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ČEKŲ KOMUNISTAI PAGRASINO LENKIJAI MASKVOS BALSU
L. BREŽNEVAS ENTUZIASTINGAI PRITARĖ, 

. • BET PATS BUVO NUOSEKLUS

. PRAGA. — Į Čekoslovakijos : 
komunistų- partijos kongresą at
vyko Sovietų Sąjungas prezi
dentas Leonidas L Brežnevas. 
Pirmadienį kongresą atidarė če
kų kompartijos sekretorius Gus
tav Husak. Savo kalboje jis pra
šneko' Maskvos balsu, pareikš
damas, kad Varšuvos pakto 
valstybės nesuabejotų panaudoti 
jėgą ginti savo interesus nuo 
užsienio jėgų, sukėlusių sąmyšį 
Lenkijoje grasinti sdcializmui. 
Brežnevas po šio pareiškimo 
smarkiai plojo, išreikšdamas 
pritarimą. Tikrumoje, tai buvo 
jo doktrinai pilnas pritarimas.

Vėliau, savo kalboje Husakas 
tap kitko taip pareiškė:

— Norintiems išnaudoti įvy
kius, Lenkijoje priešsocialistinei1 
kampanijai turi būti priminta, 
kad socialistinės sistemos apsau- ' 
ga priklaUsd’'šbėi5WStfhfų ieraštų 
bendruomenei';

— Socialistinės valstybės yra 
pasiryžusios ginti savo interesus 
ir socialinius žmonių atsieisi
mus;

— Imperializmas -nuolat daro 
pastangas :'silpninti komunisti
nių kraštų bendruomenėj vie
ningumą, tikslu išjungtu t 
vieną ar kitą valstyl^į-ko esa
me liudininkais dabartinėje Len
kijoje.

Hušak Lenkijos padėtį paly
gino su sukilimu Vengrijoje 
1956 metais ir su įvykiais Čeko
slovakijoje 1968 metais. Jis taip 
pat priminė neramumus Rytų 
Vokietijoje 1953 metais. Visi jie 
buvo’likviduoti su Sovietų Są-

KONGRESAS MAŽINA BIU
DŽETO APKARPYMUS

WASHINGTON. — Kongreso 
biudžeto komiteto pirmininkas j 
R. Jones (D., Okla.) nukirpo j 
nuo prez. Reagano išlaidų plano ! 
4 bilijonus dolerių ir mokesčių 
apie 518 bilijonų mažiau, negu ! 
administracija numatė. 1

R. Jones pasiūlymai biudžeto ' 
komitetui nereiškia “en-block” j 
prezidnto pasiūlyto plano atme- į 
timo, o tik reiškia nustatymą 
tam tikros ribos, liečiant mais
to’ korteles ir kitas socialinio ap- . . . ...rupmimo pozicijas.

Prezidento Reagano biudžeto 
komiteto pirmininkas D. Stock- 
man, pareiškė, jog tokie pasiū
lymai nepriimtini.

BELL KELIA TELEFONO
■ "MOKESČIUS

WASHINGTON. — Amerikos 
Telefono ir Telegrafo kompani
ja paprašė leisti 16% pakelti 
mokesčius- ilgų distancijų pasi- 
kalbėiĮįšąins;.

Fęderalinė •kbpjūnikarijo^/kČR 
misija sutiko su/j^asymu ir lei- 

'iš jo do mokesčius pakelti. AT&T 
kalbėtojas pareiškė, kad šio pa
kėlimo rezultate metinės paja
mos padidės apie 1.4 bilijono 
doleriu.’1980 melais Bell kom-; 
panija-turėjo pajamų apie, 6 bi
lijonus dolerių.

— Priziiientes Reaganas parašė Brežnevui IŽišką, įspėjantį, 
kad Sovietų karo jėgų Įsiveržimas į Lenkiją labai blogai 

atsilieptų į JAV-Sovietų Sąjungos santykius.SEKR. WEINBERGER APŽIŪRINĖJA JAV KARO BAZES EUROPOJE
jungos pagalba. Politiniai stebė- ■ dosi apie 44,000 pacientų: - 
tojai tvirtina, kad Husako kalba 
laikoma įspėjimu Lenkijos ko
munistų 'partijos sekretoriui St. 
Kaniau nedaryti daugiau nuo
laidų. ’

Lenkijos premjero pavaduoto
jas Mieczislaw Rakowski pa
reiškė, jog kalbos apie Sovietų 
invaziją yra tikras absurdas, 
nes Maskva išreiškė pasitikėji
mą Lenkijos valdžia. JAV Vals
tybės departamento kalbėtojas 
William J. Dyess išreiškė abejo
jimą Sovietų invazija ir armi
jos judėjimą bei manevrus lai
ko grasinančiais bei propagan
dos veiksmais. x

Radijo žiniomis, L. Brežnevas 
Čekoslovakijoj antradienį pa
reiškė, kad Lenkija yra pajėgi 
sutvarkyti savo problemas be 
kitų pagalbos. Po kdnferencijos 
jis lankysis Vakarų Vokietijoje 
ir pasitars su kancleriu Helmut 
Schmidt.

AMERIKOS KARIAI TURI DUJOKAUKES, PASI
RUOŠĘ GINTIS NUO RUSŲ UŽPUOLIMO

SUFFOLK, Anglija. — Praei
tą pirmadienį JAV krašto ap- 

; saugos sekretorius Caspar Wein- 
į berger apžiūrėjo pirmą JAV da
linį Europoje, pasiuošusį gintis 
nuo galimų So’vietų kao jėgų už- 

—- Cdok County ligoninė Pa*. pUOijmų Suffolke stovintieji
kelė_50%- kainas už patamavi- . Ąmerjkos kariai priklauso šiau-

'^rės Atlant0 ^jungos gynybos

yra 'gydomi veltui, 33% naudo- į 

jasi Medicaid,-10% Medicare ir' 
apie' 10% privačia apdrauda.! 
Už eilinio paciento dienos aptar
navimą ligoninė gauna $630.

SLAPTOSIOS TARNYBOS 
KNYGA TELEFONO 

BŪDELĖJE

WASHINGTON (AP).— Juo
da knyga su slaptosios tarnybos 
konfid< ncialiais telefonais ir 
sargybos išdėstymais prie pre- 
ddenlo kambario ligoninėje bu
vo atrasta telefono būdelėje.

Kongresmanas Stanford E. 
Parris (R., Va.) pasakė, kad 
knygelę atrado vienas jo tarnau
tojas ir jam atnešęs atidavė pir
madienio naktį.

Knygelėje buvo telefono nu-' 
mėriš slaptosios tarnybos atste- 

; vJ bgoninėje, toliau telefono 
numeris saugumo posto, saugo
jančio įėjimą į Washingtono 
universiteto ligoninę, kurioje 
guli prezidentas Reaganas.

‘lMeš paskambinome tuo nu
meriu ir atsiliepė slaptoji tarny
ba. Toje knygutėje taip pat buvo 
nurodymų.'apie labai žinomus 
žmones”, pareiškė kengresma- 
nas E. Parris. -

Washington Post pranešė, 
kad knygoje buvo atžymėti pra
nešimai slaptosios tarnybos ko
mandos centrui ligoninėje, kai 
prez. Reaganas buvo pašautas. 
Taip pat pažymėta, kad kažkas 
pašaukė ir pranešė, jog bus pa
kartotai atentatas prieš prez. 
Reaganą. Toliau- knygoje at
žymėta, kad buvo pašaukt^-Se
nato kapelionas į ligoninę ’ir- 
atžymėtas senatoriaus privatus 
lelefono numeris. '»t;

Kongresmanas pranešė, kad 
jis tą knygą įteikė slaptosios 
tarnybos pasiuntiniui pirmadie
nį. Kongresmanas Parris parašė 
raštą slaptosios tarnybos direk
toriui Stuart Knight, nuodyda
mas, kad. “čia -vra . didžiausias 
apsileidimas einant tarnybos pa- 

. . . . j reigas ir paliekant knygą su pa-
įsiti muši, a j sikalbėjimų užrašais ir slaptais

LENKIJOS VYRIAUSYBĖ PAJĖGS ATSTATYTI KRAŠTE TVARKA 
c

MASKVA LEIDO ČEKAMS IŠBARTI LENKUS.

—j Illinois gubernatorius J. 
Thonipsonas pareiškė, kad nuo 
praeitų nietų birželio 6 d. iš ka
lėjimų ant paroles buvo paleisti 
3,878 kaliniai, nes kalėjimuose 
nėra daugiau vietos. Cabrini- 
pastate tokių apsigyveno 78.

KALENDORfiLIS

grupei.
Tiksliai nustatyta, kad Sovie

tų karo vadovybė naudojo įvai
rios rūšies chemikalus Laose ir 
Afganistane. Kad Amerikos ka
riai nebūtų netikėtai užklupti 
mirtinomis dujomis, Europoje 
esantieji kariai yra paruošti 
gintis nuo chemikalų. Suffolke 
esantieji Ameikos kariai turėjo 
dujokaukes užnuodytam orui 
pravalyti. Turėjo guminius mai- 

i sėlius veidui ir kūnui apsaugoti. 
I Akims apsaugoti turėjo spe
cialius akinius, neleidžianičus 
nuodingoms dujoms pasiekti 
kūno.

Sovietų Sąjunga buvo' pasiža
dėjusi nevartoti chemikalų, bet 
ji pasižadėjimo nepildo. Jeigu 
rusai vartojo nuodingas dujas 
Laose ir Afganistane, tai jie ga
lės tas pačias dujas vartoti 
Vakarų Europai pavogti.

Apžiūrėjo Europoje stato- 
mus karo laivus

Spaudos atstovams sekreto
rius Weinberger pareiškė, kad 
Amerika nesirengia vartoti dujų 
karui vesti. Amerikiečiams rei
kalinga pasiruošti gintis.

Krašto apsaugos sekretorius 
nori Europoje aplankyti kelias 
laivams statyti dirbtuves. Vv- 
riausybė yra j 
dabartiniai Sovietų Sąjungos 
valdovai taikos nenori. Vyriau
sybė nutarė pasistatyti reikalin
gus karo laivus.

Amerikoj esančios dirbtuvės 
negali pasigaminti ant greitųjų 

• būtinai reikalingų karo laivų. 
Teks karo laivių statybą užsaky
ti Anglijos, Vokietijos, Belgijos, 
Prancūzijos laivų statybos dirb
tuvėse. Sekretorius nori savo 
akimis pamatyti tas laivų sta
tybos dirbtuves.

telefonų numeriais”.

— Illinois Protiniai sergančių 
departamentas praneša, kad Į jį 
keipėsi iš Fort Chaffee, Ark., 
vedėjas, prašydamas priimti iš 
ten esančios kubiečių stovyklos 
protiniai sergančius gyventojus. 
Departamentas numato nusiųsti 
eilę reprezentantų patikrinti pa
dėtį vietoje.

ir

Sekretorius Weinberger pasa- 
I kė kalbą apie amerikiečių reika- 
I lingus pasiruošimus apsaugai, o 
i vėliau ir pasaulio taikai. Antra
sis Pasaulinis karas seniai pasi- 

j baigė, bet prie taikos negalima 
i prieiti. Sekretorius Sukvietė ką,-

JAUNIMO IŠDAIGOSE 
17 SUŽEISTA

SOUTH LAKE TAHOE, Cal. 
— Didžiausiame pašliūžininkų 
kurorte įvyko nelaimė ir 17 as
menų yra sužeista, 4 sunkiai.

Keliant į kalną slidininkus 
kabeliu su pririštomis kėdėmis, 
du jaunuoliai pradėjo suptis. 
Kabelis pradėjo linguoti* ir kiti 
žmonės iškrito iš kėdžių apie 
40 pėdų aukščio. 10 pėdų nuo 
žemės, kalelis nukrito su visais 
pašliūžininkais.

— Sekr. Htiig. išsikalbėjęs su 
Izraelio vyriausybe, pareiškė 
laikrat.šininkams. kad Izraelis 
reikalingas palaikyti saugumą 
Vidurio Rytudse./ ’

Balandžio 8: Mata, Dionizas, 
DAinota, Gintis.

Saulė teka 5;23, leidžiasi *6:23.
Oras vėjuotas< šiTtišniš. _

Viceprezidentas G. Bush sė
di Baltuose Rūmuose, seka 
įvykius it infonnųoja H^o- 

ninėję-guRotį prezidentą 
" K' Reaganą.

ro vadus ir jiems pranešė apie 
dabatihę larptantinę padėųS-Jis 
patarė-' visiems skaitytis -šu 
fakfalN it ruoštis gintis n’uo -ga- 
limo užpuolimo. (

| -------------- ---

• Jugoslavijoje žuvo 11 žmo
nių Kosovo apskrityje, kur įvy- 

ck® imeini sūri r ėmimą i gyven-

— Čikagos merė Jane Eyrnc 
pareiškė, kad miestas nėra nu
matęs jokių sumų ir neskirs pi
nigų vežiojimui mokinių auto
busais desegregacijoš tikslais. 
Taip pat tuo tikslu nestikima 
gaufti pinigų iš federalinės val
džios.

— Nuo antradienio, balandžio 
17 d., už 6 mėnesių certifikatus, 
10,000 dolerių vertės, bus mo
kama 14.003 procento. Data pa
keista iš ketvirtadienio į antra
dienį, praneša Federalinė Regu
liavimo ko'misija.

— šiomis dienomis Naujienos 
atspausdins šaulių S-gos teismo 
sprendimą, liepiantį besiginči
jantiems prisilaikyti Sąjungos 
nuostatų.

— Sudano prezidentas nutarė 
imtis iniciatyvos sutaikyti Egip
tą su kitomis arabų valstybė
mis.

BET PATI ATSISAKĖ

PRAGA, Čekoslovakija.— So
vietų Sąjunga nesiųs savo karo 
jėgų į Lenkiją, nes ji yra įsitiki 
nusi, kad Lenkijos komunistų 
partija ir Lenkijos vyriausybė 
pajėgs atstatyti tvarką ir baigti 
streikus, — suvažiavisiems Var
šuvos Pakto valstybių atstovams 
pirmadienio naktį pareiškė Leo
nidas Brežnevas, Auksė. Sovietų 
tarybos pirmininkas, sekmadie
nį atskridęs į Pragą.

