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■»WWBRITAI, SAKO. NELAUKS, KAIP LAUKĖ ĮSIVERŽIMO Į AFGANISTANĄ METU
ŠIAURĖS ATLANTO SĄJUNGOS VALSTYBĖS 

GINS EUROPĄ NUO RUSŲ INVAZIJOS

EONA, V. Vokietija. — šiau- ir Sovietų karo jėgų judėjimo 
rėš Atlanto Sąjungos valstybės, fotografijos paveikė suvažiavu- 
pasiuntusios savo atstovus į Vo
kietiją, pareiškė dar vieną įspė
jimą Sovietų Sąjungai. Įspėji
mas sako, kad Sovietų karo jė
gų įsiveržimas į Lenkiją labai 
smarkiai pakenktų šiaurės At
lanto Sąjungos valstybių ir So
vietų Sąjungos santykiams.

šiaurės Atlnato valstybės ma
to Sovietų karo jėgų pavojų ne 
tiktai Lenkijai, bet ir visai Va
karų Europai. Brežnevas pareiš
kė, kad Varšuvso pakto valsty
bių karo jėgos, nesiverš į Len
kiją, bet Sovietų karo jėgų te
bėra ne tiktai pačioje Lenkijoje, 
bet ir Lenkijos pasienyje. Be to, 
Sovietų karo jėgos turi 200 ato
mo raketų, kuriomis gali pa- < 
siekti visas strategines Lenkijos 
vįeiasj . , - ,

Iš Anglijos atėjo drąsinančios 
žinios:

— Tegu Sovietų, vyriausybė 
nemano, kad Didžioji Britanija 
ir kitos Europos valstybės lauks 
tiek, kiek laukė Afganistano 
okupacijos riftctu, ■ pareiškė 
britų premjerė MargArfet That
cher. ^-4 .
gos Įsiverš- į Lenkiją,-rea- j 
guosime tuojau, nes ! lium^ir 10jįį^yriau^ės parei
okupacija neš labai, pavo- 
jų visai VąkarU.:Bū’ftjpąi.S :%t

šie britų premjerės, žodžiai 
praskambėjo po visą 'Europą. 
Niekad britų vyriausybės, atsto
vai taip aiškiai nevertinoi Soyie- 
tų’ karo jėgų įsiveržimo’ į Vaka
rų Europą, kaip šį kartą. Ji aiš
kiai pasakė, jog britai yravpasi
ruošę’ pastoti kelią Sovietų ka
ro jėgoms.-

šiaurės Atlanto Sąjungos sek
retorius gen. Josepih I.uns pa
reiškė, kad Sovietų Sąjunga vi
są laiką kalba apie taiką, bet 
visiems savo kaimynams grasi
na karo’-jėgomis. Sovietų karo 
jėgos įžygiavo į Afganisaną 
tvarkai atstatyti, d dabar siun
čia dar 20,000 kareivių, nes Af
ganistane esantieji 80,000 Sovie
tų kareivių tvarkos nepajėgia 
atstatyti. Gen.- Luns pridėjo, 
kad Sovietų karo jėgos nesilai
ko Helsinkio aktų principų ir 
anudoja jėgą savo valiai pri
mesti. Sovietų valdžia, siųsda
ma karius į Lenkiją, sunaikintų 
bet kokių pasitarimų bazę, tvir
tina gen. Luns. Lenkija turi būti 
laisva savo likimui nuspręsti.

Krašto • apsaugos sekretorius 
Weinberger kalba Anglijoje ir 
Vokietijoje susirinkusiems šiau
rės Atlanto Sąjungds atstovams

sius atstovus. Jie ryžosi stiprin
ti apsaugą ir priešintis rusų ka
ro jėgoms.

MADRIDE HAIG TARĖSI 
SU KARALIUMI

Jėigu Sovietu kap j ė-,

MADRIDAS, Ispanija.— Sek
retorius Haig iš Saudi Arabijos 
pasiekė Romą, o iš ten tuojau j

1 skrido į Madridą pasimatyti su 
karaliumi Juan Carlos ir aptar
ti tarptautinę padėtį. Vėliau sek- 
etorius priėmė laikraštininkus 
ir pasakojo apie kelionę į Egip
tą, Izraelį ir Saudi Arabiją.

Sekr. Haig pripažino, kad 
jam nepavyko įtikinti Saudi 
Arabijos ir Jordano; kad Sovie
tų Sąjunga sudaro didžiausią 
pavojų Artimiesiems Rytams. 
Tos -dvi valstybės yra įsitikinu
sios, kad’ Izraelis sudaro ara
bams didžiausią pavojų, o ne 
rusai. ’

Romoje sekretorius prabuvo 
tik dvi valandas. Jis pasimatė

liais ja»mįširnais
X^IlgA;’p?SWO$icniis savaitėmis 

^r^Iųtrfė f Afganistaną tūkstan-

šiandien, penktadienį, 5:30 vai, ryto naujai pastatytas “Columbia” erdvė
laivis pakilo į padangas. Žemę apskries 36 kartus.SOVIETU SĄJUNGĄ SUSTIPRINO OKUPACINES JĖGAS AFGANISTANE

LAJSVĖS-JKOVGTOJAf^AII IWDeJO ‘ ' 
OFENSYVĄ

apie 2,000 Raudonosios armijos 
karių.

su JAV ambasados pareigūnais 
ir už^.ėni£į>Tęikąlų mii^erjjos 
a tstoyais. gj ... ;■

PAVASARIO

ISLAMABADAS, Pakistanas.
— Vakariečių diplomatinės tar
nybos žiniomis ir konfidencia-

, Sovietu Sa-;
<•

“MES MIRSIME BADU, JEIGU VALENSA SU VYRIAUSYBE NESUSITARS”
LENKAI SKUNDŽIASI SUSIDARIUSIA SUNKIA 

PADĖTIMI, DIDĖJA NEPASITENKINIMAS

KALENDORĖLES

Balandžio 10: Ezekiejus, Igan- 
ja, Gedvainis.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 6:25.

•cQras debesuojąs.- Ifltąanta,.

gūnaiš. jR^džiaugėsi stiprėjan
čia demokratija: IspanijS^e. 'Jis 
pabrėžė, k jį d buš^-daug geriau 
visi ems gyVen toj arnika i derąs te 
nusistovės ;įvarka ir^raenitfgai 
bus tvarkofįi ūkio reikalai. Jis 
pastebėjo, kaMkaralius, numal- 
šind$nas karių perversmą, labai 
išpopuliarėjo.' Gyventai ai ne- 

| manė, kad karalius taip atkak
liai gins demokratiją. Ispanijos 
kariuomnės vadovybė apvalyta 
nuo perversmininkų.

Sekretorius A. Haig iš Ispani
jos skris į Londoną, Paryžių 
Vokietiją.

ir

MIRĖ GENEROLAS 
OMAR BRADLEY

NEW YORK. — Armijos pen
kių žvaigždžių generolas Omar 
Bradley mirė trečiadienį, sulau
kęs 88 metų? Antrojo Pasauli
nio karo metu gen. O. Bradley 
vadovavo milijoninei armijai. 
Jis buvo paskutinis JAV penkių 
žvaigždžių generolas.

Gen. Bradky, pagarbiai pava-

čius naujos kariuomenės, padi
dindami okupacinės Raudono- 
sio|s armijos pajėgas gerokai 
vips 100,000. Dalis papildymų 
btivo atsiųsta lėktuvais, kiti at- 

lyyko kariškais konvojais. Diplo- 
į matiniai stebėtojai tvirtina, kad 
okupacinės Afganistano pa jėgos 
padidėjo 20,000 arba 22,000 ka
rių. Tačiau kiti šaltiniai sako, 
kad . naujų karių pribuvo apie 

į 60,000. Prieš jų atvykimą Afga
nistano okupacinėse pajėgose 
buvo’ 85.000 karių.

Konvojais atvykę kariai yra 
aprūpinti sunkiomis statybos 
priemonėmis ir kai kuria staty
bine medžiaga. Jie apsistojo 
Kabulo apylinkėse. Manoma, 
kad ten jie statys kareivi
nes. Nesvarbu, kokiais tikslais 
nauji daliniai atvyko, bet tai 
buvo didžiausias Sovietų ka
riuomenės judėjimas nuo pat 
1979 m. gruodžio mėnesio — 
nuo pat Afganistano okupacijos 
pradž os. Kaip žinoma, buvo pa
šalintas iš pareigų ir nužudytas 
Afganistano prezidentas Hafi- 
zullah Amin, o jo vieton įstaty
tas Sovietams ištikimas BGbra-\_iVZ U • JL-* * d VI Jfv- JLI j-J ** O ■ <X 1 j / d ▼ d s tu / V 1 k L oi 1112

dintas “GPs General”, koman- Į kas Karmalis.
davo, Amerikos daliniu 1944 
metais invazijai į Europą, gene- joje, Afganistano laisvės kovo- 
rolo D. Eisenhowcrio vadovy
bėje. / x

Gen. Bradley ketverius metus 
buvo West Pointe, karo akade
mijoje. O iš viso aktyvioje karo 
tarnyboje išbuvo 69 metus ir 
8 mėnesius. Nė vienas kitas to
kio ilgo termino JAV kariuome
nėje nėra ištarnavęs.

Žiniomis iš Nenk Delbi, Indi-

— Chicagos Lietuvių Tarybos 
konferencija įvyks balandžio 
26 dieną* 2.AM. popiet Lietuvių 
Tautiniuose laibuose.

. — Jonas Jokųbonis dar kartą 
perrinktas. ^LiĄtavių Tautinių 
kapiniu pirmininko pareigoms.

lojai pradėjo pavasario ofensy- 
vą. Jie praneša apie eilę laimė
jimų kovc'sc prieš režimo ka
riuomenę ir Sovietų’ Sąjungos 
okupacines pajėgas. Iki šiol nau- 

i jųjų dalinių šiose kovose nepa
stebėta. Laisvės kovotojai lai
mėjo teritorijos. Tai patvirtina 
ir du užsienio korespondentai, 
buvę dvi savaites laisvės kovo
tojų kontroliuojamame rytų Af
ganistane.

žvalgybos 'Jiniomls1- l>ei duo
menimis, nartfjieji kariuomenės 
daliniai neatsiųsti pakeisti' ilgai 
Afganistane buvusius. • pro
cess s vyksWjpra8ta~t\ arka.-Ma
nomi, kad Afgani^tanė jiužuvo;

VARŠUA’A. — Paskutinėmis 
.savaitėmis prie maisto krautu
vių Varšuvoje laukia didelės 
eilės. Žmonės, išstovėję eilėje 
apie 5 valandas, pagaliau įėję 
į vidų, randa tuščias lentynas. 
Kaip viena pirkėja pastebėjo, 
“liko tik keli kenukai žirnių ir 
keli pakeliai arbatos”..

Restoranuo'se galima gauti tik 
■ vienos lėkštės pietus, be mėsos. 
Į Praeitos savaitės viduryje 
per Dancigo radijo stotį btivo 

į paskelbtas pranešimas, kad Len
kija turi maisto tik dvylikai 
dienų.

Senutė, stovėjusi eilėje prL 
krautuvės, susijaudinusi pareiš
kė: “Kad jie ten greičiau susi
tartų, nes kitaip mes visi išmir
sime badu 1”

Dabar Lenkijoje maistas yra

VAIKŲ VEŽIOJIMUI
NETURI FONDŲ

SPRINGFIELD, Ill.— Guber
natorius Trompsonas kategoriš
kai pareiškė, kad jis nenumato 
jokios finansinės pagalbos in
tegracijos reikalamas Chicagos 
mokykloms. Toliau jis nurodė, 
kad valstija negali būti Įparei
gojama

“Mes 
j imams 
bėjo.

šiuo reikalu.
neturime pinigų vežio-
autobusais”, jis paste-

— Chicagos universiteto spe
cialistai ruošia instrumentą, ku
ris iš kvėpuojamo oro nustatys, 
ar kvėpuotoj as turi vėžį ar ne.RAGINA . PAKELTI DRAUSMĘ 

; IR MOKSLO LYGĮ

. WASHINGTON, D.C.• — ... . .. , . .. , _11A. , ,limo sėkrelorius Terrel H. BeU Te«u1'«»}»>»•« 3» ptaM gauti^ ekonom.ne]e būklėje, kad ne-
- AttieHkoš mokyk-ę J

lu’s tapo žemo akademinio lygio. I 
Jis ragino švietimo tarybas 
įvesti į mokyklas griežtesnes el
gesio ir mokslo taisykles bei 
programas ir egzaminus. Dau
gumoje mokyklų mokiniai da-^

Švie- Dabartinė Lenkija yra tokioj"'

S0VIETUS IŠGĄSDINO
‘•COLUMBIA”

MASKVA (UPI). — Kosmo
nautų apmokymo mokyklos di- 
ektorius lt. gen. Vladimir šata- 
lob pareiškė spaudos konferen-i daug daugiau darbo namuose.’ 
rijoje, kad “Columbia” erdvė
laivis yra paruoštas iškėlimui 
kaip “satelitas šnipas”.

