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GINS MARQUETTE PARKĄ MJO
PLĖŠIKU VAGIŲ, ŽOMGŽUDŽIŲ

IŠRINKO, RIMTESNĘ IR PATIKLESNĘ
BALFO APSKRITIES VALDYBĄ

CHICAGO, III. — Praeitą sek
madienį visame Marquette Par
ke buvo išplatintas Marquette 
Park Community Association 
atsišaukimas, kuriame visi Mar
quette Parko gyventojai kvie
čiami prisidėti ir apsaugoti visą 
apylinkę nuo' plėšiku, vagių ir 
žmogžudžių. Veiklus Lietuvių 
Namų Savininkų draugijos vice
pirmininkas Patackas priklauso 
prie policijos sudaryto Steering 
komiteto.

Kas mato plėšimą, vagystę ar 
žmogžudystę,- tuojau privalo te- 
lefonuoti 911. Už poros minučių 
policija bus nusikaltimo vietoj.

Policija atidžiai saugo Mar
quette Parko, gatves ir gina gy
ventojų teises ir turtą, ši orga
nizacija glaudžiai bendradar
biauja . su. al'dermanu Frank 
Brady- Jis pašTruoŠėš visuomet 
ateiti pagalbon.

Policijai bus lengviau apginti 
Marquette Parką, jeigu gyven
tojai prisidės prie apsaugos 
darbu.

SĖKMINGAS BALFO, APSKRI
TIES -SUVAŽIAVIMAS

Kova 29 d. l~Val, Vj^įu salėj 
prasidėjo BALFo 'apgkt^ieš- su
važiavimas. SūsirihJOTa^ pradė
jo J. Mackevičius pasveikino 
susirinkimo dalyviu s. - Pi rm inin- 
kautį. pakvietę dr. P; Bubmką, 
o sekretoriauti L- B, ®i*azdžion’į.

Atsistojimu.-“pagerbtas -J. Ja.- 
saitis ir kiti mirusieji nariai, 
aukotojai,. ,

Praeito susirinkirria^protokolą 
perskaitė Em. Vilimaitė, Nutar
ta vieną punktą išbraukei"

' Pranešimai

kinėjo. Kun. K. Kuzminskas pra
šė paremti Kronikas. B. Braz
džionis kvietė dalyvauti “Lietu
vos Aidų’’ radijo valandėlės 
5 m. sukakties minėjime.

Rinkimų daviniai

Valdyba: J. Mackevičius gavo 
113 balsų; G. Giedraitytė —- 109, 
K. Januška — 109, St. Vanagy
nas — 107, R. Rožanskas — 93, 

-F. Sereičikas — 77, Ig. Serafi
nas — 77, J. Ragdžius 68, B. 
Andriukaitis — 76. Kandidatai: 
V. Paškevičius — 59, J. Tamu
lis — 55.

Kontrolės komisija: K. Povi
laitis gavo 99 balsus, J. Jokub
ka — 86, J. Skeivys — 72; kan
didatas J. Kreivėnas — 54.

J. Mackevičius visiems nuo
širdžiai dėkojo už dalyvavimą 

-ir &iik:js. Kvivtė pasiyaišjnti ką- 
vu tezir pyragėliais. .- ,

Suvažiavimas buvo darbingas, 
sklandžiai buvo sprendžiami 
visi klausimai. Linkime sėkmės 
naujai valdybai.

C. Genutis padarė dalyvių 
nuotraSką.;v,

Suyaž.iaypną4$->. baigta^^ajitcfc.. 
himnu. Visr skirstėsi 4 -yalž’i^^“
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sužeistas į krūtinę.'Prezidentas Ronald Reagan buvo 
Ji guli George Washington ligoninėje.: Prezidentui •' 
darys operaciją kulkai išimti. Labai sunkiai j galvą

sužeistas prezidento sekretorius James Brady.

-------------------------   „r, r , , „^-.miMrar.^rrr. „r, > i r

POLICIJA NUŠOVĖ 
BASKĄ TERORISTĄ

I SANTANDER, Ispanija. — 
Praeitą sekmadienį Ispanų poli
cija nušovė vašką teroristą Jose* 
Manuel Aristimano. Jis buvo 
šaltakraujis teroristas, nušovęs 
penkis ispanus, gyvenusius ir 
dirbusius Vaskunijoje.

Šį kartą jis buvo užkluptas la
bai netikėtai, nespėjo pasiprie
šinti ir pabėgti. Kartu su juo 
buvo suimti dar trys teroristai 
\askai, paskutiniu metu kartu 
dirbusieji su Aristimano.

SUNKIAI SUŽEISTAS PREZIDENTO 
SEKRETORIUS JAMES BRADY
SUŽEISTI DAR DU ASMENYS. PREZIDENTAS 

BALTUOSIUS RŪMUS

WASHINGTON, D.C.—J pre
zidentą Ronald Reaganą buvo 
paleisti keturi šūviai, bet jis 
nebuvo sužeistas. Prezidentą 
saugojusieji esargai jį įstūmė į. 
automobilį, kuris jį tuojau nu
vežė į Baltuosius Rūmus.

Užpuolimo metu buvo sunkiai 
I saugojusieji sargai jį įstūmė į_ 
I James Brady. Jis buvo tuojau

— Gen. Roberto Viola sekma- ■ nuvežtas j Washingtono vieŠ- 
dienį buvo prisaikdintas 37-uo'ju Į būtį ir ten jam suteikta pirmoji 
Argentinos prezidentu. Jis prE pagalba. Į ligoninę nuvežta kiti

LAIMINGAI PASIEKĖ

TRUMPAI iŠ VISUR

. — Buvęs britu premjeras H. 
Wilson paneigė gandus, kad 
Louis Mountbatten būtų prisi
dėjęs prie ruošiamo perversmo

! prieš jo vvriausvbe.iSUPARALIŽUDTAS SUSISIE
KIMAS FILADELFIJOJE

Filadelfijos miesto Transpor- 
į to unijos darbuotojai streikuoja 
' jau trečią savaitę, o ketvirta- 
! dienį nutrūkus deryboms, pabai-
1 gos nesimato. Transporto unijos 
234-asis skvrius turi 4,990 nariu.

Prekybos Rūmų žiniomis ir 
pranešimu, streikas daugiausia • 
palietė biznierius. Prekyba su
mažėjo 50 -nuošimčių ir preky-

2 bininkai turi- 20 milijonų dole-

I

i rių nuostolio. Miesto susisieki
mo priemonėmis -pasinaudodavo 
apie 400,01)0 keleivių per dieną.;

IZRAELIO AUTOBUSE SPROGUSI BOMBA 
" SUŽEIDĖ KETURIS ASMENIS

GINČAI DĖL KANALO Į MIRUSIĄ JŪRĄ

žadėjo laikytis konstitucijos. 
Gen. Viola yra buvęs Washing
tone ir išsikalbėjo su preziden
tu Reaganu.

— Vakarų Vokietijoje sprogo 
galinga bomba prie ' JAV karo 
žvalgybos pastato Giessen mies-

Valdybos vardu pranešimą pa
darė J. t Mackevičius. Valdyba 
turėjo 7. posėdžius^ Jonyno far- 
moje .gegužinę. Dėkojome prez. 
Zogui uį. BALFo globą.

A. Andriukaitis davė piniginę 
apyskaitą: Pajamos šioj valdy
bos kadencijoj — $55,566.09, 
išlaidos — $44,622.75, saldo 
— $10,943.37. Pinigai laikomi 
bankuose. BALFo Centro valdy
bai įteikta $35,000.

Kontrolės komisijos praneši
mą padarė K. Povilaitis. Be pra
nešėjo, pasirašė ir J. Skeivys bei 
J. Jokubka.

Registracijos komisija: A. Ka
reiva, R. Tričytė, p-lė Jasaitytė. 
Iš viso 127 delegatai.

Skyriai padarė apibendrintus 
pranešimus. Ne visi dalyvavo.

Buvo visa eilė klausimų ir su
manymų. Valdybos nariai atsa-

ANGLIAKASIŲ UNIJĄ -NORI 
IŠVENGTI STREIKO /

šiandienį kovo 31 d?, anglia
kasiai balsįos priimti ar atmes
ti naująją darbo sutartį, pasira
šytą unijos pareigūnų ir kasyk
lų savininkų, spagai tą sutartį 
angliakąsiąi '-gaaš-,3fi%' daugiau 
algos beEpriedų trijų melų lai
kotarpyje. Angliakasių unijos 
prezidentas Sam Church Jr. 
sekmadienį lankė Virginia, West 
Virginia ir Kentucky valstijų 
angliakasius ir ragino sutartį 
priimti. Žinovų teigimu, anglia
kasiai yra pasidalinę į priešin
gus lagerius. Balsavimus nulems 
jų tylioji dauguma'

Angliakasiai nepatenkinti ne- 
unijinėmis bendrovėmis, kurios 
buvo reikalaujamos tnekėli mo
kesčius j^iepsijų fondą. To rei
kalavimo sutartyje nėra. Dau
gumos pareigūnų nuomone, su
tartis bus priimta maža balsų 
persvara. Prieš du metus anglia
kasiai streikavo 111 dienų.

&

KALENDORfiLIS

Kovd 31: Balbina, Benjami
nas, Joteikė, Ginutis.

Saulė teka 5:56,-leldži*si 6:14.
Oras debakužda^? įįfi 1/tt,

JUODIEJI KRAUSTOSI 
Į PRIEMIESČIUS

CHICAGO, Ill. j* Statistikos 
biuro duomenimis, laike de
šimtmečio ‘U.hicagos priemies- 
čiuosę žymiai padidėjo negrų 
skaičitis. • ,,r

£ Prieš 10 metų Markham prie
miestyje buvo 50% negrų; da
bar ten gyvena 70% negrų. May
wood priemiestyje iš 11% pa
kilo iki 75%, gi Haney buvo 
31%, o dabar yra 66%. Bell- 
wetod priemiestyje prieš 10 me
tų buvo 99 nuoš. baltųjų, o da
bar yra tik’61%'.

#EL AVIVAS. — Sekmadienį 
sprogo bomba autobuse, atva
žiavusiame į Tel Avivą iš Ne- 
tanya miestelio, esančio prie Vi
duržemio jūros. Spėjama, kad 
ją galėjo padėti arabų teroris
tas, įlipęs bei išlipęs vienoje' iš 
tuzino suštdjimo vietų tarp’NČ-1 
tanya ir Tel Avivo.

Autobusas, atvykęs prie cent- 
rintės stoties, turėjo sustoti, nes 
policija, pagal anoniminį pra
nešimą, ieškojo paslėptas bom
bos priekyje esančiame auto
buse. Keleiviai pareiškė norą iš
lipti nedavažiavus stoties, šofe
ris atidarė duris ir išlipant pas- 
kutiniems keleiviams, sprogo 
bc’mba. Ji lengvai sužeidė šoferį 
ir tris moteris. '

Policijos kalbėtoja pareiškė, 
kad tai buvo labai laimingas at
vejis, nes veik visi keleiviai jau 
buvo išlipę arba buvo tolimes
nėje distancijoje nuo sprogimo 
vietos.

Libano policija pranešė, kad 
Izraelio remiama Libano milici
ja pasikeitė artilerijos ir mino-

~ nia bandė Įtikinti centro komi- 
‘ ’ tėto narius apie reikalą leisti

'1A. Solidarumo unijai organizuotis.;
Nuomonių, skirtumai, tsčiąū 'bu
vo dideli. .' • , r i

Komunistų partijos centro ko
mi tetas įpareigoj o viceprem j erą 
Rakowski pirmadienį dar karią’ 
susitikti su Lęšek Valensa ir 
bandyti ra'sti bendrą kalbą Įir

- Fordo ąyjomobilių. Kompa
nija susitarė <su Dade Couhfy, 
Floridoje, kuriai atstovavo' ad
vokatas Walter Dartland, sumo 
keti automobilių savininkams 
iš viso apie 200 milijonų dolerių 

I už automobilių perdažymą. Ad
vokatai buvo įteikę ieškinį For- 

nurodydami,

du sužeisti sargai.
Prez. sekretorius Nofziger 

pranešė, kad ligoninėje paaiš
kėjo, kad ir prez. Reaganas bu
vo sužeistas į kairiąją krūtinės 
pusę. Sužeistas ir vienas polici- 

1 ninkas. Nofziger tvirtina, kad 
prezidentas ramiai ilsisi. Ponia 

'prezidentienė iš Baltųjų Rūmų 
ątvyko į. George Washington 
ligoninę ir dabar jiedu yra tama 
pačiame kambaryje.

Prezidentas pasakė kalbą 
Amerikos Darbo Federacijoj 
konvencijon suvažiavusiems at
stovėms. Jis pusę valandos kal
bėjo, bandydamas įtikinti Juos

dtfč, kompanijai, nuroojoami, remy prezidento ekonominę pro* 
kad automobiliai greičiau didžio-
dijo ,negu bu\o numatyta. Per- jcje saJeje. Isėjęs iš salės, prę* 
dažymas palies Ford, Mercury zį4]enįas ^jo pr;e savo automo- 
ir Lihcoln automobilius. hilio. Tada į prezidentą buvo

Aiikštųjų pareigūnų sfero- paleisti keli šūviai. -- -
tyje. žinoma, kad susišaudymo 
metu buvo sužeisti du civiliai.1

Izraelio ministeriu kabinetas 
sekmadienį priėmė projektą su- išvengti streiko. • ; <
jungti kanalu Viduržemio ir-Mi-1 .... .’ L
rusią jūras, taip pat pastatyti ti darį^^‘‘lrįa;ėišfe‘,2. 
hidroelektros stotį. Darbai bus Vale.n^^AL-s nieko dan. 
pradėti laike' dviejų mėnesiu, BW>siekiain
Tačiau projektas susilaukė kri- (,valdžio3> mes neruošiam per. 
likos, nes pazęidžia kitų yalsty- versjnoįi mės’ nekenkiame vv_ 
bių teises ir tarptautines taisyk
les; Visų ‘ piiTnar;kanakiS'bėi’ di
džiuliai vandens vamzdžiai kę: ‘ 
•turiu mylių ruože eis per Gazos 
okupuotą teritoriją. Egiptas 
protestuoja, nes tai pažeidžia: 
tarptautinę teisę. Jordanas pro
testuoja, nes Mirusios jūros 
vandens lygis bus pakeltas ir 
pakenks pelningai potašo pra- stovais. Jis reikalauja, kad Soli- 
monei. Izraelis, tvirtina., kad darumo unijos darbininkai ne- 
vandens lygis grįš į stovį, kuris būtų be pagrindo baudžiami, 
buvo prieš Mirusios jūros van-1 jeigu vyriausybė, negerbs pa-

* ., lai
antradienį visame krašte bus 

x toks streikas, kurio iki šio meto
mio juros vanduo Judėjos kai- lenkai nebuvo matę. Valdžia 
nudse būtų pakeltas } 1,315 pėdų/verčia darbininkus gintis, 
aukštį ir krisdamas j Mirusią i 
• •   — .   A • . i . t Iii A 4 % ■» XX '

— Uždrauskite policijai, muš-

šek VaĮerisdS*- nieko dau-v

, valdžia nemuštų danunmkll.
' -Įsakęs'jdarbininkus mušti minis.- i. •’ ' '? -terisč privalo būti patrauktas 

teisman, kad ir kiti darbininkų 
nemuštų...