Pirmadienį Čekoslovakijos at
stovas labai aštriai iškritikavo 
dabartinę I^nkijos vyriausybę, 
padariusią labai dideles nuolai
das komunistų priešams, susi 
metusiems Į Solidarumo uniją 
Čekai yra pasiruošę neleisti So
lidarumo unijos nariams stum
dyti komunistų Lenkijos vyriau 
sybėje jr provincijose, čekams-, 
nepatinka ,kad .Lenkijos ,komu- 
n i s t ai pa darė -lai tai d i d eles nuo- 
laidas algų, maisto, paskolų ir 
privilegijų srityje. Jie tvirtina, 
kad Solidarumo’ unijos vada 
taip žiauriai apšmeižė komuni., 
.tųs, kad jiems sunku imtis b» t 
kokio žingsnio tvarkai atstatyti.

čė^ųį 'atstovo kalba sudarė 
įspftį£< kati visos Varšuvos pak
to valstybės ,'siverš į Lenkiją ir 
atstatys komunistine sistema.

■y *• • • ‘

J^įėš Soviętu invaziją pasisa
kė tiktai: JAV. Jos pasisakė prieš 
tarptautinį rusiškąjį terorą, bet 
dar aiškiau pasisekė ir prieš So 
vietų karo jėgų įJveržimą į da 
bartinę Lenkiją. Prezidentas 
Reiganas, būdama.; G. Washing 
ton universiteto ligoninėje, pa
rašė ilgą laišką Leonidui Brež 
nevui. Prezidentas Brežnevu 
priminė, kad pasibaigs visi pasi 
tarimai atomo ginklų kontrolei 
jeigu Sovietų karo jėg įsiverš 
į Lenkija.

Brežnevas sekmadienį ;šsku 
bėjo į Pragą. Jis ten dalvauj: 
Čekoslovakijos komunistų parli 
jos suvažiavime. Jis leido če
kams pareikšti propagandini 
savo nuomonę, bet jis pats pra 
nešė, kad Varšuvos pakto’ vals
tybės neįsiverš į Lenkiją. A? 
lenkai būtų pajėgę sustabdyti

Brežnevas leido čekams gąs
dinti lenkus, o paskui jis 
pats pranešė, kad invazijos 

į Lėnkiją nebus.

SIŲSTI TEX KARIUS

KAIRIEJI KATALIKAI 
PROTESTUOJA PRIEŠ 

PAGALBĄ SALVADORUI

Katalikų laikraštis The Wan
derer nr. 15 praneša, kad kai
riųjų katalikų organizacija: 
Quixote Centras, pirmininkau
jamas jėzuitų kunigo William. 
Callahan, įsakė savo, organiza-; 
cijos skyriams ruošti protesto., 
vigilijas prieš Amerikos pagal
bą Salvadorui.

Ten pat rašoma, kad kyla są-^ 
jūdžiai atleisti kunigą J. Bryan 
Hehir iš JAV Katalikų konfe-. 
rencijos centre'. Kunigas Herir.. 
netinkamoje šviesoje aprašė 
Vysk u p ų k on f eren c i ją. Sekanti 
Vyskupų konferencija bus ba

landžio 9 d. Lehigh universitete. 
Joje kalbės kun. Hehir, pagal 

pageidavimą. 
Vyskupas Joseph MnShea pasi
sakė prieš jo kalbą ir prieš to
kius sponsorius..

— Jeigu šiandien Chicagcje 
būtų paskelbti mero rinkimai, 
tai burrnistrė Jane Byrne gautų 
50% balsų, praneša nuomonių 
sekimo organizacija. Burrnistrė 
oficialiai pranešė, kad ji kandi
datuos perrinkimui 1983 m.

— Prezidentas Reaganas tai
sosi, bet kartais jam dar pakyla 
temperatūra. Manoma, kaištį 
sukelia kairiame plautyje užsili- 
kusiGs kulkos dalelytės.

Varšuvos valstybių karo jėgas, 
tuo tarpu dar neaišku, bet ru
sams, da nebaigusiems suvadyti 
Afganistano, naujas frontas bu
vo nereikalingas. Visi lenkai, 
įskaitant ir dalį komunistų, bu
vo pasiryžę kovoti prieš įsibro
vėlius.

Leonido Brežnevo kalba buvo 
trumpa. Brežnevo kalbos pa
prastai tęsdavosi po kelias va
landas, bet Pragoję jo kalba 
buvo trumpa, besitęsusi vos pus
valandį. Jis daugiau kalbėjo 
Varšuvos pakto valstybių ūkio 
reikalais, o ne apie invaziją į 
Lenkiją, šiai problemai Brežne^ 
vas paskyrė tiktai kulis sakinius, 
pasakytus savu kalbos pabai
goje.

Teisybę pasakius, čekamš vi
sai nereikėjo kalbėti. Jie pasa
kojo, ką komunistai turėtų da
ryti su Solidarumo unijos na
riais, bet Brežnc\as pranešė, 
kad Lenkijos klausimą spręs 
lenkai, ne kiti.

Brežnevas Pragojo atrodė la
bai išvargęs. Jo kalba buvo pra
laimėjimo kalba. Visi laukė įsa
kymo įsiveržti į lenkų teritori
ją, bet Brežnevas to laukiančius 
apvylė.

Geriausiai informuotas Žino* 
gus buvo l^šek Valensa. Jis jau. 
praeitą šeštadienį pažymėjo, 
kad Sovietų karo jėgos į Len
kiją neįsiverš. Jis tai pranešė 
tiems, kurie buvo susirūpinę 
Lenkijos likimu.



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

> Amerikoje yra apie GO rū- rvfi griovelį, supilti j jį 1 puo
šiu uodų. .Jie veisiasi pelkėtose dūką grietinės. K, puoduko tar-■ 
vietose. Jų yra visuose kontinen-1 kuoto sūrio užbarstyti ant viso 

riliekalo ir kepti tol, kol viskas 
gražiai paruduoja.

e Visi skuba ir skundžiasi 
a ko stoka. Dauguma žmonių ; 
'a!go maistą nesukram lydami i 

bei ji per greit prarydami. Ne- ! 
pakankamas sukramtymas ne -
’ik atsiliepia j dantų atsparumą, ■ peikia I 
bet ir neleidžia burnoje susida-; kymus prieš ok. Lietuvoj su lie
syti maistui virškinti būtinoms tuviais bendravimo būdą per 

draugiją. Teisina A. j me prieitų išvadų?
Gecio požiūrį, aiškinant White • 
Plains išvadas; netiesiogiai ir. 
keliones į ok. Lietuvą per Tė
viškės draugiją kaip jaunimo, | 
taip ir įvairių profesionalų.

E. Treimanienė teisingai prie
kaištauja, kad bendravimo bū
das yra prieš susitarimus White 
Plains. Gi, A. Gureckas klau
sia: UO kaip su ekskursijomis 
per Inturistą?” Minimame su
sitarime sakoma: 
tis... sveika NUOVQKA. . 
tiniu SĄMONINGUMU...

j giant

tuose, išskyrus Antarktiką.

© Mokslininkai tvirtina, kad 
vyrams labiausiai barzdos auga 
trečiadieniais, o mažiausiai sek
madieniais. Kodėl taip yra, dar 
neištirta.

ka-

e Nežinia kodėl, bet kairia
rankių vyrų yra du kartu dau
giau, negu moterų.

a Labiausiai pabrango ne 
maistas, bet ginklai. Antrojo Pa
saulinio karo metu pc’vandeni 
nis laivas kainavo $1.7 milijono, 
o dabar $303 milijonus; kovos 
lėktuvas kainavo $51,000, gi da
bar — $19 milijonų; lėktuvne
šis kainavo $55 milijonus, o da
bar — $2.5 bilijono.

@ Šviežia, nesugedusi žuvis 
turi normalų žuvies kvapą, 
skaidrias akis, raudonas žiau
nas, minkštą paviršių.

> Važiavimas dviračiu 
valandą sunaikina apie B00 
lorijų.

g Sakoma, kad šiemet maišio j 
kainos pakils 10-15 nuošimčių. 
Gal dėl to net 135 šeimų savo 
sklypuose augina daržoves.

a Dabar okup. Lietuvoje pra
sideda beržo sulos sezonas. 
Amerikoje ir Kanadoje sulą lei
džia iš klevų, kurie yra cukrin- 
gesni. Bet čia ją leidžia ne gė 
rimui, o sirupo gamybai. Iš 10 
metų klevo gaunama apie 20 ga
lonų sulos, gi iš 35-50 galonų 
sulos, išgarinus vandeni, gauna
si galonas sirupo, kuris gauna
mas tik aukštos klasės restora
nuose ir delikatesų krautuvėse, 
Vermonto valstijos miškuose yra 
daugiausia sirupo pagaminama.

O Nijolė Bagdžiūnienė skirs
nelyje “Saldu — rūkštif* Nepri
klausomos Lietuvos" 10 nr. duo
da makaronų su grietine gami
nimo būdą; 11Z> puoduko nu
sausintų, virtu makaronu sūdė- ; 
Ii Į kepimo’ indą, vidury pada-

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sav ulartyl

6. V

Piid tad 
Compounded

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO
V A AU XI XJ kJ,

1733 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Mutual Federal 
Savings and Loan

222 WEST CERMAK ROAD
Pilu XaZAXACSKM, Prtrjlest

BOTOS t Mon.Tue.rrl.9-4

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
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Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

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

IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

Ui- T7,. BJilllHĮIJĮ SlfflllliiE UMM

scilėms. Dėl to atsiranda įvairūs. Tėviškės 
virškinimo sutrikimai ir nema
lonios skilvio bei žarnų ligos.

e Kadaise buvo manoma, jog 
deimantai pagydo įvairias ligas, 
ypatingai užkrečiamas.. ‘T&Jtios 
stebuklingos ypatybės buVq pri
skiriamos jiems net iki 'vėlesnių į 
laikų. Deimantai senovėje vaiz
davo kuklumą ir nuoišrdumą. 
Už tai romėnų tarpe ir buvo 
įprotis pasikeisti deimantais ve
dybų melu. Tikėta, kad deiman
tai/ sumažnia piktumą ir palaiko 
sutikimą tarp žmonos ir vyro’, 
'kodėl nėra ko stebėtis, kad dei
mantų kaina yra taip iškilusi.

0 Lietuvių mėgiamas raugin
tas pienas, ypač iš šviežio, o ne 
pasterizuoto pieno, yra labai • 
naudingas dietiniu atžvilgiu, nes 
jis sulaiko veisimąsi kenksmin
gų bakterijų virškinimo trakte. 
Pasterizuotą pieną irgi galima 
suraugint!, pridėjus porą šaukš
tu rūgščios grietinės ir kvorta 
saldaus pieno. Bauginimui nau
doti molinius, porcelianinius ar 
stiklinius indus.

M. Mislunytė

pilkite jav taupymo bonus

DENTURE WEARERS
j A major 

advancement •oc 
CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE' 

one application holds : j 
comfortably up to 4 days

see us for 
financing 

0 AT CUR LOW RAT3
£ . WITH REPAYMENT * 
’TO FIT YOUR- INCOME if

CHICAGO, TT-T-TNOK SX3

Pitone t VTrfbsLe 7-7747

Thur.9-B Sat. 9-1

Ws<

Algimantas Gureckas Drauge
Trei-mąnienės pisisa-

.. vadovau- 
tau- 

ver_- 
PAKENKTI Lietuvos...

VAL STYBINIAM TĘSTINU
MUI. .

JAV nepripažįsta Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos okupacijų. Ir 
kad nepažeidus nepripažinimo 
principo, įsako savo aukštie
siems pareigūnams ten nesilan- 

! kvti.
. Inturistas yra Sovietų oficia

lioji įstaiga keliauninkams pri- 
! imti, iš kur kas beatvyktų. Ir 
per šią įstaigą niekas negauna 
nemokamų kelionių ar pabuvo- 

; jimų. Tėviškės draugija kelio
nes, net ir pasisvečiavimus ap
moka, o ir pabuvojimo laiką 

Į prailgina. Taigi, sveika nuovoka 
; turi rodyti, kad Tėviškės drau

gijos paslaugos, be kitko, gali 
pakenkti ir Lietuvos valstybin
gumo tęstinumui. Tat, ar E.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

susirūpinimą----- --------------- ---------------------- $8.00

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

Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gussen — 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.

$4.00
$3.00

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lieti’vitj traternalinė ar- 

ganicacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūriniuj darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie turn 
darbus dirba.

SLA— išmokėte daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS dolerit 
apdraudę savo nariams. į

ŠIA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA nelelko pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvi? Ir lietuviu draugai gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Qadowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, liekiančian 
aukštojo mokslo Ir ju syvenimo pradžiai.

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudos mimą temoka tik $3.00 metama.

vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkite* 
apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
pagelbės i SLA įsirašyti.

RCA —vaikus 
11,000

SLA — kuopu 
i savo 
mielai

Gillte kreiptis ir tieste! 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE O* AMERICA 
New York, M. Y. 10001 

M7 W. Sf.
TH. (Ill) Ml.ill•

Ereinianienė nėra leisi, betvir- 
tindama, kad per Tėviškės d-ją gjjos 1979 leidinys.

yra prasilenkimas —- iliustruotas nuotraukomis, 216 
psl., kaina $7, gaunamas Nau
jienose. (Pr.)

— VERTINGIAUSIA DOVA
NA — lietuvio dailininko meno 
kūrinys. ČIURLIONIO GALE
RIJA, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid
land Savings darbo valandomis 
254-4470, kitu laiku 434-6155.

kelionės
laužymas White Plains pisi ta ri-

Jei A. Gureckas ir A. Gečys 
savo pareiškimais dėl kelionių 
kalba Bendruomenės vardu, ne
bereiktų ir rūstauti, kai bend- 
ruomenkiinkams kais iojania 
bendradarbiavimas su okupantu 
per jo statytinius — kvislingus. 
Vai, kad dabartinė Bendruome
nės vadovybė apsispręstų, kad 
toks vyksmas yra žalingas ir jį 
atmestų — žymiai palengvėtų ir 
skilimą išlyginti. O nenaudin
gas ambicijas atmetus, paleng- Į 
vėtų pokalbiai ir su ALTa bei 
VLIKu.

Priekaištaujama, kad JAV 
Lietuvos neišvaduoja — neskel
bia karo’ dėl Pabaltijo okupuotų 
valstybių. Ogi mes patys pra
dedame sudaryti iliuzijas!