Sovietai mano, kad “Colum
bia” bus naudojamas kariniams, 

i reikalams. “Jeigu JAV vyriau
sybė ir Pentagonas pasirinktų 
šitokį kelią, tai būtų didelė tra
gedija ir vestų prie dar dides- 

ginklavimosi lenktynių”,
Ša-

|, Bloga administracija, streikai 
ir neramumai privedė Lenkijos 
ūki prie suirutės. Industrinė pro 
dukcija krito 10%. Anglis yra 
pagrindinė Ųenkijc's eksporto 
prekė. O džbar eksportas su- 

bar yra keliami į aukstgsnesijrki, 
klas.-s, ! 
automatiškai. Tai Renkia^rnoks-, 
lo lygiui; Turi būti' duodama

.... , -v- gą-, ■ EBufeo Lenkt toje ir užsienio nežiūrint pažangumo,? , x.ar TvahųtOsl Nebegalėjo pirkti rei
kalingų^ mašinoms atsarginių 
dalių y kitokių būtinai reika
lingu reikmenų.

38 valstijos jau yra nuslačiu-

nių
baigė savo pastabas gen. V. 
lalovas.

SPECIALI SARGYBA 
SAUGO “COLUMBIA”

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Elitinė gvardija saugo kiekvie
ną colį žemės Kennedy erdvė
laivių centre.

Komandierius Charles Buck- 
ley nemano, kad kas nors atsi
tiktų, bet visvien nenori rizi
kuoti ir sargybos yra visur iš
dėstytos erdvėlaivio apsaugai. 
Patruliai yra apginkluoti auto
matiniais šautuvais ir sudaro 
trijų mylių nepereinamą zoną.

LIBANAS VYS NAMO
SIRUIEčIUS

BEIRUTAS. — Libano falan- 
gistų vadas trečiadienį paskelbė 
karą Sirijos kariuomenei. Jis tol 
kovos, kol išvys paskutinį Siri
jos karį iš IJhano teritorijos.

Savo laiku Sirija turėjo ga
lingas jėgas Libane. Didelę savo 
kariuomenės dalį sirijiečiai at
šaukė. Liko tiktai 22,000 taikos 
sąlygoms prižiūrėti. Bet likusie
ji labai dažnai trukdė Libano 
krikščionims gintis nuo musul
monų. r * ‘ f

? j—%. PcfvilasjjP; Dargia gegužės 
rt 4į;bus.' Chicagbje, dalyvaus 
Prekybai Buftių bankėte. _

sios naujus mokymų, ir. tikrini- dos ’korespondentams pareiškė, 
mo standartus. J'eęteraliniai kad dėLmąisto trūkumo Lenki 
standartai nėra pagėidaujariii, joja^ gali prasidėti riaušės, ša 
neš tai būtų pažeidžiamos vals- lyje ekonominė padėtis yra “la

bai, labaį .rimta”.
Didelę problemą sudarei mik 

žiniškos"skolos apie $f” 
Dauginusia iš užsienio prisisko
lino' 1970 metais, pirkdama iš 

"jį-i.yįskjeKjos, Anglijos ir Prancū-! ki

tijų ir sa’^ąltjybių teisės.

IEŠKOJI AŠNEGR A S 
ATLANTOS VAIKŲ 
ŽUDYMO BYLOJE

ATLANTA (UPI).
menės saugumo komisiomerius 
Lee Brown paskelbė, kad Atlan
tos miesto vaikų žudymo byloje 
paieškomas vienas negras. Jis 
važinėja žaliu Station wagon 
automobiliu. Yra žinomas dali
nis registracijos numeris. Poli
cijai yra išsiuntinėta asmens ir 
mašinos aprašymas. Nors tai 
laikoma dideliu dalyku byloje, 
tačiau įtartinas yra ieškomas 
tik apklausinėjimui.

Per pastaruosius 20 mėnesių j 
dingo 25 negrų vaikai, kurių 22 
rasti nužudyti.

? gali sumokėti net procentų už 
paskolas, kurių susidaro apie 
4 bilijonai doleriu.

Vakarų valstybės daro kas 
manoma šiuo momentu gelbėti 
Lenkiją iš susidariusių .sunku
mų. Atkarų Vokietija sutiko 
duoti naujų paskolų sumoje 153 
.milijonų - doįepių. Prancūzija 
pažadėjo $140 milijonų naujų 
kreditų ir Anglija — $70 miį

Praeitą savaitę Bendrosios 
Rinkos valstybės nutarė sukelti 
iki liepos men. 1 bilijoną dole
rių. Be tu, Bendrosios Rinkos 

j valstybės, greičiausia, duos Len- 
Į kijai maisto už $80 milijonų.

JAV irgi pažadėjo Lenkijai 
pagalbos, kai praeitą savaitę čia 

o- k'? rlankėJ Lenkijos premjero pava- 
“Z 1 ‘ duotojas M. Jagielski.

Lenkijos ekonominis 
imas sunkiai paliestų

Į ventojus ir, be to, labai 
atsilieptų į vakariečiui finansus.

Žinoma, jeigu ir yra truputį 
pinigas skolon per vėlu, bet dar nėra viskas

susmu- 
jos gy- 
sunkiaizijos industrines mašinas ir kita 

Vakarų technologiją. Ėmė dide 
les paskolas iš Vakarų Europos 
bankų, gyvais 
paimtoms pr.-kčms apmokėti, i pralošta ir reikia padėti lenkams 
šios visos paskolos ir naujosios j išbristi iš bėdos, kartu laikant 
mašinos, kraštą valdant komu- ' Maskvą kuo toliau nuo Lenkijos, 
nistams; ekonomiškai labai ne-: baigia Newsweek žurnalas savo 
daug pagelbėjo. apžvalgą.

KALĖJUS 8 METUS 
" PASKELBTAS NEKALTU

MILWAUKEE (AP). — 57. 
metu Francis P. Hemauer, ka
lėjęs virš 8 metų, trečiadienį 
paskelbtas nekaltu. Jis buvo 
įtartas ir nuteistas 60 melų ka-j 
Įėjimo už 15 metų mergaitės pa-, 
grobimą, jos išprievartavimą ir 
už pasikėsinimą nužudyti. FBI 
savo laboratorijoje nustatė, kad 
surastos kraujet dėmės nėra nu
kentėjusios.

Francis P. Hemauer niekuo
met nusikaltime neprisipažino,' 
o jo giminės visą laiką dirbo jo 
nekaltumui įrodyti.

— Kelvjriadi^nį aukso uncija 
kainavo $512.

Generolas Omar Bradley, Antrame Pasauliniame ka
re vadovavęs ritėms Amerikos karo jėgoms Europoj, 
mirė trečiidienie všk&rą. Sulaukęs 88 mėtų amžiaus.



V metai

Klausimus

Redaguoja PRANAS ŠULAS
Hasa slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL o0632

S ~ ' " * ''I Socialinis draudimas ir aprūpinimas

i

SVETIMŠALIAMS SUNKU PATEKTI I ŠIO KRAŠTO
DARBO UNIJAS

Vienas lietuvis DP, išgyvenęs šiame krašte virš 
.’ 0 me.ų. štai ką papasakojo apie padarytus žygius dėl 
Įrtojimo į darbo uniją: 'N

— Nors aš šiame krašte išgyvenau per 30 metų, 
kelis kartus bandžiau įstoti į spaustuvininkų uniją, bęt 
abu kartu mano kandidatūra buvo atmesta Pirmą 
•kartą, vienai Šv. Kazimiero seselei mokytojai reko
menduojant, mane Chicągoję priėmė i spa.u^ti^vės rin-1 
tykia, esančią Cermak Rd, prie Archer g-vės susikirti-1 
mo. Tos spaustuvės admmist-ratorius. man pąsąkė. kad 
aš turis gauti spaustuvininkų unijos atstovo sutikimą; 
raštu. Tačiau spaustuv. unijos atstovas atsisakė suti

kimo rašteli man duoti. Po kurio laiko aš nuvažiavau i 
šio miesto vldurmiestį. “Abend posto” spaustuvė ieško- 
jo raidžių l inkėjo. Administracija mane priėmė dar-| 

J}ąn. Rinkyk.oje išdirbau 5 dienas. Unijos atstovas ma- į 
■ije unijon nepriėmė, nors aš Vokietijoje jau buvau šioje 
.’.darbo šakoje išdirbęs keturis metus ir buvau tos srities 
•ępecąilistas. Trečią kartą bandžiau Į tos rūšies uniją 
Įstoti per lietuvio unijisto pratekciją. -'lane nusiuntė 
įdirbti i amerikiečių spaustuvę, esančią miesto 
^ioje spaustuvėje teišdirbau irgi t’k
jįdministracja su n jos atstovu man pranešė, 
-Lame darbe nereikalingas, nes jie raidžių rinkėjij 
linotipininkų turi amerikiečių.” —

Pr. FabiJonaitis.

centre.

MŪSŲ SPAUDOJE PASIŽVALGIUS:

VIDEO — TAPE PROJEKTĄ, PASKYRĖ $5,000
Kovo 20 m. “Drauge“ buvo 

paskelbtas naujas PLI projek
tas ruošti video-tape progra
mas. Lietuvių Fondas pasky
rė šiam projektui $5,000. Dar- 
bą pradės netrukus. Norės stu 
dentų pagalbos prie darbo su 
visomis video _ lape priemo
nėmis. Institutas dabar pirks: 
video - tape aparatą, 
deri, dvi T.V. ir kitus 
menis.

Patyrėme, kad prieš 
metų įsisteigė Sūduvos 
klos kasetinių juostelių 

ibas, kuris veikia privačia ini
ciatyva. Tas kasetinių juos
telių klubas jau pagamino virš 
15 juostelių, būtent: (

1. Yiųco Krevųs ka.U?°U ir 
I jo gyvenimas.

2. NLajronio ir Putino poe
zija.

3. Alės Rūtos, Aloizo Baro, 
no. Balio Graužulio novelės.

4. Režisoriaus J. Jurašo — 
“Saužudys“.

rekor- 
reik-

porą 
leidy- 

klu.

J 1

5. Sadūnaitės teismas,—vai
dinimas.

6. Pasakojimas apie Vinco > 
Kudirkos paminklą.

7. B. Graužulio — Kauno 
radiofono užėmimas ir 1941 m. 
kilimas.

8. Kun. V. Bagdanaviėiaus 
—Bažnyčia moderniam pašau 
lyje ir Religinės mintys.

9. Mediciniški patarimai.
10. Skautų dainos, šokių 

muzika.
11. Tautosaka, mokslas, pa

tarlės, priežodžiai, pasakos.
Juostelės siunčiamos gavus 

didesnį voką su užsakytojo 
adresu ir 35 m.c pašto ženklu.

■ ir pagal išgalę mažą 
ar pašto ženklų.

Turint galvoje, kad 
rie vyresnio amžiaus
sunkiau naudoja- spausdintą 
lietuvišką žodi, juostelių klu
bas patarnauja seniorams pa
žinti šių dienų aktualijas.

Magd. šulaitiene

čekutį

kai ku- 
žmonės

I KATINŲ KALBA
Šunų parodoje demonstruoja

mas kalbėti sugebąs šuo.
— Kaip vadiniesi? — klausia 

I jį jury narys. Tyla.
I — Gal sugebi ką nors pasaky
] ti apie savo šeimininką? Tyla.

— Tad pagaliau ką tu moki?
Gal moki svetimų kalbų?

Į šį klausimą šuo linksmai 
suvizgino uodegą.

— Miau... Miau...

garsiai praeiviams giria savo 
piekę — kažkokį jaunystės elik- 
sirą.

! — Žiūrėkite į mane, — jis
Į šaukia. — Esu stiprus, atrodau 
jaunas, nors man jau 130 metų.

Vienas netikintis Tamošius 
pakraipęs galvą klausia greta 
stovinčio kito:

— Tai kaip atrodo, ar jam 
gali būti tiek metų?'

— Negaliu pasakyti, — atsakė 
gretimasis; — aš pas jį tarnau
ju dar tik 90 metų.

* * *
Nėra reikalo skaityti • •

— Kokius laikraščius skaitai, 
poniute?