"(is Valensa pareiškė, kad jis yra 
pasiruošęs tartis su valdžios at-

dens panamlojimą laukų drėki- ' grindinių žmogaus teisių, 
riimui dirbtiniais kanalais.

Pagal Izraelio planą, Vidurže-į toks streikas, kurio iki šio meto

svaidžių šūviais su palestiniečių į jūrą varytų C>00 megavatų hidro- 
partizanais pietinėje krašto sri- elektros stotį. -

Lenkų komunistų partijos centro komi
tetas visa nakti tarėsi ir nesusitarė

UŽDRAUSKITE POLICIJAI MUŠTI DARBININKUS, - 
VIENINTELIS LENKIJOS

VARŠUVA. — Lenkijos ko
munistų partijos centro komite
tas, posėdžiavęs 18 valandų, ne
pajėgė susitarti dėl naujos poli
tikos streikuojančių ir nepaten- 

---------- i*>...------- • kinių Solidarumo unijos darbi- 
" — Iš Lietuvoj grįžusieji turis- I ninku atžvilgiu. Keli centro ko- 
tai pasakoja^ kad mėsos ir dub-'riitsto nariai atsistatydino, no
nų* triikkŪeVttihaiĮ kkgite. rėdami-užleisti vietą griežtėsnėJ

I

Sovietų radijo stotys pradėjo 
šmeižtų ir melo kampaniją 
prieš Solidarumo uniją. Esą, 
Solidarumo unija bando išardyti 
socialistinę Lenkijos sistemą ir 
įvesti krašte chaosą. Solidarumo 
unija paneigė šiuos melagingus 
užpuolimus.

Vyrauja įsitikinimas, kad pir
madienio' susitikime tarp vai 
tižios atstovų ir Solidarumo uni
jos atstovų bus ieškoma kom
promiso keliu išvengti streiko.

Sovietų karo jėgos, dalyvavu- 
1 sios manevruose, dar ir Šiandien

DARBININKŲ PRAŠYMAS

politinės linijos šalininkams, no
rintiems vartoti jėgą prieš Va
lensos vadovaujamus streikuo
jančius darbininkus.

SL Kairia, partijos pirmasis tebėra lenkų teritorijoje. Mano- 
sekretorhis, atmetė partijos na- noma, kad Sovietų karo jėgos 
rių atsistatydinimo pareiiki- išžygiuos iš Lenkijos. Visa Eu 
mus, įsakė buvusiems centro ropa ir Amerika labai atidžiai 
lromit«tO nariams pasiliktu KA- saka Lenkijos įvykius.

sė Washingtone kalbama, kad 
viena amerikiečių firma parda- 
v'Bį^įenairėuropiečių firmai Įren
gimus komunikacijos satelitui 
Libijoje? Dabar pasirodo, kad 
Libija ’tiiri galimVbfti > ir- prie
monių sekti Egipto ir Izraelio 
katįu^nienių judėjimus.

£ i ‘ ‘

^^faponijoje bedarbių skai
mk^-^padidėjo per paskutinius 
trejus metus, ekonomijai einant 
žemyn. Premjeras pranešė, kad 
š.m. vasario men. buvo 1.3.i m - 
lijono bedarbių, 
1.23 mil. praeitų metų vasariv 
mėn. Daugiausia bedarbių atsi
rado' dėl aukštų naftos kainų.

— JAV Lummus kompanija 
susitarė su V<. nemielos vyriau 
sybe ir pasirašė 8 metų sutartį 

i įruošti mašinas pumpavimui 
naftos iš žemės. Pietų rytų Ve 
necuelos dalyje, prie Orinoco 
upės, rasti dideli naftos šalti
niai, vertinami apie 700 bilijo
nų statinių.

— Turimomis žiniomis, da
bartinių Jungtinių Tautų gene 
ralinus sekretoriiis Kurt Wald* 
heinf •greičlaūs'iar atsisakys kan
didatuoti sekantiems, penke- 
riems metams. Numatoma, kad 
Alejandro Orfila, argentinietis 
perims JT sekretoriaus par. igas.

— Prezidentą Reaganą suž-.i- 
dė baltaodis vyras, atvykęs iš 
Colorado valstijos. “Aš taikiau 
prezidentui, ir labai apgailes
tauju, kad sužeidžiau kitus 
žmones“, sakė jis.

— Egipto vyriausybė paskel
bė, kad JAV karių dalinys, gink
luotas moderniais ginklais, at- 
Vyk».pacl*ti $nti Sinajd.

lyginant su

Prezidentas? pajuto^ skausmą 
krūtinėje, kai įlipo i ąutomoBiTį* 
J/s buvo atvežtas prie George 
Washington ligoninės ir pats iš 
automobilio nuėjo į ligoninę. 
Ten buvo nuvežti ir kiti sužeis*

Šūvius paleidęs 38 metų am
žiaus žmogus buvo sulaikytas 
ten pat, prie Hilton viešbučio 
durų. Jis buvo sulaikytas, par
trenktas ant žemės. Jis yra bal
taodis, kilęs iš Colorado ^vals
tijos. Jo vardas, kaip jis pats 
sakė, Jim W. Heatley. Jis tar
domas. Jis paleido nuo 4 4ki 
G šūvių.

Visi vyriausybės atstovai at
vyko į ligoninę ir sveikino.

Paskutinis pranešimas sako, 
kad kairysis prezidento plautis 
subliūško.

DIDELĖ NELAIMĖ 
STATYBOJE

COCOA BEACH, Fla.— Penk
tadienį sugriuvo statomas gelž
betoninis kondominium paska
tas. Žuvo 11 konstrukcijos dar- 
bininku ir 22 buvo sužeisti, Pa
statas buvo 5 aukštų, pirmasis 
iš numatomų statyti penkių, 
kainuojančių iš viso d. šiml mi
lijonų dolerių.

Katastrofos priežastis yra ty
rinėjama. Tai didžiausia konst
rukcijos nelaimė Floridos isto
rijoje.

— Egipte policija suėmė 70 
žmonių, sąmokslavusių 
prez. Sadatą. Perversmą 
Sovietų agentai.

— Pirmadienf aukso

prieš 
kursto’

unciji



F A. & D. NELLI TRUCKING
Black Dirt; Stone & Sand 
& Garage Removal Fill.

Low Prices.
Call After 5:00

Phone: 637-9134

AA-1 PAINTING
Interior Exterior. Reasonable 
Kates. Quality Wo k & Materials. 

Free EstimaU^.

Ritchie 964-3126

=<5
SUPER RATS?

If you gor 'em, i'll get 'em!
Lowest rate guaranteed for all 
your bug & rat problems w.th 

guaranteed Results.
Call 24 hrs. 486-2596

Commercial & Residential

--Tįj - CTU Tj^_ *|

CARPENTRY SERVICE
Remodeling, repair, new 

const. Frve estimates.
Call JOHN SUTTON

599-8195

INCOME TAX PREPARATION
Retired Government accountant. 

Reasonable rates.
Phone JIM GOODWIN

534-5277
Senior Citizen Discount REAL

/ ~ " 11 .......... 1.!^^

SA 1-5593
RELIABLE PLUMBING CO.

Plumbing & Heating 
2232 E. 75th Street 

Frank Mokrv 
BA 1 5965 66

— -^r-H „ į i J

B.B. & B. SECURITY
LOCKSMITH & COMMERCIAL 

ALARM SYSTEMS
E19 S. Oak Park Ave., Oak Park

383-5656

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

Service - Parts - Springs *
Fencing - Gutte.s

599-4131
i - ii ii T5|- T

■r/

BURNS PLUMBING 
Sales & Service

Remodeling New &. Old 
Electric Power Rodding 

Free Est. 50 Yrs. Experience 
Licensed-Bonded Insured 

423-4791

STEVE SIANO
Blacktop Paving & Seal Coating 

Residential & Commercial
Free Estimates

532-5409

FACTORY OUTLET
Table Floor Lamps — from $19.9*-
Brass & Swag Lamps—from $12.95

Dresser Lamps — from $12.95 
All close outs

3’01 W. 63rd St., Chicago
434-3777

V&J SEWERAGE
Rod Main Line, Sink Line and 

Clean Catch Basin $32 00
Free Estimate—Lie. & Bonded

Call 243-7263
V - TF. T— - ' » ™

' J’. C. AUTO ELECTRIC
Specializing in Car Care Service 
Everything Electrical. Starters, 

Alternators Replaced or Exchanged
14200 Indiana 849-0512

’ RAINBOW DECORATING 5

INTERIOR & EXTERIOR
WALLPAPER

349-2775
....... II - - ^=-srsrs=ar jįf

BRUNO’S
♦ Tuckpointing * Caulking

• Concrete Restauratior.s
® Waterproofing 

FREE ESTLMATES
799-0097

PAUL & SONS
DECORATING

Interior * Exterior • Garages
• Porches « Wall Papering

• Stucęoing
Paint Spraying x)f Large Ąreas

* FREE ESTIMATE T §
Call 791-1417

After 5 — 842-6237

Phone 488-9772
EDDIE L. ALLEN'S 
SERVICE GARAGE

Complete Auto Repa'rs 
Inside Parking Available 

Felton Nelson
Lincoln Fields Mechanics 

Complete Body Repair 
MĖGEE BROS.

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

THERESA’S DELICATESSEN
Complete Line Deli Products 
Open 9 AM — 6 PM, Daily 

Open Sunday
4355 S. Ashland Ave. 

254-6747

; STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

LINOLEUM
Enjoy No-Wax Vinyl Floors! GAF: 
Armstrong: Solarian; Congoleum' 
Visit Our New Display Room or 
We’ll Show Samples in Your Home. 
All Work Guaranteed. Free Estim. 
Immediate Installation Available.

A-ABLE Flooring Installation 
2826 W. 55th St. 776-2969

^3

SOUTHGATE COFFEE SHOP 
& RESTAURANT 

Serving Breakfast All Day 
Daily Lunch Specials 

Homemade Soups & Chili 
18665 Dixie Hwy. 798-3180

ARCHER FISH MARKET
Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

7JL,. - II Mia
ST. CASIMIR MEMORIALS, INC. į

3914 W. 111th Street
233-6335

One Block East of Cemetery Gate | ] 
Open Sundays.

William Nelson, Jr., President

WE SPECIALIZE IN FRESH 
FISH AT ALL TIMES.

4160 S. Archer 523-3529

Skambinti YA 7-9107

— Chicagos šerifo policija iš
metė iš Cabrini-Green daugia
bučio pastato 22 šeimas, pasku
tiniu laiku nemokėjusias nuo
mos.

ATTENTION!!!
CARS WANTED

S45 and Up 
JERRY’S AUTO VALLEY 

257-6401 257-2486

BURGLAR ALARM
Under S45. Portable, installs in 

seconds on any door, house 
or car. 100% guarantee^ 

771-2915
D.N.A. ENTERPRISES

‘NAUJIENOS” BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

D. M. S. O.
Sold as a Solvent

8 Oz. / S15.00
; Call:

863-5606 cr 656-3467

t SIUNTINIAI I LIETUVA i
5 - ■ -^. 55 MARIJA NOREIKIENĖ 2

2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629 Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

John Staneyiciuš- 523-1249 
COLLISION EXPERTS 

COMPLETE MOTOR - BODY - ‘ 
FENDER REPAIRING ■=’ 

PAINTING
2637 West 47th Street

—

| SIUNTINIAI Į LIETUVĄ jSIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT1 PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 * Tel. 925-2737

H. J. A. BARTOSIK 
General Contractor

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

Room Additions 777-9834
Mowimy Popolsku , 384-0187 3

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

TOTAL COST $95 or $.20 A Foot
Discount With This Ad Only 
Offer Limited. Call for Est 

749-4754

RENT IT AND SAVE
ROUTE 12 RENTAL

1701 N. Rand Road 
V2 Mile S.E. of Palatine Rd. 
Bill - Fran Simo.i, Owx.e s 

W^>h Everyone a Happy Easter
CL 3’4404

------- -----

INCOME TAX SERVICE
Dune in the Convenience 

cf Your Hcfme 
Senior Citizen Discount 

586-65C4

Mamai, 2am4 — Pardavimui 
Jt£AL ESTATE FOR SALE

Namai, Ž*m4 — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALI

ED OLĘSKY 
Auto Body And 

Fender Repairing 
438-4441

Happy Easter

INCOME TAX SERVICE 
Your Home or Our Office 

3019 W. 63rd Street 
CHAS HARRIS 

434-2000

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
*R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS M£NESL\1AIS IŠSPZOKITIMAIS 

jtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentaa

22'2 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7-7745

FOR THE BEST
IN PROFESSIONAL TAX AND 

ACCOUNTLNG SERVICE
Lou Battiato-Burke de Co.
Certified Public Accountants

236-5972 628-0286
1—rwrTfWi.Mim i i.i i jY

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

‘ (Guaranteed Work)
Call 530-7205

• aa»-- . .at-—....

• COMPLETE REFRIGERATION
• AIR COND. SERVICE

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

Call 764-3206
SHĄAN REFRIGERATION

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

THE DECORATORS
A Custom- Service Offering 

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

Call RICK 580-5632

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 $1.25 a day. jį 
So, cut out the Video run-a-round !.'1So, cut out the Video run-a-round 
and shop by phone (312) 692-7600
--- ---------------- i.JJ. ....... . UBU .

• Soffit • Fascia • Seamless 
Gutters * Aluminum Siding

CRIS-KARE ENTERPRISES
Financing Available

7220 W. 90th Pl. 598-8300
—

GOLDENWOOD STABLES
HORSES FOR HIRE
Hayrides, Boarding

349-9626
On 131st St. 1 Block East 

of Bell Rd., Lemont

460-1529

BILL’S MEAT MARKET 
3452 W. 63rd St. 737-9445 

Chicago, Ill. 60629
"Bill's Meats Are Your Treat” 

Specializing in Prime 
and Choice Meats

THE STRIP JOINT
Fit’s wood, it’s worth saving!
Professional hand stripping 

and refinishing.
Phone 481-6419 '

iliMB^ nrw-i.rwij.. I ^..gr

ALL TYPES, FLOOR & 
WALL TILE, SHEET VINYL 

COUNTER TOPS
INSURED

Bill Parrish — 986-8268

AMAZING TV MOVIE 
PROJECTOR KIT

Projects your TJ 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, 111.
9AM — 4 PM

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

.uwu.j-i 1 a - w■ V

DR. GEO. P. VASEN
Optometrist

24 Hour Switchboard ’ 
Phone 323-3202

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

j 203 Railroad Ave., Clarendon Hills J

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

TISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 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 Ava. 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

«TNSGHB©!>HOODW
įįįFU REALTY GPOUP

Well help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet kur

^^TT^T^Tring by į Amerikoje, prašome skambinti
professionals. Years of experience, 
neat and clean. Quality- psint used. 
10% discount thru April. Refer
ences, free estimates.

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

užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MUS 
ir turime kompiuteri.