Kokios bebūtų buvusios išva
dos Cleveland ar White Plains tuonias pante kraujo, tai gyvenu . 
pasitarimuose, su pavergtaisiais su svetimu krauju. Vargina ir] 
lietuviais galime užmegzti ry- ' senatvė — 86 metai. Nelabai kasį 
sius. TIK ASMENINIAI — be nori tokių senių matyti. Jie pasi- j 
kurios nors globos, susijusios su lieka vieniši.
kvislingais. P. šilas j Linkiu visam Naujienų štabui Į

. _ j linksmų Pavasario švenčių ir |

—Ponia Irena Rimkūnas, New .
Buffalo, Mich., pratęsdama pre
numeratą, atsiuntė $10 auką už dą pavėlavo į darbą. Viršinin- 
kalendorių. Dėkui. ; kas smarkiai išbarė jį. šis atsi- j

---- ’ prašė, sakydamas: 1
■ — Mano žmona praeitą naktį

■ turėjo sunkų gimdymą.
Tai išgirdęs, viršininkas atsi

prašė jį ir įteikė jam dovanų. 
Po dviejų savaičių vėl tas pats.

Jurkus ir vėl kaltina sunkų 
gimdvma.

— Koks tamsta melagis ir 
užuomarša! Už tai atleidžiu iš 
darbo!

Darbo teisme Jurkus teisėjui 
paaiškino, kad jo žmona — 
akušerė.

—Dėklu L. Biknevičiui iš Mar
quette Parko už ankstyvą pre- , 
numerates pratęsimą ir už ta 
proga atsiųstą $10 auką.

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
narių susirinkimas Įvyks balan- j 
džio 8 d. 8 vai. vak. Dariaus-Gi- ( 
rėno salėje. 7:15 vai. Jonas Tri-, 
čys rodys filmą. Susirinkimo me- j 
tu Stanley Balzekas Jr. pasakos, 
įspūdžius iš kelionės Izraelyje. 
Į Prekybos Rūmus Įstojo Vale- • 
rija Stanaitienė ir Charles Gu- 
ditis.

i
— Pranas Smulskis iš Lima, 

Ohio, pratęsdamas prenumeratą, 
savo gerus linkėjimus atlydėjo 
$5 auka. Dėkui.

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica- 
gos Lietuvių Literatūros Drau-

Gausiai

Geibiame  ji Naujienų 
Administratore!

Esu pasivėlavęs su užmokėji-. j 
mu už kalendorių. Dovanokit. { 
Dabar siunčiu $5. Esu ligonis,

Į tik parvykęs iš ligoninės- Per 9 
mėnesius laiko supylė man aš-

! sveikatos visiems.
• j J. Krasinskas,I

—~ I Worcester, Mass.

NEMELAVO

Buhalteris Jurkus- visa valan-

— Ai' žinai už ką gausi lupti?
— klausia tėvas sūnų. — Nes 
užgavai mažesni už save.

— O aš manau, kad todėl, jog 
aš esu mažesnis už tave, — at
siliepė sūnus.

9 Daugelis žmonių patampa 
išmintingi, kai pasensta ir nebe 
gali kvailysčių daryti.

WISE ««

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loserf

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

Kamai, Žami — Pardavimui , — Namai, 2«m4 — PardavinKi
R£AL ESTATE FOR SALI I REAL ESTATE FOR SALI

PETRAS KAZĄNAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

XISV RŪŠIŲ 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. 
i 50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 

$69,000. ‘

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

i

GREAT STARTER HOME 
Calumet City 

309 Stony Island 
$54,900

ou are invited by appointment 
•j to inspect this newly built 3 bed- 
j room — 1% bath Brick Ranch 

with side drive and fully land
scaped front. Special financing 
available. 11.9% for 29 years. 
Also can arrange low down pay

ment of 5% to 10%..
Call (312) 747-1120

BUSS. OPP. — OUT OF TOWN 
Biznio Progos — Už Miesto Ribų

FOR SALE — WISCONSIN DELLS 
AREA. 31 unit motel, bar & restau
rant just off 1-90 '94. Good income, 
location & terms. Call Jo for details. 
Other investment property available.

CENTURY 21 — (608) 254-2414

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENT AI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje, 
1729 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina 53.00.

ŽEMIŠKI LOBIAI
žmdgus nuolatos siekia gyve

nime laisvės ir laimės per: fi
nansinį pasisekimą, socialinę pa
dėtį, lytinį santykiavimą, drau
gus, šeimą, užsiėmimą ir profe
siją, ir t.t t.

Yra nemažai žmonių, kurie vi
sa tai buvo patyrę, bet vistick 
nesurado prasmingo ir laimin
go gyvenimo. Kodėl?

Pasiklausykite šios visiems 
mums taip įdomios temos šian
dien <8:15 vai. vak. radijo banga 
I 150 AM per "Lietuvos Aidus’’.

Penktadienį 4:23 vai. po pietų 
per Sophie- Barčus radiją išgir
site "Baimė”.

Parašykite mums pareikalau
dami knygelės "Kaip atgimti iš 
naujo”. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries
P. O. Bdx 321
Oak l-awn, III. 60454

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

6 — Naujienoj Chicago, 8, DL

4

i

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ 
Tel. 523-3775

GENERAL REMODELING ' 
» Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. 3 Staliaus darbai, .ce- \ 

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita. '

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenus 

Tel. 776-8505

6557 talma n Avenuę i 
i j "C6s^W|P62?; >. 
434-^

Laikrodžiai Ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymu 
2646 West 8*Hh Str»<rt 
Tel. REpubtlc 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

i 
P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. £ 1 « X U?

Pvbiic
INCOME TAX SERVIC1

4239 S. £iip!e**ood. Tai. 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERSroUCt
k Zwpolit, Agent f 
nosy, w. 95th st 
Evorj. Park, 111. 
60642, - 424-8654 k

Stttr Farm.foM.n3, j

advokatų draugija
V. BYLATTIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandoa: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vaL rak. Šeštadieni nuo 

9 vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tai 776-5162 arba 776-516J
2649 West 63rd Street

Chicago, UI- 6062»

Tuesday, April 7, 1981
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. kių jįasly, kad pelę pir
ma negu jl JatizriuKra suėtto!

Dėsto RIMAS NRRLMAVICIUS DRAUGIŲ TARPE

Draugė, aplankiusi draugę.' 
rado šią ašaromis apsipylusią ir 
susirūpinusi klausia, kąs yra? 
Verkiančioji draugė ašaras ry
dama atsako: *Kas yra! Dar jį 
klausiai Atsiliko baisus dalykas! 

j Nežinau, ar sakyti, ar ne? Bet 
I kaip gerai draugei negaliu slėp-

i

, ■ , , . ,, . | Ii”. Ir vėl pasileidžia verkti: “Ta-Mes neturime tokio Maxi, I ........ , vo vvras vra tau neistiknnas-jis atsako.
— Visi turi Maxi, kodėl jūs

NUOTAKOS VERTĖ

mus 
pa-

Ta

Kulinariniai nuotykiai
M du su draugu nuėjome i tvarkoje ir vėl prašau:

lenkų restoraną papietauti. Su- j Duok man Maxi. Noriu 
tarėme ką valgysime ir mano 
draugas p a d a vejai pasakė:

ma/oiiy ja:cy for two”. Pa- 
tluvėja .šyptelėjo ir dingo. Lau
kiame gerą pusvalandį ir kitą, i neturite ? 
o smažony jaicy nėra. Pastebė
jęs restorano menadžeris 
ilgai besėdinčius, atėjo 
klausti:

— Ką jūs užsisakėte?
Mano draugas pakartojo.

da jis supykęs pasakė:
Jeigu jūs, panic, nemokate ’ 

lenkų kalbos, blevyzgojale, tai 
jukš lauk!

Mano draugas atsakė:
Mes mokomės lenkų kal

bos. . .
— A, tutei co ineco, panie, 

menadžeris pralinksmėjęs pasa
kė. Jis mudviem paaiškino ką 
“smažony jaicy” reiškia, o reiš
kia kiaušinienę. ..

Juokdarys buvo mano drau
gas, bet išvažiavo į Lietuvą ir 
♦negrįžo... Gal būt bolševikai jį 
sumaumojo.

Jis supykęs vėl klausia:
Iš kokids peklos tu atsira

dai, kad negalima susikalbėti?/
į — Aš ką tik iš Bostono at-' 
vykau. ‘I

— A-a. šitaip! Tai pasakyk, 
kas ta tavo Maxi?

— Maxi yra toks skanus gė
rimas, papsas, — sakau.

O kas tas per papsas? — 
jis vėl klausia.

Taip pat nealkoholinis gėri
mas. - aš paaiškinu.

Po velnių!
Mes vadiname sode, bet 'kišenės du k votėtius. — Prašau Į 

papsas. ' grąžos,
— Ir susikalbėk, žmogau, lerio įduodamas jaunavedžiui.

Amerikoje! — aš pagalvojau. * % *

Magistrato valdininkas baigė 
sutuokti apyjaunę porelę.

— Kiek ponui skolingas? — 
paklausė naujai iškeptas jauna- 
vedis.

-— Kiek tamsta pats manai 
verta, — nuolaidžiai pasakė ma
gistratas.

— llinmm, — numykė jauna-1 
vedis ir ištraukęs iš kišenės įda-Į 
vė tik vieną dolerį.

— Ilmmm, — numykė valdi
ninkas ir akylai apžiūrėjęs jau-’

— jis surinka. ’ uąją nuotaką ištraukė iš savo Į

PATIKO

šnekant apie kulinariją, ne
užmirštamas nuot vykis buvo 
Paryžiuje. Mudu norėjome pa 
pietauti, bet abu nemokėjome 
prancūzų kalbos. Vienas mūsų 
tautietis, Paryžiaus gyventojas, 
nurodė restoraną Montmartre 
bulvaro kairėje pusėje. Jis pri
dūrė :

Nuėję ten, pasirinkite ką 
t’k jūs norite, tiktai pridėkite 
vieną žodį prancūziškai “La”, 
pavyzdžiui, la kojnistų, la niė- 
sjs, ir gausite.

Tiesa, gavome tą, ko prašėme: 
Mano draugas ir sako:

— Matai/kaip lengva išmokti 
pi^nc ūži šk ai k a 1 bė ti.

Kai sočiai pavalgėme, atėjo 
padavėjas su sąskaita ir pa- 
Alausė:

— Kaip patiko pietūs?
— Labai gerai, — aš paša-, 

kiau. — Tu lietuvis? dar pa
klausiau.
a - Taip. Jeigu ne aš, tai jūs 
būtumėte gavę grobą be grabų.

Nuėjau į Lithuanian Plaza Ct. 
lietuvių restoraną ir skaitau ilgą 
ją tiekai u saraša: karbonadas, 
Brazai, suveistiniai, cepelinai, 
za iš k: eči a i, na poleona i, laši nie- 
*iai, bankukanas, sumuštiniai 
:r daug daugiau. Nė vieno iš tų 
patiekalų nebuvau valgęs. Nuta
riau pabandyti, gal nenustipsiu.; 
Užsisakiau sumuštinį. Pasirodo, 
buvo paprastas senvičius. ..* * *

Išbandžiau ir graikų restora
nu. Mano dėmesį atkreipė patie
kalų kortoje parašyti žodžiai: 
’4Pig in a blanket”. Vadinasi, 
kiaulė, įvyniota i kaldra?! Visa 
kiaulė? Smalsumo'vedinas, užsi
rakiau. Visos kiaulės aš nesu- 
valgysiu, tai likusią dali namo 
parsinešiu...

Kai padavėjas atnešė ant lėkš
telės, tai pasirodė liktai mažas 
senvičiukas ■— į kopūsto lapą 
įdėtas Hamburgo gabaliukas!

Don Pilotas

ŠKOTIŠKA PELĖGAUDA

Kai iš Bostono atvvkau i Chi-jdęs visus slastus, 
-eagą, buvo Chicagos Lietuvių 
Savitarpinės Draugijos sureng
iąs koncertas Sokolų salėje. Nu
ėjau prie baro ir paprašiau Ma
xi. Bartcnderis. gal nenugir
dęs ar nesupratęs, ko aš prašau: 
£ixkb:

Užsisek savo kelnes!
Apsidairiau, rodos, viskas

Vienas škotas norėjo nusi
pirkti pelėms gaudyti slastus, ; 
Pardavėjas jau buvo jam paro- 

kokius lik
krautuvėje turėjo, bet škotui vi
si perbrangūs.

Čia visų pigiausi slastai, 
kokių tik galima rasti rinkoje: 

atnešęs paskutinį pavyzdį. pa 
sakė pardavėjas.

—- Pigiausi lai jie nėra! — už
ginčijo škotas, slastus apžiūrė
jęs. Bet ko aš ieškau, lai lo-

- pasakė jis, pusę do- J

NEUŽMIRŠKLM NIEKADA

DRAMBLYS VADOVYBĖJE

Prie durų paskambino nepa
žįstamas driskius, kuris šeimi
ninkei pasisakė esąs pavargėlis 
T paprašė valgyti.

— Bet atrodai dar toks stip
rus vyras, galėtum valgyti užsi
dirbti, — pabarė šeimininkė.

— Taigi, taigi, — atsakė pa
vargėlis, — tamsta, gerbiamoji 
ponia, esi tiek graži, kad galė
tum filmų žvaigždė būti. Tad 
kodėl tamsta gaišti virtuvėje?

j

Priešas pagrobė tėvynės žemę, —
Ten plevėsuoja raudoni skarmalai, ■ 
Baltieji beržai jau pasenę;
Ant jų rėplioja tik vabalai.

Kur mūsų sesutės rūteles sėjo,
Kur augo žavingi pinavijai,
Ten burliokai letenas uždėjo , 
Ir gyvena aptukę, kaip galvijai.

Nėr jau lietuviškos ten gryčios, 
Kai kur dar riokso supuvę pamatai. 
Maišosi, sukasi tik rusiškos spadnyčios; 
Tai tikri lietuviškos žemės kirminai.

Tėvynės sūnus

Kas žymus ir pajėgus, bet neprotingas, 
Tai blogai, jei jis ir mielaširdingas.

Liūtas skyrė dramblį jo miškus valdyti 
Ir žvėrių visas bylas svarstyti.
Nors drambliai yra protingi, 
Bet ir jų tarpe pasitaiko išimčių.
Jis buvo storas, kaip visi drambliai mėsingi, 
Bet kvailiausias iš visų.
Pasižymėjo gerumu — net musės neužgaus, 
Bet niekšus griežtai nubaus.
Kai dramblys žvėrių bylas nagrinėjo, ’ 
Skundas iš avių atėjo,
Būk vilkai nuo jųjų lupa kailį.

