš
kais, tokie intelektualai, kaip 
šis, užverčia Naujienas. Ir jo 
draugams pataria susipažinti ir 
pasidžiaugti šio intelektualo 
laiško mintimis^ Kadangi laiš
kas viešas ir jame pareikšti jo 
puolimai ir įtarinėjimai, todėl, 
manau, bus naudinga kai ką 
pasisakyti dėl jo pareikštų min
čių minėtame laiške.

Tikrai, reikia rausti iš gėdos, 
žinant Antaną Gulbinską bu
vus nepriklausomos Lietuvos 
mokyklos mokytoju, kuris šiuo 
laišku parodė savo žemo lygio 
dvasinę kultūrą. Ir tokiais nie
kuo nepagrįstais pareiškimais 
jis padarė gėdą mūsų garbin
giems Lietuvos mokytojams, 
kad jų tarpe būta ir tokio jau
nimo “auklėtojo”.

Prisiųsdamas už prenumeratą 
pinigus, rado reikalą niekinti 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą — VLIKą. Jis rašo 
tokią nesąmonę, kad jį “reor- 
gai” reorganizavo su jo reorgi- 
niais rėmėjais. Jau šio vieno, jo 
tokio svaičiojimo būtų gana, 
kad žinotume, kas yra Antanas 
Gulbinskas. Bet dar ne viskas. 
Jis pliauškia dar ir tai, kad 'jis 
skaito Naujienas, nes jam pa
tinka sviloniški 'melai ir dr. Da- 
ųile vfčia ii s sva ičidj i m ai.

1 Atrodo, kad A. Gulbinskas ne 
tik nepagerėjo išvykęs iš Chica
gos, bet dar labiau pablogėjo. 
Gal šiltesnio krašto klimatai Ji 
taip paveikė, kad galutinai pra
rado sveiką logiką ir savo gal
vosenoje visai iškrypo iš vėžių. 
O gal dr tai, kaip žmonės sako, 
kad jei žmogus jaunesniame, 
amžiuje yra niršžlas, tai senes- 
niame jis būna dar piktesnis ir 
už rudens musę.

Jis savo laiške skelbia įtąri- 
nėjančias užuominas, kad “reor- 
gai” savo šmugelniška veikla

tarnauja okupantui. Toks jo įta
rinėjimas parodo jo piktą valią. 
Rodos, kad su tokiais įtarinėji
mais jis turėtų būti atsargesnis. 

' Jokia paslaptis, jam gyvenant
Chicagoje, jis buvo įtarinėja
mas dėl jo įkyraus landžiojimo 

■ po susirinkimus bei suvažiavi
mus ir dėl nuolatinio kėlimo er
zelio, dėl fotografavimo bei re- 
kordavimo. Buvo kalbama, kad 
surinkęs medžiagą, jis persiun
čia okupantui. Žiftoma, teko ne 
kartą tokius apie jį skleidžia
mus gandus slopinti, nes, netu
rint įrodančių faktų, yra šmeiži
mas ir asmens diskreditavimas. 
Bet Antanas Gulbinskas lengva 
širdimi skelbia šmeižtus apie 
RLB-nę. Jis tiesiai rašo, kad ji 
tarnauja okupantui. Tokia ne
tiesa pasinaudojus, galima ir jį 
patį inkriminuoti, kaip agentą, 
pasitarnaujantį' okupantui, ypač 
pasinaudojant tais aukščiau mi
nėtais gandais ir įtarinėjimais. 
Bet, iš tikrųjų, ar būtų moralu? 
Galima rašyti laiškus, galima 
kelti faktus, bet jie turi bū f 
tikri.

Antanas Gulbinskas paroc’... 
labai žemą dvasios būseną, pre 
vardžiuodamas RLB-nės lietu
vius net ne lietuviškais žodžiais. 
Kas būtų, jei pasekus jo tokį 
pravardžiavimą, jį imtų kas va
dinti “partorgu”?

Iki šiol nė vienas jo pravar
džiuojamas “reorgas” jo neuž
kabino', nes jie žino, ko vertas 
A. Gulbinskas. žino, kad jis 
pirma-niršdamas išlieja karčią 
pykčio tulžį, o tik po to, atsi
peikėjęs, ima galvoti. Žinodami 
tai, jo pravardžiuojami “repr-, 
gai” jam tik tiek linki, kad ra
šydamas laiškus pirma pagal
votų, p paskui rašytų.

Ir baigiant šias pastabas, telie
ka nustebti kokiais “karštako
šiais” LB-nės vadai remiasi, 
siekdami sau “visuotinos” val
džios. * Z. V.

Malda yra geras dalykas, jei meldžiamasi nuošir tuviai! Gerai pagalvokite, iš kur tas svolačius kilęs! Ar
džiai. jei tas. kuris meldžiasi yra tikintis. Nėra negar-, ne jis pėrė su bizūnu jūsų protėvius Kražiuose, kai jie 
bingesnio veiksmo, kaip maldą panaudoti kokiai nors Igynė savo Viešpaties bažnyčią? F Koks mūsiškis dar 
propgandai.

Pono Kamanto asmeniškai nepažįstu, apie jo reli-

Koks mūsiškis dar 
pridėtų: “Matote? o dabar Kražiuose ramu”.

Kito nieko ir nebegalima padaryti, kaip solidariai 
ginius isitikimmus nieko nežinau, bet tegu skaitytojas laikytis su visais kovojančiais prieš komunizmą ir 
įsivaizduoja tokią situaciją: p. Kamantas surengia cle- vengti provokacijų. Kitaip yra pavojus atsidurti šalia 
monstraciją prieš Lietuvos okupantą. Dalyvauja visos Brežnevo su Andropovu priešais laisvąjį pasaulį.

