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PABĖGO DU SOVIET! ASTRONAUTAI IŠTISA SAVAITE
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.žinia labai pradžiugino muzi
ką Mstislav Rostropovičių, pasi
traukusį iš Sovietų Sąjungos 
1974 metais. Jis žada juos sutik-} 

kaip savo tikruosius sūnus. ’
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MIRĖ auksaburnis daktaras 
ZENONAS DANILEVIČIUS

VELIONIS NUJAUTĖ, KAD SILPNĖJUSI JO ŠIRDIS 
NEPAJĖGS ILGAI PLAKTI

CHICAGO, III. — Trečiadienį,. nizuotos Liet. B-nės steigėju, 
balandžio 15 d., 2 vai.popiet Šv. buvo jos vadovybėje ir dalyva- 
Kryžiaus ligo'ninėje mirė dr. Ze
nonas Danilevičius.

vo valdybos posėdžiuose. Tiktai 
susilpusi širdis privertė ji sulėT 
tinti.visuomeninį darbą, kreipti 
daugiau dėmesio i sveikatą.

Dr. Zenonas Danilevičius gi
mė 19-15 metų gegužės 13 dieną.

Prieš savaitę dr. Danilevičius 
su žmona buvo nuvykęs į Pietų 
Ameriką ir ten aplankė gyve
nančius gimines ir pažįstamus. 
Kelionė širdininkui buvo sunki, ' Jo tėvai buvo vaistininkai ir ka- 
bet jis jautėsi gerai. Grįždamas 
sustojo Floridoje, šiek tiek atsi
kvėpė, aplankė St. Petersburgo 
ir jo apylinkių lietuvius. Pasi
matė su dr. Kaziu Bobelių ir 
ilgai su juo tarėsi įvairiais lie
tuvių visuomeniniais reikalais. 
Keleivis papasakojo apie savo 
kelionę. į Pietų Ameriką, o iš 
dr. Bobelio’ patyrė apie paskuti
nes visuomeninio gyvenimo pa
kaitas.

Kelionė lėktuyu .iš Floridos į 
Cricagą buvo sunki širdininkui, 

' "■’ "bėt jls laimin^ii grįžo ir ruošėsi 
dalyvauti' visuomeniniame dar
be. Jis norėjo parašyti savo ke
lionės įspūdžius ir pokalbius su 
įtakingesniais Piėtų Amerikos 
lietuviais. Jis.pasitarė su gydyto
jais, kartų su juo.- dirbančiais 
Amerikos gydytojų draugi] oš 
žurnalėę.kurį’dri Pąnilę^glųs il
gus metus redagavo^.

Arnerikos'.lietuvra^^drf Dani
levičius buvo l^ai- gerai- pažįs
tamas, nes jis<L&vo ląbąi geras 
kalbėtojas.- ,-fėigu : būdavo _pa
skelbta, ką<Fdakthras kalbės, JąJ 
prisirinkdavo daug žmonių. Jis 
mokėdavę gražiai ir aiškiai.'iš
dėstyti sudėtingiausįaš^yisuopie- 
ninio gyvenimo problemas. Dak
taras Danilevičius buvo vadina
mas gydytoju auksaburniu,, nes 
jis mokėdavo' trumpai ir aiškiai, 
visiems suprantama kalba ir 
palyginirhais, papasakoti apie 
kiekvieną svarbesnę pro'blemą.

Jis nuvyko pasveikinti Ameri
kos Lietuviu Tarybos suvažiavi
mo Chicagoje. Jis nuoširdžiai 
pasveikino suvažiavusius atsto
vus. Bet savo kalboje jis išdėstė 
mažos grupelės kelių lietuvių 
vardus, kurie bandė nelietuviš
kais. keliais sukti, naujai steigia
mą Lietuvių Bendruomenę. Tas 
daktaro sveikinimas tapo Reor
ganizuotos Lietuvių Bendruome
nės steigimo pagrindiniu politi
niu dėsniu.

Dr. Danilevičius tapo Reorga-

ro pradžioje buvo išvažiavę j Ru
sijos gilumą. Apsistojo Petrapi
lyje, kur Zenonas gimė. Kaune 
jis baigė jėzuitų gimnaziją, o 
1938 metais baigė Kauno’ uni
versitetą, medicinos fakultetą, ir 
kurį laiką dirbo Kauno ligoni
nėje, f Rusams antrą kartą už
ėmus- Lietuvą, jis iškeliavo i 
Vakarus. Vokietijoje pradžioje 
gyveno ‘ Nuertingene, o vėliau 
persikėlė' į'Schw. Gmuende sto
vyklą, kur buvo įsteigęs gailes
tingųjų seserų kursus.
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In The United States

Chicago, Ill. — Penktadienis, Frid ay, April 17, 1981

Buvusio garsaus Sovietų kom
pozitoriaus D’miirijars šostako- 
vičiaus sūnus Maksimas ir jo 
devyniolikmetis sūnus Dlmitii- 
jus paprašė Vokietijos vyriau
sybes azilio teisių, kuries buvo 
garantuotos. 42 metų Maksimas 
yra Sovietų.Sąjungos Simfoni
nio orkestro dirigentas, o Dimit- 
rijus — to orkestro pianistas. 
Orkestrui kone:rtuojanf Vokieti
joje, minimi muzikai pasitraukė 
nuo grupės šeštadienį. Jie pa
prašė leidimo atvykti Amerikon. 
Manoma, kad jie bus New Yor
ke ar Vvashingtcnė dar i’ sa-

SUSTABDYS NAUJŲ ERDVĖLAIVIŲ STATYBA 
NAUJIEMS PAGERINIMAMS ĮVESTI

HOUSTON, Texas. — Specia- — - .------ --
listai, apžiūrėję kiekvieną nusi-1 
leidusio ‘‘Columbia” erdvėlaivio) 
dalį, priėjo išvados, kad šios rū- j 
čiam ir dar keliems kitiem 
skridimams.

Erdvėlaivis nusileido iš anks
to numatytoje vietoje. Manoma, 
kad netolimoje ateityje erdvė-

1 laiviai galės sustoti pačioje Flo 
ridoje, Cape Canaveral nusilei
dimo takuose. Prie “Columbia”

Į buvo prileisti tiktai inžinieriai
Į specialistai, kurie prisidėjo prie
• erdvėlaivio statvbos. i
j Erdvėlaivis bus nugabentas į 
j Cape Canaveralą. Pradžioje ma-
• nyta, kad 35 tonų erdvėlaivį ga
bens į Floridą specialiais ra
tais, bet vėliau nuspręsta, kad 
viskas bus vežama galingu trans

! perto lėktuvu.
Abu astronautai, praleidę vie

ną dieną su savo šeimomis, iš-

ATMETĖ BYLAS
Už“PAVOGTĄ MEILĘ” “

DES MOINES, Iowa.— Aukš- 
! čiausias Iowa teismas atmetė 
bylą už “pavogtą meilę”. Teodo
ras F. Fundermannas padavė 
teisman Gordona Miehelsona už 
tai, kad pastarasis pavogė Fun- 
dermanno žmonos meilę; ji pa
bėgo pas Miehelsona, o pastarą1 
sis vėliau ją vedė. Byla pateko 
teisman. Fundermannas turėjo 
gerus advokatus, kurie laimėjo 
bylą. Aukštesnis teismas patvir
tino' nutarimą, kad Michelsonas 
turi sumokėti Fundermannui 
$10,000 už žmonos meilės pavo
gimą, o vėliau jam uždėjo 26 
tūkst. dol. bausmę.

Michelsonas gavo dar geres
nius advokatus, kurie nukėlė 
hvla i aukščiausia teismą ir lai
mėjo. Panašios sumos,, sakoma 
sprendime, buvo mokamos Seno
vėje, kai moterys buvo skaito
mos daiktais. Dabar moterys tu
ri tokias pat lygias teises, kaip 
.r vyrai, todėl už “pavogtą mei- 
•,ę” negalima mokėti. Vienas 
teisėjas"riesiitiko sUidaugumoS 
sprendimu.