— Jokių, kadangi pas mane 
. kasdien ateina kaimynė, tai vis
ką sužinau. ‘

£ * *
KRITIKAS

vieną savaitę: pheš dyį (lien^, Augščiausias Kanados Tęismąs ąt-i bio normą, už darbo,
valandą.? J on. K,kad as

KANADOS ASBESTO ĮMONIŲ LIKIMAS I
Kanados “Nepr‘klausomos Lietuvos” savaitraštis 

,Įjovo 2 d. nr. pranešė, kad Quebec’o premjeras Rene Le- 
.vesque paskelbė, kad PQ yra pasiruošus i____________
JAV-bėms priklausančias Asbesto Įmones dar prieš rin
kimus balandžio 13 d., jeigu kompanija nesiderės su pa
sitikėjimu. (“N. L.” stako, kad joms neaišku, ka? tuo. 
gorėta pasakyti).

metė Asbesto prašymą uždrausti nusavinimą.
Liberalų, paiįtijos lyderis sijiįę Asbęsto plo

nių nusavinimą atidėti, iki pp. linkimų, nes. tai bi^tų tei
singiausia. (Dabar toks žingsnis, neskaitant jo neprak- 
tiškumo, būtų galima interpretuoti kaip priešrinkiminę 
manipuliaciją).

Mūsų žiniomis, Asmesto įmones nusavinti esą nori
ma tik dėl to, kad jų Įmonių vadovai nesilaiko sveikatos.

mas tiem^ dą^;l^įųmkams, ku-! 
rie priimti dirbti tarpvalstybi
nėje užsienio prekyboje arba 
prekių gamyboje šiai preky
bai, Įskaitant dirbančiuosius J 
artimai giminingoje tiesiog 
ginėje svarbioje gamyboje.* 
Tose darbovietėse dirbantiems!

minimali nis 
uždarbis pritaikomas.

nacionalizuoti apsaugos nuostatų. Gydytojai tviętnią, kad darbai asbes-j įr ,js padidialas 
to įmonėse darbininkams išsaukia vėžio susirgimą. Su to- , • . , . . A -T K j _ *___ ’ _ Ikia problema susiduria ir Amerikos asbesto Įmonės.

' “ Pr. Petitas

Linksmų ir laimingų Velykų švenčių
DRAUGAMS LR RĖMĖJAMS

UNIVERSAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

l T R U N ? i
\ A. Čepulis, LB Socialinio 
lį lubo reikalu vedėjas, nuo ko. 
P J yo 31 d. paguldytas Į I

i Burg ligoninę, kanib. 329.
{ galima lankyti nuo 1--2 ■
j p. ir nuo 7—8 vai.- vak. Klubo ■ ^jno
Į reikalais galite skambinti pir- 

miininkui Pr. šului (vakarais
■ po 7 vai.) tel. CL -l-79&>.
■ Visi pažįstami A. Čepuliai 
įlinki greit pasveikti ir vėl Įsi-j 
! jungti į socialinį:
į bą.

DIREKTORIAI IR VALDYBA
Pagal American 

phics žurnalo prauešimą. 32G 
moterų 65 m. amž, ir vyrės-, 
yra vienos, palyginus su 17% 
vyruotoje pačioje amžiaus ka
tegorijoj. J

RAUL J. RIDIKAS 1’rezidentas

NORBERT JANKOWIUZ, Vykdomasis Viceprvz. ir
Sekretorės pa v ad u f»t < <; a - 

GRAŽINA MICEVIČIUS.......  Viceprez. pavaduotoja
ir Sekretorės pavaduotoja

Iždininkė

K. M. AUGUST ' 
R’TIN E HA-RTNFTT 
EVI LYN 1 YTHCKE 
NORBERT LXN'KOWICZ 
RAI L J. RIDIKAS

' M c \ RYIKI'S 
LAURAINE VEZIS 
ULEI AN A. TOTH 
ARTHUR E. TEM.OSA

į LOAN ASSOCIATION
CHICAGO, Il 60608

-T’?’

Tltefona&t* 424.-3^70
fN0€R

mmImi

psjchotęrapija

Vienas protinis ligonis
| skųstis savo psichiatrui:
Ūkas kad mane pagydėtel Anks 

: fęiau aš manydavau, kad esu 1' JĮNapoleonas, o dabar žinau, 
kad esu niekas/6

ėmė 
“Tai

PROFESIJA PROFESIJAI 
NELYGI

Berne, Šveicarijoje, gydyto
jų kongreso metu, netoli lifto, 

’ vienas iš kongreso dalyvių 
-■Į*' kalbėjosi su grasia blondine. 

Loms staiga atsidaro liftos durys ir 
'*lL pasirodo gydytojo žmona. Jis 

'• D’J skubiai su gražuole atsisvei 
, _._j ir nuskubėjo pasitikti 
i žiiioną, kuri Įkyriai akimis 
I sekė nutolstančią gražuolę.

— Kas per viena ši gt;ažuo- 
' lė, — paklausė, žmona.

—O tai, grynai profesinė pa- 
sriLes dar. I žintis, — paaiškino gydytojas 

Kaimynas, žmonai.
— Profesinė pažintis? — 

■ klausimą pakartojo žmona.
— Apie kurią profesiją tu 

kalbi: apie savo ar apie jos?
* * *

STIPRESNIS Už STIPRUOLI
Londono cirke stipruolis iš

spausdavo citriną ir pasiūlydavo 
j 1.000 svarų tarn, kad išspaus dar 

nors lašą. ’Aišku, niekam nepa- 
> vykdavo, kol vieną kartą smul
kaus sudėjimo žmogelis iš iš
spaustos citrinos išsunkė dar vos 
ne pusę puodelio skysčio. Pri
trenktas stipruolis paklausė:

VAKARYKŠTIS CTA
TIKĖTAS

beViena senyva moterėlė 
laukdama autobuso pastebėjo 
pamestą autobuso persėdimo ti
kėtą (.transfer!), kuris pasirodė 
vakarykštis ir jau rengėsi mesti 

i šalin, bet pagunda paėmė pa- 
- *_ bandyti juo pasinaudoti. įlipusi 

į sustojusį autobusą padavė kon- 
. duktoriui.

vieųas
skun-

mano

Deniogra-

— Man gaila, leide, bet šis ti
kėtas yra iš vakar dienos. — 

‘pastebėjo konduktorius.
— Tai dabar pats pamalei, 

kiek ilgai žmogus turi autobuso 
laukti! — atsakė ji.

*
VAISTAS

Atbėga į redakcija 
korespondentas ir 
džiasi:

— Atsitiko nelaimė;
trijų metų sūnus pagriebė ir 
sudrskė į žmotętįus mano 
straipsnį apie pasaulinę revo
liuciją.

— Tai nepaprastas vaikas; 
toks jaunas, 
jūsų straipsnių
kė redaktorius.

o jau supranta
verte, -atsa-

tokių žmonjų.

STEBĖTINAS
’ Neapolyje prie 

uvėlės stovi jos
mažos krau- 
savininkas ir

5 Yra daug 
kurie nosį riečia, užuot ją nu
valę.

❖ * *
S Kiekvieno sužmonėjimas — 

tiesiausias kelias į savo artimo 
laime. (Gyvenimo tiesa)

JŪS KLAUSIATE, 
i MES ATSAKOME

KL. Malonėite paišinti kam 
' taikoma^

įstatymas? Girdėjau, kad 
įstatymas
padidino mini malinio

P'cderalinis darbo 
tas 

paskutiniu metu 
uždar-

— Mokesčių rinkėjas, — at- 
kė žmogelis. FI

TAVE A T S I M E N U

Atsinenu Taye dažnai, o senas Vilniaus mieste, 
Tavin svajonėse ir sapnuose grįžtu.
Atsigulu i žemę šiltą, šiltą, 
ir amžjnąi miegu, miegu...,
Ir rodosi: širdis nepaprastai ramią! suplaktų, 
(Jei būtų ners lašelyje gyva!)
Bet jos ramybės niekas nesuprastų, 
net mylimoji per mirtį tapus artima. 
Atsimenu, Vilniau, Tavo bokštus, 
saulėleidį ir Tauro kalną vakare, 
kai žaisdavo^ kariąis, gyvenimu ir laime sotūs; 
tik buvom W maži, kad gintumėm Tave.
0 būtumėm Tave, kaip kūdikiai apgynę: 
iš sniego pastatytumėm aukotas pilis, j 
Prikeltumėm iš dulkių Gediminą, 
kad laisvėje sroventų Vilnelė ir Neris!

Algimantas Pagėgis
(Iš Sūduvos leidinio “Elegijos" rinkinio) J — Naujienos, Chicago. HL Friday, April 10, 1981

Euphrosine Mikužiūtė
' L if 

tMt i iij .mj* - t'

Susivienijimo Lietuvių Atletikoje iždininkė



M. ŠILEIKIS

1 (Tęsinys)
Jonas sumišo, norėdamas nuo 

draugo paslėpti savo nelaimę, 
bet nesusigaudė kaip.

. — Gal žinai, Vincai, kur kam
barį nuomai ? šiandien nutariau, 
pasiieškoti sau naujo kambario. 
Mat, senajame jau atsibodo gy
venti, kita vertus, labai šaltas 
kambarys.

— Hm, — sumykė Vincas 
Saikus. J !

— Būtinai! < U
— Ar gi jau taip skubįai rei

kia? Palauk kokią savaitę ir 
gausi. Aš žinau gerą kambarį, 
kuris tau patiks.

«— Negaliu laukti, — atsakė 
Jonas. • * '. i

— Matau, kad negali. Užtat:ir 
bėgai, kaip pakvaišęs. Gal šei-. 
minirikė išvarė? f

—J Ne šeimirfinkė, bet šeimi
ninkas. 5 .. ' ■ : U •'!

— Šitaip! Dabar suprantu ta
vo bėdas... j 
' yąik^io^į.

lĮįambario ieškodamas ir nesu
rado. Grįžo namo nusiminęs ir 
įjodamas : Poąinus, manyda
mas, kad dabar tai tikrai jis su- 
jfels triukšmą, dar ir kitiems pa
sakys visą istoriją. Jis įėjo pu
momis į savo kambariukąįį jajjis 
(fąmas kaltę, bst turėjo’ yjltĮęs, 
kad viskas pasibaigs gerai. Juk 
<§a tik nesusipratimas tarp jy- 
ę^iejų. Jis nemanė, kad Alena 
dėl jo pamestų vyrą ir du^ąi- 
lĮus. Jis Alenos nesuviliojo, nė] 
tižiais žodžiais, nė prižadėji- 

ais, net jokių dovanų jai ne- 
pirko, išskiriant < viena *. atvejį,, 
l|ai su ja buvo nuėjęs į koncer
tą ir su jos vyro? sutikimu. Jo- 
ifes galvojo: ar gi dėl šito vy-*rąs supyko, kad vėlai iš ko'ncer- 

sugrįžome? Negali būti.
C Jonui prisiminė Alenos, links
mas pašnekesys, kai ji ateidavo 

jo kambariuką su vaikučiais 
įsikalbėti. Ji mėgo skaityti 
apysakas, eilėraščius. Vieną kar- 
tž ji anešėį jam parašiusi vaiz
delį paskaityti, norėdama žinoti, 
įr gerai parašė. Josios rašinėlis 
tįuvo pavadintas “Meilės roma
nas”. Jis Sunkiai išskaitė Alenos 
rankraštį, bet susidomėjo. Ji pa 
5įaizdąvo? vienos, mergaitės vąr- 
gps ir truputį laimingesnių juo- 
jĮjentų, tiktai mintis supainiota 

pilna gramatinių klaidų.
S Padėjęs Alenos irankraštį, at-

sargiai žvilgterėjo pro langelį į 
šeimininkų kambarį, bet prie
blandoje nieko gerai nesimatė. 
Nebuvo nė Alenos, nė jos vyro, 
tiktai du vaikučiai žaidė, lovoje 
pasodinti. Buvo išvargęs, nė dra
bužių nenusivilkęs virto į savo 
lovelę ir užmigo.

Alena buvo kažkur išėjusi. 
Kai sugrįžd, vaikučius rado be
miegančius. Paties Pošiaus ne
buvo namie. Alena manė, kad 
Jonas dar pareis namo. Gal pas
kutinę naktį jis čia nakvos?