’ Virš 500-tai namų pasirinkimai
FIFTH WHEEL RESTAURANT

Specializing in Omelettes
Perch special — All you can eat:
Weds. & Fridays. Fried Chicken—

AIL you can eat on Thursdays.
• Your Hosts Steve and Pete

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

11601 S. Western 233-2323 1

BUDRAITIS REALTY CO. •
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

Professional Carpet Cleaning 
Jt Upholstery' Cleaning 

ESTIMATES FREE 
24 HR. SERVICE

PADARYKITE PASIŪLYMĄ šiam mo
derniam 3 miegamųjų Ranch stiliaus 
mūriniui su beismatu ir l3/4 vonios. 
Dviejų mašinų garažas, arti 85-tos ir 
Homan Ave. Tik virš 60 tūkstančių, 
įmokėti 20 nuošimčių: duodami mor- 
gičiai su 13^4 %. Daug priedų: nuo 
sienos iki sienos kilimai, užuolaidos, 
indų plovimo ir džiovinimo Įrengi-, 
mai, įmontuotos virimo ir kepimo 
krostnys. Teirautis angliškai.

Tel. 776-8837

FOREMOST LIQUORS 
“Pay Less - Get More” 

2000 W. 35th St 254-7066

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 1
• Alumin, langai, • durys,. medžio 
apmušimai. ® Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porcinį stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenut 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenus 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brang«uyt^ 
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Ttl. REpublk 7-1541

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenu«, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

PRIME SQUARE RESTAURANT 
New in Mt Greenwood! 
Open 7 Days 5:30 AM. 

The Sea Food Place 
Specials - All Day - 7 Days 

3200 W. 111th St. 779-860C
Happy Easter

COMPLETE HOME REPAIRS 
REMODELING 

Kitchen and Bath.
Plumbing & Electrical. • 

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

968-5898

Foremost Wishes Everyone 
a Happy Easter

BRIGHTON PARK — 11th & 
Artesian. 2 flat, frame, 4 rooms 
each. Gas heat, basement, attic, 
enclosed porches. 2 car garage. 
$45,000. Bv Owner.

‘ 422-0133

IU5

MoUry Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Ms pl wood. TeL 254-745$ 
Taip pit daromi vertimai, giminiu 
Iškviatimal, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankaLIlgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvio Įstaigą:

American Trave! Service Bureau
S727 S. Western Ave., Chicago, ID. 60643

Telef. 312 238-3787
• NemokfiDuu patarmviinas užsakent lėktuvų, traukiniu, laivu kelio 

nlų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervscijaa; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus Ic-aštuM 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj® ir teikiame infer 
madjps visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik .eixa rezerroou vieta, 
8 inksto — prieš 45-60 dienu.

CHESDAN’S RESTAURANT
& LOUNGE

Pizza, Chicken, Ribs
Chops Steaks, Shrimp

' Orders To Go
Family Owner Since 1946

247-2400
4465 Archer Ave.

$1.00 with this Ad thru 5-10

247-6771
illllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIhlllllllllllllllllllllllimilllllllinillllllllllHllliį

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti)
NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS,

išmokysime.
Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos. 

Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

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

NOW 
OPEN FOR LUNCH!

DiGUIDO’S 
RESTAURANT 

Italian Cuisine 
Pizza & Cocktails 
Open 7 Days 

We Deliver 
238-6630 

3358 W. 111th St. 
111th & Homan

CEMENT WORK
PATIOS-DRIVEWAYS-GARAGES 

Floor Steps - Walks-Replacements 
598-4488

Rich Buss Wishes All 
a Happy Easter

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

SHOPPING? DROP IN!!!
HOMEOWNERS POLICY

Daugelis moterį] yra tiek 
vertos, už kiek vertybių jos 
ant savęs nešioja.

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

Flea Market, 
Sellers Space $8 $10 Saturday 

S10-S12 Sunday 

TRADERS WORLD 
2233 W. 79th SL, Chicago 
For Details Call 4.T4-4771

FOR ALL YOUR
PAINTING NEEDS

AT REASONABLE PRICES 
Call MICK: 279-1196 

Quality work. Exc. references.
Free estimates.

NEW ARCHVIEW RESTAURANT
3480 S. Archer Ave.

254-4862
OPEN 24 HOURS 

“HAPPY EASTER”

PROTECT YOURSELF

F. Zapolia, Agent 
32C8I/1 W. 95th St 
Evarg. Perk, III. 
60642, - 424-«654

Slate Fam. antf. CawaRy. Company

RĖDYK TRAVEL INC.
“Complete Travel Service” 

Individual - Group - Charters
CHI-WAW CHI

Mowimy Po Polsku
4302 W. 55th St. 585-2734

l„ n ..... .....

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
INSIGHT INDUSTRIES

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tm 

.arba pagal susitarimą. 
Tdefonuoti 778-8000

WANTED TO RENT 
Mko Kambariu

VIENGUNGIS ieško kambario 
arba mažo buto Bridgeporte.

Skambinti 254-1787

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandoa: nuo 8 vaL ryta 
iki 6 vai. rak. Šeštadieni nuo

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.

Teko būti viename ba
liuje, kurs buvo toks senoviš
kas, kad žmonės poromis te
bešoko!

Ir pagal susitarimą.
Tec. 776-5162 arba 776-516J 

2649 West 63rd Street
Chicago, Bl- 60629 '
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L Bendruomenės politikieriai provokuoja
Kiekvienas padorus lietuvis | nia‘ nei į kitus vykusius rengi 

Lietuvos N e p r i k lausomybės i nius, į šaulių salę, ar į Jaunimo 
šventę laiko didžiausios tautinės j czntrą, kur vyko žmonių susi- 
garbės šventė ir ją išskirtinai • būrimai. Kas ir liudija, kad LB 
pagarbiai, iškilmingai švenčia. ! politikieriai turėjo nuodėminga 
Bet gi, kaip faJctai liudija, Liet. : intencijų suniekįnt Lietuvos Ne 
B-nės politikieriai turi skirtinga j priklausomybės šventę. Jaučian- 
pc’litinę šios šventės sampratą: tiems LB politikierių politinį 
šios šventės dvasia, jos rimtis pulsą, šis jų “žygdarbis” buvo ne 
jiems yra visai nesvarbi. Vietoj . staigmena. Seniai yra jaučiama, 

su dauguma, glaudinti: kad jiems Lietuvos Nepriklau- 
stiprinti tautinį I somybės šventė yra tik bereika 

lingas balastas, kurio’ reikia kuc 
greičiausiai atsikratyti, tik dar. 
kol kas, pakenčiamas dėl pinige 
suliesimo.

jungtis 
savųjų gretas, 
solidarume, laisvės viltį, jie nu
tarė sudrumsti šios didžiosios 
šventės reikšmę. LB-nės politi
kieriai pasiuntė lietuvaites mer
gaites, net ir tautiniais drabu
žiais pasipuošusias, į Lietuvos 
Nepriklausomybės šven lės ren
ginį, Chicagos ALTos rengtą 
Marijos aukšt. mokykloje, tiks
lu provokuoti, trukdyti rengė
jus ir kelti erzelį. Mergaitės bu
vo siųstos provokuoti politinėj 
priedangoj, neva parašų i-----
Ribentropo - Molotovo politinei 
sutarčiai panaikinti.

’ šitokia priedanga yra gryna 
politinė nesąmonė, lik vienas 
juokas! ši politinė, gėdinga Eu
ropos pasidalinimo sutartis yra 
soniai panaikinta ir pasmerkta!

Ribentropo-Molotovo sutarties 
trumpa istorija yra tokia. Hit- 
kric-Stalino įgaliotinių — Ri
bentropo-Molotovo sudaryta, pa
sirašyta Europos pasidalinimo 

jau buvo panaikinta 
G? 15 m. gegužės mėn. 18 d. Ant
rojo Pasaulinio karo’ Vokietijos 
besalygiuės kapituliacijos aktu. 
Be to. Vakarų Vokietijos par
lamento ir anuometinio kancle
rio Adenauerio, tautos demokra
tiniu keliu išrinkto, ši sutartis 
pakartotinai buvo pasmerkta, i 
panaikinta.

Vokietijos parlamentas pa
smerkė Hitlerio Tūkstančio mė
lti Vokietija, Hitlerio vestus 
karus ir jo Įsakymu pasirašytas 
visas sutartis, l ik Maskvos val- 
(Cevai nei buvusieji, nei da
bartiniai šios sutarties nepa
smerkė ir nuo jos neatsiribojo. 
N-a, ir pa Ii reikalą, šį didžiausio 
lU^ika įtinto 
lydami, nuo savo žmonių slepia. 
l>Vt gi mūsiškiai LB-nės polilL 
kįyriai juk gyvena laisvame pa 
šaulyje, jiems šis "cikalas turė
tų būti ne paslapi.s.

«Pagaliau, kaip ten bebūtų su 
IJ3 politikierių politine išmin
tum. bei yra įrūdytas faktas.

jie niekur kitur nei šių, ne 
kilų mergaičių nesiuntė šiam 
reikalui parašų rinkli. Nei i 
skanių 
rsnka

sutartis

aktą, jie, kiek ga-

Kaziuko mugę, kur sU>i-
mi-tūkstantinė žinomu

Tik visa laimė, kad polifikie 
rių turėtas planas šiuokart ne
pavyko, nes šventes rengėja 
panašius triukus iš anksto pra 
matė ir apsisaugojo: nusprendi 
niekam neleisti nei bizniauti 
n, i koką propagandą vesti 

I Tad šiuo reikalu E. Mikužiūlė 
Lmcagos AL los pirniminKe 
rengėjų vardu ir atmetė mer
gaičių prašymą pasistatyti sta 
buką ir rinkt parašus. Faklina?

tik žmones apgauti, išjuokti 
erzelį sukelti ir šiaip - šventės 
rimtį sudrumsti, žinoma, mer 
gaitės čia nekaltos, jos ne politi
kės: kalti jų siuntėjai, sukt 
LB-nės politikieriai.

lvy^j peržvelgus, visa susuma
vus, lenką tik giliai apgailės 
tau Ii dėl šitokio LB politikierių 
negarbingo “žygdarbio” ir pa
reikšti jiems didelį tautinį prie
kaištą visišką nepasitikėjimą 
jais ir jų politika. Sutiksim, kad 
tai atsitiko grynai tik dėl politi
kierių politinės išminties ir 
orientacijos stokos. Jeigu taip, 
tai koks reikalas tada jiems 
šokti į politinį lauką: imtis pc 
litinio darbo, jei jau neturima 
net alfabetinės nuotekos apie 
šį darbą?

Galima dvasiai sakvti. kad 
veik kiekvieną LB-nės politikie
rių žingsnį sekė ir seka tik ne
sėkmė ir politinis skandalas. 
Tai, iš liesų, yra tik nerimtu 
žmonių nerimtas darbas, kuris 
ir sudaro visiškai neatsakingi 
ir nepalikimų visuomenės vei 
kėjų Vaizdą. Bet gi, nežiūriu! 
šios skaudžios realybės, LB po
litikieriai siekia net ir visos išei
vijos politinio dominavimo.

Tiesiog nuostabu, kaip 
politikieriams ir sekasi 
gai klaidinti išei\iją: 
melu savop patraukti, 
džiui, LB-nės vadovai be joki: 
pagrindo skelbia, kad LB-nė yra 
Veiksnys. Negana lo, jie ir rui- 
kaiau i Veiksnio leisiu. Fakti

LB-nė apjungia vos tik Ke-

Dr. Vytautas P. Dargis pasakė labai gražią ir turiningą 
kalbą Juozo šmotelio atsisveikinimo metu.

kur vietos maištininkai, remiami 
Rusijos ir Kubos komunistų, 
siekia nuversti Salvadoro val
džią ir žudynėmis primesti kraš
tui Maskvos komunistų diktatū
rą. Filmas rekomenduotinas pa
matyti visiems, ypač tiems, ku
rie skelbia, jog komunizmas jau 
yra įgavęs, žmonišką veidą.

Po filmo, buvo vaišės, kurių 
metu, žiūrovai dalijosi nuomo
nėmis apie filme matytus pasi
baisėtinus vaizdus ir apie Rusi
jos atnaujintas pastangas užval
dyti visą pasaulį. Visų nuomonė, 
kad Amerikai reikia gintis jau 
pačiame Salvadore- Koresp.

tuvių - Tautinė Sąjunga. Vyr. 
redaktorius — dr. J. Balys, tech
nikinis redaktorius — J. P. Pa
lukaitis. Administratorius — 
Br. Kasakaitis.

Žurnalą galima gauti Knygos 
rinkoje ir pas leidėjus Lietuvių 
Tautiniuose namuose.

si tiems

fikcija 
Pavyz

nai
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j J. Kairys liudija apie A. 
i Gurecko politinį išpuolį

VLIKo posėdyje

J. Kairys, VLIKo narys, daly
vavęs aname skandalingame 
VLIKo posėdyje ir sėdėjęs šalia 

Į pat ryšininko A. Gurecko, štai 
ka budi ja:

is tūkstančius Fronto Bičiulių 
sąmoningų ir nesąmoningų pa
sekėjų, kuriems diktuoja šios 
lartijos aktyvas. Kas reiškia, 
<ad LB-nė neturi visuotinumo 
pagrindo. Principe: Veiksnio ju
ridinis pągrndąs-yra visuotinu
mas. ALTa ir VLIKas turi aiškų 
visuotinumo pagrindą: ALTa 
apjungia daugumą Amerikos 
iietuvių skaitlingiausių organi
zacijų, o VLIKas turi visos tau
tos mandatą.

Tenka apgailestauti, kad vis 
dėlto' tam tikra dalis žmonių ne-

siekia tiesos žinojimo ir aklai 
tiki mažos politinės partijos 
skleidžiamu melu. Ne be reika
lo prancūzų mintytojas Ruso 
(J. J. Rousseau) yra pasakęs: 
Pakartok melą šimtą kartų, ir 
jis. bus priimtas.již tiesą. Prin
cipe partinis propagandinis me
las yra tik Rusijos komunistų 
naudojama priemonė pasauliui 
mulkinti. Nejaugi LB-nės poli
tikieriai jau būtų apsisprendę 
pasisavinti Maskvos komunistų 
taktiką ir juos pąsekli politinės 
ideologijos keliu?

“Tačiau nei iš šio, nei iš to, 
tasai ryšininkas prašneko ne 
apie LB planus politinei veiklai, i 
-bet paskaitė filadelfietės veikė
jos užgaulų laišką VLIKo pirmi- 
ininkui ir pats drėbė be saiko. 
Kai pirmininkas bandė ryšinin
ką grąžinti prie tvarkos, tas dar 
užgauliau šnekėjo, ir galop pir
mininkas iškvietė jį lauk. Pir
mininkui kalbant, šalia manęs

sėdėjęs ryšininkas surašė kelio
lika eilučių savo pastabų. Sek
retoriaus dr. J. Stiklioriaus pa
prašytas palikti savo pranešimą 
protokolui, ryšininkas sakėsi už
baigsiąs rašyti ir atsiusiąs. Spau
doje paskelbtas Igas jo trakta
tas neturi nieko bendro su tik
rove, su faktinais jo pasisaky
mais. Ales, kiti posėdžio daly
viai, didžiai apgailestavom tokį 
posūkį. Tačiau visi sutarėm, 
kad pirmininkas pasielgė pa
gristai.

Gi spaudoje po to skaitėme, 
kad VLIKas turėtų atsiprašyti 
svečio, kuris VLIKo pastogėje 
dergė šeimininkus...”

Tai štai kur teisybės ir koks 
nedovanotinas LB-nės vadovų 
išpuolis prieš VLIKą.