WASHINGTON, D.C. — Fe
deralinė Rezervų taryba prane-' 
šė, kad nacionalinė produkcija Į 
kovo mėnesį-padidėjo 0.4 nu..s. j 

T’faeifą mėifėsį’jT btiVo liek' pat* 
sųhiažėjusi.

Laike pastarųjų 6 mėnesių ji 
vis mažėjo po pusę nuošimčio 
kieįęv^  ̂Ą^ųėnesį. Pauidėj i m ui 
duodamas kreditas automobilių 

'ąjfamonėi, nes jų gamyba padi
dėjo net 7.6%. Didesniam eko
nomijas pagerėjimui sutrukdė 
angliakasių streikas.

.4

ką, kur išlaikė gydytojo egza
minus ir vertėsi gydytojo prak
tika ir įstojo j American Medi
cal Association. .Jis pramoko 
anglų?iča]bą taip gerai, kįd tapo 
Journal bf American ^Mėdlcnl 
Association- rėdakįoriumi..^^;-

-J-' - ' ■'- * * '. ' ; - ’ ’’

Dr; Danilevičius pašarvo
tas p'etka^.Ai'larquefte koply- 
čiojel ■;

— Pranešama, kžąl kovo mėn. 
Į Taupymo<Įr skolinimo bendro-, 
ves įnešta rekordinė 1.7 -bilijono 
doleriu surrta.

—;tFędęralrni'o\Rezervo tary
bos pirmjnlnkas Paul Volcker 
pareiškė, kad paskolų didėjimas 
veda į kainų pastovumą.

— ^Kinijoje, Pekino mieste, 
Coca-Cdla bendrovė 
dirbtuvę ir pilstytuvę.

. Dr. Zenonas Danilevičius sako kalbą Chicagoje.

| ' savaitę praleis su erdvėlaivio

„ PREZ. REAGANAS DOVANOJO BAUSMES “r1“' 
DVIEM BUVUSIEMS FBI PAREIGŪNAMS mais ir psichologais.

..yJ/kad astronautai, pailsėję^ ir nu 
suitatę .įtampos, laisvai išpasa-- 
kotųĮįiekvieną skriejimo fazę ir 
nusileidimą. Specialistai nori iš-

inžinie- 
astrono 
Jie nori,

PAKĖLĖ NUOŠIMČIUS
UŽ PASKOLAS NAMAMS

CHICAGO, Ill. — Didžiausia 
Illinois valstijoje First Federal 
taupymo ir skolinimo- bendrovė 
pakėlė nuošimčius už nekilno- i

IKI ŠIOL MALONĖS AKTU NAUDOJOSI TIK RADIKALĖJ

WASHINGTON, D.C.— Tre- reiškimu ir veiksmu, tačiau at
čiadienį prez. Ronald Reaganas sirado ir priešingų? balsų^Buvęs! aiškiįukiSvieną didesnė^įtam 
pasirašė malonės aktą, kuriuo specialiu kaltintojų Felt ir Mille- ” 
atleidžiami nuo teismo bausmės rio byloje John W. Niekis Jr.,
ir kitų komplikacijų du buvę Washington© advokatas, pareis- jfcfcniekam nieko neaiš
Federalinio Investrgacijų Biuro 
— FBI aukštieji pareigūnai.

Buvęs FBI direktoriaus padė
jėjas W. Mark F'elt ir žinių sky
riaus vedėjas Edwa.rd S. Miller 
praeitų metų lapkričio’hiėn. Ku

- Raudonosios armijos parei
gūnai susirūpino okupacinės 
karii įmejiės kareiviais Afganis- 

apiė skriejimo paslaptis.1 tane, oradėjusiais vartoti heroj- 
žinios nebus skelbiamos į na ir kitus narkotikus.

pos priežastį. Kol astronautai ne 
‘ išj^ajfoą, visų skriejimo smulk- 

• 1 • 1 • v
kė, kad prezidentas veikė, nežL ■ .Įjns 
nodamas visų bylos aplinkybių.'§įcs 
T i a v-i’n nriocinrlne r>-» nl rvn Act

jamo lurto paskolas. Dabar įmo- .o [£ismo nubausli u- |eidi |
kėję 20% už perkamus namus, ■ 
turės mokėti 17.25 nuoš. už duo-. 
damą paskolą.

Nežiūrint aukštesnių nuoširn- 
atidarėjčių, paskolų pareikalavimas yra ,■ \ 

didelis.

Oras debesuotas!

■ >7-

šimtą kartų, jeigu ją valdys paTyrę astronaut a

KALENDORĖLIS

Balandžio 17: Didysis Penk-. 
tadienis, Sigita, Anicetas, Vygai- 
la, Zeltė, Taujotas.

FBI agentams slaptai įeiti į ra- 
I dikalų butus, tikslu surasti ži- 
| nių apie besislapstančius Weath
erman organizacijos narius, Įta- 

I riamus priešvalstybine veikla 
| bei veiksmais. Jie buvo kaltina
mi ir nuteisti už konspiraciją 
pažeisti JAV piliečių konstituci
nes teises.

Pasirašyti malonės aktą reko
mendavo Teisingumo departa
mentas, nes buvę pareigūnai 
buvo gerų norų ir likėjo, kad jų 
akcija yra būtinai reikalinga ap
saugoti krašto saugumą. 6,7 me
tų W. M. Felt ir 57 melų E. S. 
Miller išreiškė prez. Reaganui 
dėkingumą ię-pareiškė, kad ma
lonės aktas išreiškia teisės įgy
vendinimo įstaigų laimėjimą.

Prez. Reaganas, pasirašyda
mas malonės aktą, pasakė, kad 
prezidentas Jimmy Carteris, 
perėmęs prezidentūrą prieš ket
verius metus, amnestavo tūks
tančius šaukiamų kariuomenėn 
ir kitų, kurie buvo įvairiai nusi
kaltę Vietnamo karo metu. Jis 
pareiškė: “Amerika buvo atlaidi 
tiems, kurie atsisakė tarnauti 
savam kraštui Vietnamo karo 

I metu. Mes negalime būti ma
žiau atlaidūs tiems dviems vy
rams, kurie veikė aukštų prin
cipų vedini aiškinti ir baigti te- 
rorą, kuris bnvo grėsmingas 

i mūsų tautai“, j. ’ \
į -■ Dauguma amerikiečių yra pa- 
^ tOWnta Ąireridantd Rėagano pa-

Jis yra priešingas malonės aktui. ‘
Edward S. Milleris pareiškė,! TT v. ¥. , ,

ka4ps:da&^ittiį.el^Š^feWP%l,e7i®':,iisį:ę?Ą 
kiin anksciw^WWi ji. Feit,** motorų rorkalnf.

• • i i ‘ vi- i ■ galės skelbti, nes ios vra antra neseniai dalyvavo Mmd^zenty , ., * ...n . .. . , ... eiles reikšmės. Pirmon eilenFoundation atstovu suvažiavime , ,
ir pasakė pagrindinę kalbų. • nntn,asi “

_____ _______ j J, . . T. į bįrtų..galima pataisyti pastebe 
j tus netikslumus, nes astrenau- 
i tai erdvėje privalo turėti labai 
' tikslius apskaičiavimus.

- Irano par-J Pradinė inspekcija parodė, 
lamentas ir premjeras nori ga- kad nusileidęs erdvėlaivis yra 
limai greičiau išspręsti bylą pilnoje tvarkoje. Nusileidimo 
apie JAV įkaitų pakidimą ir metu erdvėlaivio nosies pavir- 
reikalauja iš tam tikslui guda- šius buvo įkaitęs iki 2,300 — 
rytos komisijos grąžinti jiems 2,500 laipsnių, bet jis atlaikė 
visus su tuo' klausimu surištus, tokį karštį ir tvarkingai atvėso, 
dokumentus. Komisiją buvo su
daręs mula Chonieini, kai prezi
dentas Lani-Sadr pakaltino mi
nister} pirmininką Rajai kažko
kiu nusižengimu išleidžiant įkai
tus. Nuo to laiko kilo vis didesni kitos dalys turi tiktai pastumti 
nesutarimai tarp valdžios at
stovų, todėl dabar parlamentas 
nori imtis griežtesnių priemo
nių, kad būtų galutinai baigti 
šie vidiniai konfliktai.