— 0, niekai”, dramblys sušuko,
“Kodėl jūs jų negailit?”
Kas galėjo tą jums leisti?
Teks užtat jus griežtai nuteisti”.
0 vilkai sako: “Valdove visų miškų, 
Ar ne tu pats mums davei leicĮimą 
Paimti žiemą mažą, duoklę is avių?
O kad jos skundžias, tai čia nesusipratimas, 
Nes jos privalo tik po vieną kailį 
Bet ir to jos nenori paaukoti”.

— Na, tai žiūrėkit”, dramblys sako, 
“Neteisybės pas mane negali būti; 
Po kailį imkit, kaip įstatai numato, 
Bet daugiau neskriauskit jųjų truput”.

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina $3.) 
kaina $3, gaunama Naujienose.

tiek, prisidengusių angelo spar-
. Ir pas 

mane buvo atsilankę neaiškūs t 
tipeliai. Aš pasakiau: neturiu su [ 
jumis kalbos. į

— žinai, Maiki, mano protas , 
jau neištveria. Gal jau sūdna i 
diena ateina? ’ =

— Nesijaudink, tėve, dėl poli-1 
likos. Jeigu kada atominės bom-j 
bos degins žemę, tai sudegs ir • 
sovietinis komunizmas. Aš my- j 
liu laisvąją Ameriką ir savo i 
gimtąjį nelaimingą kraštą —j 
Lietuva. ' !- i

— Tu, Maiki, mane užvedei ] 
ant teisingo kelio. Tu mokytas,! 
o aš tik šiaip sau aptašytas. Bet | 
man patinka su tavim pasikal- •

kito J

— -Sveikas, tėve!
— Maiki, praeitą kartą mudu nais ir tėvynės “meile” 

kalbėjome apie sovietų moralės 
sampratą, bet nepabaigėme po
kalbio. Tai baisu, kad sovietai 
ragina neištekėjusias mergaites 
vaikus gimdyti. Ar tu manai, 
kad tas yra gerai ?

— Aišku, kad negerai, tai bar
barizmas, kuris griauna žmo
gaus moralę, įžemina humaniš
kas dorybes.
neigia viską, kas yra krikščio
niška; jiems melas yra tiesa.

1 Sovietų konstitucija “garantuo- 
šis pavargėlis niekuomet dar ja„ §joįįas tokias žmogaus teb 

nebuvo tokių skanių ir gausių ses^ daro priešingai.

Dievo nekenčia,

pietų valgęs
4*

SAULĖ IR STALINO
MAKAULĖ

* ► ■ ' •

(Iš humoro archyvo)

Saulė šildo, saulė šviečia. 
Saulė žmogų greit suriečia.
Saulė žino, kur sutemę,
Saulė mato visą žemę.

Mato Vilnių, mato Romą, 
Matė ievą ir Adomą, 
Malė širšę skruzdėlyne, 
Matė

— Ko gero, Marki, gali dar 
{ krikščionišką žmonių vardą už- 
i drausti. Vers' vadintis pionie
riais, komunara’is, stachanovie- 

; čiąis, statytojais ir panašiais 
| šunvardžiais.

— Visko galima tikėtis, kai 
prieina prie kraštutinybių ribos. 
Matome, kokią akciją varo prieš 
katalikų Kronikos ’ skaitytojus 
bei platintojus. Enkavedistai 
suima ir kvočia, kratas daro, 

t verčia prisipažinti kas skaito, 
! kas platina tariamai prieškomu-!

bėti. Tai lik sveikas iki 
karto.

Hitlerį Berlyne.

Tik dar niekas nesuprato.
Ar ji Staliną kur mato, 
Nes kur eina ar ką daro, 
Bijo saulės jis kaip maro.

Už tos uždangos, už plieno, 
'Tai]) ir baidus jis Kiekvieno:
Bijo rusų, 1)1 jo mūsų, 
B jo net ir savo ūsų.

R. Dandierinas

O

jCM
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f-■

*
« fZ

nistinę literatūrą, konfiskuoja į 
rašomąsias mašinėles, viską, ką 
randa, traukia Į teismą. Ardai, 
žmoniška? Tai baisiausias įžū-. 
lumas!

— Ir aš, Maiki, negaliu su
prasti, ko jie taip bijo? Ameri
kietis pilvą susiėmęs juoktųsi 
iš lokių bailių, kaip sovietai. 
Amerikoje gyveną, iš viso pasau
lio-milijonai žmonių, bet valdžia 
jokio -pavojaus -nejaučia. Visi, 
žmonės laisvi, nėra už ką peštis 
ar bijoti. /

r < —Todėl, kad mes turime pil
na demokratiją.) Niekas “cege- 
liu” po kaklu neprįriša, kai va
žiuoji iš vienos vietos į kitą. Va
žinėk po visą kraštą kur nori/ 
esi laisvas žmogus.

- Man rodos, Maiki. kad Len
kijoje komunistai košę verda, 
sis lenkų ir komunistų ginčas 
primena dvėselieną ėdančius 
paukščius, kurie, pajutę gaiš
tantį gyvulį. renkasi pulkais ir 
laukia ‘"pietų”. Tįip daro Sovie
tų armija, apstojusi Lenkijos 
sienas, pasiruošusi išgelbėti len
kus iš “kapitalistų”. <.

- Koks ten kapitalizmas, kad 
jau lindo’ priėjo. Jeigu rusai at-

. eitų Ixnkijon. tai* Krakow kum
pių nerastų. Patys rusai nenori 
sovietu vergijos, ir pavergtos 
tautos kratosi ki^nunizmu. kdks 
dabar ten yra. įsivaizduok, kaip 

| afganai kraują licją. gindamiesi 
‘ nuo komunizmo. Ir kam?

Kodėl. Maiki, sovietai ląip 
i nori pasaulį pavergti?

- Nebijok, tėve. To niekad 
1 nęb’js. Jie bijo la^vojp pasaulio3

todėl, kad savu silpnybę slepia.
I Laisves spaudos neįsileidžia/ 
; cenzūruoja užsi įuo laiškus, lą 
patį daro ir su į užsienį siunčia-’

t i ja šnųiais ir provokatoriais nu- ’ 
šėla. lx’l ir užsieiiiirose ^hųitai 
veikia. Chicagoje yra jų tiek ir.

Jeigu žmona nori patikti 
vyrui, tai ji turėtų apsi-

Kada eiles aš parašau, 
Žavu ir man, ir tau, 
O kai kiti. •. Atsiprašau’ - 
Aš jų nė neskaitau.
Tik aš, tik aš pasauly šiam 
■Šviečiu mintim gilia,
Kiti — tik užkamšyt plyšiam 
šėtono katile.

Siga Pa&lytė

KOMUNIZMO HORIZONTAS

Į MANO SODAS

Manam sc'de tylu, gūdu, 
čia būta viesulu, ledu...*■ *■ t
Kiekvienas mažas lapas jo 
Girdėjęs švilpesį audroj...

Kūrėjo įsaku senu
Ugdžiau jį šviesom dienų...
Garbė pavasario jisai, 
Gelmėj jo šaknys ištisai....

s
savo
rengti praeitų metų ar dar se- !
resne suknele.

t Mandagus ligonio lankyto
jas suvalgo visus jo saldainius. 
Jie .laikosi taisyklės: valgyk ir 
£erk šiandien, nes rytoj gydyto- ! 
.jas gali uždrausti. !

$ Gudri mokytoja mokslo me
tų pradžioje pasiuntė tėvams to
ki pranešimą: “Jei jūs pažadate . 
netikėti vaikams, ką jie sako j 
apie mokyklą, tai aš pažadu ne-' 
tikėti jų pasakojimams, kas de
dasi namuose". >

Paskaitoje politru'kas guodžia 
klausytojus, tikindamas, kad 

į komunizmas jau horizonte.
Po paskaitos klausytojai duo

da Įvairius klausimus. Tarp ki
tų, vienas užklausia, kas tai yra 
horizontas.

Po'litrukas paaiškina:
— Horizontas, tai tokia įsi- 

• vaizduojama linija, kuri visada 
prieš akis' ir niekada nepasie
kiama.

* * *
ATOSTOGŲ TIKSLAS

Vyras ir žmona išvyko atosto
gų. Tuojau buvo parašyti pažįs
tamiems ir bičiuliams atvirukai.

— Ar jau visiems draugams
• žmona rado ant savo vyro ir pažįstamiems būsim parašę? 

švarko blondiną plauką ir ilgai _  paklausė vvras.
jam išmetinėjo. Ji pamiršo, kad j _ Atrodo, kad viziry
tik šiandien nudažė tamsiai savo ' rė Žmona, 
blondinus plauku

e Senas gydytojas apžiūrėjo 
bankininką ir sakė jam, kad jis 
yra sveikas, kaip doleris. Ban
kininkas susirūpinęs apleido ka
binetą.

e Mokytojas sakė mokiniams, 
kad gerai atl’kto darbo nereikia 
pakartoti. Guvus Vincukas pa
lakė vieną išimtį: plauti kiemo 
žolę.

O Šias Magaryč as užbaikime 
Antano Gustaičio eilėraščiu “Ar 
»r kiti” iš knygos Anapus tei
sybės:

Visvien rytai ar vakarai.
Ar priešai ar draugai.
Ką aš darau, darau gerai.
O ką kiti — blogai.
Aš po savos kalbos gražios
Jaučiu marias jėgų.
O kai kiti tik pradžios.
Jau aš ir užmiegu.

la-

s.

Erčia, radastų kur yra, 
Apsupama akla tvora, — 
Kad dulkės žmogiškų takų 
Neliestų jo šventu laiku!

Agavų, palmių daug dailių, 
Aukštų lelijų ir žolių, — 
Kaip aš, pavasario metu 
Jos žydi — gyvos čia kartu. ..

Tik šlama, auga palakiuos’ 
Kur aš darbuojuos ir ilgiuos, 
Kad sapnas ir tamsa kurčia 
Ateitų žiemą, kaip nakčia...

J. Baltrušaitis

• Daugiausia žmonių kasmet 
susituokia Japonijoje, antrąją 
vietą užima JAV, trečią Jugo
slavija.

» Protas dažnai yra širdies 
žudikas, o širdis yra proto vagis.žinoti namo.

J

t

2 — Naujienos, Cbicauo



Lietuvei kariuomenė buvo gerai ginkluot* pagal to meto karo reikalavimui. Čia matomai priešlėktuvini* daliny**

1981 metų kovo 29 d. Water- Praėjęs, kaip ir kiekvienas 
būryje Vyčių klubo salėję dak- imigrantas, vargų kelią, padarė 
taras Vileišis atšventė 75 metų didelę pažangą ir įsigijo nema- 
sukaktį.

Vaišes ruošė Vileišių šeima ir 
anūkai. Salėn susirinko ]>er 1OO 
asmenų: giminės, draugai ir pa
žįstami. Visi pavaišinti gar
džiais valgiais, kuriuos pagami
no sumanios šeimininkes. Gar- 
džiavomės visi skanėstais, už
gerdami šampanu, kuris plaukė 
kaip iš gausybės rago. Pasakyta Skaito ir didelį glėbį amerikie 
daug gražių kalbų su dar gra-1 tiškes spaudos.

žą turtą.
Dr. Vileišis padeda kiekvie

nam lietuviui ir kiekvienai lie
tuviškai organizacijai, kuri ko
voja už Lietuvos laisvę, šiame 
darbe jam padeda svetinių kal- 
-bų mokėjimas. Kalba net 7 kal
bomis. Skaito visą lietuvišką1 
spaudą, išskiriant “laisvę

Česniais linkėjimais.
. Ta pačia proga buvo atsisvei

kinta su buv. dr. Vileišiene, ku
ri, būdama Waterburio apylin
kėje, išvarė gilią vagą lietuvių 
ir kitų tautų žmonių sveikatos 
palaikyme. Buvo gera daktarė, 
suprato ligonių troškimus ir 
jiems, kiek jos jėgos leido, pa
dėjo. Niekad neparodė to išdi
dumo, kuriuo daip didžiuojasi 
kiti jos amato žmonės.

' Grįžtant prie sukaktuvininko, 
tenka pastebėti, kad jis, esąs ga
na.' šakota asmenybė. Dr. Vilei
šis paeina iš gai šios Vileišių 
šeimos, mūsų tautai didžiai nu
sipelniusios. Gimė Vilniuje 19CH> 
riiętų kovo 31 d., Vileišių na
ikiose (dabartiniu žnetu tie na
mai pavesti Kultūros institutui). 
Gimnaziją baigė Ukmergėje, 
ifinversitetą — So'rb onoje, gau
damas doktoratą už “Lietuva, 
ir tarptautinio saugumo proble
mos”. Aukštuosius prekybos 
mokslus baigę Paryžiuje. Grį
žęs Lietuvon, buvo finansų mi
nisterijoje referentu. Vėliau — 
Užsienio reikalų ministerijos re
ferentu. Romoje, Lietuivos at
stovybėje, kurį laiką ėjo 1-c’jo 
sękretoriaus pareigas. Vėliau — 
atstovybės patarėju, o atstovui 
išvykus, jį pavaduodavo,

Į Grįžęs Lietuvon, 1939 m. ėjo 
ekonominio departamento vice
direktoriaus pareigas; Rusių ko- 
rtiūnistams okupavus Lietuvą, 
Į940 m. rugpiūčio mėn. atvyko 
Amerikoj, Marijanapolin, vėliau 
—j Chicagon ir-galutinai apsi
stojo Waterburyje, kur sėkmin
gai vertėsi namų pardavimu.

Savo pėdas giliai įmynė AL-: 
To, BALFo, o ir Lietuvių Bend
ruomenės kūrime.