Kronikos žinios

Cicero apylinkės veikla'
nas svarbiųjų darbų — Lituanis
tinė mokykla, kurią apylinkė 
globoja, finansuoja. Mokytojau
ja dr. B. Motušienė, L. Dubaus- 
kienė. Tautinius*1 šokius moko 
Sof. Palionienė, kuri kasmet su 
tautinių šokių rateliu reprezen
tuoja lietuvius Tatutų festivalyje 
Milwaukee mieste Wisconsino 
valstijoje.

Reviz. komisijos aktą perskai
tė A. Tuginas. Pažymėjo, kad 
iždas yra pasigėrėtinai vedamas. 
Visus pajamų-išlaidų pateisina
muosius dokumentus rado tvar
koje. i

IŠRINKTA NAUJA AP Y- * 
LINKĖK VALDYBA

Susirinkimas išrinko naują 
valdybą, kuri vėliau pasiskirstė 
pare’gomis šitaip: apylinkės pir
mininkas — Ap< Skopęs, vice- 
pirm. — A. Dumčius, švietimo 
vadovas — A. Zumaras, rengi
niu vadovas — A. Ašoklis, sek- 
-ętorė — L. Dubauskas, kasinin
kė — D. Liepienfe. vaišiu orga
nizatorė, patiekėja.— Ir. Pranc- 
kevič erė. -i* <

Išrinkti atstovai į Tarybos at- 
tovų ąuvažįaviihą, įvyksiantį

(R) LB Cicero apylinkės me
tinis visuotinis narių susirinki
mas iVyko š. m. vasario mėn. 
22 d. šv. Antano parapijos sa 
Įėję. Susirinkamą atidarė St. 
Pranckevičius, apylinkės pirmi
ninkas. Jis pravedė mirusių pa
gerbimą ir sudarė darbo prezi
diumą. Pirmininkauti pakvietė 
St. Paulau-ką. sekretoriauti — 
D- Lieprenę ir Ap. Skopę.

Sūsirinkime dalyvavo arti šim
to registruotų, nar o mekestį 
mokančių žmonių. Buvo atvykęs 
ir dr. V. Dargis. CV pirminin
kas. kuris gana gyvai re škėsi, in 
formavo apie centro valdybos 
veiklą.

Ap. Skopa.s per;-kaitė susirin
kimo protokolą, kuris su maža 
pataisa buvo priimtas. Valdybos 
veiklos pranešimą pate’kė pir- 

cvičius. Vie

-I >vav< R 
u kt nfcri i:

kevičius, A. Taukinas. Švedas 
T. Gužąiiis. St. t’aųtausfcas. B. 
Novickis.

Su > i rinkus i e ii gyvai svarstė 
apylinkės veikla ir pateikė kon 
krecių pasiūlymų veiklai gyvįn- 
ti. Šiuo reikalu kalbėjo ilga eilė 
nariu: A. Taugin^s. 3. Juškevi
čienė. Al. Brusockienė. L. Du- 
bauskienė ir kiti.

Po susirinkimo buvo parody- 
‘as filmas “Attack on America', 
kuri ;itvežė bei rodė J. Bagdžius 
ir J. Tričys, abu marketparkie- 
čiai Filmas susuktas iŠ realaus, 
tautžudiško vyksmo Salvadore

LIETUVIŠKOS POLITIKOS SŪKURIAI
(Mintys iš politikos ir kultūros žurnalo Naujoji Viltis, Nr. 13)
“Mūsų lietuviškoje išeivių po

litikoje toliau tęsiama pikti ir 
demagogiški išpuoliai prieš da
bartinę VLIKo vadovybę. Fron
tininkai tai laiko' savo ritualu. 
Pav., dr. K. Ambrozaitis savo I jėlus memorandumą, pasirašy- 
viemninčių suėjime Dainavoje ? kartu su mūsų Diplomatijos 
pareiškė: “. .. <»aila, kad šiuo * šsfu, dėl Madrido konferencijos, 
metu (VLIKas) yra neveiksimu-1! kuri? Jis išvyko lapkričio 7 d. 
gas, todėl yrą balsų dėl bendre j TeSul tie- kurie kalba ir rašo 
labo, kad atsistatydintų (Drau-j -Pie dr- K- neveiklumą,
gas, 1980-N-17), * į paskaičiuoja vien jau tai, kiek

Turėkite, ponuliai, kantrybės Į]is turėi° nuostolių nedirbda- 
ir palaukite, kol pasibaigs" tos mas P61- vis^ laik3 savo Pro’

jo visas išlaidas. Paskum visą 
mėnesį (nuo rugsėjo 10 iki spa
lio 10 d.) praleido keliaudamas 
no Europos sostines, įteikda
mas aktą pasirašiusioms valsty-

(R) LIET. BENDRUOMENĖS 
CENTRO V-BOS VEIKLA

Centro valdyba, kurios pir
mininku yra dr. V. Dargis, poros 
mėnesių bėgyje turėjo' posėdį ir 
du pasitarimus su apylinkių 
atstovais, tikslu pagyvinti R. 
LB-nės veiklą. Plačiai tartasi 
spaudos ir leidinių reikalu. 
Apylinkės pažadėjo Centro Val
dybos leidiniams finansinę pa
rama.

Viename šių pasitarimų daly
vavo ir garbės pirmininkas, dr. 
Z. Danilevičiius, kuris pravedė 
ir patį pasitarimą. Apylinkių 
atstovai pasisakė, kad jie yra 
patenkinti tokiais pasitarimais 
ir pareiškė Centro Valdybai pa
geidavimą, kad ji panašius pasi
tarimus dažniau surengtų, nes 
juose išryškėja visi reikalai ir 
sustiprinamas veikėjų darbo 
ryžtas.

valdybos kadencija, tad neaušin- 
kite veltui burnos. Iš esmės 
V LIKo veikla visada buvo, maž
daug, tokia pat. Kai anuomet

fesijoje”.
Zoliau, šio pat straipsnio ei

goje, autorius pateikia žinių ir 
apie kilus konkrečius, svarbius

VLIKas buvo pasidaręs labai! VLIKo atliktus politinius Lietu- 
veiklus ko'voje su mūsų diplo-1 vos laisvinimo darbus.
matine tarnyba, tai geriau būtu 
buvę tokias veiklos išvengti. 
Dabar VLIKo santykiai su dip- 
* omą line tarnyba yra visai kc- 
cektiški. Jei Bendruomenė, ry 
šininko pretekstu, atsiunčia į 
VLIKo posėdžius provokatorių, 
tai joks susitarimas ir bendra
darbiavimas neįmanomas.

* ~ *
Bendruomenininkų įgaliotinio {

J. Bagdžius, (R) LB-nės Mar
quette Parko apylinkės vicepir
mininkas, Juozinių proga buvo 
pasveikintas, pagerbtas didelio 
būrio vienminčių ir draugų. Da
lyvavo ir buvo gražiai pavaišinti 
apie penkiasdešimt asmenų.

Susirinkusių vardu žodį tarė 
A. Juškevičius, tarybos pirmi
ninkas. Jis J. Bagdžių pasvei
kino kaip aktyvų bendruomeni- 
ninką ir uolų bei darbštų ramo- 
vėną. Solenizntui palinkėjo ir 
ateityje taip tvirtai, ryžtingai 
stovėti tautinės ičtikimybės ir 
Lietuvos laisvės siekio sargy
boje.

Visi dalyviai Juozui griaus
mingai sugiedojo Ilgiausių metų.

Šio “Naujoji Viltis’’ žurnalo 
leidėjas yra Lietuvių Studentų 
Tautininkų Korporacija “NEO- 
LITHUANIA” ir Amerikos Lie

(Trečiadienio laidoje bus tęsia
mos “Vagų” Kroniko’s žinios.)

BIRLTĖ KEMEžAITĖ

LIETUVOS ŽEMĖJE
Švitėjo trispalvė, plevenama vėjo, 
Jai himnus giedojo laisvi vyturiai. 
Kiekvienas ramus savo' tėviške ėjo. 
Į ateitį vedė laisvi mus keliai.

vVashingtone žmona, Tėviškės 
-Ir-jos kvietiniu, gal sovietų pi
nigais, 1980 m. vasarą lankėsi 
Lietuvoje sų “garbės svečiais” 
ir dalyvavo sovietinės okupaci-i 
jos 40 metų paminėjimo iškil-1 
mėse (žr. psl. 107). Ar tai nt 
gėda? Paskutiniai rinkimai pa
rodė, kad amerikiečiai nusisu
ko nuo liberalizmo. Laikas ir 
mūsų bendruoineninmkų ir jų 
politinių kp^isijy vadovams al- 
asakyli palankumo raudonie
siems ir viso'kiąis jjrctek^tais 
nąuj^ piršti l*ą<l rambia vi irtą 
sp okupantu, nesiųsti ąavo žmo- 
aąs ar dukras į okupanto ruo
šia m as iškilmes. Tada išnyks įr 
visi tie konfliktai, neteks pras
itęs “rtorgai“ ir kiti.
Antrininkai frontininkai ir po

litikuoją vienuoliai labai ne- 
nėgpta VLLfto pirm. dr. K. Bo- 
>cho, priskirdami jam visokiau- 
>ių nuodėmių, kaip geri santy- 
<iąi su ‘reorgiiis“ ir pan. Iš tik- 

jis yta labai atsidėjęs 
vLlKo darbui. Nuo' balandžio 
mėn. 24 iki gegužės mėn. 11 d. 
jis keliavo VLIKo reikalais po ' 
Pilių Ameriką ir pats apmokė- 2 — Naujienos, Chicaco. 11’. Tuesday, March .51, 19X1

Mums bočiai tėvynės jskiepino meilę. 
Per drąsą ir auką ji lapo laisva. 
Didžiuliai miškai, tie jų plotai aptemę 
Didingai kartojo: “Graži Lietuva“.

Ilgai loji laisvė mūsų žemėj liepsnojo?
Gyvenimo šviesą aptemdė lemtis...
Prie džiaugsmo ir laimės .daug skausmo rymojo, 
Kurį palydėjo baisi paslaptis.

Kląslingąjam priešui planai jo. pavyko. 
Į tėviškę brangių atslinko mirtis. 
IJctuvi, žinai kas tuomet slapčia vyko, 
Meni dar siaubingas teroro naktis?

Mums šiaujieji nestinga nė valios, nei meilės.
Tik reikia vienybės, ryžtingas drąsos. 
Jei norim sulaukti sugrįžtančios laisvės 
Ir pergalės — myliniai tautai — šviesos.

Pažvelk, gi lietuvi, į praeitį garsią,?
Į protėvių mūsų švertuosius karus.
Prabilk į save tu, jau laikas, ženk narsia1 
Ir Laik jų pradėtuosius nrinti takus’..
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Čiurlionio Galerijos, Ine., posėdis
l

A.a. Zenonas Kolba

nuo mūsų kultūrinių 
a-jggl . centrų. Reikia tikėti, kad ji su- 

' rengs savo parodą ir lietuviams.
Parodos oficialus atidarymas 

’ įvyks balandžio 10 d. 5-9 vai. 
vak. Kitomis dienomis lankymo 
laikas — nuo U vai. ryto 
9 vai. vakaro. 

» » ♦
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FILATELIJOS PARODA TORONTE

Lietuvių daili
ninku žiniai

stebs, apsidžiaugs ir pasilaikys 
ilgesniam laikui kaip suvenyrą.

Tokių skirtingų vokų T.L.F. 
Draugija, per 17 gyvavimo me
tų, yra išleidusi jau 5. Pridėjus 
dar kitus 5, išleistus bendroms 
pabaltiečių parodoms paminėti, 
jau susidaro įdomi kolekcija.. 
Vokai yra visuomenės mėgia
mi, gausiai perkami; o už juos, 
pelnyti kel idoleriai yra sunau-

Čiurlionio Galerijos, Ine., 
4038 Archer Avė., direktorių ir 
Meno taybos metinis posėdis 
jvyko kovo 25 d. galerijos patal
pose. Posėdį atidarė pirm. inž. 
Domas Adomaitis. Išklausytas 
praeito susirinkimo protokolas, 
kiirį perskaitė sekretorė Emili
ja Kolbienė. Pirmininkas Ado
maitis plačiai nušvietė galerijos 
veiklą. Meno tarybos pirminin
kas M. Šileikis pranešė, kad 
praeitą vasarą Šokių šventės 
metu galeriją gausiai lankė 
svečiai, atvykę į Chicagą iš Ka
nados, Pietų Amerikos ir JAV 
rytinių bei vakariniu miestu.

Metų bėgyje buvo surengtos 
kelios parodc's. Čiurlionio Gale
rijos paroda buvo surengta su 
jury komisijos atrinktais dar
bais iri paskirtos trys premijos 
iš Premijų Fondo: pirmąją pre
miją laimėjo dail. Ilona Braz
džionienė (Los Angeles) $500; 
antrąją premiją ($200) laimėjo 
dail. Jadvyga Paukštienė, tre
čioji premija ($100) teko gra
fikei Verai švabienei. šią pre
miją skyrė Čiurlionio' Galerija, 
Ine. Premijuotieji darbai Įeina 
į Meno kūrinių fondą, skirtą ne
priklausomai Lietuvai.

Praeitą rudenį buvo surengta 
Amerikos Lietuvių Dailininkų 
Sąjungos narių paroda. Ne visi 
nariai tegalėjo parodoje daly
vauti dėl tolimų distancijų. Pa
roda buvo vidutinio meninio ly
gio/ Buvo iškelta naujų suma
nymą ateities veiklai pagyvinti. 
Praplėsta Meno’ taryba. Įstojo 
nauja marė Į tarybą — dail. Ve
ra Švabienė.

Ateinantį rudeni, lapkričio
Į I II ■ I _ U ! — ■ . ■

5 nutarta rengti Čiurlionio 
Galerijos, Inc., vardu metinę 
parodą, skiriant premijas. Toje j 
parodoje gailės dalyvauti ne tik 
Sąjungos nariai, bet ir visi dai
lininkai.

M. Šileikis pranašė, kad du 
dailininkai: Ed. Walailis ir Juo
zas Mačėnas pasižadėjo šį pa va
sarį surengti bendrą parodą.

Midland Savings Taupymo ir . 
skolinimo bendrovės preziden- Į 
tas Frank Zo’gas suliko gateri 
jos sandėlį praplėsti, kad būtų 
pakankamai vietos laikyti pa
veikslus ir archyvą. Kiti Kūri
nių fondo meno darbai stovi 
Midland Savings bendrovės sau
giose spintose Harlem Ave. nau- Į ’’ 7 
juose rūmuose.

dc A jįc *I .
Kovo mėn. 26 d. suėjo 9 me 1 ~N_ 

tai, kai mirė Čiurlionio Gateri-1 
jos steigėjas Zenonas Kolba, j___
šviesaus atminimo', kovo 26 d.! 
buvo atnašautos šv. Mišios Šv. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje už velionio sielą.

Aleksandros Eivaitės paroda

Menas ir kulinarija

Nuo balandžio 7 iki 19 dienos 
Galerijoje, 744 N. Wells St., 

Į vyks jaunos dailininkės Alek
sandros V. Eivaitės tapybos

Meno Instituto Alumnų drau- darbų paroda. Dailininkė išsta- 
gija rengia valgomosios skulp-ito tiktai vėliau sukurtus, dar 
tūros parodą ir skiria premijas. Į nematytus savo darbus. Drobės 
Iškilmės įvyks balandžio 3 die- Į didelio formato. Vienas pa
ną 6 vai. vak. Grand Ballroom Į veikslas 7x15' pėdų dydžio, kiti 
Radison viešbutyje, 505 N. 
Michigan Ave.