' — Anglijos valdžia sudarė 
komisiją ištirti Brixton prie
miesčiu negrų maištus.

NESUTARIA IRANO 
VALDŽIOS ATSTOVAI

TEHERANAS.

Kitos erdvėlaivio dalys taip pat 
nusileidimo metu buvo įkaitu
sios, bet ne tokiame dideliame 
laipsnyje. Nosis turi pragręžti 
skylę tiršto oro sluoksny je, o

i šalį oro sluoksnius. Vyriausias 
inspektorius pasakė, kad šis 
erdvėlaivis galės atlikti dar bent 
šimtą tokių kelionių.

Manoma, kad bus sustalnlyta

ktturiu tokių pačių erdvėlaivių 
statyba. Jeigu “Coluųibįa” ga
lės kelis kartus pakilti ir nusi
leisti, erdvėlaiviams skirtos^u- 
mos žymiai sumažės. Jeigu kurį 

) nors erdvėlaivį statys, kad turė
tų atsarginį, tai jame privalės 

| būti pritaikyti visi dabar apla- 
I riami pagerinimai.

Astronautams pranešta, kad 
milžiniška plytelių dauguma, 
klojanti visą erdvėlaivio pavir
šių, yra pilnoje tvarkoje, išsky
rus Ifi jų.

Brežnevas aimanavo, kad šie 
’ erdvėlaiviai yra kariški, jie su* 
f daro pavojų taikai, šiandien 
pripažįstama, kad jie gali būti 
naudojami karo tikslams. Juose 
galės skristi žmonas. Jie galės 
nustatyti kiekvieną atominės 
raketos lizdą ir iškelti jį į pa
danges.

Linksmu ir Laimingų Velykų Švenčių
NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS, BIZNIERIAMS,

VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS LINKI

PROFESIONALAMS, BENDRADARBIAMS IR



KĄ KITI RAŠO:

IŠ KITOS PUSĖS
ibmų laiku tautos akys bus 
kreiptos į išeiviją, laukiant 

jos politinio vadovavimo ir ini
ciatyvos, šios viltys pasidaro 
k* k abejingos.”

Nu Puk dėl ižrivijc’s vienybės 
stokos, bei daugiau dėl . to, kad 
ii vienas veiksnys, pakankamai

s rūpinas vieningos Lietuvos i 
lupriklausomybės p r o g ramos 
laiuosimu, nei strateginiu pla-

’T

Kamai, 2«mi — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALI

Mamai, Ž«mi — PerdAvhnel 
R£AL ESTATE FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMA!,

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAVSKAS, Prezidentas

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

Cec-1. Girdi, nereikią ‘šio klausi
mo hesii is juridinės pusės, nes 
tai privesią prie nepabaigiamų 
debatų. Milžiniška įvykių dau
guma buvo nulemta vietoje. 
Esant progai, atsiranda ir va<Li.

v >n
(Iš Dirvos)

A. Štromas, Akiračiuose, pri 
simindamas 11X15 m. Vilrijur 
Didjjj Seimų, teigia, kad jo pa 
mokos tinka ir po 75 metų. Sei
mas supratęs:

“Pirma, kad Lietuvos vals ! 
tvbingumas vra pačios lietuviu i 
tautos reikalas; jei pati tauta Į 
tvirtai ir aiškiai už jj nepakiša- į 
kys ir nestos vieningai už jį I 
kovoj, niekas kitas — jokia 
pašalinė jėga, jokia, net ir pati [ 
radikaliausia, revoliuci jos Ku- ; 
sijoje- pergalė, — valstybingu-I 
mo Lietuvai automatiškai ne- j 
suteiks. Antra, kad Lietuvos j 
valstybingumo reikalas turi bū- Į 
ti suprastas kaip bendro visos! 
Rusijos demokratizavimo pro
ceso elementas ir tuo būdu 
įgyvendinamas ne opozicijoje 
Rusijai ,kaip to'kiai, bet išvien 
su visomis pažangiomis visos > 
Rusijos jėgomis, siekiančiomis Į

' Rusijos d.•mokratizav:mo.v
Autorius, kuris palyginti ne-i ta Lenkijoj? Kol kas dar niekas skirta poetui Kaziui Bradūnui. 

seniai paliko Lietuvą, nėra 1(H) | užsienyje nesiima kredito už I Teisėjų komisiją sudarė LB Kul
nuos. tikras, bet nori tikėti, kad j 
prasidėjus panašiam kaip 19(15 
sąjūdžiui Sovielijoje, Lietuvos 
laisvės kovotojai tos progos ne
praleis. Tačiau:

“turint omenyje, kad tautos po
litinis'branduolys šiandiena yra 
išeivijoje ir kad ryžtingų pasi-

L 
a

r v <1 ac ą p

— Stasys Vanagūnas išrinktas
I BALFo Čikagos apskrities pir- ‘
I m’’ninku, Juozas Mackevičius ir
, Feliksas Sereičikas — vicepirm., . .
Į Kostas Januška — sekr., Grož- !
vyda Giedraitytė — protokolų 
sekr, Bronius Andriukaitis — 
ižd., Ignas Serapinas — infor
macijai, 
Juozas 
mams.

i rinkti: Kazys Povilaitis, Jonas 
roV!zaCija, kuriai vė- į Jokubka jr Juozas Skeivys.

navnnu.
Atrodo, kad Štromas yra di-į 

iclls planavimo šalininkas. Kg 
gi, planavimas praplatina ak - 
račius, tačiau praktiškai nule
mia ne planavimas, bet impro
vizacija. Istorija, anot Zbignie- 
\vo Bizezinskio, kuris turėtų ži
noti, daugiau yra ne plano, bet 
chaoso išdava. Tai patvirtina ir! 
mūsų jiatyrimas. Pirmiausia i

i buvo impi 
i liau buvo stengiamasi duoti tei-i 
sinę forma. Ar ne tas pats vyks- ’

Kazvs Rožanskas ir 
Bagdžius — parengi- 
Revizijos komisijon iš- .

— LB Literatūros premija pa-

• nesiima kredito už I Teisėjų komisiją sudarė LB Kul- 
■’Solidarumo” sugalvojimą! Kai tūros tarybos pirm. Ingrida 
1922 metais jaunas Lietuvos 
diplomatas 
Tautų Sąjungos Tarybos posė
dyje bandė plačiau nušviesti 
Vilniaus krašto politinės padė
ties istoriją, jį nutraukė >D. Bri
tanijos delegatas Sir Robert

Bublienė, dr. D. Tamulionytė, 
Sidzikauskas Jurgis Malskis, Viktoras Mari ti

nas, Balys Gaidžitinas ir Juozas ' 
Stempužis- Į

— PLJS Ryšiu Centras ruošia 
Lietuvių kultūros seminarą rug
pjūčio 3-9 d. Akron, Ohio.

— Arūnas Ališauskas iš Mont-

Religious Medals

New or Used or
/-£ Old Broken Jewelry
/ /Watches, Bracelets, I
Z -xz u _ -££*■

<< Pins, Rings,
Class Rings, Dental Gold... Any Karat

Tarn įtinto CASH!
Dig Out Your Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Draw Interest.

WE PAY THE HIGHEST PRICES I
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

HAH.Beau^y. Supplyjnc.
anw. wMifeayjgfty

Dr. ZENONAS DANILEVIČIUS,

Reorganizuotos Lietuvių Bendruc'menės steigėjas, savaitės 
pradžioje grįžęs iš Pietų Amerikos, pajuto sunkumą krūti
nėje. Antradienį jis buvo nuvežtas į švento Kryžiaus ligoninę 
ir yra širdies ligų specialistų priežiūroje.