AŠ*jam nė patalo dar ne
pataisiau, — atsiminė Alena. — 

į Jis pas mus buvo geras žmogus, 
I teisingas. Mano liūdną gyveni- 
mą. užjautė, manęs gailėjo, kai 

Į hš jam pasakojau apie savo gyr- 
venimą. Dabar neturėsiu šu kuo 
pasikalbėti,■■ pasiguosti, ' tokio 
žmogaus, kuris mane suprastų. 
Aš jo laukdavau namo parei
nant iš darbo, tada man būdavo 
linksmiau, kai jį matydavau. 
Jis-.-.linksmas ir . gerps .jaur.i- 
^afe-? ?

K. Šklėrius Estės portretas
Alena palengva ėjo, tarytum i 

kažko bijodama^ tamsiu priean- į 
giu į Jono kambarį. Suradusi 
lempų, užžiebė ir pastatė ant negu man. Jūs eikite sau, o aš grįžtant. Ištisas valandas sėdė

jau prie lango, laukiau tavęs, 
glėbį, O tu iki vidurnakčio nepasiro- 

dydavai. Jeigu tu sustosi gerti, 
aš pasiliksiu prie vaikų ir tavęs. 
— Alena pradėjo verkti.

Jonas, pasiėmęs paltą, išėjo 
laukan.

staliuko. Jonas gulėjo suversto- * pasilieku su savo vaikučiais, 
je lovoje, tokioje, kaip ryte bu-J Alena puolė vyrui į 
vo palikęs, ir ramiai miegojo, j verkdama.
Ji, žiūrėdama į jį su dideliu j —Suprask, Motiejau, 1 
gailesčiu, paslinko arčiau, kaip 
motina migdydama vaiką. Pri- 
ktaūpūsi prie lovos, priglaudė 
savdįitipas prie jo veido.

id aš 
paskutinius ketverius mitas gy
venau vieniša. Laukdavau tavęs 
kiauras dienas ir naktis m.ino'

‘ 3tinas, staiga pabudintas ir iš-Į 
gąsdintas, šoko iš lovos.

— šššš, — Alena ramino jį. 
— Tu sergi? Kliedi... Nusira
mink, Jonai.

— Ne, aš nesergu, — atsakė 
Jonas.

Pošiūs, patylomis įėjęs į vir-l 
tuvę, žiūrėjo per langelį į Jonei■ 
kambarį ir laukė, kas toliau j 
bus. Jis dabar savo' akimis matė i I 
tikrą vaizdą, kuris atidengė pa-1 
slaptį. Jis matė gyvenimą, ku-I 
riame yra žmogaus laimė ir’ 
prasmė gyventi. Jis nebandė? 
nieko bloga daryti juodviem už 
apvylimą ir panieką. Jis suprato 
savo kaltę. Jo kerštas suhliuš- 
ko. Jis, priėjęs prie Alenos ir Jo
no, pasakė: .

— žinau savo padėtį, taip pat 
ir jūsų, neužstosiu jums kelio 
prie laimės. Jūs jauni, tai ir gy
venimas jums rūpi gal daugiau,

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
TREMTYJE REIKALAI

Lietuvos šaulių Sąjungos Tremtyje vadovybei nepajėgus 
išspręsti Sąjungos vidaus reikalų, Garbės Teismas paprašė 
JAV teismą panaikinti pirmininkei sušauktą nelegalų Sąjun
gos susirinkimą ir įsakyti vadovybei .prisilaikyti veikiančių 
Sąjungos 'įstatų.

Naujienos neskelbė tarpusaviu šaulių Sąjungos nesusipra
timų, kol nepasibaigė byla JAV teisme. Byla tęsėsi apie 10 
mėnesių, teismas posėdžiavo 12 kartų. Ji pasibaigė šių metų 
kovo 6 dieną, šiandien Naujienos skelbia teismo sprendimą, 
o vėliau paskelbsime įdomesnius teismo eigos metu keltus 
klausimus ir padarytus susitarimus. Šis teismo įsakymas pri
valomas visiems šauliams. Pradėsime nuo teismo visiems šau
liams privalomo įsakymo.

Cook Apskrities Apylinkės Teismas.
Illinois

Apskrities Skyrius, 
Chancery Padalinys

Ieškovai: Marijonas šnapštys, 
Jurgis Baublys ir 
Leonardas Šulcas.

/ NO 80 CH 2957 Atsakovas: Karolis Milkovaitis,

f

me

smėniškai ir kaip L.Š.S.T.
entro Valdybos Pirmininkas.-

SUTARTAS ĮSAKYMAS ' J91" J."', vasario ’« va‘ 
: dmamoji Lietuvos Taryba savo 

,i byla paskirta posėdžiu* tiks-I, deklaracijoje paskelbė> jofi yra 
svarstyti visus prašymus ir atslatGina Lietuvos nepriklau- 
smas, išklausęs advokatus ir • soinybė; ir dar pabrėžė, jog pa
is priešteisiamajėme pasitari- ma(us Lietuvos valstvbei

ir Teismas būdamas pilnai' Rustatvti steigiamasis' Seimas, 
ormuutas bei susipažinęs su ■ kuris bus sušauktas 1920 in „e.

\ gūžės 15 (L Ir tos datos — Va
sario 16 ir Gegužės 15 — buvo 
nustatytos kaipo svarbios lietu
vių tautinės šventės.

Kiekvienais melais tos šven
tės Lietuvoje buvo gražiai mi
nimos, ir žmonėms įkvėpdavo

mmenta s bei rasdamas, kad 
sinas turi pilną jurisdikciją 
ininkams bei svarstomam da
ili, o taipgi rasdamas, kad 
kviena šalis privalo vėlei i 
kti savo atitinkamose pozici- 
e, kaip tai buvo pirm išky- 
t priešingumams, 
<sta šis procesas, ir kad 
ems šalims kaip teisėtai iš- 
ktoms į LšST Centrinius Val- 
nuosius Organus yra naudin- 
usia, kad kiekviena šalis tęs- 
savo veiklą savoje jurisdikci-;
e pagal įstatymus, principus 11>, 
Sąjungos Statulą

Lietuvių tautinės šventės

, dd kurių jįįntį, jog visada reikia tinka-
1 -M .1^ y-l , *

j niai rūpintis Lietuvos valstybės 
l visokeriopa gerove.
j Gegužės 15 d. tautinė šventė 
j žmonėms atrodė labiau patogi 
, tuo atžvilgiu, nes visokioms iš- 
j kilmėms būdavo patogus šilto

kas oras. Ypač jaunimui būda
vo patogu tokioje šventėje da
lyvauti, ir tie jaunieji žmonės 
savyje pajusdavo didesnį norą 
išlaikyti lietuvybės pažymius.
'Tokioje Gegužės 15 d. šven

tėje visiems žmonėms būdavo1 
įdomu išklausyti Steigiamojo 

į Seimo narių paruoštus yi^pke- 
Į riopus įstatymus atsikūrusiai 
į Lietuvos nepriklausomybei.
! 1926 m. gruodžio 17 d. įvyko

ŠIUO ĮSAKOMA:
<ad 1989 m. kovo 22 d. Koh
erencijos nutarimas yra anu- 
iuotas bei panaikintas, 
tad 1979 m. rugpiūėio 16 d. 
Garbės Teismo nutarimas yra 
anuliuotas bei panaikintas, j

3. kad šio Teismo Laikinas Drau- j 
dimo Įsakymas, paskelbtas i
1980 balandžio 30 (apytikriai) j Lietuvoje valdžios 'perversmas;
dieną, yra anuliuotas bei pa
naikintas,
kad ši byla yra šiuo įsakymu j prje§ Steigiamojo Seimo narius, 
nutraukiama, bet ^Teismas pa-į Kai ygoy m. prasidėjo gegužės 
siląiko jurisdikciją tikslu tiž-. mėnuo, tad daugelis žmonių lau- 
tikrinti šalių prisiderinimą Gegužės 15 d. .-tautinės šven- 
prie šio Įsalcymo sąlygų bei naujos valdžios parei-

; gūnai ėmė aiškinti, kad Gegu- 
į žės 15 d. šventė jau yra panai- 

5. kad Teismas neranda teisėto kjnta £aį kurje fOs naujos val:

4.

užtikrinti šio įsakymo privers
tinį vykdymą,

pagrindo atidėti šio' Įsakymo 
vykdymą ar apeliaciniai ap
skųsti šį įsakymą.'

Vardas: O’Donnel and Murphy 
Ieškovų advokatas.
Adresas: 55 East Monroe St.
Chicago, Ill. 60603
Tel.: (312) (neįskaitomas)
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Morgan M. Finley 
1981; Kovo 6>
Teisėjas Albert S. Porter 
(Parašas neįskaitomas) — 
Sekretoriaus padėjėjas.
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

A Kur galima netik išgerti, bet ir gerai pavalgytu

j WALTER ir ELIZABETH MISEVICH, Sav. 
CAROL MISEVICH - CARROLL, Mgr.

2200 West Cermak Road Chicago, Hl.
Telef.: Virginia 7-8874

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ | 
linki visiems savo klientams ir draugams §

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENfi

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

f

sidėti Lietuvos karaliaus 
niką.

Ir šiais laikais kai kuriose pa-; 
šaulio vietose neprisimena m ;r 
antroji mūsų tautinė šventė 
(Gegužės 15 d.), o tik pirmoji- 
tautinė šventė (Vasario 16 d.).

A. Kelmutis

vai-

ir tie naujieji valdžios pareigū
nai pasireiškė priešininkais

džios pareigūnai, norėdami ap
raminti žmones, ėmė skelbti, jog 

i tokia šventė nukeliama į Rugsė- 
t jo 8 dieną, prisimenant 500: me
tų sukaktį nuo Vytauto' Didžio
jo kunigaikščio, pasiryžusio už-

MIAMI, FLA..
Steigiamojo Seimo minėjimasz' 

Šaulių gegužinėje

1981 m..-balandžio 25 dieną' 
Aušros šaulių kuopa rengia ge->: 
gužinę Haulover Beach Parke-? 
(Įvažiavimas iš Collins Avenuėįf 
prie parko pavadinimo iškabos 
—- lentos, maždaug 130 gatvė.)

12 vai. dienos bus keliolikos' 
minučių Steigiamojo Seimo mi-. 
nėjimas. Po minėjimo, rengėjai 
patieks priešpiečius ir šauliį. 
pagamintų kepsnių su kava.

Parko administracijos nuo
statai nedraudžia vaišintis ,įę. 
stipresniais gėrimais. Rengėjai 

’pardavinės tik taip vadinamus 
‘‘minkštus” gėrimus. PaįvairU 
rūmui bus plokštelių ar juoste
lėse įrašytos muzikos; NoĄh- 
tieji galės pasimaudyti’ Atlante 
ar “pasisaulyti” paplūdimyje. 
Yra kambariai persirengimui .ir 
apsiplovimui.

Gegužinė vyks pastoginėję, p 
ir atviranie ore. Atsivežusiems 
savo staliukus ir kėdeš bus pre- 
ga palošti šachmatais ar ir pa- 
kortuoti. j

Kuopos valdyba nuoširdžiai 
kviečia VISUS dalyvauti ir sma
giai praleisti šeštadienio popietė.

■ P. š. *

Iš “šluotos” humoro

— Dar hešusirašiaū ir nesu 
prisirašiusi, nes su busimuoju 
vyru gyvenu bandomąjį laiką." 

r m .. ' (Iš pšaiaiškinimo) -

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

« 2TFESTINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • kosmetikos ėeikmenys .
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Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.Sn Registruotas n
U? Tek 476-2206 - :
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LTTkRATuRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokslo

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinoį 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis fr 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varei) 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83. ;

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

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių kny^ 
parduodama tik už 82. »

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašaus^p 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės įr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu^ 
bet kainuoja tik S3. *

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

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoačenko kūryba, J. Valalčti 
vertimas. 200 pal. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. H&lsted St., Chicago^ 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolery persiuntimo maldoms^

I — Nauila&oa, Cbicagc^ DL Friday. Asui JLO. 1981.
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White Plains išvados ir Alg. Gureckas
Algimantas Gureckas, jau pakankamai pagarsėjęs, 

ir jo vardas spaudoje dažnai minimas, ypač po to, kai 
jį VLIKo Valdyba paprašė apleisti posėdį, neseniai 
Drauge (žiūr. kovo mėn. 21 d.) ėmė komentuoti White 
Plains konferencijoje priimtas išvadas, liečiančias san
tykius su pavergtaisiais Lietuvos tautiečiais. Jis tikėjo, 
kad paskelbus minėtas išvadas, tuo ir baigsis šiuo klau

simu nesantaikos, nes tai anksčiau ilgai skaldė ir kirši
no visuomene.

y c*
“Paskelbus minėtos konferencijos išvadas,—rašo jis, 

ginčąi. nurimo ir tarpusavio įtampa atslūgo.” Dėl to jis —- a,, ^.į j -* ’ • ' .
buv.o patenkintas, kad mūsų visuomenę jaudinusį klau
simą veiksniams pasisekė vieningai ir poveikiai išspręs
ti. Bet A. Gureckas ir vėl neramus, nes White Plains iš
vados iškraipomos ar net ignoruojamos. Todėl jis baimi
nasi, kad gali ir vėl iš naujo iškilti ginčai. Tokio iškrai
pymo bei nesusipratimo ryškus pavyzdys Lietuvių Mo
terų Federacijos klubo laiškas, atspausdintas Drauge 
vasario mėn. 10 d. laidoje, dėl jaunimo kelionių Į Lie
tuvą (jis nerašo okupuotą).. Jis pykta kam šis klubas už
sipuola Algimantą Gečį, būk jis netiksliai aiškina White 
Plains konferencijos išvadas, nes Federacijos moterys 
reikalauja šių išvadų netaikyti pateisinimui ekskursijų 
į pavergtą Lietuvą per “Tėviškės” draugiją.