RAŠO A. A.

ATRADO KĄ IR UŽ KĄ GERBTI
(Tęsinys)

Ir vėl M. Sleževičiui teko sudaryti min. ka
binetą. Šis kabinetas buvo sudalytas irgi plačiu 
koaliciniu pagrindu, kad visos grupės bendra
darbiautų, nes Lietuva dp.r buvo priešų puolama. 
Tuo metu V. Taryba išrinko A. Smetoną prezi
dentu, kuris grįžęs iš užsienio IV. 12. patvirtino 
M. Sleževičiaus kabinetą.

Ir šiam M. Sleževičiaus kabinetui teko veik
ti nepaprastai sunkiose sąlygose. Lietuvai dar 
reikėjo gintis ir nuo bolševikų ir nuo lenkų. Len
kai net ruošėsi užimti Lietuvą sukilimo keliu. To
kią tragišką padėt apgalėti reikėjo nepaprastų 
pastangų ir ryžto. Reikėjo ryžtingai ir sumaniai 
vesti kovą ir diplomatiniais keliais ir karine pa
jėga. Ir vyriausybė pajėgė tai atlikti, nes turėjo 
tautos pasitikėjimą.

Pažangos grupė pasitraukė iš kabineto ir iš
šaukė kabineto krizę. Tai buvo A. Smetonos no
ras pi of. Voldemarą padaryti užsienio reikalų 
mimst riu. M. Sleževičius nesutiko ir min. kabi
netas atsistatydinę.

Čia ari.asakjjau tik istorinių įvykių spau
doje atžymėt.1. rodančių, kad M. Sleževičiui va
dovaujant. vyrhusybei teko atlikti daug ener
gingų ir drąsių žygių pačiu pavojingiausiu ir ri

zikingiausiu Lietuvos nepkriklausomybės kovų 
laikotarpiu. Ir Lietuva kėlėsi iš chaoso.

Ir jei tuo tragišku ir lemtingu Lietuvai me
tu M. Sleževičius nebūtų grįžęs ir nebūtų ryžę
sis imtis vadovauti kovai už Lietuvos nepriklau
somybę. tai kažin ar ta nepriklausomybė būtų 
iškovota ir apginta.

Tai tas pats M. Sleževičius kovotojas, politi
kas, valstybės kūrėjas sudarė min. kabinetą ir 
ėmėsi vadovauti vyriausybei po 1926 m. seimo 
rinkimų. Jis niekad nepretendavo vadovauti be 
tautos pritarimo. Visi jo kabineto nariai buvo 
kvalifikuoti pasiimtos srities darbui vadovauti, 
žinomi veikėjai, kovotojai.

Pasiruošimuose seimo rinkimams vyko ar
ši kova žodžiu ir sapuda. Pozicijos partijos (kr. 
dem. blokas) turėdamas savo žinioje policiją, 
saugumą ir tebeveikiant karo stoviui įvairiai 
trukdė kitų partijų mitingus, kad žmonės kuo 
mažiau išgirstų kritikos valdančiojo bloko ir ma
žiau sužinotų kitų partijų programas ir siekius. 
Tačiau visos tos priemonės nepakankamai pa
gelbėjo. Tautos masės jau buvo labiau sąmonin
gos, pajėgė sekti ir vertinti valdžios darbus. 
Karo stovis, kai jokio karo nebuvo, piliečių lais
vių suvaržymai, administracijos savavaliavimai 
(karo komendantų, policijos, saugumo) jau bu
vo visiems įgrisę. Rinkimų rezultatai atnešė pra
laimėjimą kr. demokratų blokui.

Valdžios vairą perėmė dviejų daugiausia lai

■ Tačiau p. Kamantas gali ne tik atitaisyti savo klai
dą, bet ir ką nors padaryti. Žinoma iš spaudos, kad 
Lenkijos studentija streikuoja prieš marksizmo dėsty
mą bei rusų kalbą universitetuose. P. Kamantas, bū
damas P. L. B-nės pirmininku, gali paveikti savo žinio
je esančią Pasaulio Liet. Jaunimo Sąjungą padaryti 
pareiškimą, kad laisvojo pasaulio lietuvių jaunimas 
yra solidarus su kovojančiu prieš komunizmą Lenkijos 
jaunimu ir nutraukia bet kokius ryšius su Kapsuko uni
versitetu bei su Brežnevo ir Androvopo peršamo “kul
tūrinio bendradarbiavimo” organizacijomis.

Nėra abejonės, kad pasistiprinęs malda, p. Kaman
tas tai padarys.

Delfiną Tridienė

GYVENTOJŲ PASIKEITIMAS

WASHINGTONAS (AP). — 
Statistikos biuras paskelbė duo
menis apie gyventojų pasikeiti
mus per pastarąjį dešimtmetį. 
Daugiausia sumažėjo didmies
čių gyventojai. New Yorkas, 
Jersey City, Clevelandas ir New 
Buffalo sumažėjo 8 ar 9 nuoš. 
Taip pat sumažėjo gyventojai 
trisdešimtyje šiaurės rytų ir 
centrinėse JAV valstijose.

Fort' Myers, Fla., paaugo 
94.2%, Las Vegas 69.1%, Sara
sota 65.5%, Fort Collins 66%. 
Taip pat žymiai paaugo Dalias, 
Fort Worth, Phoenix ir San 
Diego.

— Turkijos valdžia neįleidžia 
į savo teritoriją Irano funda
mentalistų, kad jie nepradėtų 
kurstyti musulmonų.

mėjusių partijų (valstiečių liaudininkų ir soc. 
demokratų koalicinis kabinetas, sudarytas min. 
pirm. M. Sleževičiaus.