Visi linkime daktarui sustiprėti ir grįžti prie jo mėgiamo 
plunksnos ir visuomeninio darbo. Artimieji

dailininkės tėvelis, tarnautojai
__ ----- - j ir ypač daug jaunimo. Akade-

realio dėsto Amerikos istoriją mikės skautės gražiai priiminė- 
Queens universitete, Kingston, ’ j0 svečius.
Ontario. j šia tikrai vertą didelio dėme-

— Chicagos Lietuviu Taryba; sio jaunos dailininkės parodą
j dar galima pamatyti' iki balan- 
| džio 19 d. imtinai — “Galerija”, 
: 744 N. W’ells. Atdara nuo antra- i
j dienio iki šeštadienio' 11 vai. ry- 
‘ to iki 6 vai. vak.; sekmadieni

šaukia metinę darbo konferen- i ^ar »a^ma 
ciją, kuri įvyks 1981 m. balan-j 
džio mėn. 26 d.. 2 vai. popiet i 
Lietuvių Tautiniuose namuose, Į 
6422 So. Kedzie Avė. Lietuvių 
organizacijos ir visuomenė kvie- į huo va^ va^- popjet. 
čiamos gausiai joje dalyvauti. { Menininkas

(Pr.)
— Juozo Kapačinsko atsimi- . 

nimai Spaudos Baruose, Chica- , 
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai ■ MONTREAL (AP). Prieš, 
iliustruotas nuotraukomis, 216 .nie*us ^uvo pravestas referen- 
psl., kaina ?7, gaunamas Nau-1dumas . Kanados Kvebeko pro-

SEPARATISTAI LAIMĖJO 
KVEBEKO SAVIVALDY

BĖS RINKIMUOSE

i

j ienose. (Pr.)

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
120 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. ‘

vus laimėjo Liberalų partija, šis 
prancūziškai kalbančiųjų laimė
jimas vėl atgaivins reikalavimai 
atsiskirti nuo Kanados ir įkurti ; 
nepriklausomą Kvebeko vaslty- 
bę. Tuo tarpu Otavoje, vyriau
sybės sluoksniuose, šie rinkimai 
sukėlė didelį nusivylimą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Taz

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

EVANSTON — HOUSE FOR SALE
- 1736 Keeney St., 7 room brick ranch, 
J 3 large bedrooms, 21/? baths, living- 

. I uiiuiig room. 2 woodburning fire- 
n e p riklausomuiu” places. Family room. Oak floors. 

" / . Many closets. Attached garage. Full

Call agent — 328-0535

Montrealyje tūkstančiai taip Į ^įnįn 
vadinamų 

J-J 1 J** J į iviaiiy tiuocoo. rr. l įaui v m. suiaįc. rsurengė dideles džiaugsmo de- . basement and rec. room. S98.500. 
monstracijas už nepriklausolną Į 
Kvebeko valstybe.

____________ , Į
i —Evangeline Gouletas, dabar
tinė New Yorko gubernatoriaus 
žmona, paskelbė, kad pirmasis 
josios vyras, su kuriuo atsisky
rė 1958 metais, buvo mires, bet / < 7

HFLP WANTED
Darbininkių reikia

FEMALE

REIKIA PRIŽIŪRĖTI vyresnio 
amžiaus asmenį ir atlikti lengvą 
namų ruošos darbą Westchester

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

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

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3557

— 11 ■ " 
DĖMESIO 

62-80 METŲ AMz. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775 ;

’ GENERAL REMODELING 1
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. € Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai j 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

į tuo jame- ir esame- apdrausti, 

ftŽrV¥E>AŠc KIELA 
Tcilmcm Xveliue

i

jis iš Van Nuys, Calif., atsiliepė, Priemies^yje* Duodamas kamba- 
kad dar gvvas. rys, maistas ir geras atlygini

mas. Skambinti po 7:30 vai. vak.
— Iš 31,000 plytelių “Colum-į 562-5583

Dabartiniuose'savivaldybės rin- ~bia” kelionėje prarado 16.
su-; kiniuose

vincijoje, kur dauguma pasisa- 
norą pasilikti su Kanadakė už norą pasiliki

I - LIETUVIŲ DAILININKŲ vienoje valstybėje.
| darbai yra vertingiausia ir ne
senstanti dovana vestuvių, su-j kiniuose Kvebeke (Quebec) 
kakčių ir kitomis progomis. i prancūziškai kalbantieji kana- 
Gaunami ČIURLIONIO GALE- ■ diečiai laimėjo 80 atstovų iš 122 ! 
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė.,’
Chicago, Ill. Telefonas — Mid- ---- - -----  ■ - ■ —
land Savings bendrovės valan
domis 254-4470, kitu laiku — 
434-6155.

— Maištaujantieji vaškai ant
radienį nušovė du Ispanijos ka-

7 j seimelio narių. Kitus 42 atsto- rininkuss

REIKALINGA ŠEIMININKE GYVEN
TI PRIE ŠEIMOS. Turės prižiūrėti 
2V^ m. berniuką ir rūpintis namų 
ruoša. Šiaurės vakarų priemiestis. 
Turi suprasti angliškai. $100.

Skambinti 438-4682

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West Street 
Tek REpuNle 7-1*41

> A. Eivaitės paroda i 
j Aleksandros Vilijos Eivailės 
tapybos darbų paroda, vykstanti 
“Galerijoje”, 744 N. Wells St., 
kasdien susilaukia daug lanky
tojų, ypač meno srities žmonių. 
Atsilankė jau ir “The New Art 
Examiner” žurnalo atstovai.

Oficialus parodos atidarymas 
ir vaišės balandžio' 10 d. praėjo 
labai įspūdingai. Dalyvavo buvę 
dailininkės profesoriai, studijų 
draugai, miesto centro galerijų 
atstovai, lietuvių ir amerikiečių 
meno srities žmonės, Metropoli
tan Sanitary District, kur dirba

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

linki visiems savo klientams, draugams

ROYAL BLUE STORE
EDDIE & TINA QAZZAZ

4359 S. Campbell Ave. Chicago, III. 60632
i Tel. BI 7-9475

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenua, j 
Chicago, III. 60832. Tel. YA 7-5980 I

____ ________ J

LINKSMU IR LAIMINGU VELYKŲ ŠVENČIU
VISIEMS DRAUGAMS, BIČIULIAMS, PRIETELIAMS 

IR VISIEMS CHICAGOS LIETUVIAMS

POVILAS ir SALLY RIDIKAI
3354 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608 . Tel. YA 7-1911

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

linki visiems lietuviams 
t

VALDIS REAL ESTATE
2644 Lithuanian Plaza Court 
Tel. 737- 7200 arba 737-8534 

________________ :_________________________ _

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS 

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

- * IŠMOKYSIME. .

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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 administracijoj*, 
1739 South-Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina -$3.00.

8 — Naujienos, Chicago, 8, IB.

X. i I M R U 1

Motary Fvbli':
INCOME FAX SERVICE 

4259 S. Mepl«w«e4- T»l. 254-745? 
Tais pat daromi vertimai, siminlv 
Iškviatim*!, pildomi pili«tybė« pra

šymai Ir klioki blankai. ’

homeowners policy
F, lapeli*, Aflcnl 
JiMVį W. 95th St 
Evarg. Park, III. 
40642, . 424*654

State.FatmJfre-and Casualty tfrtipaaf

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th SL 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 yak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-to* 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

" j ■■ "r^i
Advokatai »

j GINTARAS P. ČEPtNAS 

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo '

9 vaL ryto iki 12 vaL d. 
ir pagal susitarimą

T«L 776-5162 arba 776-5161
264$ West 63rd Street

CMcaco, m. 60621

Thursday, April 16, 1981



?■ V metai

niekuomet

rįs apsivesti čia, Chicago]e: 
(kavalierius, ar divorsuotas),

Gėrb. Redaktoriau,
AŠ jums prisiu nčiu, 

duotus, 25.00 dolerius, 
gus* kuris tuos pinigus 
yra senukas ir “druką“ skaito.
hetfiušyti jau nesugebąs.Skažto kokius dokumentus jis privalo 
daug lietuviškų laikraščių* jų turėti ir kokius kitus fonna- 
tarpe ir Naujienas. Visus laik- tumus reikia atlikti? Jam, gal 
raščhis jis gauna iš pažįstamų, to ir nebereikia, nes esąs gero- |

labai seniai, kada nors būtų 
man parašyta, kokia procedūra rei- 
Žmo- kia atlikti, jeigu žmogus, no-

> Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Balandžio 17, 1981.— 16 (179)

- Redaguoja PRANAS ŠULAS
3 Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL &0632

LAIŠKAS NAUJIENŲ SOCIALINĖS APDRAUDOS 
SKYRIUI

ŠV. VELYKŲ PROGA, SVEIKINAME ŠIO 
SKYRIAUS SKAITYTOJUS,, BENDRADAR
BIUS BEI VYRESNIO AMŽ. TAUTIEČIUS, 
LINKĖDAMI VISIEMS GEROS SVEIKATOS 
BEI PAVASARINIO DŽIAUGSMO.