Todėl jo priekaištas, neva neteisingai minėtos išva
dos komentuojamos, verčia atsiliepti ir paklausti, kodėl 
A. Gureckas pateisina per “Rodinos” draugiją ekskur
sijas? Ir ar tikrai White Plains konferencijos išvados to
kioms ekskursijoms per minėtą draugiją pritaria? Be 
to, reikia atkreipti dėmesį Į tai, kad jie nebemato skir
tumo tarp Inturisto ir “Tėvškės” draugijos, girdi, abi 
šios institucijos yra Maskvos Įsteigtos.Tiesa, kad jos abi 
Maskvos Įsteigtoss. Bet tarp jų yra skirtumas, kuri tu
rėtu A. Gureckas žinoti.

A. Gureckas klausia, kuo geresnės kelionės, jei ke
liaujama per Inturistą? Iki šiol niekas to neklausė, nes 
visi žino — kodėl. To neklausė nei minėtas Lietuvių Mo
terų Federacijos klubas, nes šio klubo moterys žino skir
tumą. Jos manė, kad skirtumą žino ir A. Gureckas. Juk 5 7 5

visi žino, kad “Rodinoa“ draugija yra Maskvos Įsteigta 
ir skirta laisvojo pasaulio lietuviams mulkinti,o ypač vi
lioti jaunimą vykti į pavergtą Lietuvą. Taip pat yra ži
noma, kad, važiuojant per Inturistą, reikia apmokėti už 
kelionę ne tik šimtus, bet ir tūkstančius dolerių. Tuo tar
pu “Rodinos” draugija, kuri lietuviškai vadinama “Tė
viškės” draugija, nuo Rytų Berlyno veža į okupuotą 
Lietuvą dovanai, o ekskursantai yra “generolo” Petro
nio globojami, kaip šios draugijos svečiai. Tai toks skir
tumas. Kodėl “Rodinos” d-ja yra taip užinteresuota iš
eivijos jaunimu, o ypač Vasario 16-sios gimnazijos mo
kiniais, tai aišku ir be komentarų. O gal A. Gureckas sa
kys, kad klaidingai tvirtinama, nes ekskursantai neve
žami veltui. Tada jam patarčiau pasiskaityti tame pa
čiame Drauge,prieš kiek laiko atspausdintą šios gimnazi
jos mokytojos Grybinaitės laišką.

A. Gureckas priekaištauja Lietuvių Moterų Federa
cijos klubui, kodėl minėto klubo moterys taip klaidingai 
įsitikinusios, kadangi A. Gečys, būdamas tos konferen
cijos dalyvis, gerai žino ir gerai supranta tas išvadas, 
kurios leidžia kiekv.išeivijos lietuviui naudotis tomis kon
ferencijos išvadomis, pagal savo nuovoką ir sąžinę. Man 
rodos, kad ne tik Lietuvių Moterų Federacijos klubui 
yra aišku, bet ir kiekvienam lietuviui, kuris turi sąžinę, 
kad per “Rodinos” draugiją išvykoms į okupuotą Lietu
vą naudotis negalima. O jei ji veža mūsų išeivius, o ypač • 
jaunimą, dar dovanai, tai ir labai naiviam bei pasimetu
siam lietuviui turėtų būt aišku, kad “generolas” Petro
nis turi tikslo patarnauti ne lietuvių tautai, o okupan
tui, padėti klastingiems okupanto tikslams siekti. Ko
dėl A. Gureckas iki šiol to nesupranta?

Pagaliau, jei White Plains konferencijos išvados 
leidžia naudotis “Rodinos” draugijos patarnavimu. vyk
ti į okupuotą Lituvą, tai kiekvinas .lietuvis patriotas, 
turėdamas sąžinę ir tautinę nuovoką, negali pritarti to-, 
kioms išvadoms? Jos turėtų būt nedelsiant atmestos, ne
paisau, kad ir visuomeninių reikalų vadas Alg. Gečys 
už jas balsavo. Pagal A. Gurecko tokį minėtų išvadų aiš
kinimą būtų patarnauta tik “Rodinos” draugijai, 
kitais žodžiais tariant, patarnavimas okupanui. Jei’

1

ANTANAS PLEŠKYS

VLIKo pirm. dr. K. Bobelio pranešimas
(Tęsinys)

Prieš keletą metų, kur lik So
vietų Sąjunga ėjo, vis nešė lai
mėjimus savo sistemai. Dabar 
pažiūrėkime, Pietų Ameriką 
beveik jau visą prarado: ir Ar
gentiną, ir Urugvajų, ir Čilę, ir 
Perų, ir Braziliją, ir Venecuelą, 
ir Kolumbiją. Jau tie Sovietų 
S-gos marksistiniai diktatoriai 

|iš visų tų kraštų išstumti. Nė

kai kuriose valstybėse, kaip Do
minikos Respublikoj, arba Hon
dūre, Kosta Rikoj. Jie praranda 
savo įsigalėjimą San Salvadore, 
Nikaragvoje. Dar jie stipriai 
laikosi Kuboje.

Jeigu jūs stebite spaudą, jūs 
pastebėsite, kad paskutinių še
šių mėnesių bėgyje jūs apie Cas
tro beveik nieko nsbegirdite. 
Staiga jis nutilo todėl, kad jis 
bijo kalbėti, nes jis pats jaučia, 
kur jis yra priėjęs. Ir kada even
tualiai Salvadoras ir Nika
ragva grius (ko, nėra abejonės, 
jog šis klausimas bus greitai, iš
spręstas), tada, aišku, ateis eilė 
ir Kubai.

Šioj mūsų hemisferoj Sovie
tų Sąjunga jau pamažu eina j 
pralaimėjimą, kuris gal būt darvūno jų ten jau nebėra. Visos

yra antikomunistinės dešinio • įėra tokž'a^iuopFamas k' taip 
bloko vyriausybės, kurios ais- i aiškiai ir sli iaj lnatmnaSj bel 
kiai nusislaciusios prieš tą j 
marksistinę - leninis tinę liniją, 
kuri, apart teroro ir žudynių, 
nieko gero neduoda.

Dar jie turi šiek liek įkėlę koją 
į Centrinę Ameriką, bet ir čia 
jie jau pradeda eiti prie pralai
mėjimo. Jie netui jokios įtakos

išvadas, nėra. Ir dar priduria, kad neatsakinga aiškinti 
veiksnių nutarimus, imtis jų laikymosi priežiūros ir 
tuos nutarimus pagal savo skonį išplėsti ir iškreipti. £ia 
A. Gureckas parodė savo labai siaurą— raidišką komen- 
tavimą/ Ir kaip reiktų tokį jo aiškinimą suderinti su anų 
laikų; dvasią,- kai mūsų-.:politiniai veiksniai buvo pada'rę 
išmintingus patarimus išęvijos lietuviams, vengti ben
dradarbiavimo su okupantu ir jų pastatytais patikėti
niais. Leido bendrauti tik privačiu pagrindu, su giminė
mis ar artimus, remti ekonomiškai suvargusius ir oku
panto apiplėštus tautiečius krašte ir Sibiro tremtyje 
esančius.

toks A.Gurecko aiškinimas tikrai butų teisingas, tai jau ( Aišku, okupantui toKS tvirtas mūsų laikymasis ne
laikąs mūsų veiksniams jas atmesti, nes LB-nės vadai, i galėjo patikti. Jis ieškojo būdų kaip įsibrauti į mūsų 
nuslydę nuo sąžinės ir tautinės nuovokos, jas aiškina j tarpą ir palaužti jnūsų atsparumą. Su apgailestavimu 

reikia pripažinti, kad jam.dalinai tas pavyko. Ir tai su 
pagalba tų, kurie, atrodo, turėtų žinoti, ko okupantas 
siekia. Ar tas A. Gurecko aiškinimas ir kartu daromas 
jo priekaištas minėtam klubui nėra kelio tiesimas oku
pantui įsibrauti į išeivijos tarpą? Bet jei toji konferen
cija leido naudotis tais nutarimais, kaip jis rašo, pagal 
savo sąžinę, tai Lietuvių Moterų Federacijos klubas ir 
komentuoja pagal savo turimą sąžinę. O priešingai, at
rodo, kad A. Gureckas tuos nutarimus komentuodamas, 

toks šios Federacijos įspėjimas savo sąžinės nepaiso. Tat, prieštarauti minėtam klubui, 
jo tvirti- nėra garbinga, kuris vadovaujasi sąžine ir tautine savi

garba. Juk negalima to paneigti, kad minėtasai klubas, 
įspėdamas ekskursantus nevykti į okupuotą Lietuvą 
per “Rodinos” draugiją, nebūt pasirėmęs savo sąžine 
ir nuovoka.

Gaila, kad LB-nės vadų dukros, o gal ir kaikurių jų

okupantui palankia dvasia.Toks jų aiškinimas Įneša išei- 
vijon nemažai pasimetimo. Į tokį A. Gurecko aiškinimą 
visuomenė ir iš mūsų veiksnių laukia autoritetingo mi
nėtų išvadų komentavimo arba jų panaikinimo. Jau ga
na pilti vandenį ant okupanto malūno.

A. Gureckas nepatenkintas Lietuvių Moterų Fede
racijos klubo įspėjimu. Mat, anot jo, moterys neturėtų 
pasinešti nurodinėti nei tėvams, nei jaunimui, kaip ir 
kada galima ar negalima Lietuvoje (nerašo okupuoto j) 
lankytis. Jo manymu, ■ 
yra priešingas minėtoms išvadoms, kadangi, 
nimu, tos išvados nedraudžia pasinaudoti eskursijai iš 
tų minėtų viena ar kita okupanto draugija ar instituci
ja. Paskaičius jo aiškinimą, klauso savęs, kur dingo tas 
buvusis atsparumas okupanto atžvilgiu? Buvo laikai, 
kai buvome atsparūs komunizmo baciloms, nors buvo-
me alkani ir beteisiai, bet nepasidavėm okupanto ap
gaulėm.

Jis daro priekąištuą Lietuviu Moterų Federacijos klu-< “jubiliejiniais” metais rado reikalo pasinaudoti “Tė- 
bui, kodėl jos taip siaurai aiškina White Plains nurody-; viškės“ draugijos “malone” ir būti viešniomis “genero- 
mus, būk jie leidžia palaikyti tik asmeniškus ryšius su lo” P. Petronio. Tai kaltė tų, kurie komentuoja White 
giminėmis, artimaisiais, bet ne su okupanto pareigūnais. Plains nutarimus taip, kaip, A. Gureckas.
Jis neigia ir pareiškia, kad tokio apribojimo, pagal tas A. Svilonis

žmonos nepaisė Lietuvių Moterų Federacijos klubo įs
pėjimo, o pasinaudojo A. Gurecko komentarais,. jos net

i visi, kurie seka, gali matyti, 
kad jie pamažu pradeda praras
ti tą savo įsigalėjimą, taip sa
kant, tą “foothold” (kojų atra- 

. mą — atramos tašką), kur jie 
buvo savo koją įkėlė.

Dabar žiūrėkime toliau. Jeigu 
, paimsite Afrikos valstybes, dar 

yra keletas valstybių, kuriose 
jie laikosi, bet irgi pamažu pra
randa savo bazę Angoloje. Da
bar Čado valstybėje, kur veikia 
kartu su Libija, jie dar laikosi. 
Kitas valstybes jie pamažu pra
randa, ir tos valstybės nuo jų 

: nusisuka. Ten vyksta revoliuci
jos, Taip pat jiems yra visiškai 
nesėkminga ir Rytų? Europos, ir 
Artimųjų Rytų Azijos valstybė
se, išskyrus Siriją.