Šalyse, kur demokratinė santvarka yra įsi
gyvenusį ir patrijos yra įsisavinusios demokra
tinės santvarkos principus, yra normalu, kad 
rinkimai pakeičia vyriausybę. Kitaip buvo pas 
mus. Buvusios vadžioje partijos negalėjo susi- 
gyevnti su faktu, kad rinkimus pralaimėjus, val
stybės valdžios vairą teko perleisti laimėjusioms 
partijoms. Tad tuoj nuo pirmųjų dienų stengėsi 
naujosios vyriausybės darbą sunkinti, jai kenk
ti. Paklausimais ir interpeliacijomis seime bu
vo trukdomas vyriausybės tiesioginis darbas. 
Tokių interpeliacijų per 6 mėn. buvo Įteikta 
net 12.

Kelios tokių interpeliacijų kaip tik ir buvo 
įteiktos dėl įvykių, kuriuose S. J. mini savo raši
nyje. Bet jie buvo {>erversmui tik priedanga, bet 
ne priežastimi.

S J. rašo, kad “kairiųjų blokas—liaudininkai 
ir socialdemokratai—norėdami turėti reime dau- 
dumą pasikvietė į talką ir mažumų atstouvus. 
Už tą jų patarnavimą vyriausybei mažumos iš
siderėjo joms reikalingas .privilegjas. Lietuvos 
lenkai gavo neribotas teises švietimo ir net poli
tinėje srityje”

Kad mažumų atstovai seime sutiko remti 
M. Sleževičiaus sudarytą vyriausybę, atrodo, vi
sai suprantama. Juk jau savo pirmojo kabineto

deklaracijoje M. Sleževičius skelbė, kaip jau mi
nėjau, kad “Laikinoji vyriausybė pripažįsta visų 
tautų lygybę. Demokratinėje Lietuvoje negali' 
būti teisių skirtumų”. Tikslas buvo, kad visi Lie
tuvos piliečiai, be skirtumo tautybės, remtų vy
riausybę ir gelbėtų atkurti nepriklausomą 
Lietuvą.

Ir konstitucijoje tų tautinių mažumų teisės 
buvo apsaugotos. Be to, Lietuva buvo pasirašiu
si ir konvenciją mažumų teisėms apsaugoti. Tau
tinėms mažumoms buvo suteiktos teisės auto
matiškai tvarkyti savo teisinės kultūros 
reikalus.

M. Sleževičiaus sudalytą min. kabinetą, bal
suojant pasitikėjimo klausimą pradžioje rėmė ne 
tik mažumos, bet ir tautininkai. Jie reikalavo įsi
leisti į vyriausybę A. Smetoną ir prof. Volde
marą, bet nebuvo susitarta. Kokias privilegijas 
galėjo išsiderėti ir išsiderėjo mažumo />. J. ne
pasako.

Tos mažumos tegalėjo veikti įstatymų ribo
se, bet tai jokia privilegija, o teisė. Tad S. J. tei
gimas, kad “Lietuvos lenkai gavo neribotas tei
ses švietimo ir net politinėje srityse” yra labai 
tendencingai perdėtos.

(Bus daugiau)
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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 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino", 358 
puslapių.

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

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

OR. PAUL V.. DARGIA 
GYDYTOJAS «R CHIRURGAS 

Corrmunity kitai k*r 
Medicinos direktorius 

MenJMUn Wostcboster, 11 
VALANDOS: 3—R darbo dienom*

‘‘Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

UAllXrn'VIl tURFhTiik

CHARLES STASUKA1TIS
VĖSINAMA laidotuvių kopt y^ta

- GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicaem

TeL 226-1344

Mažeika Evans
T.I.: 542-2727 «Hm 542-222?

TU------ BB 3-5893

DR. A. B. GLEVECKA' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYSB AKIŲ LIGŲ* 
3907 WMt 103rd Strwt 

/madee p*®u

Oli. f’RANK FLECKA,-, 
OPTOMITRiSTAS 

KALBA UETUVIiKAi 
Z6U W. 71 Sr- TeL 717-5149 

Ukrinų tkis, Pnuiko akiniu 
lensea" 

^<1 Jžd&ryia

u

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. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

SUSIRINKIMŲ

— Worcesterio Lietuvių klu
bo valdybą sudaro: E. Tamule
vičius — pirmininkas, A. Vie- 
raitis — pirm, pad., A. Zenkus 
— sekretorius, J. Kasper — iž
dininkas, J. Yurkinas — fin. 
sekr., J. Matulevičius — II fin. 
sekr., A. Krasinskas — audito
rius, V. Ivaška — auditorius, V. 
Bagdis — serž. Direktoriai: E.

: Sarapas, advokatas, Jonas Vį- 
dūnas, Charles Tagman, M. Ban- 
kit, V. Sepavičius, C. Stenley ir 
J. Glavinskas.

jos salėje. Visi kviečiami daly
vauti.