' 1 } t . -t ■ * -iii • s — - - 1

Alumnai ir studentai kviečia
mi pasirodyti su pyragų si 
tūromis. Įėjimo bilietas $4, stu
dentams — $2.

Prie ko priėjo garsusis Chica- J ^aJaus pasaulio. Suprantama, 
gos Meno institutas!

' N- į—- 4x6 pėdų. . 1 -
j Eivaitės tapyboje iškyla, visa 

- — Į eilėgreta provokuojančių vizir 
kuip.Į it*. Tos vizijos yra observacijos 

' rezultatas, jungiamas su mūsų 
pasąmone ir supratimu fenome-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

k ČIAMOS TREČDALĮ METUI
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 J plati
nimo vajaus talką!

žiūrovas susiduria su abstrak
taus meno formomis, kurios 
dažnai nesuprantamos tam, kas 
anksčiau buvo' suprantama. Me
nas turi platų tereną, kaip' ir 
visas gyvenimas nestovi vieto
je, bet keičiasi, taip ir menas iš
randa naujas formas, naujus sti
lius ir naują; supratimą.

Dailininkės formos ir spalvų 
naujumas žiūrovą nuteikia net 
Į potencialios situacijos priešin
gas interpretacijas.

Aleksandra V. Eiva (Eivaitė) 
magistro laipsnį gavo Chicagos 
universitete ir laimėjo premiją 
Midway’ Studios. Tuomet buvo 
jai surengta solo paro’da Re- skirti bus paskelbta vėliau, 
naissance Society. Studijas ji 
tęsė Illinois universitete, Chica
go Circle. Vėliau ji studijavo 
Chicagos Meno institute ir Eu
ropoje.

Eivaitė dalyvavo parodose 
Cricagos Meno institute, Arte
misia galerijoje; Hyde Park Art 
Center, West Hubbard Gallery, 
Beverly Art Center, Mitchell 
Museum ir kitur.

Jauna lietuvaitė, dailininkė 
Eivaitė, kaip duomenys ro'do, 
jau plačiai žinoma kitatau
čiams, o mums, gal būt, staig
mena, kad josios kėlias veda

š.m. lapkričio mėn. 6-21 die- 
. nomis Čiurlionio Galerija, Ine.
I ruošia Bendrąją. Lietuvių Dailės 
Prrcdą, kurioje bus paskirtos 
prsmijos: dail. M. šileikio (500 
dol.) — už tapybą ar skulptūrą,

! dail. T. Petraičio, (.$i!09) — už 
(akvarelę ar grafiką, ir Čiurlio

nio Galerijos, Ine. ($200)’ — už 
bet kurios technikos kūrinį. .

Norintieji parodoje dalyvauti 
dailininkai atsiliepia iki spalio 
mėn. 15-d., atsiųsdami savo kū
rinių fotografijas ar skaidres. 
Pageidaujama, kad fotc'grafijos 
katalogui ir spaudai būtų ne- j 

■spalvotos. ■ I
Parodai galima siūlyti iki 10 

darbų, nurodant kūrinio tech
niką ir dydį. Kūrinius parodai 
atrinks dail. M. Šileikio vado-j paaiškinama Lietuvos padėtis ir 
vaujama galerijos Meno Taryba, kodėl lietuviški pašto ženklai 
Skaidrės ir nepanaudotos foto- nustojo eiti... Be to, parodos 
grafijos bus grąžintos. i laiku yra išrūpinamas specialus

Atrinktus kūrinius pristatyti • Toronto pašto antspaudas. Taip 
Čiurlionio Galerijai,- Ine., 4938 Į pat parodos metu yra išleidžia- 
Archer Ave., Chicago, IL 60632. mi specialūs parodos pagrindi- 
iki lapkričio 2 d. imtinai. Paro- niam tikslui paminėti vokai, 
da atidaroma lapkričio 6 dieną 
7 vai. vak.

Premijuoti kūriniai paliekami 
Meno Kūrinių Fonde, kuris yra 
Nepriklausomos Lietuvos nuosa
vybė. Kūriniai pristatomi ir grą
žinami savininku saskaita. .z - <- V-,

Jury’ Komisija

i

Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugija ruošia lietuviškų paš 
to ženklų ir pinigų parodą. ši,J 
jau ketvirtoji, vien lietuvių 
ruošiama paroda, LITHPEX IV, 
įvyks š.m.- balandžio 11-12 die
nomis Toronto Lietuvių Namų 
karaliaus Mindaugo menėje. Pa
rodoje dalyvaus lietuviai iš vi
sos Kanados ir JAV. Torontie- 
čįai, ypač jaunieji filatelistai,
taip pat sparčiai ruošiasi; todėl • dojami parodos išlaidoms pa* 
sii pagrindu tikimasi, kad šie-1 dengti, 
metinė paroda pasiseks neblo
giau, kaip pernykštė.

‘iDaug maloniau rengti paro
das, kai visuomenė jas gausiai 
lanko, kai lietuviškos instituci
jos paremia" finansiniai ir kai 
per kiekvieną parodą draugija 
paauga naujais nariais. Malonu 
pastebėti, kad Lithpex III paro
dos pasisekimas neužmigdė Į 
draugijos ant laurų, bet paska
tino ir toliau nenuleisti rankų.

Kas svarbiausia, parodų me- 
j tu patenka ne tik į filatelinę, 

bet. ir į didžiąją kanadiečių 
spaudą lietuviškus pašto ženk
lus bei Lietuvą liečiantys straips
niai,1 kuriuose, nors ir trumpai,

;Šių metų parodęs .tikslas: pa- 
■ minėjimas liūdnos 40 metų su
kakties nuo lietuvių didžiojo 
trėmimo į Sibirą 1941 metais.’ 
Vokai yra atspausdinti- ir pra- 

i deda kelaiuti į platų, pasaulį. 
į Vokai vra gražūs, reikšmingi,premijoms - . .° - T, . ,

vėliau J »ero P°Pieriaus ir labai tinka 
laiškams savo daugams, gimi
nėms ar pažįstamiems pasiųsti. 
•Kiekvienas, gavęs tokį voką, nu-

i ' '

Čiurlionio Galerijos, Ine.
Inforimacija

DALTONIZMAS
Po dviejų metų laimingo 

darnaus vedybinio 
vyras sako žmonai

— Brangioji, noriu tau pa
galiau prisipažinti ką nuslė-Į 
piau prieš vedybas Aš esu dal- 
tonistas ir neskiriu spalvų

— Atvirumas už atvirumą,! 
mano mielas,—atsiliepia žmo
na, — Aš taip pat noriu tau 
pasakyti, kad esu negrė.

I Lietuviški pašto ženklai yrį* 
• gerbiami, ’ "kasmet kataloguose— 
vis brangiau įkainojami ir reny 
kami ne vien tik lietuvių, bet it

■ 'f ■ • » <

daugelio svetimtaučių. Lietuvos 
pašto ženklai yra aukštai įver
tinami pasaulinėse filatelijos 
paro'dose. Kaip tik ir šioje paro-. 
doje bus išstatytas garbės sky-^ 
riuje pernai, Buenos Aires, Ar5 

: gentinos tarptautinėje parodoje 
' sidabro medalį laimėjęs P. Barė;. 
batavičiaus Lietuvos pirmųjų 
pašto ženklų rinkinys. ' 

Suvenyriniai, parodos vokąi 
galima įsigyti: be pašto ženklo 
— ’250., o su pašto ženklu ir 
specialiu Toronto pašto ant
spaudu: . - ’

LITHUANIAN 
PHILATELIC EXHIBITION “7 
EXPOSITION DE TIMBRES ..

LITHPEX IV' ’ ’ 'C.?
APRIL 11-12, AVRIL,, 1981*’• 

50c.; be to, parbdos rengėjai pa
gamino LITHPEX IV guminį 
antspaudą, kuriuo bus antspau
duojami tu; vokai, kurie to par i 
geidaus. ::

’ Parodos suvnyriniai vokai, 
■ parodos leidinys bus galima už- 
sisakyti ir paštu. Leidinys ' ir ’ 
•suvenyrinis vokas kaštuos $L ~

Parodos reikalais kreiptis:
K. Kaminskas,
25 Norma erėse.

. Toronto,-OnL M6P 3GP 
Canada

ir
gyvenimo JAY DRUGS VAISTINE

2759 W. 7Įst St, Chicago, HL
« KŪP3STINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * EANNIE MAY 

DUMYNAI • KOSMETIKOS RZIKMEIYS ,

Atdara šiokiadieniais nuo

1

| Tel. 476-2206 |
IIIM^

404 pusi Persiuntimasnai

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

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laikų ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardai 
Adresas ________

• Užsakau Naujienas kaip dovanų savo - 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas 
Adresas -----------

5pon*oriau» pavardė, vardai Ir vietovė

, kuris

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų past angas, praiau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė Ir vardas 
Adresas -----------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

ir.ll

NEBRANGIOS, BET VERTINGA KNYGOS"
;_e -LITERATŪRA, lietuvių literatūros; meno iri’’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.1 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis If 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės.ir A. Varno- 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kamuoja 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 duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja ?2. ’ •

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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašatisko 
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 |6.

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

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

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

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Hoisted St, Chicago, 
IL 60608. Užsakant psitu, pridėti doier) penlunthno tfLaMoma.

I Naujino*, Chicago, 8, Dl TuėMay, March 31, 1991
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Kitose JAV vietose:
metams  $40.00

kurie nepasibaigę iki šios dienos. Koi pavyks šitą klausi
mą išspręsti tai spaudos konferencijas pravedinės VLIKo 
pirmininkas. Jis papasakoja, ką VLIKas ir jis pate 
yra atlikęs.

Praeitą sekmadienį susirinkusiems spaudos atsto
vams ir visuomeniniais lietuvių reikalais besrūpinan-

'tiems žmonėms apie VLIKo atliktus darbus papasako-
pusei metų$22.00
trims menesiams  $15.00 
denam mėnesiui  $ 4.00

Kanadoje:
metams  $45.00 
pusei metų  $24.00 
vienam mėnesiui - $ 5.00

Užsieniuose:
metams  $48.00
pusei metų ._________ $26.00

Naujienos eina todien, IfaJdrUnt 
germadieniua- Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-8100.

Pinigui reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
orio 9 vai. ryto iki 5 vai popiet šeštadieniais — iki 12 vii

jo pirmininkas dr. Kazys Bobelis. Jis. važinėjo Euro
pon, buvo Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Liuksen- 
burge, Šveicarijoje, Ispanijoje, Anglijoje. Tarėsi su ten 
esančiais Lietuvos/ diplomatiniais atstovais, matėsi su 
užsienio ministeriais, papasakojo apie VLIKo tikslus 
ir prašė paramos pavergtai Lietuvai. Dr. Bobelis pa
pasakojo apie dvi keliones į Pietų Amerką. Yra bu
vęs Venecueloje, Brazilijoje, Uragvajuje, Argentinoje, 
antrą kartą yra buvęs Buenos aires mieste, Argentinoje, 
suruoštame Pietų Amerikos lietuvių kongrese. An
tros kelionės metu VLIKo atstovą draugingai sutiko 
ne tik lietuviai, bet Argentinos ir net Nrugvajaus vy- 
rausybės. Nurodė, kad gyvenimas Pietų Amerikoje ga
na sunkus. Infliacija yra Įleidusi gilias šaknis. Geriau 
ten verčiasi profesionalai ir biznieriai, bet paprastiems 
darbininkmas labai sunka verstis. Pats dr. Bobelis yra 
kalbėjęs Lietuvių Kongrese. Jis yra Įsitikinęs, kad Pie^

Spaudos konferencija tų Amerkos lietuviai bendradarbiauja su VLIKu.
Dr. Bobelis buvo nuskridęs Į Madrido konferenci- 

. Ten suteikęs informacijų suvažiavusiems atsto
vams ir Įtikinęs juos šilčiau pasisakyti pavergtos Lie
tuvos reikalu... Nurodęs skirtumus tarp Belgrado, kon
ferencijos ir Madride sušauktos. Belgrade sen. Robert 
Dole buvo vienintelis, kuris kalbėjo Įsakmiai suvažia
vusiems apie pavergtas Pabaltijo valstybes, tuo tarpu 
Madride veik visos valstybės gynė pavergtos Lietuvos 
teises.

Dr. Bobelis, papasakojo apie VLIKo atliktus ir

Į . 
i Praeito šeštadienio“, kovo 28 d. vakare Chicagoje 
Įvyko Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Kobiteto spau
dos konferencija. VLIKo tarybos nariai, Lietuvių Tau
tinu Namų salėje, vakare sušaukė spaudos atstovus,kad 
galėtų papasakoti, kas dienos metu buvo aptarta ir 
nutarta.

VLIKo taryba galėtų Įleisti spaudos atstovus Į 
konferenciją, leistų jiems pasiklausyti kokius klausi
mus tarybos nariai i 
tuoja ir kaip sprendžia, bet,-einant veikiančiu statutu, 
tarybos nariai, spaudos atstovų neįleidžia į posėdį. Dą- 
bartinį,,statutą priėmusieji spaudos atstovų bijojo ir jų 
neįsileisdavo į VLIKo posėdžius. VLIKo ■ statutas lei
džia tik tarybos pirmininkui įsileisti vieną ir kelis spau- į 
dos atstovus Į posėdį, bet tarybos nariai to negali pa
daryt’. Statutas jiemsi draudžia. Tarybos pirmininkai 
taip pat bijo pakviesti spaudos atstovuu, kad keli VLI
Ko opozicionieriai po mėnesio tarybos atstovo neuž
blokuotų. ?

Amerikos Lietuvių Taryba gražiausiai klestėjo, 
kai lietuvių spaudos atstovai galėjo laisvai dalyvauti 
ALTo spaudos posėdžiuose. Laikraščiuose tuojau pasi
rodydavo visos svarbiausios žinios. Neįsileisdavo i po
sėdžius tiktai komunistnės spaudos astovų. ALTūj 
rėmė visa lietuviškoji spauda, todėl sambūris augo' 
ir stiprėjo.