Daugiau kitų valstybių, ku
rios tikrai būtų prorusiškos, 
nėra. Irakas, nors visą laiką'įū- 

' vo daugiau linkęs į rusų pusę, 
šiuo metų, kąi j is-turi militarinį 
konfliktą -su Tranu (buv. Persiu 
ja), bando daugiau blokuotis 
prie Amerikos, nes žino, iš kur 
galės daugiau pagalbos ateiti. 
Irakas savo flirtavimą su So
vietų Sąjunga nutraukė. Iranas 
(Persija), nors yra aiškiai anti- 
amerikietiškas, bet suprasda
mas komunizmą, nenori turėti 
jokių ryšių su Sov. Sąjunga.

Įkėlę koją į Afganistaną, ru
sai dabar jau pusantrų metų ne
gali ten susitvarkyti ir tas juos 
veda prie eventualaus pialaimė- 
jimo. Pakistanas, Indija, anks
čiau buvę aiškiai prorusiški ir 
labai stipriai antiamerikietiškai 
nusistatę, šiandien jau užima 
neutralią poziciją. O Pakistanas 
net priima iš Amerikos ginklų 
ir pagalbos, kad galėtų kovoti su
eventualiu rusų Įsiveržimu, ir 
net viešai padeda Afganistano 
sukilėliams. Kas ten daugiau 
vyksta, mes nežinome, bet, kiek 
matome iš spaudos, ten rusams 
nėra pyragai. Reiškia, tokia pa

dėtis yra aplink Rusiją.
(Bus daugiau)

JUOZAS KARIBUTAS

SALŲ LABIRINTE
(AUSTRALIJA IR JOS LIETUVIAI)

(Tęsinys)

Iš Los Angeles, Calif., į Tahiti, skridome de
vynias valandas, o dabar sako, kad iki Oklando, 
New Zelandija, truks šešios valandos. Žinoma, 
čia tik valandai sustosim prisipildyti kuro. Ap
tarnavimas dėmesingas ir geras; tik tas lėktu
vo purškimas kažkokiais biauriais chemikalais 
erzina šnerves.

Kai pasiekėme N. Zelandijos Eklandą, pra
radome vieną dieną. Susimaišė laikas ir poilsis 
ir valgymo metas visai jau kitas. Reikia laikinai 
priprasti.

Oklando aerodromas išklotas žaliąis kili
mais. Laukuose nepaprastas žalumas, tai ir ae
rodromą jie bando prie gamtos pritaikyti.

Einame per ilgą koridorių, su “tranzit” kor
telėmis rankose ,ir maloniame vėsinamame kam
baryje laukiame signalo. Eisim vėl atgal į tą patį 
lėktuvą. Išpašė iš lėktuvo, būk tai, del išvaly
mo, betgi neperilgai skridimas, bene keturios su 
pusę valandos. Negi būtumėm negalėję baigti 
r:dior.As be to vargingo persėdimo?

Iš OKLANDO į SYDNEIJŲ
T, n s rankinius lagaminus atgal į 

. h ruščMis veidais. Paskutinis kelionės

tarpas. Reikia manyti, kad viskas bus laimingai, 
j Įsimaišo naujų keleivių. Prie manęs, iš kairės, 
sėdi vienas inteligentiškos išvaizdos pusamžis 
vyras. Susipažįstam. Biznio reikaalis skrenda į 
Australiją, zelandietis. Iš dešinės — senukas, 
sakosi, gimęs 1888 m. Jis vežasi draugą, bet anas 
maž kiek už jį jaunesnis. Jie mūsų su zelandiečiu 
pokalbį nutraukė ir prašo padėti užpildyti blan- 

Ikas imigracijos valdininkams. Senukas su klau
symo aparatu, kad jaunesnis atrodytų, užsidė
jęs peruką Jiems abiems užpildžiau blankas ir 
nurodžiau kur turi pasirašyti. Pasirašė, bet iš to 
parašo atrodo, pusiau beraštis. Juokų pilnas. 
Kai zelandietis užklausė, ar jis nebijo tokiame 
amžiuje skraidyti, jis atsakė trumpai, kad gįr- 
di, ar ne visvien kur jis mirsiąs. Nuostabių žmo
nių yra šiame pasaulyje. Kai kurie mūsų žmo
nės bijo pajudėti, būdami tik septintoje amžiaus 
dalyje. Ir tas optimistas išsisakė esąs Italijos 
emigrantas. Su apetitus suvalgė patiektus pie
tus ir dar, priedo, čerkutę išgėrė. Kai išgėręs įsi
smagino, man, draugiškai per petį suduodamas, 
papasakojo, kaip jis prieš išvykdamas polką dar 
sušoko.

Į ADELAIDĖS LIETUVIŲ DIENAS

Gruodžio 22 d. O aš, tik pernakvojęs Sidnie- 
juje, skrendu į Adelaidę, kur žadu praleisti šven
tes ir Lietuvių Dienas. Tam ir važiavau, kad ga
lėčiau truputį išsiblaškyti, nes A. A. žmonos ne

įtikimas mane labai pribloškė.

Vietinis Anasett lėktuvas nedidukas. Gal po
ros valandų skridimas, atrodo, ką tai reiškia. Ne
žinau, gal pasitaikė audros, kurių čia netrūksta, 
bet mūsų lėktuvą trankė ir mėtė. Jau maniau, kad 
prisireiks jūros liga pasirgti. Kai, pagaliau, nusi
leidome Adelaidės aerodrome, buvau laimingas.

Iš lėktuvo, tiesiai per lauką, iš atvažiavusių 
trokų traukia keleiviai savo lagaminus. Niekas 
netikrina, niekas nekreipia dėmesio kas kokį la
gaminą pasiima. Dar čia geri žmonės, pagalvoju. 
Jei taip Amerikoje, tai pusės lagaminų 
'nerastum.

Nešuosi lagaminą ir girdžiu kalba lietuviš
kai. Atvykęs būrelis vietinių Ekcelencijos vysku
po B r Ūgio pasitikti, kuris ką tik su vietos klebo
nu Spurgiu išvažiąvo parąpijon. žinoma, susipa- 
Žįstąm, nors jų pavardžių neprisimenu, bet tai 
buvo ženklas, kad jau atvykau ten, kur lietuvių 
yra nemažai.

. . ADELAIDĖ SUŽAVĖJO
Apsistojau pas vietos kleb. Spurgį, kuris virš 

.salės turi pravažiuojantiems net šešetą kamba- 
|rių. Rajone, kuris vadinasi St. Peters, lietuviai 
turi įsigiję bažnytėlę su sale ir keletą gyvenamų 
kambarių. Čia ir sukasi visas lietuviškas gyveni
mas. čia jie eina melstis, čia koncertuoja, čia kny
gynas, kur platinama ne tik lietuviška spauda,bet 
ir rankdarbiai, drožiniai ir kiti. Patogus susisie
kimas autobusiais, nes tik pusė bloko sustojimas. 
Aplinka rezidencinė, bet labai jauki Didelis sb-

das, kuriame pastatytas lietuviškas kryžius. Baž
nytėlė, talpinanti gal pusantro šimto maldninkų, 
jaukiai įrengta ir švariai išlaikoma.

Dienos pasitaikė labai gražios. Išvykau pir
mą kartą apžiūrėti Adelaidės. Pirmausią, kas 
krinta į akis, tai švara; nepaprasta švara. Nepa
matysi ant šaligatvio ar gatvėje anei cigaretės 
nuorūkos. Net ir autobusų bilitus, išlipę sumeta į 
šiukšlių dėžutę. Nuostabu. Žmonės apsirengę gra
žiai, švariai. Netekę matyti hipių, susivėlusių. 
Moterys tik jaunos, viena kita, dėvi džimsus, ar
ba paprastas kefinias. Gal, kad karštis kamuoja. 
Vis sukosi apie 88—40 Celsijaus. Visur tik bal
tieji. Aboridžių yra, bet sako, kad jie nesimato 
miestų centruose. Teko vienas k’tas matyti, bet 
teko ir vietnamiečių retais atsitikimais pa

matyti.

Sako, kiek daugiau jų yra Sidnėjuje. Stebiu 
atydžiaj gražiai nuo saulės įraudusius veidus. 
Vaikai buinūs, raudonais veidais ir gražiai auk
lėjami. Susidaro įspūdis, kad tauta bi-ęsta ir jau
nimas sveikas, judrus ir šviesiai į ateitį žiū^s. 
Prieš Kalėdas, paskutinę dieną, apsipirkimas 
judrus. Nors tiek blizgučių mieste, kaip pas mus, 
nėra. Viskas taip kukliai, nerėkiančiai, nors biz
nieriškai.

(Bus daugiau)
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A. Petrauskaitė Keramika
Lietuviu Motery Apsvietos draugi

jos eilinis narių, susirinkimas įvyks 
šeštadieni, balandžio 11 cL, 1 vai. po
piet/ 3808 So. Union Avė. Narės pra
šomos dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rože Didžgalvis, rast.

Žemaičių Kultūros klubo eilinis na
rių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 15 d., 1 vai. popiet Aneles 
Kojak salėje, 4500 S. Talman Avenue. 
Nar.ai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus* ir 
vaišes. Rožė Didžgalvis, rast.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištų knygą apie Šventąjį Raktą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 324 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana“, 200 psh, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

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

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

uit PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJA* ir chirurgas 

Community klinika 
Medicinos direktorius

ttU K MinMla R< Ik
VALANDOS; 3—0 darbo dūmoaru 

m tntr< iestadiem 8—3 v«u 
562-2727 irb< 562-272*

SUSIRINKIMU

t|iąųsicę ir su unjformęnjūs da
lyvauti. PriSomoą ir kitos orga- 
Gxzacijqs, ypatingai jaunimo, 
lalyvąųtį organizuotai ir su vė- 

LavcųuiR.
Prieš Ui Marųuelle Parko šv. 

Marijos Gimimo b.až-
| nyčioje 10.30 vąL bus atlaikytos 
j pamaldas. Po paLualdų, ten. pat 
jau ląuKs autobusai ir neturin
čius su^isiekuųo priemonių 
veš į turines.

Prašuiųe šaulius ir kitas 
gani^acijas nepamiršti šips

nu-

or- 
da- 

tos — gegužės mėn, 3 d. Visa 
iLtuviakoji Chicagos ir apylin
kių visuomenė prašoma kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti Romo 
Kalantos, atidavusio savo jauną 
gyvybę už Lietuvos laisvę, mi
nėjime. Prisiminkime jo’ didžią 
auką ir pagerbkime jį ir kitus 
brolius, žuvusius liepsnų sūku
riuose. Ap. Skopas

I

LAIDOTUVIŲ DEREKTORIl >

fB. 
i™I

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

Tel 226-1344

1729 South Halsted Street, Chicago

Mažeika k' Evans

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLE VECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

.SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3907. West lO3rd Street

Valandos pagal susiturimą.

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 7lst St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Lietuvių Našlių, Našliukių ir Pa
vienių klubo narių susirinkimas įvyks 
penktadienį, balandžio 10 d., 6 vai. 
vak. Vyčid salėje, 47ih ir Campbell. 
Po susirinkimo bus vaišes.

E. McNamee, nut. rast.

CICERO

GYVENIMO PĖDSAKAI

Dr. LEONAS SEIB UTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

' PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos teleL: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

I Balandžio 26 <1. 12 vai.
. ruošia jaunimo talentų pasiro- 
• dymą. Dalyvaus Sofijos Palio- 
, nienės vadovaujama tautiniii 
šokių grupė “Ratelis” ir visa 
eilė pavienių jaunųjų talentų.

Birželio 14 d. 12 vai. ALTas 
( ruošia minėjimą, kurio metu 
bus paaiškinta, kokiais būdais 
Sov. Rusija siekia lietuvių tautos 
naikinimo. Kalbės prof. dr. Ba
lys Paliokas. Meninėje dalyje 
pasirodys akademike Jūratė 
Tąutvilaitė ir Cicero jaunimas. Į

Abu parengimai įvyks šv. An- 
' tano parapijos salėje, 1500 So. 

? 49th Court, Ciceroje, į kuriuos 
visa Cicero ir apylinkių patrio
tinė 
niai

RLB

lietuviu visuomenė malo- 
kviečiama atsilankyti.