— Amerikos Lietuviu Tarybos 
Los Angeles skyriaus valdyboje 
šiuo metu yra: M. Masaitis — 
pirmininkas, R. Šakienė — sek
retorė, K. Prišmantas — iždi- 
ninksa; A. Skirius, S. Kvečas, 
AI. Pečiulis ir R. Raškauskas — 
vicepirmininkai ir valdybos na
riai.

gali būti kalba apie jo “nenu
tauto j imą“ 2

7. Korespondentas iškraipo
pavardes bei vardus. Rašo: 
“Barą tvarkė ir už baro dirbo 
mūsų apylinkėje žymus me
džiotojas J. Navickas ir V. 
Ruzgą“.... “G. Navickaitė įtei
kė gėlių...“ Iš tikrųjų buvo: 
J. Navikas, G. Navikaitė ir R. 
Ruzgą. J. Navikas savo profe
sija ne medžiotojas, o jei toks 
būtų, tai “mūsų apylinkėje“ 
nebūtų ko medžioti, nebent : 
zuikių. Mūsų Medžiotojų- ir f 
meškeriotojų klubo, kuriam Į 
ir jis priklauso, nariai medžio- j 
ti patraukia šiaurėn, kartais 
siekdami net Kanadą. I

8. Nesmagu ir net liūdna, p. 
Redaktoriau, kai per Vasario , 
16-ąją, Lietuvos himno vieny- i 
bei težydint, iškilmėse imama 
kivirčytis, ir nemažiau liūdna, 
kai gandai virtę kivirčai pra
deda eiti laikraščiuose. Štai, 
kad ir čia kalbamoje korės- ■ 
pondencijoje, ar tiko, užuot 
paminėjus nuopelningus daly
kus,užuominomis leistis. į šališ- 
kuį;, netgi demagogiškus spė
liojimus, vengiant viešai pa. | 
sisakytį, ką girdėjome sa
kant? Rašo: “Tenka paminė
ti, kad buvo keletas ir tokių, 
kuriems nepatiko patriotinė. ; 
paskaita“. Nieko skaitytojui 
nepasakyta, kas nepatiko,kam 
ir kodėl?

Laidotuvių Direktoriai

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

— Sekmadienį, kovo mėn. 
29 d., 11 vai. 45 min., tuoj po 
pamaldų, parapijos salėje, 6820 
S. Washtenaw Ave., dr. J. Ado
mavičius skaitys paskaitą svei
katos klausimais, paįvairinda
mas skaidrėmis. Po paskaitos 
bus rodomas trumpas filmas 
apie komunistų veržimąsi Į Pie
tų Ameriką. Kviečiame daly
vauti.

Upytės Draugiškas klubas rengia 
žaidimų pobūvį (Bunco Party) sek-i A QI/TDUTIQ žaidimų poduvį usunco rarty; sek-

LU. OIjLdU JLJLo madienį, kovo 22 d., 1 vai. popiet
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos toloL: 448-5545

. Dariaus-Girėno posto salėje, 4416 S. 
Western Avenue. Nariai ir sveč.ai 
kviečiami atsilankyti, bus gerų aova- 
nų ir kavutė po žaidimų. Visus kvie
čia Rengimo komisija.

Ai riotar^?Aa-r*R< H'EZ!s~i 
aparaiai - Proiesw. Iteu. o*u 

■kou. Sptouaif fioitee*.
uia supports) ir L <

16®^ Wort 53?d it.
Teiet.; PRess-^ct S-š&u

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

takų chirurgija.
>025 CENTRAI. AV>-

■>c. Petersburg, Fla. 3371k 
let (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R- ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstu m y. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 IciL A. M.

Lietuviy 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

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Snug holds 
loose dentures* 
comfortably snug 
Ease sore gums from loose-fitting 
dentures with soft easy-to-use 
Snug* Brand Denture Cushions 
Snug gives tempo- 
rary relief until you 
see a dentist. Now M
available m the 2- ,
cushion or new .* 7** I
4-cushion econ- f
omy package

EUDEIKl
GAIDAS- DAIMID

; — Lietuviu Tautodailės insti- 1
Į tuto Chicagos skyriaus metinis 
susirinkimas įvyks kovo 21 d. 
4 vai. popiet Šv. Kazimiero se
serų vienuolyne. Įėjimas iš kie
mo — senajame pastate. Nariai 

’ir instituto veikla susidomėję 
i asmenys kviečiami dalyvauti ir i D v
į aplankyti audimo klasę bei se-

Lietuviy Žagarės klube eilinis na- selės Perpetuos tvarkomą mu- 
rių susirinkimas ivyks seKmacLenį, . . • - i- j.,,., •kovo 22 d.s 1 vai. popier Anelės Ko-•zie^ su Sausiais lietuvių tauto- 
jak salėje, 4500 S. Taiman Avė. Na-. dailės eksponatais, 
riai kviečiami atsilankyti, nes yia! 
svarbių reikalų aptarti m jau laikas i 
užsimokėti nario duokles. Bus 
sės. Rožė Didžgaivis,

• — š. nu balandžio mėn. rinki- ir vai- * 
rast. į muose buvęs Los Angeles meras

Į Sam Yorty vėl kandidatuoja j
.! I A. merus. S. Yorty per savo 

j t e'Azijos programas yra daž- 
luai pasisakęs už Lietuvos laisvę;

■ — Kovo 11 ir 12 dienomis Los 
į - Stasys Grušas, SI. PelersJ Ange’e5 Sv', K,az,micro' I“*"* 

burg Beach, Fla., užsisakė Nau-i 3,i!,iav° »**««»• “■ 
.. .. , . forniįc's valstijos mokvklų ko-jienas vienenems metams. De- . ,.J , _ J , . ‘
kui už dėmesį. :,kun Per ,d'1 d,enas t,k-

j r>no mokinių mokslo pajėgumą
— Amerikos Lietuvių T'ary-1 programas, mokytojų pasiruoši- 

bos CIevelando skyrius paskyrė; mą ir mokyklos discipliną. Po 
Naujienų paramai $35 auką ir j šio vizito reikia laukti pilno mū' 

j ją atsiuntė per valdybos narį Įsų paripijinės mokyklos teisių- 
spaudai ir informacijai K. Ka- j pripažinimą. Parapijos mokyk-, 
ralį. Dėkui valdybai ir visoms i la veikia nuo' 1953 metų. Per 
tą junginį sudarančioms orga-įlaiką yra išleidusi per 500 abi- 
nizacijoms.