Helsinkio' aktų proga, rusų 
tautą sveikino rusų kalba. Afri
kos katalikų vyskupams sakyda
mas prakalbą, priminė, kad bol
ševikų pavojus pasauliui yra di
delis. .Besilankančio popiežiaus 
prašė užtarimo kenčiančiai Lie
tuvai. Mažo masto keresponden-

I rijoje nėra vietos aprašyti visus
J ’• 11 — f 1

ST. JOKŪBAITIS

savame krašte nešė žiaurią oku-1 bet kovotojų eilėj fu pirma; 
panto priespaudą ir terorą, ka- Į būk. Lietuvi išeivi ir tremtiny 
da lietuvis nebebuvo saugus gy- Į 
venti ir dirbti savoje sodyboje: !
jis pasirinko naujo savanorio — 
kario dalią ir tapo partižar-.".

t Tada ne kartą lietuvis saxes 
klausė: Už ką ušvežė mano tč- 
vą-motiną, už ką svetimi oku
pantai niekina mano prosenių, 
karių ir visų lietuvių tautos did
vyrių kapus, ardo jų garbei pa
statytus paminklus? Ar už tai, 

' kad buvau ištikimas pirmųjų 
I Lietuvos savanorių testamentui, | 
mylėjau savo tėvų žemę, tėvynę 

[Lietuvą ir jos sostinę Vilnių?
O gal dar ir už tai, kad manyje 
glūdi mono gimdytojos motinos 
įdiegtas patriotizmas? O gal dėl 

! to, kad gimiau ir esu lįętuvis?
Jo — partizano— skausmais 

. surakinta širdis jo lūpomis pa-
• įsakė: “Jau perdaug nesuskai- rusai i . . . .j tomais ir nepažymėtais kapais 
1 j nusagstyti mano tėvų šalies ža- 

Į lieji laukai-miškai ir j rytus ve- j 
dantys keliai”. Tada, paėmęs į 
rankas ginklą ir nukreipęs jį į 
Gedimino kalną jis tarė: “Išvež
tųjų ir žuvusiu: Lietuvos brolių 
ir sesių vardu PRISIEKIU ne- 

! padėti šio ginklo iki mano krū
tinėje plaks širdis ir mano tėvų 

f ir protėvių žemė Lietuva vėl 
į bus laisva”. • > ; I l 

tuos buvusius 22 nepriklausomo 
Lietuvos gyvenimo metus.

Pirmieji Lietuvos himno žo'-, klausomybės kovotojai, atidavė 
džiai sako: “Lietuva TėvynėĮsavo kraštui, savai.-žemei, savai 
mūsų, Tu didvyrių žemė”. Ir į.Tautai, didžiausią.auką, savo.gy- 
kas yra Tėvynė, Tėvynės meilė 
ir švenčiausia žmogaus teisė —

visad prisimink tą didį skaus- ■ 
rrą, kurį šiandien kenčia paverg- • 
ia tavo Tėvynė. Tū iškovos lau
ko nesitrauk, kai tiek daug aukų 
ant tautos laisvės aukuro yra 
sudėta. Tik pirmyn! Drąsiau! 
Su aukštai iškelta lietuviška tri
spalve vėliava, tada ir vėl lais
vai žygiuos tėvynė Lietuva”. 5

Čia noriu • paskaityti kelelį* 
laisvos kūrybos žodžių, skirtųį 
partizanams: Laisvę žemės gimį> 
tc's ir gyvybę tautos partizanai, 
herojiškai gynę, šimtais žuvįl 
kovoj likdami Lietuvoj, jiet-A 
atidavė viską tėvynei. Tai 
vyriai tautos, vyrai dvasios tvirį 
tos, paaukojo jėgas ir jaunystę 
Ne dėl savo dalies, bet už laisvę 
šalies, kurios patys nespėjo iš
vysti.
širdies meile padės, kartų kar
tos prie laisvės paminklo, dva-<

■ šia jūsų nemirs — Lietuva ne-; 
pamirš, kad už jos, laisve 
žuvot prie ginklo. 1 i

(Bus daugiau)

pirmųjų savanorių- karių šven
ti žodžiai.

Lietuvos okupantai 
Kaune,. Karo muziejaus -sode, 
nugriovė Laisvės statulą, išardė* 
Nežinomojo Kario kapą, nutildė * 
Laisvės, /arpų skambėjimu gar
sus. šiandien Lietuva paversta 

■Maskvos kolonija. Iš Lietuvos 
jaunimo širdžių siekiama išplėš
ti meilę savanorių ir partizanų 
krauju laimėtai Lietuvos lais
vei. Okupantas jaunimo širdyse 
nori užgesinti Mindaugo ir Ge- j 
dimino Lietuvos atminimą ir

Vainikus jums garbės sir

Mūsų protėviai už savo tautos ■ mūsų diplomatais, profesoriai^, 
Lietuvos laisvę kovojo ilgus , gydytojais, inžinieriais, dvasi

ninkais, visuomenininkais, mo
kytojais, įvairių amatų ir spe-! 
cialybių kadrais, kaip bendruo
menė susipratę ir tvirtai pasi-, 
ryžę už savo teises kovdti, tikė
dami kad toje kovoje laimėsi
me, tai tik tedėl, kad dar turė
jome mūsų savanorių ir kariuo
menės dėka — tuos 22 Nepri
klausomos Lietuvos laisvės lem
tingus metus.

Per Kariuomenės šventę, lap
kričio 23 dieną, Nepriklausomoj 
Lietuvoj, dėkinga tauta už savo 
sūnų: savanorių, karių, partiza
nų, šaulių ir visos tautos didvy
rių pasiaukojimą ir Lietuvos 
laisvei pralietą kraują, pagerb
dama juos, ’ nusilenkdavo su 
malda ir vainikais prie Nežino
mojo Kario paminklo. Tą dieną, 
ypač Kaune prie Karo muzie
jaus, sode, susirinkdavo minios 
tautiečių ir keldami aukštyn 
lietuvišką trispalvę vėliavą ga
lingai giedodavo “Lietuva tėvy
nė mūsų”.

Mūsų savanoriai, gerai žino
dami- ką reiškia tėvynės laisvė, 
susirinkę prie Laisvės paminklo 
sakė: “Žuvusių savanorių ir sa
vo vardų, mes skelbiame di
džiausią panieką tdkiam Lietu
vos žemės sūnui ir dukrai, kuris 
bet kokiomis aplinkybėmis atsi
sakytų švenčiausių žmogaus tei
sių, laisvai ir nepriklausomai 
-gyventi, arba bet kuria kaina 
parduotų priešui nors, mažiausią 
savo Tėvynės reikalą”. Tai buvo

šimtmečius, sudedami milžiniš
kas aukas, bei nekapituliavo, šijo darbus mūsų tautos ir jos 

žmonių labui. ? tikrovė yra mums nejkainoja-
Taip ši šakota asmenybė at-1 mos stiprybės rodyklė ir nepa- 

šventė 75 metų sukaktį. Linkiu ! laužiamo ryžto už kc’vą įrody- 
dr. Vileišiui dar daug gražių 
saulėtų sukakčių sulaukti. Baig
siu Jūsų pačių žodžiais:

— Lai Dievas Jums padeda.
Bagdonas

PRIE UPELIO

Prie upelio pražydo kaštonai,.
Prie upelio pražydo rugiai.
O sykiu su rugiais’ ir kaštonais 
žaidė pievoj melsviičiai drugiai.

i: mas.
■ I Lietuvos kariuomenė visada I

Į buvo nedaloma tautos dalis. Ji 
į buvo sukurta sunkiausiomis 
j tautos dienomis, kada po Vasa- 
i rio 16-los Akto paskelbimo Li> 
1 tuvos valstybei grėsė rusų, len
kų, bermontininkų jėgos. 1918

- metų lapkričio 23 d. Lietuvc’s 
vyriausybė išleido pirmąjį įsa
kymą kariuomenės organizavi
mui. Lietuvos vyriausybė pa-

Tas .naujasis savanoris — par
tizanas, kaip ir pirmieji nėpri-

BREžNE V AS NORI ATVYKTI 
VAKARŲ VOKIETIJON

BONA. — Sov. Sąjungos pre
zidentas Brežnevas pranešė Va
karų Vokietijos vyriausybei, 
kad jis norėtų vizituoti Boną." - 

; Kurt Becker, oficialus vyriaii- 
sybės kalbėtojas, pareiškė, kad 
Brežnevas yra nusistatęs ir to
liau palaikyti tarp Rytų ir Va
karų gerus santykius. Jo vizitas 
numatomas laike šešių mėnesių,' 

. bet ne anksčiau, negu kanclerisvybę. Jis kovodamas .tikėjo, kad bet ne anksčiau, negu kancleris 
jau artėja laikas ir sprendimo * H. Schmidt grįš iš Vašingtono

! šaukė savanorius tėvvnės laisvei i
Į ginti. Lietuvos kaimų ir miestų 
jaunimas, vedamas tautinės są- 

Prausias saulė rasa ankstų rytą monės, atsiliepė į šį šaukimą ir 
Ir skrajoja melsvučiai drugiai

Bėgo vasara. Žiedas nukrito, 
Sušiureno subrendę rugiai.

'valanda bus ir vėl Lietuvos lais
vės varpas plačiai skambės po

savanoriškai stojo Į nelygią ko
vą savo tautos laisvei ginti. Jau- 

Saulė šildo apsnigusią pievą, Į nųjų savanorių kraujo ir gyvy- 
Apsidengusius sniegu rugius, jbės aukomis jauna Lietuvos 
Ir prisimena saulė kasdieną [valstybė buvo-apginta.

sušalusius savo drugius. Į Minėdami Kariuomenės šven- 
živilė MaksvičiūtėJ kaiP tik ir minime vyriš‘ 

Punsko vidurinė mokyklai^’ ^kų nebdjančią lietuvio ka- 
'______ • I rio dvasią, kuri lydėjo mūsų

Kiaušiniu baltymus leng- > tau,tos gyvenimą nuo pat pirmų- 
išplaksite, įpylusios į juos i« ,ietuvil* laulos dien«-

' po pasimatymd ąu prezidentu 
Reaganu. Kancleris lankysis 
Baltuose Rūmuose gegužės 
20 diena.

kur mūsų tėvų sodybos, senelių 
ir didvyrių kapai. Tai ne tik že-[ tėviškės laukus. Jiį norėjo, kad 
mės vieta, bet ir tauta, jos žmo
nės, labai artimi savo kalba ir savo pareigą tėvynei atliktu- 
paprociais. Tėvynė yra brangi ir ; 
kilni todėl, kad ji sava. J žinai gyvuotų laisva.

Mūsų tautos dainius — poe- partizanas, mirdamas už Lietu- 
tas Maironis, sako: “Mylėk lie- ;vą, rašė:
tuvi tą brangią žėnię, kur nucfj po tremtinio-našta tu nepalūžkJ Ms’reikalais, 
amžių tavo tėvai gyveno”. Lie- |—------------- —--------------------------------------  . ---- - . ....
tuvis už meilę savai žemei,

ir mes kiekvienas čia išeivijoje

meni šventai,; kad Lietuva am- 
Lietuvis

— Valstybės sekretorius A.' 
Haig, patarėjų lydimas, antra- 
diėnį iš Trf Avivo išskrido į 
Saudi Arabiją pasitarti gyny-

■ • >■ ta.,' 3
Jau

Tel. LA 3-1510^4627 So. Hermitage Ave.

IR ANTRA KRAUTUVĖ1

W 2616 Lithuanian Plaza Ct.

linki visiems savo klientams ir draugams

6
viau
keletą lašų acto.

“Mielas broli, scseute,

Sekmadieniai! nuo 9 vai ryto iki 8:30 v&L rak.

JAY DRUGS VAISTINE ''
2759 W. 71st St, Chicago, HL

AŪPESTINGAI ISPUJXiMI RECSPTAI « FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMSnXQS REIKMENYS :

Atdara šiokiadieniais nno

Persiuntimas ?1404 puslapiu

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
•dnttday, April 8. 1981

Kai metame žvilgsnį atgal į 
mūsų netolimą praeiti, ką mes, 

'lietuviai, kaip tauta esame nu
veikę, kad šiandien, nors ir pa
vergtos, mūsų tėvynės Lietuvos 
vardą žino visas pasaulis; jeigu 
turime politinio, socialinio ir vi
suomeninio gyvenimo patirtį, su

vai tautai, kalbai, klastingų jo . 
priešų buvo žudomas ir tremia-Į 
mas i Sibiro taigas. Kada vėl Į

I Nepriklausomos Lietuvos ramų . 
gyvenimą nutraukė žiaurioji 
Rusijos bolševikų okupacija, 
kada tūkstančiai nekaltų mūsų 
brolių — sesių, senelių ir vaikų, 
užkalti prekinių traukinių vago
nuose, buvo išvežti pasmerki
mui lėtai mirčiai į Rusijos — 
Sibiro gilumas, kada likusieji

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

V B ALTIC BAKERY
i v JUOZAS ANKUS

Tel. 737-6784®

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NORF.IKTENS

2608 West 69th SL, Chicago, UI. 60629 ♦ TeL 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

J Tel. 476-2206 bj
■■■■■B

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno; ir mokslo 
1954 m. metraštis, Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, _ P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V< 
Meilaus straipsniai bei studijcJs, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

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

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritOvardŽių pavadinimai ir jų vertimai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina 18.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Oriniai t ės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 53.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupra*- 
As ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
hirgio Jašinska knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
/ertima*. 200 pel. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 52.

Knygos gaunamo* Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(L 00608. Užsakant paltu, pridėti dolef} penduntlmo iflaldoni*.



THf LITHUANIAN DAILY NIWI
PublishDany Except Sunday by The Lithuanian New» Pub. Co., Inc

1739 So. H listed Street Ch lea 90, IL 6060a. Telephone 421-41 PC 

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

A» of January 1, 1940 
Subscription Rates:

Chicago *45.00 per yeaj $24 00 pel 
•ix months 512 C4) per 3 moo ths. Ir 
ither USA localities $40.00 per year 
522.00 per six months $12.00 per 
three months Canada S45.00 per year: 
other countries $48.00 per year.

pusei metu ________  $22.001
trims mėnesi*™* _____ _  $15.00
vienam mėnesiui - ' _  $ COO

Kanadoje-
metams _______________  $45.00
pusei metų ___________ _ $24.00
▼ienam mėnesiui _________ $ 5.00

Teisiu miestas fotografuotas Lietuvos Nepriklausomybės metais

$48.00
$26.00

Užsieniuose:
metams —
pusei metu

25 emu per copy

Nuo saesio pirmos dienos
Oienrišcio kainos:

Jhicagoįe ir priemiesčiuose:
metams----- ------
pusei metų ____
trims mėnesiams
rienam mėnesiui

$45.00
$24.00
$12.00

Kitose JAV vietose:
metams _______ $40.00

Naujienos eina kasdien, liskiiiuit 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. TeleL 421-6100.

Pinigus reikia dusti pakto
Orderiu kartu su užaakyau.