VLIKo statuto autoriai spaudos bijojo, todėl jie 
stipriai apsirūoežiavo, kad spauda nežinotų, kas posė
džiuose buvo svarstoma. VLIKo taryba galėtų pakeis
ti statutą ir leisti draugingos spaudos atstovus pasi
klausyti posėdžių eigos, bet jie dar neišsprendė “ryši
ninko” klausimo. Iki praeitų metų pradžios VLIKas 
Įsileisdavo frontininkų ryšininką Į VLIKo posėdžius. 
Jis išklausydavo svarstomus klausimus ir informuoda
vo frontininkus, kol atėjo kitas ryšininkas ir išdrįso pa-j ^ . . . .. . . , , r. ,
diktuoti VLIKo valdybos nariams, ką jie turi svarstyti iki šio meto vestą nužeminimo ir naikmirno darbą. Draul 
ir ko nesvarstyti. VLIKe buvo ramiausia, kol jis klau- gas nedėjo VLIKo paruoštų žinių. Draugo redaktoriai 
sydavo ryšininko patarimo. Santaika buvo pavyzdinga, <—v .. . - . , «. .
kai kiaušinis vištai įsakinėjo. Bet kai VLIKo pirminiu- se, bet nedėjo tose konferencijose papasakotų amų. 
kas atsisakė rvšinnko klausyti, tai kilo nesutarimai, Kartais Draugas paskelbdavo VLIKo paruostą žinią,

syar^to, kaip problemas^ argumen j Įanuojamus pac]aryti darbus, sutiko atsakyti f klapsi- 
- mus. Tujau paaiškėjo,- kad klausimų buvo daugiau, ne

gu atsakymų. . Susirinkusiems rūpėjo patirti, ką reiškė 
' praeitą savaitę Draugo Įžanginiame pasirodžiusi žinia 
,apie politines pakaitės, padarytas visoj Draugo redak
torių vestoje politikoje. Visą dešmtmetĮ Draugo re- 
Idakcija nuvertinusi, šmeižusi VLIKo vedamą darbą, o 
VLIKo pareigūnus purvais apdrabsčiusi, tuo tarpu 
praeitą savaitę pripažinusi VLIKui teisę ir pareigą va
dovauti Lietuvos laisvės kovoj. Pripažįstamos pirmeny
bės ir ALTui ginti Lietuvos teises krašto viduje.

Kiti norėjo patirti ar dr. Bobelis vedė pasitarimus 
su Draugo redaktorium dėl Įžanginiame paskelbtų politi
nių pakeitimų. Ar čia tiktai Įžanginiame paskelbta 
apie pakaitas, ar tos pakaitos bus taikomos ir praktiš
kame gyvenime? Ar čia visam laikraščio numeryje jų 
pripažintos pirmenybės VLIKui, o kituoses bus sustip
rinama inž. Gečio sugalvota visuomeninių reikalų 
tarnyba”?

—Aš nesitariau su Draugo redaktorium, nusita
riau su Naujienomis, nesitariau su Dirva ir nesitariau 
su jokiu kitu lietuvišku lakiraščiu, — atsakė dr. Bobe
lis. Paaiškėjo, kad ir ALTo pirmininkas nesitarė su 
Draumo redaktoriumi.

Visiems buvo aišku, kad Draugo vadovybė, pasita
rusi su frontininkais, o gal ir visai be jų, nutarė keisti

dalyvaudavo VLIKo suruoštose spaudos konferencijo-

VLIKo pirm. dr. Kazys Bobelis pagerbtas 
ALT skyriaus metiniame susirinkime

Dr. K. Bobeliui atvykus, sky- 
‘ riaus pirmininkas dail. Antanas 
Rūkštelė visų vardu pasveikino 

j VLIKo pirmininką Kazimierą, 
Į jo patrono šv. Kazimiero die

nos proga. Tos šventės dvasioje 
buvo iškelta šv. Kazimiero as
menybė ir jo garsas, išplitęs po 
visą Europą ir toli už jos ribų. 
Pirmininkas priminė 1518 me
tus ir didįjį šv. Kazimiero’ ste
buklą prie Dauguvos upės, kur 

1 jis, jaunas ant balto žirgo, pasi- 
1 rodė Lietuvos kariuomenei, ne- 

■ galėjusiai nugalėti gaivališkai 
patvinusios upės. Jis ją pervedė 
per Dauguvą ir davė jai per
galę, nežiūrint, kad Maskvos 
maskolių buvo žymiai daugiau 
ir geriau apsiginklavusių.

Dr. Kazys Bobelis
ST. PETERSBURG, Fla. — 

ALT skyriaus narių metinio su
sirinkimo diena susijungė su 
pokazimierinėm nuotaikom — 
kovo 5 d. Skyriaus valdyba nu
tarė savo skyriaus narį, ALTo 
valdybos garbės pirmininką ir 
VLIKo pirmininką pagerbti jo 
patrono dienos proga. Iš anksto 
buvo žinota, kad dr. K. Bobelis, 
užimtas kitomis pareigomis, 
truputį pavėluos. Užtat susirin
kimas buvo’ pradėtas įprastiniai 
— protokolo sakifymu ir valdy
bos narių pranešimais.

Pirmoji savo pareigą atliko 
sekretorė «Ona Galvydienė. At
žymėjusi skyriaus darbus, ‘val
dybos posėdžius, visuotinius 
susirinkimus; ALTo Centro rė
mimą, pridėjo ir paskutinio Va
sario 16 šventės minėjimo su
rinktas aukas ALTui — $2,110. 
Ta pro'ga ji pranešė, kad ‘Lietu
vių klube dažnai skleidžiami ne
reikalingi, nepagrįsti gandai, su 
šmeižto atspalviu; kad vieną ar 
kitą asmenį ir net kurią valdy
bą paniekinti. Kaip pavyzdį, iš
kėlė jos pačios apkaltinimą, būk 
ji rašiusi 13 lapų anoniminį raš
tą, kaltinant Kamius, Gimžaus
ką, Kačinskus ir kitus asmenis. 
Kai ji paprašė klubo pirminin
ką (kuris yra LB-nės narys) 
vieną sekmadienį leisti jai asme
niškai paneigti tuos prasimany
mus, ji nebuvo prileista prie 
mikrofono.

Sekantį pranešimą padarė iž
dininkas Alfonsas Plepys. Po jo 
pranešimą perskaitė Revizijos 
komisijos vardu Linartas, radęs 
iždą vedamą labai pavyzdingai. 
Nariai visus pranešimus priėmė 
be pataisų ir patvirtino gyvu 
paplosimu.

Būdinga, kad dr. K. Bobeliui, 
tartum šv. Kazimiero įkvėptam, 
tenka irgi kovoti ir vadovauti 
lietuviams kovoje prieš tuos pa
čius maskolius, pavergusius 
Lietuvą. Pirmininkas A. Rūkš
telė paprašė svečius ir narius 
pagerbti dr. K. Bobelį savo at
sistojimu ir širdingu paplojimu. 
Čia pat- skyriaus ponios jam 
įteikė simbolinę dovaną.

Po to sekė ALT skyriaus pir
mininko A. Rukšlelės praneši
mas. Visa jo kalba buvo sukon
centruota į pasmerkimą betiks- 
libs, beprasmiškos, beatodairiš
kos ir savižudiškos kovos tarp 
savųjų. Anot jo, šiandien nejau
ku paimti mūsų laikraštį, nes 
dvasinis linčas veržle veržiasi 
iš jų puslapių. Bulvarinis to
nas, cinizmas, laukinio žmo
gaus, pramokusio rašyti, atsi
radimas spaudos puslapiuose,- 
dengimas-garbingo žmogaus, že
minimas pasišventusių lietuvių 
ir Lietuvos labui asmenybių, iš
virsta į dvidešimtojo amžiaus 
kanibalizmą.

Čia jis pastatė klausimą:
— Ar dergiant ALTą, VLlKą, 

jo veiklai atsidavusį pirmininką 
dr. K. Bobelį, laimi inž. Kaman
tus, inž. Gečys, inž. Gaila, — ar 
laimi Lietuvių Bendruomenė? 
Gal laimi ALTas ar VLIKas?

Jis pats atsakė:
— Ne! Vienintelis laimėtojas 

yra bolševikinė Sovietų S-ga.
Jis kvietė prie susipratimo ir 

realybės — kasdieniškos tikro
vės pajautimo. Kova turi būti 
viena, bendra ir vienalytė, nes 
priešas mums yra vienas, negai-

' testingąs ir nesiskaitąs su bet

bet žinios gale nepasakydavo iš kur paimtas žinia. 
Draugas nepadėdavo ELTos, nors tą žinią spaudai 
paruošdavo ELTA, ir spaudos darbuotojai žinojo 
kad žinią paruošė VLIKo Įstaiga.

J. VENSLOVA

AR LIETUVIAI YRA BALTAI?
Esu raginamas daugiau pasisakyti spaudo

je apie baltus, kuriuos taip primygtinai, skleis
dami mūsų tautos priešų mokslinę propagandą, 
mūsų būgitrinkai reklamuoja, stengdamiesi lie
tuvius padaryti baltais. Ad reni tenka kiek pla
čiau paliesti, ką šiuo klausimu byloja objekty
vūs šaltiniai, bešališki istorikai bei moks
lininkai.

Keistoka, kad, išeinant iš politinių tikslų, 
lietuviškoms kiltims buvo priemstas dirbtinai 
sukartas “baltų” vardas, pagal vieno asmens už
gaidą. G- Nesselmann, rūpindamasis atskiros 
prūsų tautos ir jo kalbos kūrimu, pasiūlė latvus, 
lietuvius ir senprūsius pavadinti bendtu vardu 
“baltais” pagal romėnų istoriko C. Pilniais (Hi- 
storia Natūralia, IV) minimą kaž kokią didelę 
salą “Baltia”.

Šį “baltų” pavadinimą jo tautiečiai su dide
liu stropumu išreklamavo pasaulio mokslo lite
ratūroje, o iš jų perėmė mūsų būgininkai ir da
bai u iliai reklamuoja. Pats K. Būga (Tauta ir 
žodis, 1923, I t., 412) rašė: “Vokios (vokiečių) 
m-k"’o vyrai vadina baltais (lietuvius,latvius ir 
mūsų-'”- Pacų vokiečių istorikas B.Schumecher 
(panaufA ias iteratūros numeris 42-knygos pus- 
’ari' ? » 1 m:- dė: “Pliniaus “Hstoria Natūra- 

laltia” salos vardas vartojamas

modeminė j kalbotyroj (pirmą kartą 1845 
Nesselmann pažymėjo)”. jį

Tačiau šis pavadinimas yra “sufabrikucf 
tas” ir neatatinka tiesai. Rusų žymus istoriku 
dr. V. Sedov (43-47) konstatavo: “Įvardas “bal
tai” atsirado kaip kabinetinis naujadaras, pra
dėtas vartoti nuo 19 amžiaus vidurio”.

Gi jei senovės romėnų istorikas C. Tacitus 
savo veikale ‘‘De situ et populis Germaniae”(45) 
lietuvių kiltis, nežinodamas jų tautybės, pavadi
no “Aestyorum gentes”, tai yra rytų giminės, 

1 arba rytų žmonės. Vienok Tacitus geografiškai 
palyginamai jų gyvenamą vietą teisingai nuro-de: 
“Ergo iam dextro Suevici maris litore Aestyoruin 
gentes adluntur”, t y. už Vyslos į rytus gyvenant- 
čios gentys bei padermės.

Be pirminis G. Nesselmann “baltų” varde 
suteikimas aisčių bei lietuvių kiltims visai ne
išlaiko kritikos, nes Plinius, vartodamas “Baltia” 
pavadinimą turėjo dėmesyje Jutlandiją, o Bal
tijos jūra paliečia ir daugiau visai skirtingų tau
tybių kraštų: Švediją, Daniją, Vokietiją, Lenki
ją, Suomiją, Rusiją.

Žinomas lenkų istorkas dr. J. Antoniewicz 
(Acta Baltico - Slavica, Bialystok, 1966, 4 nrM 

1 p.3)paaiškina:“And yet denomination “Balts” 
used by Nesselmann (1845) nenotes a geographi
cal and cultural substance different from that 
dating bach to the antiquety and denoted as Bal
tia by Plinius in his Historia Naturals, IV, 95, 
Flinius denomination “Baltia” given to Scandi

navia or rather strictly speaking 'Jutland, was 
! used in the 19 century to denote the territory in- 
' habited by a group of tribes which, in the 1-th 
thousand year before our era, lived in the terri
tory to the east of the following river: lower Vis
tula, Pregola, Nemunas, Western Dvina, Bere
zina, upper Dniepr, Sosh, Desna and a part the 
upper Volga”. Reiškia, Fliniaus “Baltia” nieko 
bendro neturi ne tik su lietuviais, bet taip pat ir 
su senprūsiais ir latviais.

Aiškesniam vaizdui susidaryti — mes paci
tuosime paties C. Pliniaus pasakojimą apie “Bal- 
tia”.C.Plinius (Historia Naturalis, IV): “Lamp- 
sacus Xenophan pasakoja mums, kad nuotolyje 
trijų dienų plaukima nuo Škotijos krantų, ten 
yra didelė sala, pavadintoj “Baltia”, kurią Py- 
theas vadino “Basieia.”, gi pagal V amž. gotų is
torikų jordanes (Get 3) “Vyslos upė, kuri Ger- 
maniją skiria nuo Škotijos”, vadinasi, 3 dienas 
plaukė nuo Vyslos krantų, kol pasiekė Jutlandi
ją (Balticą).

Bet, iš tikrųjų, baltais vadina vokiečių ko
lonistus Livonijoje, Estijoje ir Kurlande, kaip ir 
tvirtino istorikas V. Tornius (Die Tragedie der 
haltischenPrt>vinzen,Leipdg,ll pu): ‘"Baltaiįtai- 
gi anie vokiečiai, kurie gyveno Livonijoje, Esti
joje ir Kurlande. Istoriškai laikomos Baltų pro
vincijos yra seniausia vokiečių kolonija”. Prof, 
dr. J. Haller (Die russische Gefahr, 1917, 72 p.) 
tiesiog kalba “vokiečių baltai”. Konkrečiai vo
kiečių istorikas H. Wittram (Baltische Geschich-

kokiu žmoniškumu bei tautų 
laisve.

Baigęs savo pranešimą, sky
riaus pirmininkas pranešė, kad 
nuo šios minutės valdyba atsi
statydina, ir prašė susirinkimo 
išsirinkti naują valdybą ir revi
zijos komisiją. Nežiūrint dau
gelio balsų, prašančių, kad seno
ji valdyba ir revizijos komisija 
pasiliktų, ir nežiūrint gausaus 
narių patvirtinančio plojimo, 
pirmininkas pasiūlė balsuoti. 
Valdyba ir revizijos komisija 
buvo išrinktos vienbalsiai. Ne
buvo nė vieno balso prieš ir nė 
vieno balso susilaikiusio.

Tuo būdu valdyba pasiliko 
sekančiame sąstate: pirm. An
tanas Rūkštelė, sekr. Ona Gal
vydienė, ižd. Alfonsas Piepis. 
Kultūros bei parengimų reika
lams — Ida Valauskienė ir Ele
na Purtulienė.

Revizijos komisija — kun. J. 
Gasiūnas, Linartas, Paltaraitis.

Visi susirinkimo dalyviai bu
vo pavaišinti kavute su užkan
džiais. Jauki ir draugiška nuo
taika liudijo ALTo skyriaus dir
bamą puikų, naudingą darbą.

Dalyvis

ĮSIVERŽIMAS Į LENKIJĄ 
APGINKLUOTŲ KINIJĄ

WASHINGTON, D.C.— Jeigu 
Sovietų karo jėgos įsiveržtų į 
Lenkiją, tai tada JAV apgink
luotų Kiniją, — pareiškė sena
torius Charles Percy. Tokį pa
siūlymą .-paruošė prez. Jimmy 
Carter.- Jis, patyręs apie galimą 
Sovietų karo jėgų įsiveržimą Į 
Lenkiją, tuojau kreipėsi i Kon
greso užsienio komitetą aptarti 
ir pasiūlyti duoti Kinijai pačius: 
naujausiu ginklus.

Sekretorius, HaĮg y- i pat nia- 
no, kad Kinijos apginklavimas 
būtų pati geriausia priemonė 
Sovietų Sąjungai suvaldyti^..