S. Paulauskas

Po 10,000 doleriŲ ALTai ir VLIKui
Pranas Sekmokas buvo gimęs 

ir augęs Kauno apylinkėje, ne
turtingų tėvų šeimoje. Norėjo 
mokytis, bet nebuvo lėšų ir iš 
gimnazijos turėjo išstoti ne vien 
sau duoną užsidirbti, bet padėti 
jaunesniam broliui ir kitiems

i šeimos nariams. Norėdamas tar- I
n auti kavalerijoje, nelaukęs 
šaukimo, stojo savanoriu ir bu
vo paskirtas i ulonų pulką. La
bai gerai pažymiais baigęs mo
komąjį eskadroną, iškart buvo 
pakeltas Į jaun. puskarininkio 
laipsnį, o Į atsargą išėjo vadi
ni stro (pėstin. viršilos) laips
nyje). Gavo darbą Teisingumo 
ministerijoje, įstojo- į šaulių ei
les ir netrukus buvo paskirtas 
šaulių būrio vadu.

Per pirmą Sovietų okupaciją 
keiiė darbą, gyvenimo vietą ir 
iš/engė.Sibiro ar kalėjimo. Ant
rąkart raudonajai armijai arti
nantis prie Lietuvos, pasitraukė 
į Vakarus ir sustojo tik Pran-

PAVYKĘS SPEKTAKLIS

Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės. scenos meno kuopelė ko
vo 29 dieną savuose namuose 
suvaidino Kielo’s trijų veiksmų 
komediją “Jaunystės eliksyras”. 
Žmoniij atsilankė apypilnė salė. 
Spektaklis publikos buvo pri- 
iųr.taą labai palenkiai. Kiekvie
nas veiksnias palydėtas gausiais 
plojimais.

Veikalą suvaidino: S. Stanai
tis, S. Petrauskienė, V. Sadaus
kas, M. Šeduikis, V. Navickas ir 
R. Tolis. Režisavo meno vado- į 
vas J. Petrauskas. P. Vn. jį

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS

PERKRAUSTYMAI
Meilė nemari

ir Vasa-

dėl ko

Koncertas Ziono Liu-; 
teronų parapijoje i 

Toby ir Barb Waldowski, so
listai populiarioje dr, Robert H. 
Schuller religinėje programoje 
“Hour of Power”, koncertuos 
Ziono Liuteronų parapijos pa
maldose Verbų sekmadienį, ba
landžio 12 d., 10 vai. ryto. Baž
nyčios adresas — 9000 South. 
Menard Ave., Oak Lawn, Ill.

Abu solistai yra baigę muziką 
South Dakota State University 
ir nuo 1977 metų yra ne tik so
listai “Hour of Power” progrą-

GAIDAS - DAIM1D
GENIAUSIA ir dubiausia laidojimo įstaiga

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

Leidimai — Pilna apdraudė 
“ ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir’ VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

i
I “Ar tavo vyro meilė per 
dešimt penkerius metus 
tiek neatrodo atšalusi?”

“Nė mažiausiai! Jis save te
bemyli kaip ir prieš dvidešimt 

s penkerius metus-”.

d

taupus, ir čia nusipirko namus, 
paskui antrus, net ir trečius.

Lietuvoje buvo vedęs, bet išsi
skyręs. Čia. po 10 metų, gyveni
mo vedė našlę Ireną Railienę, 
kurios bute ilgesnį laiką nuoma
vo kambarį ir labai gražiai su
gyveno. Bet ėmė sirgti ii per
gyveno tris sunkias operacijas. 
Kad ir tambiąi sirgdamas, 
stambiomis aukomis, net po 
1,000 dol., rėmė ALTą 
rio 16 gimnaziją.

Niekaip nesuprato,
JAV LB bendradarbiauja su Lie
tuvos okupantu ir kai tik Įsi
steigė RLB, abu su žmonele 
tuojau į ją įstojo.'

Prieš mirtį įpareigojo žmone
lę, kad iš turinių santaupų ban
ke (dvejus namus jau buvo par
davęs) paskirtų po 10,000 dole
rių ALTai ir VLIKui; ką ji savo 
testamente ir įrašė.

Gaila Prano ir jo žmonelės j moję, bet taip pat važinėja po 
Irenos, kai šie garbingi tautiečiai 

cūzijoje. Pasibaigus karui, per- greitai, vienas po" kito, iškeliavo 
sikėlė Belgijon, kur buvo dau- amžinybėn, tačiau jo pėdsakai 
giau lietuvių. Būva išrinktas LB visą laiką liks patriotinių lietu- 
Liežio apylinkės, o paskui ir vių organizacijų istorijoje. 
Centro valdybos pirmininku. At
vykęs į JAV, sustojo" Čikagoje 
— Bridgeporte. čia viename 
fabrike gavo darbą. Tiek Belgi
joje, tiek ir čia dirbo fabrike 
sunkų fizinį darbą. Buvo gana

Pagarba Jiems!
Stepas Paulauskas

Romo Kalantos

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Apdraustas perkraustynws 
iš įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tek 376-1882 arba 3763996 t

i
1

SOPHIE BAUCUS I

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
Tek: 652-5245

RĄDIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Felef.: HEmlock 4-2413

t
j

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORLNI

minsimas
LšST Centro valdybos posė

dyje pirmininkas Karolis Milko- Į 
vaitis pranešė, kad 1981 metais* 
gegužės mėn. 3 dieną įvyks Ro
mo Kalantos ir kitų brolių tra
giško žuvinio minėjimas šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse.

Prie paminklo jau padaryti 
tam tikri pagerinimai ir pagra- 

įįjžinimai. čia bus įstatyti stulpai 
j vėliavoms pakelti. Visi šaulių 

y { vienetai privalo kuo skaitlin-

A

c

Aikštės automobiliams pastatyti Ą

r

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

NUO

Midland, hayings 
n mu $» ^a’invmo /. -amę 
pasko’u reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mūras parodytą 
pasiŲkė:imą. Wes norėtu
me būti .’ittns naudingi ii

fliAND

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

i

I

4
i

Sąskaitą apdraustos 
•1^ Mfi.OOO

2657 W. 69 STREO 
Chicago. (L 606?

925-7400
8929 SO. marlėm avč. 

Bridgeview, IL
TeL 598-9400

tin paragink skaityti 
DI ENXAŠT| -N Ali J IENOS’

4 \ -ars vavin 
rtimraum $5uu

visą Ameriką, duodami koncer
tus bažnyčiose, karinėse bazėse, 
suvažiavimuose, dalindamiesi jų 
abiejų gilia meile Dievui. Toby 
taip pat dalinsis savo dar taip 
neseniai išgyvnta vėžio ligos kri
ze, kuri norėjo nutraukti jo jau
na gyvenimo siūlą. Jis prisipa
žins, kad Velykų prisikėlimo 
giesmė yra ir jo prisikėlimo 
giesmė.

Kas norėtų išgirsti šių jaunų 
žmonių giedojimą maloniai kvie
čiame atsilankyti į pamaldas —

1 koncertą. E. Z.

MUZIKALI ŠEIMA

— Mano žmona griežia smui
ką, sūnus pasirinko saksofoną, 
vyresnioji duktė ima pianino pa
mokas, o jauniausioji apsispren
dė būti dainininkė.

O pats nieko nesimokysi?
— O, taip. Tylėti ir kentėti...

LINKSMU ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

linki visiems geros valios lietuviams

Mr. and Mrs, «W G. Evans jr. ir šeima
Mr. and Mrs. Stanley P. Evans ir šeima

Mrs. Agnes Mažeika
6845 So. Western Ave.
9837 So. Kedzie Aye.

Chicago, III
Evergreen Pork, III.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I
lek XArdi 7-191 a

AM8ULANSQ 
PATARNAVIMAS

t
TURIMA 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

P. J. RIDIKAS
*354, So. HAJUSlLP STREET

BUTKUS - VASAITIS
1446 5(JUi Avė, Cicero, HL Tel: OLympic 2-1003

. PETRAS BIELIŪNAS
434b So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfąyette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUAMCA AVĖ. ' Tel: YAri, T-1,3S . 113»

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS ~
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DL J74-441I

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA A VĖL Tel: YArd* 7-3401

ssa
11 ą —i Mau]lenoa> Chicago, 5, UL Friday, April 10, 1981
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' Cicero jūrų šauliu kuopa Klaipėda
S>ių melų kovo mėn. 29 d. Šv. 

Antano parapijos salėje, Klaipė
da jūrų šauliu kuopa turėjo sa
vo visuotinį — metinį narių su
sirinkimą. šio susirinkimo metu 
buvo aptarti įvairūs kuopos rei
kalai, t

Pradedant šį susirinkimą, pir
mininkas Juozas Mikulis įteikė 
Šaulių žvaigždės Medalį Karo
liui Lazinkai. Šį žymenį jam 
prisegė š. Jonas Švtdas, Neinu-' 
ho rinktinės pirmininkas. Kuo
pos kapelionas kun. A. Butkaus 1 
kas prisaigdino* tris naujas sau-* 
les. Priesaiką davė: Nijolė Sko- j 

dengtas tautine vėliava. Šis nu
ts: rimas įvyko dėl spaudoje ir 
kitais laidais padarytų priekaiš
tų dėl tautinės vėliavos naudo
jimo mirusių šaulių karsto ap- 
d ngimui. Antrame aplinkraš
tyje CV praneša, kad IAST 
Garbės Teismo iškelta byla pa
sibaigė. Prie aplinkraščio pri
dėtas ir teisėjo sprendimas ang- . 
lų kalba. Sjsirinkimas pageida- 
vo šį teismo spindimą išversti į 
lietuvių kalbą ir, padarius dau- į 
g:ąu kopijų, išsiuntinėti kuopos 
nariams.

Kadangi šį kartą niekas
pienė, Ema Tamosienė ir Ona^^i’žė ir neragino skubėti, 
Literskienė. Sveikiname naujas ‘ susirinkimas turėjo,progos

ne- 
lai 

----------------------------------------- ( , . ... „ pa
saulės.---------------------------------- J diskutuoti įvairius reikalus ir

šiam susirinkimui pirminin-' prieiti prie visiems priimtino 
kauti buvo pakviestas Juozas j sprendimo. Tokie ir turi būti 
žemaitis ir sekretoriauti — Apo- ’metiniai susirinkimai, nes tik 
linaras Skopas. j kartą metuose jie įvyksta.

Iš valdybos pasitraukus sek-' Susirinkimas užbaigtas Tau- 
retorei Albinai Kašiūbienei, Ka- j tos himnu. 
Toliui Lazinkai ir Broniui Bet- j 
rauskui, teko i valdvba darinkti i vė 
tris narius. Kiti valdybos

Kuopos moterų sekcijos vado- 
sesė Regina Latožienė — 

na-' pakvietė visus prie karštų pietų, 
riai, įskaitant ir pirmininką, su- Besi vaišindami, kuopos ^nariai 
tiko pasilikti sekančiam term? 
nui. Pasitraukusiųjų vietoje iš 
rinkti: Apolinaras
pas Paulauskas ir Alfonsas Kiz- 
laitis. Kandidatais liko — Anta-

— Da/nuuos stovykla šią vasa
rą švenčia 25 metų sukaktį. Joje 
stovyklauja ne tik jaunimas, bet 
ir daugelis suaugusių organiza- 
crų.

— Toronto. Filatelistų Drau
gija ruošia pašto ženklų parodą 
balandžio 11 ir 12 dienomis Lie
tuvių Namuose.

— Hamiltono Aukuras, vado
vaujamas rež. E. Kudabienės, 
vaidins B. Pūkelevičiūtės kome
diją “ Antro j i Salomėja painia
vose” gegužės 17 dieną Toronto 
Lietuvių Namuose.

— Venecuelus Lietuvių Drau
gija rengia Motinos dienos atžy- 
mėjimą š.m. gegužės mėn. 9 d., 
šeštadieni, šauliu salėje, 2417-21 

v. j W. 43rd St. Trumpa programa. į 

. ) Veiks laimes šulinys, šokiams

’ dar ilgai kalbėjosi įvairia^ įšau- 
; lių ir kitais reikalais. Sužinojo- 

Skopas, Ste- Į ine, kad šią dieną net du šauliai 
‘turi savo gimtadienius, tai Bro
nius Balbalnas ir Janina Skama. 

nas Zumaras ir Irena Markaus- -J^ms buvo sugiedota Ilgiausių 
ir dar kitokių metų.

Pirmininkas Mikulis padarė AP* Skopas
metinę kuopos veiklos apžval-! “ "
gą. Iš jos pastebėjome, kad kuo- j -----.-----------
pa 1980 metų laikotarjjyje bu- j S |j ? A I ' 1
vo labai aktyvi. Kuopos nariai J* **
su savo vėliava yra dalyvavę 
įvairiuose minėjimuose, suren- 
gė 4 parengimus, turėta 4 val
dybos posėdžiai.