*
I — Dėkui Jūratei B. Silverman, 
iš Spring Green, Wis., už gerus 
linkėjimus ir už $18 auką, at
siųstą kartu su prenumerata.

— Juozas Andrikonis, 
Chester, Conn., iš anksto 
sė prenumeratą, o savo 
linkėjimus atlydėjo $10

— Ponia B. Sucilla iš
quette Parko prie prenumeratos 
pridėjo' $5' auką kalendoriui. 
Dėkui.

[urentų, šv. Kazimiero Sese-, 
lems iš mokyklos vadovavimo 
pasitraukus 1976 metais, mo
kykloje dirba pasauliečiai mo
kytoj s i, vadovaujami ponioj
Mary Euler, šiais melais ją,

Man-' lanko 220 mokinių. Lietuvių kil- 
pratę-lmės vaikams kasdien yra dės- 
gerus j tomą lietuvių kalba. Joje dirba, 
auka, j iš viso 13 tarnautojų, jų tarpe 
,, f5 lietuviai.
Mar-

— Los Angeles šaulių kuo-, 
pos balius bus gegužės 2 d., šeš
tadienį, 7:30 vai. vak. parapi-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN!

Aikštės automobiliams pastatyti

(R) LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba

— Viktoras Šimaitis pildo 
INCOME TAX Šimaitis Realtj 
įstaigoje, 2951 W. 63rd Street. 
Darbo valandos kasdien nuc 
10 vai. ryto. Tel.: 436-7878 arba 
/63-0337. (Pr.)

— LIETUVIŲ DAILININKŲ 
darbai yra vertingiausia ir ne
senstanti dovana vestuvių, su- 
kakčių ir kitomis progomis. 
Gaunami ČIURLIONIO GALE
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, III. Telefonas — Mid
land Savings bendrovės valan
domis 254-4470, kitu laiku — 
‘*34-6155.

— Š. nu kovo 29 d., sekma
dienį, 2:30 vai. popiet Floridoje, 
Miami Lietuvių klube, bus vai
dinama komedija “Uošvė į na
mus — tylos nebus’*. Vaidinimą 
atliks vaidintojų grupė iš St. 
Petersburg. Ruošia šaulių Auš
ros kuopa. Prašome visus lietu
vius atsilankyti į linksmos ko
medijos vaidinimą. K. P.

. - Dengiame ir taisome visų 
ūšių stogus. Už darbą garan 

įuojąme ir esame apdraustą 
ARVYDAS KJLELA. 434-9655

Laiškas Redakcijai
Atkelta iš 3 ps> 

pakeliami į marinų seržantus. 
Iš tikrųjų vėliavas nešė P.Smil 
gins, V. Tampauskas ir A." Vi- 
lutis. Ogi tie du marinai, LB 
apylinkės valdybos sekreto- 
rt'aus pastanga pakviesti, vė
liavų nenešė, buvo tik jų pa
lydovai.

6. Korespondencijoje prista
tomas “Minėjimo parengimo 
komiteto pirmininkas, senos 
kartos dar nenuteutėjęs lietu
vis F. Petraitis“. Kadangi F. 
Petraitis, yra čia gimęs lietu-, 
vis ameriiketis, tai kokia čia

Tartum iš praeities bandant 
semtis stiprybės, koresponden , 
cijoje vėl užuominomis pa- i* 
mokslaujama: “praeitais me
tais tie patys paklydusių fron
tininkų ginklanešiai nesupra
to kongresmano anglų kalbos 
ir kėlė nesusipratimą“. Ar šie 

. metinis skaitytojas būtinai ga
li žinoti, koks buvo pernykštis 
nesusipratimas? Tad korespon 
dentas dėl tokios informacijos 
virsta tikru gandonešiu, pra_ 
manvtiems “ginklanečiams“ iš. 
to tik gardžiai pasijuokiant.

Pagaliau dar liūdnesnis pa
mokslas mūsų jaunimui. Tar
tum susirūpinęs jo ateitimi, 
korespondentas daro galutinį1 
savo nuosprendį: “Kadangi L J 
Bendruomenės kaip organi
zacijos Gar v nėra, tai nėra kas 
jaunimą klaidina.“ Atseit, ir 
visa PLB mūsų jaunimą klai
dina.

čia pabandžiau pareikšti 
savo pastabų tik koresponden 
cijai, neliesdamas plačiau jo
je iškeliamųjų faktų priežas
čių ir tikslų. Mano 
p. Redaktoriau,
minėjimai laukia pavyzdingų 
korespondencijų.

J. Pečiulis

nuomone, 
pavyzdingi

ra-.iovMf *o>.ut

HEART AND HEALTH habits started earty in childhood its 1969 Heart Fund Campaign here and in 8500 other 
can reduce the risk of heart attack in later life, according communities through February. The Heart Fund supports 
to y<*jr Heart Association, The Association is conducting research, education and community service programs.

Good Health Habits, Begun Early, Can
Add Years to Lives of Your Children

' _ _______ ; ■
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GENIAUSIA £R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENIU
Telefonas 523-6440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT!

Chieagoc
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiMl
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
D AL TSR.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Ard* 7-3401

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. $0th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 74r38 - 1139

STEPONAS C. LACK ER SŪNŪS "
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hill*, HL 974-4411

1354 So. HALSTED STREET TeL YArdr 7-1311
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Piliečiu klubas MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

Amerikos Lietuviu Pilie;iu1 
Pašalpos klubo susirinkimas 
įvyko kovo 8 d. Anelės Kojak sa
lėje, 1500 So. Talman Avenue.