Mon£y

NAUJIENOJ raštinė atdara kasdien, išskyrua lekznadieniua, 
orio 9 vai. ryto iki 5 vai popiet šeštadieniaia — iki 12 viL

Juodas degutas ir jaunimas
Draugas atspausdino b. kv. vedamąjį, pavadintą' 

“Šmeižtai ir degutas prieš jaunimą” (žiūr. kovo mėn. 30 
d.). Rašėjas plačiai aiškina, kaip bolševikai puola išeivi
jos spaudą, lietuviško radijo užsienio transliacijas, o 
ypač šias, nes jos plačiau paskleidžia pogrindžio spau
dos pasisakymus ir LKBKronikų žinias. Labiausiai ko
munistai stengiasi suniekinti pogrindžio spaudos dar
buotojus ir tuos asmenis, kurie kovoja už žmogaus tei
ses. Daus juodo deguto išlieja prieš Į Vakarus pasi
traukusius. Skąudžiąusiomis bausmėmis baudžiami tie,

tojų už žmogaus teises mekinmu ir jų persekiojimu. Ir. ką KITI RAŠO
kiek jis šiais žodžiais dribtelėjo to juodo deguto mūsų I ' MAQK'VA RIDINA ^AVD IMPERIJA 
laisvės kovotojų, mūsų veikėjų ir net mūsų išeivijos Į LllAdlifri D1U11\A urlVv lldl L’llJrt
spaudos adresu. Bet jis tą savo bjaurų šmeižtą lyg no
rėdamas sušvelninti ir pateisinti, pareiškia, girdi, f 
daroma nesąmoningai, greičiau iš neatlaidaus pykčio 
bei neapykantos artimui.

Tikrai, tai ne žmoniška, kai Broniūs Kviklys, pyk
čio ir neapykantos persunktas, puola mūsų veikėjus ir 
spaudą nepateikdamas jokių kaltinančių faktų, o tik 
pasiremdamas -spėjimais bei tamsiomis užuomi
nomis.

Norėčiau jo paklausti, kas gi tą sąmoningą jauni
mą juola, kuris reiškiasi laisvinimo akcijoje? Jei spau
doje pasisakoma prieš tuos, kurie okupanto agėntų re
komendacijomis vyksta studijuoti Į kapsukinf "ūniver-

e; Taip pavadintą vedamąjį gruo- f skystą muilą, kai jis parodomas tai į džio 29/ d. išsispausdino britų’jiems. Musulmonai palauks svarstydami stebuklingą Kar- malio persivertimą į monoteizmą.Vis dėlto, kaip atrodo, "karma- liš pradeda geresniais užsimojimais, negu jo pirmtakas, kurio suruoštasis perversmas tikrai no), ir anas dar anksčiau buvęs - nebuvo Maskvos inspiruotas.

“The Guardian” dienraštis, ir tame straipsnyje rašoma:Sov, Sąjunga atvirai įsiveržė į kaimyninę valstybę pastatyti ten ne tokio griežto režimo, koks ligi tol buvo; Tačiau tasai, kuris prieš tai buvo (Hafizulos Ami-Į

galima Čia sujaukti į Rytų Eu
ropos stiliaus liaudies respub
liką.Afganistano gal ir negalima numalšinti, bet jis gali būti sumuštas. Iš sovietinių bazių nuo pirmadienio atsiųstieji 5.000 karių — pats savaime jau įspūdingas karinis manevras — aiškiai yra ten tam uždaviniui vykdyti. Kodėl? Ar kaip grėsmė Pakis- tanui ir Iranui? Ar kaip naujas posūkis Viduriniuosiuose Rytuose nepastovumui palaikyti? Neišvengiamai šitaip į visa tai ir bus žiūrima. Operacija rodo kitokią techniką negu kad ligi šiol Sovietų Sąjunga naudodavosi — kuri buvo pritaikyta Vengrijai ir Čekoslovakijai, susigrąžinti joms, kai slydo iš glėbio. Atrodo, kad Afganistanas yra mišinys karinės avantiūros ir biau- rios politinės klaidos. Tokia yra galimybė, bet kol daugiau kas paaiškės, tie, kurie nuolat seka rusų intencijas ir mato, kad jos greičiau būna agresyvios, o ne naudojimasis proga,, jau turi pakankamai įrodymų šituo tikėtis. O tai neturėtu užgesinti net ir menkiausių vilčių, kurios dar yra dėl nusiginklavimo Europoje. (Iš Eur. Liet.)(Muhammado Tarakio), abu taip pat nuo rusų priklausė, kadangi jie ten buvo taigi sprendimas, kokį. modelį Afganistanui .rusai turi,, - dar paaiškės vėliau. Ką

Ankstyvesnieji, auka, Tarakis, juk tik per kelias dienas prieš nužudomas, Maskvos aerodrome Brežnevo oficialiai buvo apgla- monėtas. Jo režimas buvo rię- šiuo metu matome, tai agresijos populiarus daugiausia ta pras-
PREZIDENTAS NEPAKEI

TĘS NUOMONĖS

siteta “lituanistikos”, tai toks pasisalcvmas d’dr nėra k 4- , P°puharus daugiausia -ta pras-. T1 , .1 veiksmą, kuris, jeigu tai vykdy-. me, kad is viso nepopuliarūs vra________ ___v._____  ._________ ____,juodas degutas. Juk niekas nepuola to. jaunimo, kurie tų kas nors kitas būtų jau pa_ Į re/mai. j0 įė- 
kurie pateikia teisingą informaciją apie Lietuvos (ne- i atsisako pasinaudoti “Rodinos” draugijos “malone” ir skubomis įtrauktas į Jungtinių | dmis, Aminas, naudojosi visiškai 
ras© okupuota) gyvenimą.__________________________ ten nuvykę būti “generolo” Petronio svečiais. Niekas, Tautų saugumo tarybos svars- kitos rūšies nepopuliarumu.

Po šios ilgokos įžangos rašo, kad kaltiname Sovie- nepuola to jaunimo, kuris savo prakąlbose bei paskai-
bet reikia tiesbš žodi pasakyti ir apie Vakarų po-'tose neniekina mūsų politinių veiksnių, 1

litikus, kurie nepasmerkė Molotovo — Ribentropo pak- * panaikinti ir pakeisti kožkokia LB-nės komisija arba 
to, net Madrido konferencijoje. Tap pat jis meta kalti- i laisvinimo veiklai veikti pasamdyti svetimtaučius. Ko- 
nimą ir mūsų veiksniams, kad jie nepasirūpino pasiųsti Į dėl Kviklys pjudą jaunimą prieš mūsų laisvinimo veiks-

ras© okupuota) gyvenimą.

tu; veiksnių, nesiūlo juos

nių veikėjus? Pasisakymas prieš tuos jaunuolius ir 
prieš LB-nės vadų dukras, atseit, kurios nepaisė mū
sų veiksnių įspėjimo ir vyko “jubiliejiniais” . metais į 
okupuotą Lietuvą, ten “Tėviškės” draugijos oficioze 
padarė palankius okupantui pareiškimus, nejaugi Brd- Jėmė 
nius Kviklys mano, kad toks jų paveikimas ar pasmer- ‘ 
kimas yra tas juodas degutas? Nejaugi,, ir tokie jau- 

Toks jo kaltinimas yra daugiau klie-. nuoliai ar jaunuolės padeda laisvinimo akcijoje? Be to,- 
jis pareiškė, kad toks prieš pasisakymas yra ne tik 
nežmoniškas, bet nekrikščioniškas. Bet toks jo pareiš
kimas duoda progos jo paklausti, kiek buvo žmoniška 
suniekinti Helsinkio konferencijos nutarimus, kibk bu
vo krikščioniška ciniškai suniekinti Vatikanui, kaip 
Judas už sidabrnius Įvykdė baisią išdavystę, o Vatika-. 
nas Helsinkyje savo parašu išdavė okupuotą Lietuvą. 
Jau seniai tuo Įžeistieji lietuviai katalikai laukia kada 
b. kv. Drauge atsiprašys. Deja, užuot atsiprašęs, jis 
kursto jaunimą, būk mūsų veikėjai kartu su okupantu 
laiko bendrą nutylėjimo liniją ir jaunimą degutu

advokato ir neišreikštas protestas. Pagalau priduria, 
kodėl tokia akcija buvo neveiksminga, nes jie tada bu
vo užimti aukų rinkimu.

Jis šia proga kaltina ir ALTo atsakingus vadovus, 
kurie ruošė Chicagoje Vasario 16-sios miniėjimą ir 
kurio metu neleido lietuvėms studentėms rinkti para
šų akcijai panaikinti aukščiau minėtam Beryno—Mas
kvos susitarimui. ' 
dėjimas, nes pareiškia, kad jam atrodo, lyg tai būtų su- 

. derinta su Maskvos nutylėjimo linija. Na, sakykite, ko 
šis žmogus siekia? Juk tai jo pikta intriga! Jau ne 
vieną kartą apie tai spaudoje buvo plačiai pasisakyta 

: ir išaiškinta, kodėl toms merginoms nebuvo leista pa
rašė rinkti. Bet Bronius Kviklys to nepaiso ir būk AL- 
Tas buvęs su okupantu tos pačios linijos. Ar ne jo pik
tos valios išdava kurstyti visuomenę?

Bet dar ne viskas. Jis užsipuola ir mūsų politikus, 
kurie, anot jo, jau kuris laikas tęsia niekinančią akciją 
prieš jaun'rr 
— net vadu 
Ir tai užgai 

" puota) laisv 
’ kinimas su. :

nepopuliarumu. Abiejų, rusų ir afganų, valdomi patrankomis ginkluoti jo helikopteriai nesunaikino pasiprie-' šinimo- Dar sustiprino-ji. O ka-. dangi sukilėliai kovoja po mu- sulmoniška vėliava, dėl to ru-! kaip šitokie dalykai ligi šiol bū- sams kyla aiškus pavojus, kad davo vadinami). Bet yra dar ir musulmonai apskritai stos šalia šiokių tokių abejonių, ir pagrin- jų. (Pakistanas jau padarė ši- dinė yra ta, kad ar Sovietų Są-į taip ir iki tam tikros ribos Ira- junga gerai supranta, ką ji pasi-! nas.) Dėl to Aminas buvo nu- , teisiamas, paskelbta, kad jis visą Taiką“ buvęs amerikiečių agentas, ir sulikviduotaš. Rusai turėtu būti menkos nuomonės apie afgahū- sugebėjimą- galvoti, jeigu jie tikisi, kad visa tai bus praryta. Bent vieną dalyką jie vis dėlto padarė, tai pripažino, kad Afganistano smar kių sritinių, tautelėmis paremtų ir religinių lojalumo įpročių ne_

tymų darbotvarkę.Tačiau k bent vienas, dalykas nekelia abejonių. Sovietų Sąjunga iš tikro bando įjungti Afgani st an ąį visišką savo pasienio zonos kontrolę (ar imperiją.

WASHINGTON (UPI). — Prezidento' žmona Nancy Reagan, pranešė,. kad jis nepakeitė nuomonės dėl ginklų suvaržymo. Prezidentas Reaganas nemanas, kad reikėtų griežtesniu Įstatymų ginklus perkant.Prezidento žmona nurodė, kart būtų gera', jog Hollywoodas Tfu- štdfų gaminęs kriminalinius filmus. Tcjliau pageidavo, kad nusikaltėliai būtų griežčiau baudžiami ir jų bylos nebūtų be reikalo užvilkinamos kriminaliuose teismuose'. ■
ė vykdyti. Dabar sovietinių ' verstas,karinių dalinių prezidentu pastatytasis Babrakas Karmaiis ateina iš egzilės Rytų Europoje. Jis yra ilgametis komunistų partijos vadas. Vakar jis transliavo pasisakymus “n u o š i rdiesiems dvasiškiams” ir “tikintiesiems musulmonams”, kviesdamas juos remti jo režimą. Afganistaniečiai, be abejo, pajėgia atpažinti

—Jordano karalius dabar vizituojančiam JAV Valstybės sek- retdriui Haig pasiūlys atnaujinti santykius su Iraku. Irakas 19f>7 metais nutraukė santykius su Amerika už Izraelio rėmimą. Pablogėjus JAV santykiams su Iranu, Irakas numato prašyti ginklų iš Amerikos, nes gaunama parama iš Sovietų Irakas yra labai nepatenkintas.

Ir tam tikroje spaudoje — kap jis rašo j 
i vadukų kalbose skaudžiai užgaunami, j terpiioja. 
mi, kurie talkina Lietuvos (nerašo oku- 
::kc’jo;e. Jo žodžiais tariant, toks nie- viena ponia iš Žemaitijos,

Šia proga noriu jam priminti, jau kuris laikas, kai 
vertindama jo paruoštą 

as su bolševikų vedamu lietuvių kovo- “Telšių bažnyčių istoriją, paprašė jo paaiškinti, kodėl

JUOZAS KARIBUTAS

SALŲ LABIRINTE
(AUSTRALIJA IR JOS LIETUVIAI)(Tęsinys)
Stipresni gėrimai kiek išjudina keleivius, o 

nuotaikos aiškiai ir garsiai reiškiasi. Nešamų pa
tiekalų kvapas kutena uoslę ir sužadina apetitą. 
Kai kam troškulį malšina šampanas, bet aš ke
lionėje jo privengiu. Karštus patiekalus doroju 
su dideliu apetitu, nes alkis jau buvo atėjęs. Ka
pitonas nusako išskridimo laiką. Devynios va
landos. Tos valandos, žinoma, keisis.

Kai jau valgių tuščius indus neša atgal, pra
sideda kinas. O jau vidurnaktis ir morisi poil
sio. Atrodo, kad tas filmas nereikalingas. Žino
ma, kiti taip ir padaro: įsisuka į marškas ir ra
miai ilsis. Bet yra ir tokių, kurie žiovauja ir 
spokso Į ekraną, gaudydami nemeluotus vaizdus 
ir tikros vaidybos gerai išieškotus ir iškarpytus, 
kad sukeltų teikiamas emocijas— vaizdus. Mie
gas nugali, ir aš ramiai poilsiauju.