SKYRIAUS REDAKTORIUS 
IR REDAKCINĖ KOMISIJA

nes sakosi turis skaitytis su I kai virš 80 metų, 
pinigėliais. Naujienos jam pa-: nebuvęs ženotas. Tai gal Nau- 
tinkančios, todėl ir davė tuos(jienose, Socialinių reikalų sky 
pinigus Naujienų paramai.

Pavardės prašė neskelbti.Vie- rašyti.
no dalyko jis nori kad Nau
jienose, kurias jis skaito nuo'

; riuje, galėtu tuo reikalu ir pa- 
Ačiū....

Ant. Virk utis.
Priedas: $25.00 čekis.

ne visos McDonald už
kandinės 
SUTEKIA

SENJORAMS 
LENGVATŲ 
šeštadienį mudu 

ir aš), atlikę'

Paklau- 
Golden 

gautume 
Padavė-

Place & S. Ashland, 
sėm, ar galima gauti 
Club kortelę, kad 
seniorams lengvatų ?
ja po keliu minučių atnešė nia 

(kaimynas K. T. ir aš), atlikę’ųo biduliui len^tos kortelę. 
Talman taupymo ir skolinimo. Kaimynas Pr
b-ve j e sij skai t u a p mokė j imu 
užėjome į čia pat esančią Mc-j ----
Donald užkandinę, pasisti
printi.

Iš Naujienų S cialinės ap
draudė skyriuj tilpusiu repor 
lažo sužinoję^kad McDonald se 
njorams duoda lengvatas, aš, 
turėdamas Senior Club korte
lę užsisakiau žuvies patiekalų, 
ta pat užsakiau ir bičiuliui. ? .

" v . .... .. . .. j bo samdos istat., šiameprasėdamas mano bičiuliui is-i 
\ X 1 ■ 4 1 4 1 - te negalimaduoti tokia pat kertelę. Dvi; 
toss užkandinės padavėjos at
sakė,kad juodei tokių kortelių 
neturinčios ir nežinančios, ka 
da jos turėsiančios, 
aš gavau nuolaida, 
K. T. už žuvies patiekalų ir 
kavutę siiomkčjo normalia 
kajna.

Su kilu savo bičiuliu sekan
tį sekmadienį užėjome į kitų 
McDonaldo užkandine, I2rd

JŪS KLAUSL4TE,
MES ATSAKOME

KL. .Ar vaikų darbo tvar
kymo nuostatai taikomi šio 
krašto ūkininkams? P.I.

ATS. Pagal vadinamą Fair — O dėl ko?
Labor Standards įstatymą, ku-Į — Dėl to, kad jis yra vienin- 
ris tvarko darbo laiką žemės • telis žmogus, kuris nemurmėda- 
ūkiu< se po mokyklos pamokų 
nėra nustatyto amžiaus mini
mumo. , * . ’

(Plaėiaus žiūr. Pr. Šulo lei
diny -Fedėralimai. • Darbo j ,^7 moteris rojuje. Gerti gi 

Samdos tymai.) * j vyras pats išmoko. Dėl tos tai
deri, dvi TA. ir kitus reik-.^priežasties moterys taip dažnai

-bara vyrus už girtavimą.

mas valgo jos virtus pietus.

Kodėl žmonos bara vyrus

Pirmą sykį "valgyti vyrą pri:

:—Illinois gubernatorius Ja
mes R. Thompson praeitą sa
vaitę paskyrė Darbo departa- 
inento direktorium Al Bernar
di. Direktoriaus alga — 43,000
dol. į metus. < ^°

— Anatolius Čepulis, Soc,
gal l edei alinį j khtbo vedėjas,iš Luise Btirg ii

kraš-. 
aindyti vaikų,jau 

nesnių kaip 16 m. amž. žemės 
ūkio (farmu) darbams 
kyklų pamokų meto

.. , pvieZ1 U(H'O>a-,4 **; pačiu ūkininku vaiku, dirban- senioras} w .
ciu nensavilose ūkiuose.

* * *
KL. Pasakvkite, kokio am- 

I žiaus turi būti vaikas, kad ga
lėtų dirbti po mokyklos pa
mokų žemr< ūky (farinose)? 

Frankis B-nis

mo- 
laikotar-Į.

šie nuo.'tatai neliečia]

Praktiškas patarimas
—Sūnau, mesk mokinęsis oku

listo profesijos. Pasirink danlis- 
karjerą.
— Kodėl, teveli?
— Žmogus turi tik dvi akis, 
dantų net 32.•t o

geminės jie r vežtas į Mercy li
goninę (26 Sar. ir Mtchigr-). 
tolimesniam gydymui.

ŽVEJO MALDA

UBAGO NAUDA
apiekaimynės kalbasi 

trečiąją:
— Kalvai tienė turi gerą šir

dį. Jau ilgas laikas kaip ji mai
tina tą ubagą. — sako pirmoji.

— Tai visai ne iš pasigailė- į 
jimo ai' geros širdies, — atsako 
antroji.

CHICAGO TAUPYMO
ir Skolinimo Bendroves

VALDYBA IR DIREKTORIAI LINKI JUMS LINKSMŲ VELYKŲ į 
ŠVENČIŲ, STIPRIOS SVEIKATOS, SU JŪSŲ PAGEIDAUJANČIU į

NORU, KAD VISKAS IŠSIPILDYTŲ.

AND LOAN ASSOCIATION
6201 S. Western Avenue DRIVE-UP
ERN AVENUE CWK’AGO, ILL. 60536

Avenue Darien, Ill. 60559
DesPlaines, Ill. WU

• >UU W. North Avenue ■ Chicago. 111. 6 647 
6630-32 S. Cicero Ave. Cak Lawn, 111. 6015

Philohrna D. Pakel, Direktorių Tarybos Pirmininke 
.John E. Pakei, Prezidentas ir Direktorius

Dr. Raymond Bartz 
Margaret Be'eckis 
Albert Kerelis 
Edward Paliatka 
William R. Sebastian

ĮVEDAMI NAUJI SUVARŽYMAI SOCIALINĖS _ 
APDRAUDOS PENSIJOMS GAUTI

Sąryšyje su tuo, kad Socialinės apdraudos fondai 
smarkiai mažėja ir ateityje gali visai ištuštėti, todėl fe
deralinė administracija jau dabar pasiūlė Kongresui, 
kad priimtų įstatymą, padidinantį pensijon išeinančių 
dirbančiųjų įmonėse bei įstaigose amžių iš 65 metų į 
68 metus. Atsiliepdamas į tą pasiūlymą, Atstovų Rūmų 
pakomitetas pasiūlė tokius pensijoms gauti planus, bū
tent :

1. Pakelti pensijon išėjimo amžių nuo 65-kių iki 68- 
MarkTwain} nių metų. Vadinasi, dirbantysis, norįss gauti nesuma- 

Ncžim-mt žintą pensiją, tokią pensiją galės gauti tik sulaukęs 68- 
to? paštas išaiškino jo adresą metų 
ir laišką Įteikė.