Pirm. Paul Masilionis, atida
ręs susirinkimų, pranešė, kad 
kontrolės raštininkė Josephine 
Masilionis susirgo ir negali da
lyvauti susirinkime. .Jai buvo pa- j 
linkėta greitai pasveikti.

Nutarimų raštininkės perskai-1 
tylas praeito susirinkimo pro 
tokolas ir kitu valdybos k *
pranešamai buvo priimti 
balsiai.

PROFESSIONAL INCOME TAX 
& ACCOUNTING SERVICE 

Individual & Business 
Presto Accounting Service

964-9207

SHOPPING? DROP IN’.!!

vien-

NEW ARCHVIEW RESTAURANT
3180 S. Archer Ave.

254-4862
OPEN 24 HOURS 

“HAPPY EASTER”

Dabartiniu laiku nėra 
narių ligoninėse, išskyr 
Josephine Masilionis, kuriai pa
linkėta greit susveikti ir grižti 
tvirtai į namus.

Nutarta pasveikinti 
radijo leidėją su Vely 
temis.

Sekantis pusmetinis 
kūnas įvyks birželio 
Tai bus šiais melais p
susirinkimas, kurį reikia neuž
miršti. Tie nariai, kuri? esate 
dar neužsimokėje nario nr kes
čių, tai primenama, kad biržeFo 
1 1-oji yra paskutinė diena lai 
atlikti. Iki los dienc-s nesumo
kėję savo duoklės, galite būti' 
suspenduoti.

klubo

Barčus 
i šven-

susirm- 
mėnesi.

PROTECT YOURSELF
Family or business. Lease or buy. 
Direct Police hookup. Free security 
survey & estimates. Discounts avail
able for U. of C. faculty, students.

Call 361-5080
LNS1GHT INDUSTRIES

ORGAN - PIANO -ACCORDION
LESSONS IN YOUR HOME 

BY A PROFESSIONAL MUSICIAN.
Special Values on Instruments 

Now Available.
DONALD REITSMA
523-1715 385-2485

COMPLETE HOME REPAIRS 
REMODELING 

Kitchen and Bath. 
Plumbing & Electrical. 

Rcufing, Painting & Siding, 
erry’s Home Care Serv. Inc. 

968-5898 ,

Valdyba sveikino visus narius J .. 
sv. Patriko, šv. Juozapo ir sv. f 
Velykų proga. ;':

Susirinkimas užbaigtas pasi- ‘ 
vaišinimu, kurio metu užsimez- '1 
gė malonūs pokalbiai.

Rožė Didžgalvis, koresp.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

— Mokslo simpoziumas įvyks 
lapkričio 25-29 dienomis. Ket
virtojo Mokslo ir kūrybos sim
poziumo Mokslinės programos 
komiteto pirmininkas yra (Ir. 
Pranas Zunde. Griežtųjų moks
lų, technologijos ir architektū
ros sekcijai vadovauja dr. Jonas 
Bilėnas, Medicinos mokslų sek
cijai: dr. R. Nemickas, Huma
nitarinių ir socialinių mokslų 
sekcijai: dr. Ina Užgirienė, Mu
zikos ir dailės: L. šimutis, Teo
logijos: kun. dr. V. Rimšelis. 
Organizacinio komiteto pirmi-1 
ninkas — J. Rimkevičius. 

_

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

G Būti tėvu yra procesas, per 
kurį pediatras (kūdikių gydyto
jas) gauna tuos pinigus, kurie 
anksčiau atitekdavo restoranam.

© Kas- nesijuokia išklausęs 
anekdotą, jis ,turbūt, netarnau
ja toje Įstaigoje, kurioje anek- 

A. K. dolo pasakotojas yra viršininkas.

SIUNTINIAI į LIETUVA
ŽLAKUA NOREIKBiiNZ

<

I
ZI05 6M> St, CL SO52J $■ Tai. WA

Diccllx psilrlrkjTLtz geros, rūpias: {vairig prekių s
MAISTAS IŽ EDKOrOS SANDELIŲ I

i

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2531 TV. mb St, Chicago, CL $C523, — TeL WA B-27X7 

V- X AL ANTINAS

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

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

Telef. 312 238-9787
* NemotrjMJ patxniAvhMs už^hkmt lėktuvu, traukiniu, laivu kelio 

Blu (cruises), viešbučių ir automobiliu nuomavimo rezerv&dįas; Parduodi 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kimštus 
Sudarome Iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje Ir teikiame infor 
maeijss visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik L-elxxa rezerraou vietat
B inksto — prieš 45-60 dienu- v

uiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiihiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiL:
< i i ■ ■ ■' ■— ' ' ' ~ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■"■■■■ ■ ■ , ■ i

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti)
, BET DIRBTI NORINČIUS,

IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

Pavasario giesmė

i>illS MEAT MARKET i
3452 W. 63rd St. 737-9145 j ■

Chicago, Ill. 6C629
"Bill's Meats Are Your Treat"

Specializing in Prime 
and Choice Meats

GOLDENWOOD STABLES
HORSES FOR HIRE 
Hayrides, Boarding 

349-9626 — 4604529
On 131st St. 1 Block East 

of Bel! Rd., Lemont

f ' v,w W nn1 -mm arman—m < u m „iii, ,i„iii

• Soffit • Fascia • Seamless
Gutters • Aluminum Siding

CRIS-KARE ENTERPRISES
Financing Available

7220 W. 90th Pl. 598-830C
W — I wit i

f 11 Į i— ■■
STOP THE VIDEO RENTAL run- 
a-round. Door to Door Video Ren
tal will deliver & pick up, free of 
charge, the latest in Video Tape' 
Movies for as little as SI.25 a day. 
So, cut out the Video run-a-round 
and shop by phone (312) 692-7600

THS DECORATORS
A Custom Service Offering 

Floor Refinishing - Wall Repairs 
Painting and Decorating. 
For’Help or Information

Call RICK 580-5632

THAMES FAMILY RESTAURANT 
Open 7 Days — 5 AM - 9 PM 

Breakfast Specials. The most 
famous waffles in’ the SW.’ 