Pabudina trankus lėktuvo supimas. Mato
mai į oro duobes bus pakliuvęs. Nemaloni situa- 

!'• iš kažkur atklysta baimingas jausmas. 
T;r’ tiir.K.; ~al dvidešimts minučių, bet prailgs
ta. Kas būtu ei kelionę riša taip trankytų. Žiū
riu Į laikrodi ir nežinau laiko. Kaip vėliau pra- 
. • U, buvmm? siaukelvie. Lėktuvas išsilygino.A <r v •'O

(Vėl ramu ir, rodos, kaip nieko nebūta. Keleiviai 
[mišrūs. Tarpe pensininkų, kurių dauguma, yra 
ir jaunų, bei verkiančių pavargusių kūdikių: 
Matomai, pas savus apsilankyti keliauja. Pusry
čiai nelaiku ,ir visai tam nėra apetito. Žmonės 
rangosi iš snaudulio. Juk nebuvo geras namų mie
gas, o tik snaudulys. Kapitonas praneša Tahiti 
esamą orą ir nusileidimo laiką. 40 Celsijaus,, o 
drėgmės 90. Kai erdvę užgožia ankstyva šviesa 
ir saulės spinduliai veržiasi į lėktuvą, mes lai
mingi, leidžiamės į Papeete aerodromą. Keista, 
kad kaip paprastai, keleiviai išleidžiami, čia tu
rime sėdėti. Visas lentynas atidarinėja ir kaž
kokiais hemikalais išpurkščia. Tik tada keleiviai 
gali imti savo lagaminus ir pradėti išėjimo 
procedūrą.

TAHITI — PAPfcEf E
Lipam iš lėktuvo, o keleiviai dėkoja už lai

mingą kelionę ir gerą aptarnavimą. Savo nmšttfį 
tarnautojai linki Serų atostogų. Taip nei nepa- 
matau, kaip atsirandu lyg pirtyje toks drėgnas 
karštis, jog pajunti, kad tau bėga prakaito Upe
liai. Trauki švarką, meti kaklaraištį ir, paga
liau, norėtum likti tik triršikuoše — rtiau'dymori 
kostiume.

Lyg tyčia lagaminai neateina, nors diržai 
jau sukasi. Matomai, dėl karščio darbininkai ne
skuba dirbti. Apstojam ratą, tarsi, išganymo — 
lagamino laukdami. Kokia bus laimė, kaip visa 

I įvažiavimo procedūra bus baigta ir viešbutyje

jis toje knygoje nutylėjo tas Žemaitijos vietas ir faktus 
kurie nemalonūs okupantui. Bet iki šiol, jis tyli. Ar ne
būt Broniui Kvikliui geriau paaiškinti tos ponios iš
keltus neaiškumus, kurie yra įvelti sąmoningai ar ne
sąmoningai į tą minėtą istoriją, negu kurstyti mūsų 
jaunimą prieš mūsų veikėjus, kurie, jo manymu,, ji tėp
lioja degutu.

prie maudymosi baseino išsitiesime.
Menka pasų kontrolė. Niekas nedaro laga

mino ir neklausia ką tu veži. Kai pagalvoti, tai 
gėda tiems, kurie atvažiavusiems turistais iš
krato ne tik lagaminus, bet ir kišenes.

Gaunu taksį ir važiuoju į Homerbeach Ho
tel, kuris,kaip informacija nusakė,yra tik už tre
jeto kilometrų (Čia jau vartojama kilometrai, 
kildgramai ir metrai). Veža ne į miestą, Sėt, at
rodo, laukė pUšėū. Čia grioviai apaugę krū
mais; kaip kur ganosi karvės. Tvanku, ir imi 
žmogus galvoti, kas geriau — šaltis ar kars
ti!? Kaip privažiuojam viešbutį, pasitinka uni
formuoti tarnai iir plačiai šypsodami, tveria už 
lagaminų. Kaip jie gali tbkiame karštyje dėvė
ti nnifortrtą. Keišto.

Viešbutis, kad ir nepirmaeilis, bet netoli to. 
Gražus,ir [donid kada atsidarė laukuose. Turistų 
nėra dan’g Vfri gYiėšWš kimus mirko “baseine”, o 
tarnai neša šaltus gėrimus.

Krentu it* aš į “baseiną”, kad kiek nori 
atriffAučiaU iŠ pd hikrnš kelionės.

I Tahiti — Papeete yra prancūzų valdoma sa- 
ht. ^varbHušiu šalos gyvenvietė yra Papeete su 
26,000 gyventojų. Joje visas prancūzų administr. 
centras. Aukščiausia kalno viršūnė yra Orohena 
- 2,322 m. Visa Tahiti sala yra išdalyta gausy- 

' bės vulkaninių kūgių ir apsupta koralų rifo.
Gidė paaiškino, kad tos dvilypės salos yra 

vadinamos Porionuu, o pati didžioji — Tahiti.

A. Svilonis

— AFL-CIO prezidentas L. Kirkland nori suorganizuoti 250 tuksi., unijos narių, su kuriais miniato vvkti i Washington^ ir pareikšti protestą prieš pte'z. Reagano ekonominę politiką. Žygis numatomas šiais metais pėr Labor Dak šventę.— Kiekvienais metais Amerikoje miršta 20,000 revolveriais sužeistų žmonių.
PAvirsiūš labai kalnuotas ir išraižytas vandens 
gilių grorių. Daū ietaūs ir drėgmės. Sala apaugu
si vešlia atogrąžų augmenija. Salos produktai 
yra bananai, kokoso riešutai, cukrinės nendrės, 
vinilą, fosforas, perlai, perlamutrą ir kiti. Ma
lonus egzotiškas klimatas su daug drėgmės, už 
tai visur kur akys užmato labai žalia. Manoftia, 
kad Tahiti buvo apgyvento jau XIV šimtmetį iš 
Ralates salos atklydusių palonezų.

Kapitonas James Cook, apsilankęs Tahiti, 
berods, 1769 m., suteikė tikslesnių žinių. Jis ša
ke, kad tais laikais Tahiti buvo valdomas tėvū
nų didikų. Tik gerokai vėffąfr, B vaMovri Poma
res, prancūzai gavo leidimą ten kurtis. Kada ka- 

[ralienė 1877 metais mirė, nrrusios sūnus PorAa- 
Irė 1886 metai! abdikavo ir Tahiti buvo paskelbta 
IPrancūzijos kolonija. Antrojb pasaulinio karo 
metu Tahiti buvo gen. Charles de Gaulle kontro
lėje. 1946 metais gyventojams buvo suteikta 
Prancūzijos pilietybė. Nežiūrint Pranęūzi&s 
vir^ų ir }Wcų, čYa, bė kATboš. VTšt gy-
gyvrntnfM kalba ąngfiškai. ir turtštštnš labai frm- 
lonūs. Vergas aiškus, neš iš Vigų kampų be jų 
šypsenos - šypsosi. Trokiukai, kurie sudaro rriie- 
sto tranšportaciją. pasigailėtini. Susilenkęs įlen
di ir šktfoftu šėdiesr, nes stovėti visai heįriia^oba.

t liūs (tAiigiaū)

t — chi. ni. AMh&fay, April k, i&i
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
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

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeaMmfer Cemnunlty kliniket 
MedJdnoa direktorius

19M S. Manheim Rd^ Westcbeeter, tL
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir

SUSIRINKIMU

i i UI H Ii

ONT
LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMO MINĖJIMAS

įTrnmni

TEU 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

Lietuvos kariuomenės atkūri- mo’ 62-osios sukakties minėjimą , suorganizavo Niagaros Pusiasa-
Žemaiciy Kultūros klubo eilinis na- v » i i j i

rių. susirinkimas įvyks trečiadienį, numovęs skyriaus valdyba 
balandžio 15 d., 1 vai. popiet Anelės į 1980 m. lapkričio 8 dieną Slo- 
Kojak salėje, 4500 S. Talman Avenue. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na-

Lietuviu Motery A pš vie tos draugi
jos eilinis narių susirinkimas įvyks 
šeštadienį, balandžio 11 d., 1 vai. po
piet, 3808 So. Union Avė. Narės pra
šomos dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Lietuvių -Našliu, -Našliukiy ir Pa
vieniu klubo nariu susirinkimas įvyks 
penktadienį, balandžio 10 d., 6 vai. 
vak. Vyčių salėje, 47th ir Campbell. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E. McNamee, nut. rašt.

vakų salėje. Oficialioji dalis prasidėjo 7 vai. vakaro. Įnešus Lietuvos, “Ramovės” ir šaulių vėliavas, sekė Kanados himnas. Kanados himną labai vykusiai pianinu paskambino vos 12 metų turįs, bet muzikoje gerai pažengęs Darius Zubrickas, Algimanto ir Joanos Zubrickų sūnus.Minėjimui pritaikintą invoka- ciją perskaitė T. Juvenalis Liauba, OFM.Iškilmingo akto melu, į “Ra-

movės” skyriaus garbės narius duvo pakeltas Vincas Bieliūnas, iš Wellando. Ceremonialą atliko iškilioji lietuvaitė Lilija Pa- mataitytė ir “Ramovės” skyriaus pirmininkas J. šarapnic- kas. Vincas Bieliūnas yra didelis patriotas lietuvis ir lietuviškos veiklos rėmėjas.Minėjime paskaitą skaitė sys Jokūbaitis, iš Toronto', ruošta prelegento paskaitane tik Lietuvos kariuomenės reikšmei apibūdinti atkuriant Lietuvos laisvę, bet joje buvo I ir aiškiai pasakyta, kad išeivijoje gyvendami tėvai savo vaikams perduotų tautinę dvasią kad jie galėtų ir toliau tęsti tėvų pradėtus darbus dėl Lietu-!S. vos laisvės atkovojimo, j® 1 ' >I

Sta- Pa-; tiko

TUVIŲ DIREKTORIUS

Tel 226-1344

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

gražus, todėl ir svečių daugiau susirinko — jų buvo ne tik iš mažos St. Catharines lietuvių kolonijos, bet ir iš kitų miestų. Šventėn atvyko pp. R. Masiulio- niai, Rudgalvis, Sakavičienė iš Buffalo, N.Y., L. Lauzonienė iš Niagara Falls, N.Y., J. PauzucY- lis iš Port Colborne (pastarasis yra ir Wellando LB-nės pirm.),A. Patamsis su žmona iš Hamil- ; tono, A. čepukas, A. Šileikis, P. Į Šidlauskas ir kiti, kurių pavar- " dės man nežinomos.Ramovėnai nėra gausūs — tik 26 nariai. Jei negautų iš visuo- i menės paramos, vieni, kad ir pareigingai aukodamiesi, nebūtų pajėgūs tinkamai paminėti Lie- < tuvos kariuomenės šventės su- ' kaktį. Prie tos šventės paminėjimo prisidėjo tautinių šokių grupė “Atžalynas” iš Toronto ir paskaitininkas St. Jokūbaitis. Jie visi savo kelionės išlaidas patys užsimokėjo.Lietuvos kariuomenės šventės minėjimas buvo baigtas sekančia diena, tai yra lapkinčio 9 d., 10 vai. ryto, vienuolyno koplyčioje pamaldomis. Tą dieną ra- movėnų užprašytos šv. Mišios buvo atlaikytos už karius ir partizanus, žuvusius dėl Lietuvos nepriklausomybės atgavimo.Kun. Juvenalis Liauba, OFM,; tos dienos pamokslą skyrė garbingai žuvusio kario, partizano, Sibiro tremtinio garbei.Po pamaldų, visoms organizacijoms nešant vėliavas, “Ramo- garbės nariams j J. Radvilai ir V. Bieliūnui ne- i šant gėlių vainiką, kun. J. Liau- ’ ba, OFM, ir visi pamaldų dalyviai nuvyko prie tautinio paminklo, esančio vienuolyno sodelyje. Prie paminklo buvo padėtas gėlių vainikas. Žuvusiems dėl Lietuves laisvės pagerbti, “Ramovės” skyriaus pirminin-

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

PERKRAUSTYMA1

£
■ite

Ofiso telefonas; 776-2880,
Rezidencijos tolei.: 448-5545

Leidiniai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

I
Dr. LEONAS SEIBUTIS 

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGZJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Aikštės automobiliams pastatyti
i

5

t

VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

EUDEIKISPrelegentui paskaitą užbai- > gus, publika entuziastiškai plojo. !'■Programą išpridė tautinių šo- ■ - -kių grupė “Atžalynas”, vado-; vaujant Aldonai Zenderienei iš Toronto. Du gabūs akordeonistai — A. Biskytė ir V. Lukošius meistriškai grojo, o šokėjai sa- _ v.o šokius labai puikiai išpildė..Užbaigus šokius ir visą progra-1 ^“7"^ s'us^aupti‘tylos mi- mą, svečiai audringai plojo. įLietuvos kariuomenės šventės n Minėjimas buv0 baiglas Ue- tuvos himnu. Raraovėnas

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

CHICAGOS LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIŲ ASOCIACIJA

PAVĖLUOTAS SVEIKINIMASMažoji Nastutė -net apsiašarojo, nusiskųsdama• kad visiškai pamiršo pasiųsti savo gerajai senelei kalėdinį sveikinimą.Motina ją ramino, kaip galėdama, ir patarė atitaisyti tą neapsižiūrėjimą, pasveikinant senelę sekančios šventės proga.Marijos Dangun Ėmimo arba ’ žolinės išvakarėse, Nastutė išsiuntė senelei šitokį sveikinimą: “Miela Senele, linkiu Tau iš visos širdies laimingo dangun ėmimo!”į Užrašė Tadas Gadeikis(N.L., 10 nr.)

motinai,

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

T

SOPHIE BARČUS pone, bet be kak-

STEPONAS C. LACKAWICZ
Phone YArds 7-3401

Carlo kaziną, bet sustabdo ir nenori

i

Apdraustas perkraustymas 
iŠ įvairių atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

,2421 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11(123 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is WOPA, 

1490 kiL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Talef.: HEmlock 4-2413

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. California Ave. Phone LAfayette 3-3572

i

Change the oil and 
fitters ev^ry 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Doni be a Bom Loserl

Chicago, Dlinois 60629 
TeleL 778-5374

Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

PATS SKAITYK IR DAR K 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

ĮĖJIMAS IR IŠĖJLMASTūlas džentelmenas mėgina įeiti į Monte durininkas jį įleisti.— Atleisk, laryšio įeiti negalima.— Kaip tai? — pykteli sustabdytasis. — štai tenai, matai, net be marškinių. Kodėl jam galima?— Atsiprašau, bet jis neįeina, o išeina, — ramiai jam paaiškino' durininkas.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

*354 So. HALSTED STREET

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ChicegM

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

*

TeL lAnli 7-1911

į

I

i

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 Lituanica Avenue

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, RL Tel: OLympic 2-1003

I’. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted St.