Twain i laišką atsiliepė irį . . v
užbaigdamas pastebėjo: “(Y N metų, gales ją gauti, bet sumažintą net 36% (dabar 
Dievas žinojo kur M a rkj yra sumažinama 20%).
T w a i n.“ j 3. Dirbantysis, norįs gauti pensiją sulaukęs 65-kių

j metų, galės ją gauti, bet sumažintą 19%.
4. Visi dirbą pensininkai galės nevaržomai uždirb

ti kiek tik nori, sulaukę 68 metų (dabar leidžiama pen- 
silinkui uždirbti kiek tik norima, sulaukus tik 72 me
tų amžiaus).

(Šias žinias išspausdino “New York Times)
Prie paskelbtų žinių norime padaryti šias pasta- 

jĮ koja n- pa-į bas, būtent: Atstovų Rūmų pakomitetas.pašiūlė dirban
čiųjų pensijon išėjimo laiką padidinti trejais metais. Gi 

---------- —tie dirbantieji, kurie nori išeiti pensijon 65 metų, tai 
] tiems siūloma pensiją sumažnti net iki 19%.

Mes visur girdime, kad valstybės biudžetas irgi ' 
-siūloma drastiškai sumažinti. Jeigu visur bus mažina- 

; mi tiek federaliniai, tiek valstijų biudžetai, tai nebus 
kreditų naujiems darbas organizuoti. Iš tokių maži
nimų, nesant naujų darbų, krašte didės nedarbas ir atsi- 

* ras didesnis skaičius bedarbių, kuriais teks valstijoms 
bei federalinei administracijai rūpintis ir juos šelpti ar
ba nedarbo reguliarią pašalpą mokėti; jeigu nedarbo 
procentas padidės, tai valstijos bei federalinė valdžia

■ privalės pašalpas mokėti ilgesnį laiką.
j Pagal Atstovų Rūmų pakomiteto ketvirto punkto 
pasiūlymą, iš paviršiaus atrodytų, • kad pensininkams 
duodama lengvata: būnant pensijoj, asmuo galės už
dirbti tiek, kiek norės ir jam nebus daromi iš pensijos 
atsakitymai. Mums atrodo, kad toks pasiūlymas neišlai
ko paprastos logikos, šiuo metu šiame krašte yra nuo

i 5—7%bedarbių. Tai kokiu būdu 68 m. pensininkas 
| galės gauti darbo ir uždirbti “kiek jis norės”, kada jau- 
sesni bedarbiai nesuranda bet kokio darbo? Be to no
rime pažymėti, kad neseniaii buvo angliškoj spaudoje 
paskelbta, kad, paprastai, kiekvienaisi metaiis, esant 
krašte virš 7% kainų pakilimui, pensininkams nuo lie
pos mžn. padidinamos išmokos. Tačiau šais metais 
numatytu laiku nebūsiančios padidintos, nes Soc. See.

( fondai sumažėję. Taigi šių metų infliacija dar skau
džiau palies pensininkus. '

panoro parašyti jam laišką, 
be* nežinojo jo adreso, todėl į 
rnt voko užrašė: ":~1
Dievas žlino kur“.

2. Dirbantysis, norįs išeiti pensijon sulaukęs tik 62-

LENGVA PASAKYTI
Žmonelė vyrui: — Skubėk 

čia, va miegamajame lubomis 
didelis voras Tėplioja1

Vyras: Dėl tokio menknie
kio neverta tau mane truk
dyti. X 
trypk!

Anglų humoristo interpre
tacijoje meškeriotojo malda 
tūrėtų taip skambėti:

“Mano Dieve, teikis, kad pa 
gaučiau lokių’didelę žuvį, kad 
galėčiau apie ją nemeluoti, pa
sakodamas per visą savo gy
venimą.“

DIEVAS VISKĄ ŽINO
Tūlas Mark Twain gerbėjas

Rūstaus metalo sukas ratai 
dulkėti, purvini.
Trumpa diena, su saule ir su rytu, 
begarsiai praeini.
Įsisuka svajonė tarp grandinių— 
daina suskamba neišsakomai kimi. 
Tarp ūžesio mašinų metalinių 
svajonėse paskęst imi.
Iškyla miestai, lygumos sapnuotos, 
Taurakalny karaliais vėl žaidi.
Baltutės sniego pilys paauksuotos 
ir Užvingio šilai nakty juodi.
Tyliai ištrauki sulankstytą lapą 
svajones ir sapnus ir Vilnių užrašyt, 

. ir paslaptis visas kur slepia
begalo ilgesio širdis.

Algimantas Pagėgis
(Iš Sūduvos leidinio ELEGIJOS rinkinio)

nau.ia laužymo -aou; 
pasLoTu rūkalus visos tdū 
su apy’inkės.
Jums parodyta
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums nau^ftnffi n 
atęiivfe.
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VLIKo pirm. dr. K. Bobelio pranešimas
Tautos Fondui, j tą Laisvės 
Iždą, kad jis augiu.Tikrai, 
baimėse sąlygose surinkti 

: lijoną nebūtų per sunku.
gu kiekvienas lietuvis paau
kotų 100 dolerių į metus, tai 
per metus mes tą vieną mili-

I 1 7 4 a
I joną turėtume. Labai lengva 
1 pasakyti, bet ne taip lengva tą 
| 100 doL išspaus i. Padalyki
te tą, kad mos galūnine 
stipriau, dar energingiau 
ti, nes tikrai, visi VLIKo 
dybos ir tarybos nariai iš 
pasiaukojimo, iš savo išteklių 
labai daug dirba. Mums rei
kia paramos. Ne mums asme
niški, bet musų dirbamam dar^ 
bui. Mes pasitikime jūsų gera 
valią, mes tikimės jūsų pa-j 
galbos.

O dabar aš atsakysiu i visus, 
jūsų klausimus, jei yra kokių! 
(gusus ilgas plojimas).

Pirmą klausimą 
Juozas Bagdžius:

— Kur ta šimtą 
aukoti? (pasipylė 
vių džiaugsmingas 
mas.

Ir išėmęs iš piniginės < 
tinę, priešais VLIKo pirm, dr.lzicijas koncerto pradžiai: O.
K. Bobelį paklojo ant staled Po-Metrikienės “Viešpaties pasau- 
jo sekė kiti šimtininkai su sa-Į 
vo šimtinėmis. Viso buvo 
aukota 1.500 dolerių, 
jų pavardės bus 
spaudoje.

Tautos Fondui ir
Laisvės Iždui aukas reikia 
siųsti šiuo adresu:

LITHUANIAN NATIONAL 
FAUDATION,

L.O. BOX 21074 
Wood h a ven, N. Y. 
Kitas svarbesnis ir

nis klausimas buvo paklaustas 
dėl Molotovo — Ribbentropo 
sutarties, pagal kurią buvo pa. Mololovo 
sidalinta Rytų Europa. Dr. K.įf- 
Bobelis tuo reikalu paaiškino,!
, _ t- t .4 pavergimo nepripažįsta. Dary-
L" Q r i novAi'rtfii T T afvi *

(Tęsinys)

KLAUSEIKIS

I
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P.engtDię. programoje du kar
tus išsp&Hsdinta kun. V. Rim
šelio pavardė, jis, kaip “Drau
gu” leidėjų atstovą?; pirmojoje 
programos dalyje kalbėjo ir lau
reatui čekį įteikė. Visa iškilmė 

‘ baigią-irgi kun. V. Rimšelio pa- 
! dėkos Ttcdžiu. ė ;

Pradėjo, pirmoj įžangoj į 
sceną, šbvo šneką kun. Rimšelis 
nuo pokarinių stovyklinių laikų 
nuotiiktį ir turėtų vi'čių tuoj 

j Lietuvą. Žvelgė ir į 
, kai okupantui esąs 
objektu ‘"Draugas”, 

įsibraunąs, kaip ku- 
į nigas V.R. sakė, “į mūsų gretas7’, 
apsukas kai kuriems lietuviams 
galvas, tad ir esama kaltinimų, 
kad marijonai “Draugą” leidžia, 
jėzuitai pastatė Jaunimo' centrą !

bet toks Ramiojo vandeųyno solistės pavardės neb^žiųojo 
bangų nuplaunamas. pradėjo kuistis po rankoje turi

Marijonų ir jėzuitų centrai mus raštus, bet visa salė pa 
yra netoli Michigan ežero, kuris j pliujio skardžiu juoku ir ėmė 
savo' bangomis nemenkesnis, šaukti: O-o-o! Kiti šaukė solis- 
kaip ir Ramusis vandenynas, tęs pavardę, kitaip sakant, 
pranciškonų būstinė netoli At-

• lanto bangų, tad tegul tik tų 
vienuolijų rankose esanti spau
da leidžia ežerui ar vandenynui ’ 
iš jų spaudos išplauti vienybės 
ardytojus, VLIKo ir ALTo nie
kintojus, neabejotina, jog išei- 
vijon bus sugrąžinta vienybė.