Lunch and Dinner 
10% Senior Citizen Discount 

8501 Cork (88th Ave.) 496-9238

,tr .a - y 3. j gt

ALL-RIGHT SIDING CO.
Quality Material. Licensed and In
sured. Aluminum Siding, Soffit, 
Trim, .Gutters, Fascia, Roofing.

(Guaranteed W’ork)
Call 530-7205

• COMPLETE REFRIGERATION
* AIR COND. SERVICE

(CENTRAL & WINDOW) 
Fast, Dependable, Low Cost 
Sales - Service - Installation 

Call 764-3206
SHAAN REFRIGERATION.

—

NOW 
OPEN FOR LUNCH!

DiGUIDO’S 
RESTAURANT 

Italian Cuisine 
Pizza & Cocktails 
Open / Days 

We Deliver 
238-6630 

3358 W. 111th St. 
111th & Homan

CHESDAN’S RESTAURANT
& LOUNGE

Pizza, Chicken. Ribs 
Chops Steaks, Shrimp

Orders To Go
Family Owner Since 194-6

247-2400 — 247-6771
4465 Archer Ave.

$1.00 with this Ad thru 5-10

SENIORS V2 PRICE ADMISSION 
Chicago’s Newest, Cleanest 
& Secure Indoor/Outdoor

Flea Market
Sellers Space S8-S10 Saturday 

S1O-S12 Sunday 

TRADERS WORLD 
2233 W. 79th SL, Chicago 
For Details Call 434-4771

• žinau tokią pavydulingą 
moterį, kuri net ištekėdama sa
vo pamergėmis pasirinko vyrus.

SUPER RATS?
If you got 'em, I'll get 'em! 

Lowest rate guaranteed for all 
your bug & rat problems with 

guaranteed Results.
Call 24 hrs. 486-2596

Commercial & Residential

THE GARAGE DOOR STORE
5741 S. Harlem
• Garage Doors
• Electric Openers 

Service - Parts - Springs
Fencing - Gutters 

599-4131

FACTORY OUTLET
Table Floor Lamps — from $19.95 !
Brass & Swag Lamps—from $12.95 *

Dresser Lamps — from $12.95 
All close outs

3101 W. 63rd St., Chicago
434-3777

INCOME TAX PREPARATION
Retired Government accountant.

Reasonable rates.
Phone JIM GOODWIN

534-5277
Senior Citizen Discount

_ THE STRIP JOINT
if it’s wood, it's worth saving!
Professional hand stripping 

and refinishing.
Plione 481-6419

ALL TYPES, FLOOR & 
WALL TILE, SHEET VINYL 

COUNTER TOPS 
INSURED

Bill Parrish — 986-8268

AMAZING TV MOVIE 
PROJECTOR KIT

Projects your. 7’’ to 25” TV picture 
to a full 5’ by 6’. Enjoy Theater
like movies while at home. Kits 
only S50. Perfect inflation fighter.

Call: 288-0454

VICTOR ACCOUNTING 
SERVICE

19522 Governors Hwy.
Flossmoor, III.
9 AM — 4 PM 

Senior Citizen Discount 
799-6362, Daysr 799-4013, Eves.

INCOME TAX SERVICE 
Done in the Convenience 

of Your Hcfme 
Senior Citizen Discount 

586-6504

.J, _Į Į. J .JW. . į į .Įjynp Į uu

INCOME TAX SERVICE 
Your Home or Our Office 

3019 W. 63rd Street 
CHAS HARRIS 

434-2000

DR. GEO. P. VASEN
Optometrist

24 Hour Switchboard
Phone 323-3202

Mon., Tue. & Thursday 9—9, 
Fri. 9 to 5, Sat. 9 to 12.

203 Railroad Ave., Clarendon Hills
v ... ,„n .. ... ■
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PAINTING, WALLPAPERING by 
professionals,. Years of experience, 
neat and clean. Quality p^int used. 
10% discount thru ApriL Refer
ences, free estimates.

Phone Marte, 327-3655 
(am or after 5pm best)

FOR THE BEST
IN PROFESSIONAL TAX AND 

ACCOUNTING SERVICE
Lou Bat tinto- Burke & Co.
Certified Public Accountants

236-5972 628-0286

ED OLESKY 
Auto Body And 

Fender Repairing 
438-4441

Happy Easter

RENT IT AND SAVE
ROUTE 12 RENTAL

1701 N. Rand Road 
>Zt Mile S.E. of Palatine Rd. 
Bill - Fran Simon, Owners

Wish Everyone a Happy Easter 
CL 3 4404

CARPENTRY SERVICE
Remodeling, repair, new 

const. Free estimates.
Call JOHN SUTTON

599-8195

RĖDYK TRAVEL INC.
“Complete Travel Service” 

Individual - Group - Charters
CHI-WAW CHI

Mowimy Po Polsku
4302 W. 55th St. 585-273

FOR ALL YOUR
PAINTING NEEDS

AT REASONABLE PRICES 
Call MICK: 279-1196 

Quality work. Exc. references. 
Free estimates.