ENERGY 
WISE

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

Phone YArds 7-1911G. F. RUDMINAS
3319 So. Lituanica Ave. Tel. YArds 7-1138-1139

PATARNAUJAME DJENĄ IR NAKTĮ 
Turime koplyčias visose miesto dalyse.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArds 7-1138 -1139STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS '

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, BL 974-4418

t | t

PHILLIPS - LABANAUSKAS
■1307 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArd> 7-3401
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DLK KĘSTUČIO 
ŠAULIŲ KUOPA

DLK Kęstučio šaulių kuopęs 
metinis susirinkimas įvyko ko
vo mėn. 22 d. šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje, Racine, \V s. 
Jį atidarė kuopos pirm. s. P. 
Pe'rušaitis. Susikaupimo minu
te pagerbti paskutinių dvejų 
?metų laikotarpyje mirę kucp< s 
šauliai Bronė Mataitienė, Sta 

:sys Budreckis, Julius Milius ir 
LšST (IV videpirmininkas Jonas 
Jasaitis, kuris buvo tik dieną 
prieš susirinkimą palaidotas.

Susirinkimo pirmininku pa
kviestas š. Vikt. Kažemėkaitis, 
o sekretorium — š. St. Gedgau
das.

vos laisvinimo srityse.
Kuopos pirmininku 

m tams išrinktas P. Petruėaitis 
Kiti valdybos nariai — Z. Lu- 
kauskas, St. Pet rusai lienė, L 
PLūra ir VI. Vileinas. Kandida
tai Vita Paukštelytė ir V

Apie kuopos veiklą praneši
mus padarė pirmininkas ir kili 
valdybos nariai. Kuopa šventė 
Jonines ir savo 25-rių metų 
veiklos sukakti; su kitomis or
ganizacijomis paminėjo Vytauto 
Didžiojo karūnacijos 550 metu 
sukaktį; darbais ir finansais rė 
mė bendriniu organizacijų veik
lą lietuviškos kultūros ir Lielu-

į garbės teismą — P. Kleino- ; 
tas, Ad. Vadeiša ir Leonė Jus-1 
kienė.

Susirinkimo’ metu į kuopą 
įstojo: muzikas Juozas Grims- 
kis, savanoris Steponas Satk ti
nas ir jaunuolės Ramona Mail- 
let ir Beth Wedeikes.

Darbingas susirinkimas už
baigtas Lietuvos himnu. Po to 
įvyko užkandžiai, kuriuos pa
ruošė sssės šaulės — Stasė Pet- 
rušaitienė ir Ida Tamulėnienė 
bei talkininkė Ona Kažemėkai- 
tienė. Per užkandžius^ pabend
rauta ir aptarta visa eilė šauliš- 
kos veiklos planų, ypač krei
piant (Ičinesį į jaunimo reikalus.

Jurgis Milas

M

—Balijs Vosylius iš Marquette 
Parko, ilgametis spaudos dar
buotojas ir skautų žurnalų akty- j 
vus bendradarbis, lankėsi Nau-. 
jienose pratęsti prenumeratą, i 
Dėkui už vizitą, naudingus po-' 
kalbius ir už $5 auką. B. Vosy-^' 
liūs buvo Skautų skyriaus re
daktorius Naujienose.

1 — Čikagos Katalikų Chorų 
Draugija giedos velykines gies
mes ir himnus Verbų sekmadie
nį, balandžio 12 d., 3 vai. po- 
p et Šv. Kryžiaus ligoninės šiau
rinėje koplyčioje. Koncertu bus 
pagerbtos ligoninės savanorės. 
Publika kviečiama.

‘ — Chicagos Parkų Distriktas i 
kviečia aplankyti velykinių gė
lių parodas Garfield ir Lincoln 
gėlynuose- Parodos atidaromos 
balandžio 11 d. ir uždaromos ba
landžio 26 d.

MsraJiŲ ttmi — P«rdavlmu| , Himil, Žemi — Pirdairlmcl 
MAL ESTATE FOR SAL3 | REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

KAIP PALANGA ATITEKO LIETUVAI
KĄ PAPASAKOJA ISTORIKAS, REMDAMASIS PAŠTO ŽENKLU 

ministruoti latviams. Tuometi
nę latvių valdžią Palangoje do
kumentuoja' latvių pašto ant-

Filatelistų draugijos Lietuva 
^biuletenio 1979 m. 3 (181) nu- 
imeryje smulkiai suredaguota.

vių spaudoje tuo metu buvo pa
šildymų šiaurinę Lietuvą iki Pa
nevėžio aneksuoti prie Latvijos, 
ką pažymėjo dr. Jonas Šliūpas, 
1919-20 m. gyvenęs Rygoje. Tuo 
pačiu metu, kai lenkai grasino 
Vilniui 1920jVII.il, latviai už
ėmė Alūkštos sritį, kurią lietu
viai sunkiose kovose su bolševi
kais 1919 m. buvo išlaisvinę ir 
kurios 6 valsčiuose buvo lietu-

vių gyvenamą Aknystos iškyšu
lio sritį bei keletą kainui kitose 
vietose. 1921.III.29-30 latvių ad
ministracija apleido Palangą, ir 
1921.III.31 ją užėmė Lietuvos 
kariuc’menė.”

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
tradicinis Stipendijų banketas 
įvyks gegužės 17 d. Martinique 
restorane. Kokteilių pradžia 

‘4:30 vai. popiet, vakarienė 6 vai. 
’ Jonas J. Galminas yra banketo 

pirmininkas. Stipendijų komisi-i 
ją sudaro Vyto Shukis, Charles 
D. Macke-Mačiukas ir Bruno 
Gramontas.

i

(Iš Eur. Liet.)

kokius pašto ženklus yra piešęs ; spaudas “Palanga 22.5.1919 Lat
vija” ant Latvijos pašto ženklo ' VI'škai kalbama. Po ilgų derybų

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

t

*

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

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

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto' leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

dailininkas Varnas. Sąrašas tik
rai įspūdingas.
• Bet šalia kitos medžiagos la
bai įdomus dr. Povilo Rėklaičio 
straipsnis apie vieną Latvijos 
pašto antspaudą iš Palangos 
-1919 m. Pakalbėjęs apie tą 
ženklą ir Palangos istoriją iki 
nepriklausomybės laikų, dakta
ras toliau rašo:
■ “Vokiečių okupacinė valdžia 
pavedė visą Kuršo gubernijos 
-teritoriją, sykiu ir Palangą, ad-

Nr. 17 (pagal Micrel). Antspau- buvo nutarta Lietuvos-Latvijos

Linksmu Šv. Velykų Švenčiu
linkiu mūsų klientams ir draugams

MARQUETTE DELICATESSEN
DANUTĖ KURAUSKAS

Skanus namie darytas ir importuotas maistas
Priimam užsakymus pobūviams

2553 W. 71 St. — Chicago, Ill.
Tel.: PRospect 6-2717

do data yra įdomi tuo atžvilgiu; sienos klausimą pavesti arbitra- 
kad 22.5.1919 buvo nuo bolševi
kų išlaisvinta Ryga. Latvija tuo]
sunkiuoju metu Lietuvai daręp934). Lietuvių pusei atstovavo 
nemaža rūpesčių. Tuometinis: derybose Antanas Smetona ir 
Latvijos užsienio reikalų minis-1 Pr°f- Martynas Yčas.-Šios komi- 
tėris Zigfids Anna Meierovics j sij°s paruoštojijalstybių sienos 
tuo mementu, kai Lietuva buvo i su^artis buvo 9.7.1921 m. priim- 
pUolama kariškai Lenkijos, tu-! Lietuvos Seimo Kaune. Pagal 
rėjo planų padalinti Lietuvą i su^artį nuo1 buv. Kuršo guberni- 
tarp Latvijos ir Lenkijos, o lat-p°s t>uv0 Lietuvai perleista 183 

į kv. klm.; o iš buv. Kauno gųb. 
I Latvijai perleista 200 kv. klm. 
' ploto. Lietuva atgavo Palangą 

su pajūrio ruožu, kuris Lietu- 
; vos valstybei neginčijamai pri

klausė nuo XIV amžiaus. Latvi
ja gavo Lietuvos Didž. Kuni
gaikštijai priklausiusią ir lietu- t 4

i ' — - -___ p-

žo komisijai, kurios vadovu bu
vo James Young Simpson (1873-

— Aleksandras Sfinitis yra
• Leo aukšt. mokyklos garbės mo- 
: kinių sąrašuose.

— Kovo 8 dieną įvykusiame 
‘ Los Angeles Lietuvos Dukterų 
i Draugijos susirinkime senoji

j w 5 valdyba buvo paprašyta pasilik-
- 1 ti ir sekantiems metams: pirm. 1 

j S. Šakienė, sekr. I. Luther, ižd.
• A- Vaicekauskienė, Santa Moni-

— S. Kazemckaitis iš Toronto, kos atstovė M. Maskoliūne, vir-
gavęs kalendorių, specialiu laiš- tuvės tvarkytoja A. Uldukienė 
ku atsiuntė gerus linkėjimus ir ir socialiniams reikalams ir ko.- j 
$10 auką- Dėkui. j resnondentė V. Baltušienė.

!
— Antanas Kalvaitis iš Hot — Juozo Kapačinsko atsimi-1 

Springs, Ark., nuo balandžio nimai Spaudos Baruose, Chica- į 
10 d. išvyksta gyventi į 18 Or-

Notary Public

Insurance, Income Tax

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

GREAT STARTER HOME
Calumer City
309 Stony Island 

$54,900
gos Lietuvių Literatūros Drau-j you are invited bv appointment 

mond Parkway, Ormond Beach, gijos 1979 m. leidinys. Gausiai I to inspect this new]y built 3 bed-
FL 32074. Dėkui už $5 auką. . iliustruotas nuotraukomis, 216 

—Ponia Petrė Gronski iš Mar- ^a^na Saup-amas Nau- 
quette Parko yra ilgametė Nau- ^enose- (Pr-)
j ienų skaitytoja, sulaukusi gra
žaus amžiaus, lankėsi Naujieno
se. Dėkui už vizitą, įdomius po- senstanti dovana vestuvių, 
kalbius ir už ankstyvą prenume
ratos pratęsimą. Rugpiūčio mė
nesį ji pradės 95-uosius metus.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

/

LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS

One Hour Dry Cleaning Service 
One Day Shirt Service

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metu 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. Gussen — 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.

?8.00

54.00

THE MARQUETTE LAUNDRY 1733 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

2416 Lithuanian Plaza Ct., Chgo., Ill. 60629
(on 691 h ’į block west of Western)

Phone PR 8-9155
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Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVES DARBININKAS

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

IŠMOKYSIME.

SUSIVIEN1JLMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra «en įausta, didžiausia ir turtingiausia lietrvhj tratenu alinė or- 

^tnLvacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

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

SLA —išmokėte daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS doleri* 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA ndeSko pelno. n»- 
namg patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvi; Ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kun ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukotojo mokslo Ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopti vyra visose Uetuvhj kolonijose. Kreipkitės 
J savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

Galite kreipti* ir tieatal 1 SLA Centre *

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

W W. K 
th. (iii) w nn

room — 1% bath Brick Ranch 
with side drive and fully land
scaped front. Special financing

— LIETUVIŲ DAILININKŲ available. 11.9% for 29 years, 
darbai yra vertingiausia ir ne- 

su- 
kakčių ir kitomis progomis. 
Gaunami ČIURLIONIO GALE
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid
land Savings bendrovės valan
domis 254-4470, kitu laiku — AREA^ 31\init moteb bar & restau- 
434-6155. .

Also can arrange low down pay
ment of 5% to 10%.

Call (312) 747-1120
1 BUSS. OPP. — OUT OF TOWN 

Biznio Progos — Už Miesto Riby

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

FOR SALE — WISCONSIN DELLS 

rant just off L90 94. Good income, 
location & terms. Call Jo for details. 
Other investment property available.

CENTURY 21 — (608) 254-2414

1

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

į Vakarus nuo California)

TEST.-LMENT.U
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse
r s j * i

WELLS peržiūrėta, '‘Sūduvos’5

WE PLEASE APPETITES 
AND BUDGETS, TOO!

SHARON’S DELI “PLUS”

3400 So. Halsted St.
523-1818

Tues, thru Fri. 9 a.m. til 6 p.m. 
Sat. 8 a.m. til 5 p.m.
Closed Sun. & Mon.

Everything Home-made!
Kugelis - Bacon Buns - Potato 
Pancakes - Cheese & Strawberry 
Blintzes - Pizza - Meat & Cheese 
Pierogi - Boneless White Fish - 
Southern Fried Chicken - La
sagna - Sauerkraut - Potato A 
Chicken Noodle Soup - Potato 
Salad - Cole Slaw - Egg Salad - 
All Butter Pound Cake - German 

Husskutdhen Cake — Roast
Beef .$3.99 lb. (Pr.)

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

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

kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kždzie Avenue 

Tel. 776-8505

tuo jame irėsamę apdrausti.

< ARVYDAS IflEtAC ;'
* * r*?*

6557 S:. falmcm Ąyehue ;- 
*, CWcag<^ lL 6Q62^ •

Laikrodžiai Ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymu 
2646 West 69fn Str»«? 
T»L Republic 7-1541

—---------------- - -------------------------- -

Siuntiniai Į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenu«, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoj4*. 
1739 South Halsted St. 
go, ILL. 60608. Kaina

— Antradienį aukso 
kainavo $517.

Chica- 
$3.00.

uncija

M. i l .■* X u s
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. T*L 254-7458 į 
T«ip pat daromi vertimai, gimlnly j 
Iškviatimal, pildomi pilietybė* pra- į 

tymai ir kitokį blankai.

i

HOMEOWNERS POUCV

STate,4arm

F. Zrpcli*, Aęen* 
2/06'/j W. ?5th St 
Evarg. Park, III. 
40642. . 424-4654

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 77S-8000

K

L Wt use of dlswasMr 
to once a day, after the 
•veninę meal, and cut 
excessive use ai water 
and electricity.

Advokatas 
GINTARAS P. CEPtNAS į 

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai. <L 
Ir pagal susitarimą.

Tel 776-5162 arba 77&-516I 
264$ West 63rd Street 

Chicago, m. 6062* K

— Naijleno*. Chicago, 8, Ill. Wednesday, April 8, 1981
4
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