’ Bus kritika, bet nebus vienų 
tų veiklos ardymo.

Juoku ir šūkavimais 
įvertinta asmenybė

Pabaigos arba padėkos 
tai'ė antrą kartą scenon įžengęs

( “Draugo'” atstovas kun. V. Rim-
neturėtume, kai- . šelis. Pradėjo pasakojimu, koks

’^dalykas yra—visi pa
dėkite VLIKui finansiškai 
Kaip žinome, kiekvienas dar- 
mis sudaro daug išlaidų. Ypa
tingai mums daug kainuoja 
įėidiniai. Kaip sakiau, ELTos 
leidimas ir t ypatingai tų kitų 
prasto VLIKo atstovybių pa
laikymas, kadangi ten žmonės 
ekonominiai sunkiai gyvena, 
ypatingai Pietų Amerikoj, jie 
negali prisidėti. Užtenka, kad 
jie dirba. Mes Amerikoje'lai
mingesni .Todėl VLIKas ypatin
gai organizuoja Tautos Fon
do akciją. Mes norime Tautos 
Fonde suorganizuoti atskirą 
Laisvės Iždą' —neliečiamą Iž
dą, kuris augtų, didėtų, kurio 
pagrindinis' kapitalas būtų ne
naudojamas, o tik nuošimčiais 
mes finansuotume mūšų poli
tinę veiklą. Tai būtų grynai 
politinis fondas —- politinės 
veiklos finansavimui, to mums 
trūksta. Dabar mes turime ki
tų fondų kultūriniam darbui. 
Labai gražu, jie atsiekė savo 
tikslą, — turi daug pinigų, iš 
kurių nuošimčių gyvena. Da
bar visi lietuviai padėkiteVLI- 
Kui sudaryti Tautos Fondą, 
kad jis pasiektų milijoną ir 
tad tas, milijonas neštų nuo
šimčius,. iš. kurių mes galėtume 
v.ęikti.Jo tik pradžia.Taip pat, 
kad kiekvienas lietuvis pagal
votų, kai rašote testamentą, 
palikite bent mažą dalele

i . ' ■

p-įklausė i

Apie grožinės
(Tęsinys)

Romos Mastienės 
koncertas

Čikagos čia koncertuoti at-Iš
’ skridusią soliste Roma Mastiene 

dolerių pa- keliais sakiniais publikai prista- 
(visų daly, tė M. Sandanąvičiūtė-Newsom, 
ilgas ploji-4 pabrėždama, jog solistė, pa-

I gerbdama losangeliškius kem- 
šimli-j pcz’torius, pasirinko ją k~mpo-

lis”, B. Brazdžionio žodžiai; B.
siu] Budriūno“Dainos giminias“, žo- 

Manau I džiai H. Radausko ir G. Gu- 
pasklbtos' dauskienės “Piemenėlis”, žo-

11421. 
bud i nges-

j siuntė VLIKui, prašydami, 
j kad įteiktų visoms buvusioms 
j Tautų Sąjungos valstybių vy- 
1 Organizacijai. VLIKas, 
Kanados ir Jungtinių 
Organizacijai. VLIIKas, 
morandumą išvertė į 
k a Ibas, visoms toms 
bių vyriausybėms įteikė. Dau
guma Europos . valstybių to 
______ -Rib&entropo su
sitarimo Si-^cto ir -’Pabaltijo

kad pavergtų Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos 45 atstovai pasi
rašė reikalavimą - memoran- i 
durna kad tas 'Molotovo — Ri.\ ••y
bbcntropo susitarimo aktas bū 
tų atšauktas ir panaikntas ir 
jį įteikė Sovietų S-gos prezi
dentui Brežnevui, o kopiją at-

leriavo kun. Rimšeliui.
Už honorarą “galėsim 

gerai įšigert”...
Padėkos žodyje kun. Rimšelis » 

sakė, jc'g viena programos atli* 
kėja menininkė jai priklausomą? 
honorarą padovanojo ‘Draugui’. 
Ačiū, tarė kun. Rimšelis ir pri-j

Į dėjo “galėsim gerai įsigert”. > 
| O, Viešpatie! Juk jau nepri-J 

klausomos Lietuvos kaimo bers, * . sie
nai gautą uždarbį neskubėdavę 

žodį pragerti! Greta manęs sėdėjusi 
ponia šepikienė, kuri yra Čikaąį, 
goję gyvenusi, pusbalsiu prūr*; 
gramai tebeinant pratarė: “O ir 
geria ten Čikagoje”... Kita reU 
akcija buvo: “Tos menininkė? 
vietoje aš jam būčiau į akis pa* 
sakiusi, jei mano dovaną žadi 
prageri, tuoj atiduok atgal”..*. 

Po visos tos programos buvd 
vaišės žemutinėje parapijos sa» 
Įėję. Užkandėliai, gaivos gėri
mai rengėjų paruotši 'ir dova
noti. Buvo ir baras, kur-gėrimai 
uz pinigą. Įėjimo mokestis pub

likai, 16 dolerių. s
Ačiū ir kun. Rimšeliui, kad jis 

čia atvyko ir pasireiškė, kad 
besąs pasiėmęs darbo naštą 
reprezentuoti katalikiškąją spau 
dos bendrovę,-bet tokiam veži
mui tempti neturįs nei. .išsilavi
nimo, nei reikiamos ir greitos 

(Nukelta i:5 psl.) . ; i

ir pranciškonai Kultūros židinį.!
Jei “Draugo” i
bėjo kun. V.R., nežinotume, kas geras esąs Dievas. Jis leidęs čia 

j okupuotoje Lietuvoje dedasi. j surengti žmonėms tokią puikią 
* Premiją paminėjęs, skatino j iškilmę, o galėjęs vienas pats 
rašytojus ir toliau kurti, kitų j tą padaryti.
metų romano konkurso mecena
tai esą Iš Kalifornijos dr. kičar- čia 
das ir Raimonda Kontrimai, dainuoti, kitoje lietuvių' iškil- 
Prieš įteikdamas Vizbarui pre- mėje vienas pats ir Lenciūgėlį 
mijds čekį, kun. Rimšelis dar pašokti, o jei Dievas nueitų į

Į tarė, jog “Draugas” nesąs Šven-1 rusų ar ukrainiečių sueigą ga- 
ta?is Raštas, tad jame pasitaiko' lėtų ir kazačioką pašokti, kaip 
ir klaidų. Kokia yra visuomenė,! 
toks jos veidas ir atvaizduoja- • 
mas, kokį patys sudarėme.

Tai tokios kun. Rimšefo dės-

literatūrcs konkursus
džiai F. Kiršc's.