Krašto apsaugos sekretorius 
C. Weinberger taip pat jjarėis- 
kė, kad Sovietų karo jėgų įsi
veržimas į Lenkiją sudarytų 
didelį pavojų pasaulio taikai. 
Sovietu karo iėgo'ms būtu ne- 
sunku įsiveržti į Lenkiją, nes 
dabar turi daugybę divizijų pa
čiame Lenkijos pasienyje.

A. REPŠIENĖ — TAUTOS 
FONDO ĮGALIOTINĖ

š.m. kovo 28 d. VLIKo pirmi
ninkui dr. K. Bobeliui painfor
mavus apie Laisvės Fondą. Tau
tos Fcfndo įgaliotinė A. Repšienė 
ten pat salėje Laisvės Fondui 
surinko $1,425 dol. Gautieji gr. 
pinigai bei čekiai išsiųsti Tau
tos Fondui į New Yorką.

— Amerikos mokslininkai sa
ko, kad 1982 metais Sovietai 
turės pastovią stotį orbitoje.

te, 1954, 8 p.) nurodė: “Baltų krašto vardas 19 
amž. atsiradęs ir ypač išsiplėtojęs baltų vokiečių 
gimtinėje”. Tą patį tvirtina ištisa eilė, kitų vo
kiečių istorikų: prof. T. Sommerlad, A. Winnig, 
dr. G. Bonne, dr. M. Walters etc. Vienok, kaip 
prof. G. Linde (28-205) konstatavo, Lietuva ne
priklauso prie Baltų krašto.

K. Būga, tarnaudamas svetimiesiems, atski
ras lietuvių skiltis padaro atskiromis tautomis. 
Jis jas pradėjo skaldinti nuo bendro kamieno 

j jau keletą šimtmečių prieš Kristų, ir net kai ku
rias (prūsus) dirbtinai padarė senesnėmis už 
pačius lietuvius. Tuo tarpu jau mūsų m'nėtas is
torikas Tacitus neranda atskirų tautų, o tik 

I“gentes” — gimines, gi IX amž. gale anglo-saksų 
keliauninkas Wulfstan, pats apsilankęs prūsų 
krašte, neranda jokios prūsų tautos ir prūsų 
vardo visai nemini savo kelionės aprašyme, reiš
kia, IX amž. gale prūsų nebuvo.

Tam tikiu prieštaravimų sutinkame pas mū
sų būgininkus, kurie dabar taip stropiai rekla
muoja “baltų” vardą, skriausdami lietuvių tautos 
praeitį. Pvz., vienas iš būgininkų rašo: “Apie 500 
— 300 m. prieš Kristų baltų prokalbė suskilo į va- 
vakarų baltus (prūsai ir gal kuršiai) ir rytų bal
tus (lietuviai, latvai, žiemgaliai, sėliai.

(Bus daugiau)

I — Naujienos. Cliic„ ųo. Cl, I tv.sday, March 31, 1981



MUSU MIRUSIEJI
SUSIRINKIMŲ

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 60632

DR. PAUL V. BARGIS 
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

Community klinika 
Madicinoa dirskroriui 

rfM S- McniMim Westch«9t>rf Ik 
VALANDOS: 3—d darbo dienomu U

T«Lį 5*2-2727 *rW 562-272*

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 r d Street 

Valandos pagal susitarimą.

j; ■>

Brighton Parko Lietuvių Moterų 
klubo narių susirinkimas įvyks ket
virtadieni, balandžio 2 d., 1 vai. po
piet Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Avenue. Narės prašomos atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. Po susirinkimo bus vaišės.

E. Strungys, rast.

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir. “contact lenses”.

or. I4EUINA6ISEIB UTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Rezidencijos teisiu 448-5545

— Tarptautinis Monetarinis 
Fondas paruošė susitarimą sko
linti 8 bilijonus dolerių iš Sau
di Arabijos ir kitų valstybių, ši 
paskola yra reikalinga finansa
vimui kitų valstybių, priklau
sančių TMF grupei. Saudi Ara
bija duos apie 4 bilijonus dole
rių ir jos balsavimo galia šioje 
institucijoje pakils iki 3%, vie
toje buvusių 1.5 nuoš.

— Sekretoriaus A. Haig griež
ti pasisakymai prieš Sovietų Są- 

! jungą kelia susirūpinimo Baltų
jų Rūmų oficialiuose sluoks
niuose. Tie patys sluoksniai nu
rodo, kad visuomenėje susidaro 
nuomonė, jog prez. Reagano vy
riausybė nuves Ameriką prie ka- 

j ro slenksčio su Sovietais.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

S

i

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINIPERKRAUSTYMAI

Aikštės automobiliams pastatyti
•į SSB«-

i

Mūsų Sąjungos nariui

SOPHIE BARČUS i

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

’159 So. AAAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. IL 60629

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

i

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

žmoną Petronėlę, gimines ir artimuosius širdingai 
užjaučiame ir kartu su jais liūdime.

LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOJE VALDYBA ir NARIAI

Mūsų Sąjungos nariui

VIKTORUI LIPINIUI

A

THAN TEN PERCENT OF ¥

T

PATS SKAITYK IR DAR K1 j 
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS” j

S. “Lietuvos Aidai”
ĮCĄZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki pent 
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

JETlVię PENSININKŲ S^.H NCOS 
CHICAGOJĘ VALDYBA ir NARIAI

žmoną Oną. dukterį Gražiną su šeima, sūnų Viktorą, 
gimines ir artimuosius širdingai užjaučiame ir kartu 
su jais liūdimū.

Although only five 
PERCENT OF THE PHY- * 
SIČIAM POPULATION, t

Primary reason ; 
FOR THE PROFESSION'S 1 
RAPID GROWTH |S THE I 
EMPHASIS IT PLACES ) 
ON TRAINING GENERAL i 
PRACTITIONERS, x W 

11

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Vijos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

MOTIEJUI STRUMSKIUI 
mirus,

I
I

rytė buvo Jurbarku gimnazijos 
mokytoja.

Tebūna jai lengva ši svetima, 
bet svetinga šalelė!

1981 m. kovo 23 d. mirė Ona 
Balzgrylė, sulaukusi 88 metų 
ažiąus. Gyveno Marquette Par- 
k apylinkėje.

Gimė Lietuvoje, Šiaulių aps., 
Lygumų vaisė., Palygumio km.

Paliko nuliūdime: broliai Pet
ras ir Leonas, dukterėčios — 
Rima Armalienė, Valerija Kund- 
r otic nė; sūnus Vytautas su šei
ma, seserėnai Algis Barakaus- 
kas ir kiti giminės.

Kūnas buvo pašarvotas A. 
Petkaus koplyčioje. Kovo 25 d. 
koplyčioje maldas sukalbėjo 
kleb. A. Zakarauskas.

Kovo 26 d. kleb. A. Zakaraus
kas palydėjo iš koplyčios Į šv. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią. Gedulingas Mišias 
atnašavo kleb. A. Zakarauskas 
ir pasakė gražų pamokslą, pa
komentuodamas žmogaus pasi
rengimą pomirtiniam gyveni
mui. Savo ir visų kunigų 
šeimos nariams pareiškė 
jautą.

Šv. Mišių auką nešė
Petras ir jo dukra daktarė.’

Muzikas A. Kalvaitis grojo 
vargonais. Solistas J. Vaznelis 
giedojo Mišių metu.

Į šv. Kazimiero kapines paly-

dėjo kun. J. Juozevicius. 
maldų sugiedojome 
Marija”.

Balzarų kilminga šeima, Lie
tuvoje tolėjo didelį kultūrinį 
ūkį.

Leonas 1919 m. vasario 16 d. 
(būdamas 15 metų 4 mėn. jau
nuolis) įstojo į kariuomenę sa- 
vanoriu-kūrėju. Baigęs I laidą 
karo mokyklos. Išsitarnavo ka
pitono laipsnį.

Brolis Petras baigįė II laidą, 
karininko laipsniu. Dalyvavo 
kovose. Girdi, “stūinėmės Dvin- 
sko link ir bėgom iš Dvinsko”. 

° Karys savanoris - kūrėjas. Daly- 
Marija, vavo Klaipėdos vadavime, stu

dijavo universitete ir buvo pa- 
šeima po laidotuvių pakvietė , skirtas aukštai tarnybai, taip

į Gold Coast restoraną pietų. 
Buvo per 30 asmenų.

« * *
Laidotuvėse ir vaišėse dalyva

vo giminės ir šeimos bičiuliai. 
Kun. J. Juozevičius prie vaišių 
stalo sukalbėjo maldas.

1 vai. skirstėmės j namus, 
padėkoje šeimai — ------

pasakoja jo kolega J. Venclova, 
šia proga norį u suminėti, kad 

keletą kartų teko susitikti ir 
šnektelti su Petru ir Leonu. Įdo
mios asmenybės. Petras — reto 
kuklumo žmo'gus, Leonas, kaip 
nei vienas kitas, išstudijavęs 
žydų talmudą. Įdomu jo klau- 

j veišes ir sytis ir stebėtis jo atmintimi, 
reikšdami užuojautą dėl kilnios cituojant ištisus posmus.

IC. P.asmenybės mirties. Ona Balza-

Antanas Adomėnas tarė žodį lenkams

vardu 
užuo-

Antanas Adomėnas kalbėjo 
neseniai įvykusiame bankete, 
kuris buvo suorganizuotas su
šelpti Lenkijos darbininkų Soli
darumo unijos veiklos pastan-

brolis

Solidarumo unijos, veikla, kaip 
pabrėžė dr. Jan' Morelewski, 
nėra vien tik lenkų veikla Len
kijoje__ bet yra-' dvasinės iš?
raiškos veržimasis visų tų, ku
rie gyvena .Rytų Europoje So
vietų valdžioje.

Po lenkų, ukrainiečių, veng
rų, lietuvių ir serbų kalbėtojų, 
solistė Dalia Kučėnienė, kaip 
garbės viešnia, atliko tinkamą 

ijį programą. Po solistės Kučėnie- 
į nės pasirodymo, sekė lenkų tau- 

•; tiniai šokiai ir serbų dainos.
šia programa gėrėjosi gausi 

i auditorija, kurios sudėtyje buvo 
%; įvairios tautybės: čekai, slova- 
§ kai, vengrai, serbai, bulgarai, 
$ ukrainiečiai, lenkai, rumunai, 

latviai ir lietuvis.^
<1 Banketo rengėjai, vietoje sa
ki viskio lenko, pakvietė lietuvį 
Ml Antaną Adomėną paskaityti 

pranešimą, kuriame buvo užak- 
1 centuota, kad visi, kurie savd 
kilme yra surišti su Rylų Euro
pa, palaiko lenkų unijos atkak- 

, lią kovą. Pranešimas oro bango-

mis (Voice of America) bus per
duotas į Lenkija.

Dr. Morelewski ir ukrainiečių 
atstovas Kalas, po anoniminio 
susirinkusiųjų balsavimo, pa
siuntė telegramas prez'dentui 
Ronald Reagan, žinodami jo 
stiprų nusistatymą prieš Sovie
tus. Balsavime dalyvavo dau
giau kaip 200 asmenų iš Čika
gos rajono Europos Etninių or
ganizacijų bei jų atstovų.

Vieningumo obalsįs vyravo 
šitame bankete, kurio vadovė 
buvo serbė dr. Helen Pavi- 
chevich.

Vizitatorius iš Argentinos, 
laikraštininkas, ko’respondentas, 
radijo pranešėjas Luis Alvarez 
buvo taip paveiktas, kad pasiro
dė scenoje supažindindamas sa
ve su auditorija. Dalyvis

HEART 
FUND

mATIS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSIOIFAN^ WHY?_ 

OSTEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O.'S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
\&,000 TODAY TO MORE 
THAN 56,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

®.O/5 ARE FULLY LICENSEDTO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING IN JURY AND DISEASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE | 
THERAPY. * '

LAIBOTUVIŲ DIREKTORIUS

- GORDON FUNERAL HOME -

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

j
1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID !

:£NIAUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA .

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 827-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
I A tf 1410 So. 50th Ave., Cicero
9 If Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

Chicagoe

Lietuvių 

ualdotuvių 

Direktorių 

Asociali jos

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

e

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALTSE.

F. J. RIDIKAS
*364 feo. HAJLSl'KJU STKKET tel. lArcU 7-1811

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. Tel.: YArte 7-1138 - 1138 Į

~STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS ~
I (LACKAWICZ) j

į 2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 Į
į 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hill*, I1L 874-4418 I
—

PHILLIPS - IABANAUSKAS
I 3307 So. LITUANTCA AVĖ. TeL: YArd» 7-3401I jt 1

. m .........  .1H.1WIW..HW.
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Išgarsėjusi ir amerikiečių valandų valandomis verkusi, 
mėgiama televizijos juokdarė, Reikėtų čia priminti ir 
komediante Carol Burnett lai- aplinkybę, kad artistės tėvai i 
mėjo bylą į rė jauni, abu alkoholizmo ;

Artistė Burnett labai paten- kcs. Nuo mažens Carol nuo 
kinta sprendimu, ji apsiv rkė tėvų ligos daug kentėjo ir ji 
iš džiaugsmo. |vo nusistačiusi prieš girtavimą,

— Būčiau buvusi patenkinta, ’ prisid-’jo kovoje prieš alkoholiz-
jeigu man būtų priteisė vieną mą. Kada jai_ teko juokais vai- 
dolerį ir kelionės į teismą iširi- dinti girtą žmogų, ji vis sten
das, — pareiškė jinai. : gėsi, kad žmonės į jį žiūrėtų j

Laikraštininkams ir artimi?- kaip į pasigailėjimo vertą ligonį. ( 
šiems rūpėjo patirti, kap tele- Dabar tas žurnalo strarpsnis 
vzijos populiari artistė jaučiasi ne lik ją skaudžiai užgavo, bet 
dėl visos šios bylos ii’ teisėjo pa J suniekino ir jos dėtas pastangas 
skelbto sprendinio. » prieš alkoholizmą.

— Man atrodo, kad aš visus Į National Enquirer, perspė-
‘Pęnkerįus metus (nuo to laiko, ’ tas, vėliau atšaukė šmeižikišką 
kada ji apskundė laikraštį) bu- ž-nią ir atsiprašė komediantės, 
vau nėščia, bet dabar kūdikis bet tam paskirdamas nežymią 
jau gimė, ir jis yra labai gražus, ■ vietą. Pats buv. Valstybės sek- 
— atsakė C. Burnell. Į rotorius II. Kissinger pažymėjo,

Prieš penkerius melus ji už- kad tą vakarą Carol Burnett 
ėjo į Rive Gauche restoraną nebuvo girta, jdkio triukšmo ne- 
Washingtone pavakarieniauk Ji kėlusi ir tarp jų nekilo jokio 
ten pamatė ir tuometinį Valst. ginčo ar skandalo.
sekretorių Henry Kissingerį ir1 Teismas tesėsi dvi savaites, 
jį pasveikinusi. Tuo tarpu Na- pati liudijo prisiekusiems tei- 
tional Enquirer korespondentai,: sėjams apie melagingai apšmeiž- 
pastebėję artistę vakarieniau- \ tos artistės savigarbą ir kenks- 
jančią restorane, išsigalvojo vi-;m:ngumą jos sveikatai. Liudijo 
šokių nebūtų dalykų ir parašė į ir restorano tarnautojai. Žur- 
sensacinga žinia, 
nett restorane buvusi girta, šū-j du kartu jos atsiprašė ir manė, 
kavusi, kabinėjusi prie Valsty-! kad skriaudą taip išlyginęs, 
bės sekretoriaus. j Kai teisėjas paskelbė sprendimą

Kai jai buvo perskaityta Na-j ir liepė sumokėti $1,600,000, 
tional Enquirer žurnale pa-’žurnalo advokatas nusprendė 
skalbta žinia,-ji iš pradžių ne- Į apeliuoji.