Valdybai pasiūlius, visuotinis 
susirinkimas nutarė š. Joną De- 
kerį pakelti į kuopos garbės na
rius. Tai mūsų seniausias ir 
darbščiausias valdybos narys.

Iždininkas Jonas Dekeris pra
nešė, kad knyga Lietuva bolše- j Beveriy Shores, Ind. Kun. Ka-

— Kun. Petras Katauskas. bu
vęs ilgametis West Pulmano lie- C o
tuvių parapijos klebonas Čika-j 
gos pietryčiuose, šįmet švenčia i 
Auksini kunigystės jubiliejuj T ^IXVO •=>°-
t-. ,“ ... , , gros Edward Knol orkestras.Padėkos irusios bus laikomos 17., „ , , ,{šilta, šalta vakarienė su šampa-[ MARQUETTE PARKO NAMŲ 

nu. Pardžia 7:30 vai. vakaro.
Auka 12 dolerių. Rezervacijoms 
skambinti 776-3727.

j sekmadieni, balandžio 26 d., 2:30 
! vai. popiet Šv. Onos bažnyčioje,

vikų okupacijoje“ jau davė kuo
pai arti 2.000 dol. pajamų. Ka
dangi knyga jau davė gerą pel
ną ir kuopa yra pajėgi finansi
niai, tai šio susirinkimo melu 

i

tauskas yra išėjęs pensijon, gy-: 
vena pas savo brolį, Lake Shore 
LwVCJLALJ AVVOVA, v V-A A J k-ZAXVZA. X-KZ, |
Indiana. Informacijas teikia Mr. J 
Shaulis, tel. (219) 872-4915.

— S'v. Kryžiaus ligoninės vaiz
dai bus rodomi šį antradienį, ba
landžio 14 d., 9 vai. vak. per 
38 stoti. Paaiškins seselė M. Ly
dia, radiologijos departamento i 

priapas vedėja. j

— Juozo Kapačinsko atsimi-

galutinai nutarta šią knygą iš
leisti anglų kalba. Parengiamie
ji darbai jau pradėti.

Pirmininkas Mikulis perskaitė 
ir LŠST Centro valdybos ap
linkraščius. Viename yra Centro 
valdybos nutarimas ir 
sarašas tu šauliu, kuriems mi
rus, jų karstas turi būti pri-

— Č/kagos Pašto rzršinmJca^ j 
Frank C. Goldze praneša, kad

2433 Lithuanian Plaza Ct., Chicago, Ill. 60629
Tel.: 436-6888PASSBOOK 

SAVINGS... 
the best way to sav ularty!

E
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 

mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems

INSURED

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

see us for 

financing 
1 AT OUR 10W RATES

P«id *sd 
Ccapovaded

Quarterl 

OUR SAVINOS _ 
CERTIFICATES

EARN UP TO ’8%

STANLEY ŠAKINIS

tgarantuotas.

CHICAGO, ILLINOIS fflfiCS
Fhooet Virtini. 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

LIETUVIS DAŽYTOJAS
Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. DarbasMutual Federal 

Savings and Loan
Z32 WEST CERMAK ROAD
Pxm Kazaxavskas,

BDURS: Mon.Tue.Fri*9-4

SEHVIBG 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

WE PLEASE APPETITES 
AND BUDGETS, TOO!

SHARON’S DELI “PLUS”

3400 So. Halsted SL 
523-1818

prašo visus narius šiame susi
rinkime dalyvautu ,

Valdybos vardu -kviečia
J. Skeivys (Pr.) j

— SLA 134-osios Moterų kuo-' 
pes susirinkimas įvyks šeštadie- j 
nj, balandžio 11 d., 12 vai. Chi
cago Savings bendrovės patai-J 
pose, 6200 Sį Western Ave. Na
rės malonėkite dalyvauti. Po su
sirinkimo bus kavutė. Valdyba

Muzikas Jurgis Lampsaitis, suorganizavęs Tėviškės parapijoje 
22 giesmių vakarus, perduoda pareigas jaunesniam.

Šalia dirigento matome ponią Lampsaitienę.

paskutinę mokesčių pildymo die- gos Lietuvių Literatūros Drau- 
ną, balandžio 15-ąją, centrinis 
paštas bus atdaras iki 12 valan
dos nakties.

Tues, thru Fri. 9 a.m. til 6 p.m. 
i Sat. 8 a.m. til 5 p.m. 
I Closed Sun. & Mon.
t '

Everything Home-made!
Kugelis - Bacon Buns - Potato 

, v , -z- • - Pancakes - Cheese & Strawberrygijos 1979 m. leidinys. Gausiai BlinUes _ pizza _ J)eat * Chcfsį 
Muštruotas nuotraukoms 216 _ Roneless white Fish .
psl., kaina ?/, gaunamas Isau-1 Chjcken _ [ a
jienose. . ( r.) sagjja _ Sauerkraut - Potato <.<

— LIETUVIŲ DAILININKŲ Chicken Noodle Soup - Potato 
darbai yra vertingiausia ir ne- Salad - Cole Slaw - Egg Salad - 
senstanti dovana vestuvių, su- All Butter Pound Cake - German 
kakčiu ir' ,kitomis progomis. 
Gaunami ČIURLIONIO GALE
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid
land Savings bendroves valan-: 
domis 254-4470, kitu laiku —į 
434-6155. 1 

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

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Mes kalbame lietuviškai. No- 
■rime pirkti lietuviškas knygas,

— St. Petersburg, Fla,, ALTo parašytas apie Lietuvą. Nuo 
skyrius balandžio 20 d. (antrą pirmadienio iki šeštadienio, 
Velykų dieną) rengia tradicinę nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.

margučių ri-j -4104 Archer Avė. (pusė bloko j 
į Vakarus nuo California) j

išvyką i gamtą — 
denimą prie ežerėlio, Seminole! 
parke (Park Blvd, ir 98 St. N.) 
9-anie paviljone. Kiaušinių ride
nimo pradžia 11 vai. Vėliau 
karšti pietūs. Laukiama atsilan
kant vaikučių ir svečių.

ALTo Valdyba

Giesmių vakaras
! Tradicinis Giesmių vakaras 
j įvyks ateinantį Verbų sekma- Į 
J dienį, balandžio 12 d.
į viškėsį lietuvių ev.
švenetovėje, 6641 So. Troy. St. j

j Mišrus choras, vadovaujamas j R£AL ESTAT£ _ 0UT 0F T0WN

Nuosavybės — kitur

SAVININKŲ SUSIRINKIMAS
Susirinkimas įvyks šių metų. muz. ARŪNO KAMINSKO, iš- 

balandžio 10 dieną, 7 vai. vak., ’ pildys VI. Jakubėno Prisikėlimo 
parapijos salėje, o ne kaip anks- kantatą', Tyloj Tu šenčiamasis

z a a * M , X h LJL1U >> UIL 1UVCL

County Road, Beverly Shores, j mmai Spaudos Baruose, Chica- čiau buvo paskelbta. Valdyba ir kitus kūrimus. Taipgi įsijugs preemont: miestelyje parduodu

Linksmu šv. Velykų Švenčių 
linkime visiems savo klientams, 

ir draugams

A. IR J. MĖSINĖ
NAMŲ GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS 

ANTANAS ir VIOLA PLIENIS, Sav.

4612 So. Paulina St. Tel. YArds 7-9107

Vokietijos mokestiniai Įsipareigojimai 
Paruošiame pranešimus ir prašymus 

Sveikatos netekimo, senatvės, našlės pašalpų 
Jeigu Jūs 2, 3 ar 4 metus dirbote Vakarų Vokietijoje, 

Jūs turėtumėte mums šiuo telefdnu paskambinti 
312-271-0657

Hansa Travel Bureau
4727 North Lincoln Avenue 

Chicago, Illinois 60625
Atdara kasdien nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. popiet, 

išskyrus sekmadienius.
Reikalų vedėjas: Werner Zahn 

Dirbame kartu su specialistais ir kanclerio 
teisininkais Berlyne.

Nebūtina, kad Jūs asmeniškai atvyktumėte j Hansa Travel 
Bureau. Galite mums parašyti arba tiesiog paskambinti. 

Viską galime sutvarkyti laiškais arba telefonu.

i Moterų choras, duetai: Aldona 
Buntinaitė, Bronė Variakojienė 
ir Albertas Paulikaitis.

Pirmą kartą dalyvaus fleilistė 
ASTRA ŠEPETYTĖ iš Detroito. 
Iš Hamburgo atskrido’ “Tėviš-į 
kės” dukra DR. RAMINTA 
LAMPSAITYTĖ - KOLLARS su 
jos vyru DOC. MICHAELIU 
KOLLARS, smuikininku, ku
rie, žinoma, vėl suteiks daug 
džiaugsmo.

Šis vakaras skirtas prisiminti 
mūsų bėgimą iš Tėvynės prieš 
40 metų, jog Įsitikintume, kad 
Tėviškė lieka su mumis.

Vakarienėje, po koncerto',' pa
rapijos salėje, bus pagerbtas 
JURGIS LAMPSAITIS, kuris 
pravedęs 22 Giesmių vakarus, 
perduoda dirigavimo lazdelę 
jaunam muzikui ARŪNUI KA
MINSKUI.

Visi kvieičami dalyvauti. Lais- 
auka muzikos reikalams.

Kun. Ansas Trakis
va

PRASIDĖJO BLOGŲ 
' MOTORŲ BYLA

1977 metais General Motors 
pardavė 90,000 taip vadinamu 
“Chevymobile” automobilių — 
Oldsmobile automobiliu, turin- 

’čių Chevrolet marinų motorus. 
Daugelis žmonių dėl tų motorų 
nukentėjo. Didokas būrys advo
katų nori išgauti 36 milijonus 
dolerių už padarytą žalą ir labai 
didelę sumą už apgaulę. Iki šiol 
GM mokėjo po $200 kiekvie
nam mašinos savininkui, kuris 
nusiskųsdavo dėl motoro. Advo
katai nori išgauti daug daugiau.

Sn!efirn»fw£ and Casualty ^Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
Y. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

S — Naujienos, Chicago, 8, TU Friday, April 10, 1081

Advokatu
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandoc: nuo 9 vaL rytu 
Iki 6 vai vak. SeJtadlenl nuo 

0 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal <u si tarimą.

TeL 776-5162 arba 776-51M
264b We»t 63rd Street

Chicago, UI. 60621

— Amerikos lenkai siunčia 
mėsą, javus ir pieną lenkams 
padėti.

11

Hunai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALA

N«mal, Žemi — Pardevlmot 
REAL ESTATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOSIMČLAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACUŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

S

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.

ELEKTROS ĮTEKSIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public

Insurance, Income Tax

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

EVANSTON — HOUSE FOR SALE 
1736 Keeney St., 7 room brick ranch, 
3 large bedrooms, 2’į baths, living
dining room. 2 woodburning fire- 

■ places. Family room. Oak floors.
5 vai. Tė- Many closets. Attached garage. Full 
lint-Arnnn basement & rec. room. S98.500.liuteronų į Call agent _ 353.0535

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis: 5

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION
'7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

WISCONSINE prie Wolf River

14 kambarių medinį namą, rūsį, 
garažą. 3 lotai. Kaina $27,500. 

Telefonuoti (414) 446-3279

j Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan- 
tuojame ir esame apdraustu'

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman AVenuė

Chicągd^ft. 60629 / ■
43^r9<į55^af 737-1717

FLEA MARKET
SPACE AVAILABLE

DATES APRIL 4, 5, 11, 12 
8:30 A.M. — 4:00 P.M.
WALTER LUTHER H.S.

9 & Chicago
For Info. Call 237-9639

Bonus
Bring this ad for a Free Admission 

with 1 Paid 50c. Admission

Melrose Park

L

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*1 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoj*. 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

/*

Laikrodžiai Ir brangenybės 
pprH svirną* Ir Taisymu 
2646 West R9th Strwt 
T«1. REpubttc 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenu«, 
Chicago, 111. 60S32. Te!. YA 7-59ŠO

____ -7

MM* W

M. i 1 M K U S

Hctary Pvblic f
INCOME TAX SERVIC1

4159 S. Maplewood. Tel. 254-7453 
Teip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybei pre- 

iymai ir kitokį blanki L

HOMEOWNERSPOLICY
F. Zapolia, Aęenl ę 
J20S!4 W. 95th St 
Ev.rg. Park, 111. 
40642, - 424-«654 k

ENERGY 
WISE

Organize car pools tq 
save gasoline.

Don’t be a Bom Loser!