CEMENT WORK
PATIOS-DRIVEWAYS-G  ARAG ES 

Floor Steps - Walks-Replacements 
598-4488

Rich Buss Wishes All 
a Happy Easter

FOREMOST LIQUORS 
“Pay Less - Get More” 

2060 W. 35th St. 254-7066
Foremost Wishes Everyone 

a Happy Easter

Professional Carpet Cleaning
& Upholstery7 Cleaning

ESTIMATES FREE
24 HR. SERVICE

745-7757

FIFTH WHEEL RESTAURANT
Specializing in Omelettes

Perch special — All you can eat j
Weds. & Fridays. Fried Chicken— ;

All you can eat on Thursdays. |
Your Hosts Steve and Pete

Wish All a Happy Easter
Open 7 Days 6 AM — 12 PM. į

11601 S. Western 233-23231
.1 ■ ■< —.IK Hill < T »-j" . ■ 11 ■ >- V
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Phone 488-9772
EDDIE L.-ALLEN'S
SERVICE GARAGE

Complete Auto Repairs 
Inside Parking Available

Felton Nelson
Lincoln Fields Mechanics

Complete Body Repair
MEGEE BROS.

E. 75th St., Chicago, III. 60619 J

523-1249 IJohn Stanevičius I
COLLISION EXPERTS

COMPLETE MOTOR - BODY - 
FENDER REPAIRING - 

PAINTING
2637 West 47th Street

H. J. A. BARTOSIK 
General Contractor

Alum. Siding, Soffit, Fascia. 
All Alum. Work - Gutters. 
Tuck Pointing - Carpentry

Room Additions 777-9834
Mowimy Popolsku -------
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Namai, Žam4 — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR 5ALB

Namai, Žam4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSDdOKFJTMAIR į 

VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc.

MUTUAL .FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.VZANAUSKAS, Prezidentas

Tel. Virginia 7-774522'2 W. Cermak Road Chicago, Ill.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE •

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS —' 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu' sklypas. Brighton Parke. 
$69,000. '

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

V/e’Il help you make the right move.

| JEI GALVOJATE
: PIRKTI AR PARDUOTI,
Į nuomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti i mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namą pasirinkimai

j BUDRAITIS REALTY CO 
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0.600

PARDUODAMAS KETURIŲ KAMBA
RIU LIUKSUSINIS KOLONINIS NA
MAS. Pustrečios maudynės, pilnas 
nas rūsys. Šiaurūs vakarų Buffalo 
Grove priemiestyje. Aptvertas k>e- 

. mas, židinys. Daug priedų. Geros 
1 paskolos. ____ _ .

Ta pati $108,000 kaina
Skambinkite Marilyn nuo,9:30 vai. 
ryto iki 3 vai. popiet «9-0710-- P° 
6 vai. vak. telefonuokite 459-036/.

NORTH OAK PARK — savininkas 
parduoda 2 butų mūrinį namą. Visas 
atremontuotas lauke ir viduj. p.als 
apsimoka. įkainotas mažiausią kaina 
$88 500. Joks priimtinas pasiūlymas 
nebus atmestas^ , o-eoSkambinti 383-2a62

384-0187 J

CARPET CLEANING
SPRING TIME SPECIAL 
9x12. 12x12. 12x15, 12x18

TOTAL COST S95 or S 20 A Foot

Offer Limited. Call for Est. 
749-4754

KAMPINIS geltonų plytų aš
tuonkampis bungalow, dažyti 
stiklai, žemi langai. 3 miega

mieji. Pilna pastogė, žaidimų 
kambarys su virtuve; maudynė, 
gulimasis, šildymas gesu. 2 ma
šinų įvažiuojamas mūrinis gara- 
z.as. $88,900. Skambinti pirma
dieni ir penki, po 6 vai. vak.

i 434-0055

rtTLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikiaPRIME SQUARE RESTAURANT

New in Mt. Greenwood!
Open'7 Days 5:30 AM.

The Sea Food Place
Specials - All Day - 7 Days .

3200 W. 11 Uh St. 779-860CJ
________ -A & CLEANING vuiiw.

____________ _____________ ________ : Also CHILD CARE for 3 4 yr. olds.
--------------------------- I .x _______ thp mornm2

LIVE-IN 
housekeeper 

GENERAL HOUSEKEEPING 
& CLEANING DUTIES.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenut 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymu 
2646 West ’59th Str*®t 
Tel. REpubITc 7-lf41

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenu», 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-59S0

... Ml ..................-IB'R1""1

M. iIMKUS
Metary Publiz

INCOME TAX SERVICE
4159 S. Miplewcod. Tai. 254-7454 
Taip pit daromi vertimai, giminiy 
IsJcviatimal, pildomi pilietybė# pra

šymai ir kitokį blankai.
!► U—J.. ■UIHWI " - T<

:HOMEOWNERSPOUC¥
F. Zfcpclis, Agent 
3208 W. 95 th St 
Ev«rg. Pirk, 111, 
60642, - 424-1654

Siatrf Me «»t Ca><ltlr .CoĮRpaif

------------------------------------ —v
ADVOKATŲ DRAUGU A

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

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

LOSE WEIGHT, STOP SMOKING, 
CONTROL STRESS

You need not go into a deep trance 
and lose control of yourself to ben

efit from hypnotic therapy.
Lawrence McManus & Associates 
for the practice of hypnosis offer 
you both trance and non-trance 
hypno-therapy that will allow you 
to make the changes in your life 

that you want to make.
For an appointment , call today

631-9248

Own room. Call in the morning 
between 9 & 12 

471-9750

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave. 
(312) 776-8700

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Dirbo valandos: nuo 9 nl. ryto 
iki 6 vaL vak. Sežtidieni nuo 

0 vai. ryto iki 12 vii. d. 
Ir pagal susitarimą.

T«S. 776-5162 arba 775-5161
2649 We»t 63rd Street

Chicago, IB- 60629

’ pirkite jav taupymo bonus — Naujiena, Chicago, Ill., Sat.-Mond/y, March 21-23, 1981