Visa eilė artistų, to paties žur-. 
nalo be pagrindo apšmeižtu, nu- ]

i

mi- 
au
tos 
bu-

būk, C. Bur- nalas liudininkų nekvietė; Jis

labdares organizacijoms kaip 
lengvatą mokesčių mokėjime, —
atsakė artistė. Rep.

— J. Šarapnickas, St. Catha
rines, Ont., mūsų atstovas ir ko
respondentas Kanadoje, kalen
doriaus proga atsiuntė $10 auką. ? 
Tuo pat tikslu per jį įteikė $5 
K. Jonušas, o $3 įteikė P. Dau
ginas. Dėkui visiems.

. < V?*
— A. ^atulauna

derdale, Fla., išvyko i Vittoria, J uistracijos 
_ ’ 7 J __ r., -n

— Quigley South paskelbė 
garbės mokinių sąrašą. Tarp ki
tų jame yra Viktoras Gudas> 
Juozas Kizys, Paulius Pilipaus- 
kas, Audrius Remeikis, Edvar
das Tuskenis, Edmundas Žygas,' 
Kęstutis Barkauskas, Linas. Pas-, 
kus, Darius Pavilionis, Louis 
Stankaitis, Andrius Plienas,' Pet-. 
ras Remeikis, Ričardas Vaičiulis 
ir Paulius Valentą.

norėjusi tikėti, galvojo, kad tai]
yra koks juokas, bet kai įsitiki-:
no‘, kad iš tikrųjų taip yra ir i tarė kreiptis į teismą, kad ir jų
kad prie šmeižiančio straipsnio 1 vadai nebūtų purvinami mela- 
dar yra nuotraukų, ji neatlaikė, Į gingomis žiniomis, iš piršto iš- 
užsidarė kambaryje ir susijau- laužtomis.
dinusi visą vakąrą verkė. Tada) $1,6,00.000 dolerių bauda yra i tęsimą, gerus linkėjimus ir už 
ji nusprendė ta žurnalą traukti j visas N. Enquirer metų pelnas, j $5 auką.
į teisiną nes jai atrodė, kad j žurnalas labai priešinasi tokią _ Poniū Elpna Jankauskas> 
pelno siekdami, jo redaktoriai; sumą mokėti. Carol Burnett iš St Petersburg Beach Fla. pra- 
nesiskaito su priemonėmis ir į pradžių reikalavo $10 milijonų 
esą blogos valios žmonės. I atlyginimo už šmeižtą. Kai ji

Einančią sostinės gatve, ją at- Į pareiš-kė, kad visą sumą ji skirs 
pažino vienas taksi šoferis. Jis-labdaros organizacijo'ms, vie- 
pristabdė mašiną ir sušuko: I nas laikraštininkas paklaušė:

— Ei, Carol, aš nežinojau, kad į — O kodėl tada nepalieki, kad 
tu mėgsti girtauti! į pats žurnalas tai padarytų?

šito nepažįstamo žmogaus pa- — Aš pirma būčiau su tuo
mivL’inr no i o L oi i rv v e /b/inA-mo ’

Ont. Dėkui už $10 auką.

— Dėkui Augustinui Pociui, 
Rockford, Ill., už bendradarbia
vimą ir nuolatinę paramą. Dėkui 
už ankstyvą prenumeratos pra
tęsimą, gerus linkėjimus ir už

— Darius Polikaitis, Dan Su
pis ir Vytenis Kirvelaitis iš Rice 
aukšt. mokyklos įrašyti į JAV 
garbės mokinių draugiją.

. ^^Fra^^jy^ Jr. iš Marį 
b1fi'gė1’verslo adiraį 

; studijas magistro 
laipsniu DePauT universitete.

— šeštadienį Chicagoje vykg 
VLIKo tarybos posėdis. Išklauše 
VLIKo vadovybės atliktus iįį 
dirbamus darbus'. S

— Šiandien pradedame spaus-, 
dinti J. Venclovos studiją apie1 
lietuvių apgyventas Rytų Euro
pos vietas, ir bandymą jiems

I

rus linkėjimus atlydėjo $10 au
ka. Dėkur. *'\

— Vytas Suopys, Melrose 
Park, Ill., prie metinės prenu
meratos pridėjo $5 auką. Dėkui.

— Sen. Frank D. Savickas ir
reiškimas ją kelioms dienoms sutikusi, bet vėliau pamaniau, aldermanas Frank Brady, taip 
išmušęs is vėžių. Ji tiek susijau- kad žiunalas gali tuo pasmau— pat 15—os opylinkes demokratai 
dinusi, kad negalėjusi dirbti, bot (loti, nurašydamas tą mokestį globoja Lietuvių šventę __ fes-

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to sa ulartyl

see us for 

financing 

AT 0U» LOW RATES

, kas, 15-to Ward Committeeman, 
j ir aldermanas Frank Brady skel
bia, kad Čikagos Lietuvių Diena

i įvyks š.ni. liepos 11 dieną ant 
Lithuanian Plaza Court (69-tos 
gatvės) tarp Washtenaw ir Ar
tesian gatvių. Senatorius Savic- 

j kas, susižavėjęs praeitų metų 
j Dienos pasisekimu, nori, kad ši 
i Lietuvių Diena būtų atšvenčia- 
ma kasinėji.ietnvių prekybinin
kai ir organizacijos, norinčios 
dalyvauti šioje Dienoje, yra pra
šomi susisiekti su komiteto pir
mininkais Zigmu Mikužiu, J r.,1 
arba Bruno Tropiku, 15-to War- 
do būstinėje, 6743 S. Western, 
tel. 434-3800, tarp 9 vai. ryto 
iki 4 vai. popiet. i

— š. m. balandžio mėn. 15 d.' 
(trečiadienį), 3 vai. popiet Lie
tuvių Klubo mažoje salėje ak- • 
tualiems Apylinkės reikalams 
apsvarstyti šaukiamas (R) Lie- 

j tuvių Bendruomenės St. Peters- 
burgo Apylinkės visuotinis na
rių susirinkimas. Apylinkės na- ■ 
riai ir prijaučiantieji maloniai 
yra kviečiami dalyvauti.

Apylinkės Valdyba j

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.
ARVYDAS KIELA, 434-9655 ;

— 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- į 
domis 254-4470, kitu laiku — 
434-6155.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TĖRA! 
xR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIM. 

_»EL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVUS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22’2 W. Cennak Road Chicago, UI Tel. Virgin

BUTŲ NUOMAVIMAS
• MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALT
INCOME TAX SERVICE

6529 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. ‘

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street

TeL 436-7878 arba 839-5568

— Pakilus susidomėjimui Ma-• BRIGHT0N pARK _ 44(h & 
ząja Lietuva, jos pažinimui daug Artesian 2 flat frame; 4 rooras 
padės 6 plačios studijos prof. M.! each Gas heat> basementj attiC; 
Brako paruostoje 304 puslapių enclosed rches 2 car garage. 
LITHUANIA MINOR knygoje ^5 000  Jy Q^er

422-0133} su 50-čių žemėlapių. Kaina $15, 
su 50-čiu žemėlapių. Kaina $15, _ 

Penktadienį, balandžio persiuntimui pridėti 81c. Kreip-i
tis i knv<m nlatintoius arba lei- PUIKUS VIENO MIEGAMOJO CONUS j Knygų platintojus ai na lęi- D0MLNIUM butas. Netoli Ford City 

. 10-tame aukšte. 
Prašo 

$35,000. Nebrangus užlaikymas.
skambinti 239-3034, angliškai.

ELEKTROS ĮRENGI* 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto 1 
Dirbu ir užmiesčiuose, < 

garantuotai ir sęžininj 
KLAUDIJUS PUMPU' 

4514 S. Talman Avi 
TeL 927-3559

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRIU 

Tiktai $120 pusmečiui auto 
Liability apdraudimas pel 

kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND A> 
TeL 523-8775

GENERAL REMODE1 
• Alumin, langai, durys, 
apmušimai. • Staliaus dar’ 

mento laiptai, porčiai, st 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCT 
7132 So. Kjdzie Avenu 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODJ 
LIAVIMAS 

Nėra darbo permažo. Visus 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamo
GEDIMINAS BARANAUS 

4514 So. Talman Aveni 
Tel. 523-0383

3. d.,! 7; vai. - Vak< Lietuvių Sodv- 
boję įvyks Chicagos Spaudos idėją — Lithuanian Research shopping Centro, 
klubo nariu susirinkimas. Busi Institute, Ine., 149-31 120th St, talonus vaizdas, maudynė, 
svarstoma VLIKo ir ALTo veik- Į So. Ozone Park, NY 11420. (Pr.) , 
la ir siu dviejų organizacijų ar-j T __ w. , . .
dvtoju visiškas subliuškimas. I . . u°z° apsems'o atsimi-j
Nariams dalyvavimas būtinas, mma! Spaudos Baruose, Chiea- 

Valdvba j^os lietuvių Literatūros Drau-
; | gijos 1979 m. leidinys. Gausiai

— St. Petersburg, Fla., ALTo] iliustruotas nuotraukomis, 216 
skyrius balandžio 20 d. (antrą |psl., kaina ^7, gaunamas Nau-• 
Velykų dieną) rengia tradicinę J j ienose, 
išvyką į gamtą — margučių rij 
denimą prie ėžerėlio, Seminole 
parke (Park Blvd, ir 98 St. N.) 
9-ame paviljtfne. Kiaušinių ride
nimo pradžia 11 vai. Vėliau 
karšti pietūs. Laukiama atsilan
kant vaikučių ir svečių.

ALTo Valdyba

— Senatorius Frank D. Savic-

WANTED TO RENT 
Ieško Kambariu

VIENGUNGIS ieško kambario 
arba mažo buto Bridgeporte. 

Skambinti 254-1787
tivalį liepos 11 d. Lithuanian 
Plaza Court (69-oje gatvėje) 
tarp California ir Western Ave. 
Informacijos teikia vicepirmi
ninkai Zigmas Mikužis ir Bruno 
Trapikas.

— Marijos aukšt.-mokykla lai
mėjo antrą vietą mokslinių dar
belių konkurse. Tarp kitų pre
mijas laimėjo: Diana Antanaity
tė, Marilyn Augustyn, _ Michali
na Gaškaitė, Lina Vieraitytė.

J

Savings and Loan
CHICAGO, ILLINOIS fiSOB

Ptaei Vbglala 7-774T

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

<1111111111111HI HilllllllIIIHIIII1111111111111> IIIIHIIII III IIII11III IlllllllllllllfH I III 11IIIIIIIH*

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Paid tsd 
Ccaponaded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO ’8%

02 WEST CERMAK ROAD

Pzm KAZAMAtflUl,
BDURSi Non.Tue.Frl.9-4

SEBYING CHICAGO J.ND SUBVBBS SINCE 1905

Dr. A. Gussen — MINTYS IB DARBAI, 259 psi., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą______________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_________________

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

18.00

54.00
53.00

(Pr.)

BALFO 143 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

XI XX v a.

173$ So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

i

l

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th-St., Chicago, fil. 60629 Tel. 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros'rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2737

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti)

NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 

t „ IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

Balandžio men. 7 d. 1 vai. po
piet Lietuvių klube Įvyks BAL- 
Fo 143-ojo skyriaus metinis su
sirinkimas. Nariai ir svečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Aukojusiems BALFo vajui 
525, ar daugiau, bus įteikti at- 
žymėjimai, prisiųsti iš BALFo 
Centro, šie asmeny prašomi at
silankyti.

Susirinkimui pasibaigus, bus 
kavutė. Sk. Valdyba

VARTAI, KURIE VEDA 
I DANGŲ

Ar norėtumėte patirti patį di
džiausią stebuklą savo gyve
nime?

Malonėkite pasiklausyti šian
dien 8:45 vai. vak. radijo ban
ga 1450 AM šios ypatingos pro
gramos per ‘.Lietuvos Aidus”. |

Penktadienį 4:23 vai. popietį 
per Sophie Barčus radiją išgir-' 
site “Išgelbėtas Pakaitalu”.

Parašykite mums, pareikalau-, 
darni knygelės “Kaip atgimti iš 
naujo”. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries, 
P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Bl. 60154

PASTABA MARQUETTE 
PARKO LIETUVIAMS

Susidarius gana palankioms 
aplinkybėms, 1980 metais išsi
kovojome iš Chicagos miesto 
vadovybės, kad Marquette Par
ke esanti 69-oji gatvė būtų pa
vadinta tokiu vardu, kas pri
mintų Lietuvą. 69-oji gatvė, nuo 
California ligi Western gatvės, 
buvo pavadinta LITHUANIAN 
PLAZA COURT.

Tenka labai stebėtis, kai laik
raščiuose besigarsiną Marquette 
Parko lietuviai prekybininkai 
arba bet kurios srities profe- 

' sionalai, vis teberašo senąjį gat
vės vardą — 69th Street.

Sakykite, Jūs ten visi iš 
69-fos gatvės vertelgos, ar iš 
tikro jūsų lietuviškas liežuvis 
nepajėgia ištarti tikrojo tos gat
vės vardo — LITHUANIAN 
PLAZA COURT?

Juozas žemaitis

— Dėl ko pas jus gatvėse nėra 
piktadarių, plėšikų, užpuolikų? 
— paklausė Brazilijos žurnalistas 
Milton Coelio vieną Haiti res
publikos sostinės Port-au-Prince 
gyventoją.

Gavo atsakymą: — Kadangi 
visi sėdi valdžioje.

• Aš išfigūravau, dėl ko mo
terys gyvena ilgiau negu vyrai
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PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

į MEET THE CHALLENGE!

Laikrodžiai ir brangen: 
Pardavimas ir Taisymi 
2646 Wwt S'hh StrwH 
T»l. REpublk 7-1*41 

■————---

Siuntiniai į Lietu 
ir kitus kraštu

P. NEDAS, 4059 Archer Ai 

Chicago, III. 60632. Tel. YA '

Notary Public
INCOME TAX SERVIC1 

4259 S. Miplwood. TeL 2$ 
Taip pat daromi vertimai, gi 
Iškvietimai, pildomi pilietybė 

iymai ir kiloki blankti

HOMEOWNERS •J

F. Z«poli», A$enf 
lžO«>/2 W. 95th St 
Every. Perk, III, 
♦0642, - 424-1654

Stale Him Fire a«5 C«SNRy

*- .
F

SERVE WIT!1 PRIDE IN
THE NATlOhIAL GUARD

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZ 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtN.

Darbo lando*: nuo 9 vai 
d 6 vai. vak. Šeštadieni n

9 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal ^usitarim^.

>76-5162 arbs 776-5

Naujienos. Chicago, 5, W. TueMay, March 31