Prieš antrąją dainą
Mastienė prabilo į publiką, pasi
sakydama, jog pirmiausia ji pa
deklamuosianti H. Radausko 
“Dainos gimimą”, o po to dai
nuosianti. Puiki deklamacija. 
Solistė talentinga ne tik dai- j 
nuoti, bet ir deklamuoti. Pro
gramoje išspausdinta dvylikos 
dainų ir arijų pavadinimai, pa
minint ne tik kompozitorius, 
bet ir poetus, kurių kūryba dai
nų ko'mpozicijose panaudota. ■

Solistei Mastienei akompana- j tytos mintys, kiek spėj 
vo mūsų pianino muzikos vir- j užsirašyti. Vis dėlto ‘ ~ 
tuozė Raimonda Apeikytė. Kai atstovas neapsiėjo be tiesos iš-j 
koncerto baigmėje abi šio kon- kraipymo, o tai pasinešimas į 
certo menininkės apdovanotos demagogiją. Nei jismurodė, nei 
gėlėmis ir publikai nenustojant jis galės nurodyti, jog kada nors 
plojimais jas vėl scenon kxlesti,, kas nors .naikinu w

jos scenon sugrįžo ir koncertą “Draugo” leidimo, kad kas bū-įę 
baigė gėlių arija iš operos Faus
tas — “Pasakykite jai, mieli 
žiedai”...

ta me. 
Tautu 
tą me- 
kelias 

vaisi v-

Puiki filosofija: Dievas būtų 
galėjęs prakalbas sakyti,

Kruščevas sakėsi Stalino paliep
tas šokęs.

Kun. Rimšeliui! buvo duotas 
raštas perskaityti pavardes tų, 
kurie prisidėjo prie tos iškilmės 

u Ja,s { surengimo’./Skaitymus šilpnąs, 
raugo j repeticijos, jam nežinomų 

+ . .v v.-i .* •pavardžių. Bet ir is Čikagos alsi- 
vežtos, kaip kun. Rimšelis sakė,

.uroavii, jog Kana nuia • 
kaltino marijonus dėl

__  1__J 1__ U.“ 1 M rtTTTATrnTATT i T ▼ T TT7VTTTTT A

tų kaltinęs jėzuitus dėl Jaunimo !
centro pastatydinimo ir kad kas Į 
kada nors, suprantu, viešai būtų j M 

j kaltinęs pranciškonus dėl Kul- j 
' tūros židinio pastatymo. j

Kaltinimai šioms vienolijoms 
yra ne kartą viešai spaudoje' J 
buvę pareikšti dėl to, kad tose Į

kas nors
i?

MARIJA NOREIKIENĖ ' * |

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ ' J

Muzikinės programos įlarpa j 
buvo Algio žemaitaičio, scenos J 
vaidinimų režisūroje karts nuo 
karto besireiškiančio, deklama
cija poeto V. Mačernio “Penktoji 
vizija”. Ilgas kūrinys. Netoli 
manęs sėdėjęs vietinės šaulių

’iu'vSuo!

. .. v. v. . T _ Iliju rankose eesanti spauda ardokas hecia pačią Vokietiją, ku- kuopos vadas Juozas Ruokisi . , -v ,
ii kokhj nors tolimesnių žygių,

Į ri yra padalyta, šiuo momen
tu kreiptis i Vakarų Vokietiją, 
būtų nepraktiška, kadangi V. 
Vokietija mums esanti gana 
palanki.

Buvo ir daugiau klausimų, 
pasiūlymų, sumanymų ir pa- 
sisakymų.

prakalbino mane, tardamas, jog 
negalįs išreikšti savo nuomonės 
apie skaitymo meniškumą, bet 
esąs nustebęs, kad tokį ilgą kū
rinį Žemaitaitaiš iš atminties 
padeklamavo. Taip, gera at
mintis, geras deklamavimas.

Kun. Viktoro Rimšelio 
pasireiškimas

vienybę. Dar prieš kun. Rimše
lio kalbą prel. Kučingis aiškiai 
pasakė, jog Los Angeles lietu-1 
vių kolonijoje tebėra vienybė:. 
čia ir VLIKas remiamas, čia ir, 
ALTas nepasenęs, todėl nereikia Į 
nė reorganizuotos bendruome
nės. Atsiranda kartais ir čia, 
kaip prel. Kučingis kalbėjo, mū
sų vienybės ardytojas rėksnys,

■■ JAY DRUGS VAISTINĖ ■
2759 W. 71st Su, Chicago, UI

žUPESTINGAI LSPnjjGtn RECEPTAI • EANNIE may sal
DŲHYNAI • KOSMETIKOS REIKWiYS

Atdara šiokiadieniais hno ; >

(Pabiga)

VLADAS IR GENOVAITĖ BIKULCIAI
Lietuviškos užeigos ir valgyklos savininkai

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems savo kostumeriams ir draugams linki

| Tel. 476-2206 Į
į SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Cosmos Parcels Express Corp.
S MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
J. ?2501 W. 69th SL, Chicago, III. 60629 Tel. 925-2737

TEOFILE ir KAZYS ERINfilAI

Charles Auto Repair
Persiuntimas SI.

4824 S. CALIFORNIA AVE
TeL Virginia 7-9327
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> 4845 West 14th Street Cicero, III. 60650 
Tel.: OL 6-1355
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
K linkim visiems savo klientams ir draugams

401 puslapių.

f KIk, 
į ‘%

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

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau-; 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų ’ 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- • 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducfmenimii• 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 52.

• Vienišo ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy- į
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 i 
parduodama .tik už 52. ' ' . t •

• 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 ' 
vitcfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai * 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16. ;

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 1 
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 ?6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pel. knygoje yr* 40 sąmojingų novelių. Kaina 52.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paltu, pridėt! dolerį perrfuntimo UlaMoma.
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Ir tarp lietuvių tas pats...
Žum. Andy Rooney rašo, kad amerikiečiai yra 

vieningi tautos nelaimės atveju ir pasimeta, kada pasi
daro ramu, geras gyvenimas.

Manau, kad panašiai yra ir su lietuviais. Kada oku
pantai žudė, terorizavo mus, mes buvome vieningi. Su
ėjo visos partijos bei grupės ir įsteigė vieną kovos vie
netą — VLIKą. Čia, Amerikoje, tautos nelaimės mętu, 
visos patriotinės oragnizacijos susibūrė, įsijungė į vie
ną kovos vienetą, Amerikos! Lietuvių Tarybą—ALTą.

1944 metų lietuviai pabėgėliai, pasitraukę iš tėvy
nės. grįžtant jon azijatų hordoms, irgi buvo vieningi. 
Polįtrukai važinėjo po. stovyklas, i-agindami < grįžti į 
“šlaisvintą” tėvynę, 0 kiek iš pabėgėlių grįžo?

Atvykę į šį kirstą, dirbom sunkiai, maži uždarbiai, 
vaikai studijuoja, bet už tai pilnos buvo salės Vasario 
36 minėjimuos. Laikas bėgo. Išauginti vaikai turi pro
fesorių, daktarų ar inžinierių titulus. Didelės jų meti
nės pajamos. Atsirado rezidencijos užmiesčiuose. Bet 
labai ir labai sumažėjo skaičius Vasario 16-tos minėji
muose. Praturtėję užmiršome, kad Lietuva okupuota. 
Okunanto agentai pasidarė svečiais rezidencijose.Agen- 
tas Kazakevičius praleido apie du mėnesius besisvečiuo
damas. Užtai įsteigiamas organas — visuomeninių rei
kalų taryba, VLTKo darbui dublikuoti ir laisvinimo 
veiksniams niekinti. Ar ne už tai, tos organizacijos va
dų dukros globojamos, vaišinamos politruko gen. Pet
ronio? Vadai rašo ilgiausius straipsnius, įrodinėdami, 
koks naudingas lietuviams pataikavimas okupantui.

Jei tie straipsnai tilptų tik “Laisvėje” ar .“Vilny
je”, tai nebūtų taip bloga. Bet dabar, okupanto patai
kūnų dispozicijoje yra abiejų vienuolynų leidžiami laik
raščiai. Tremtyje džiiaugėmės, kad su mumis yra ku
nigai - vienuoliai. Manėme, kad jie niekados nepasida
rys okupanto pataikūnais. Jie bus vadovai, kovoje su 
Lietuvos okupantu. Ir kaip skaudžiai nusivilta. Kol 
Draugo redaktoriumi buvo pasaulietis L. Šimutis, tol 
ten okupantui palankių straipsnių nebuvo. Bet jį iš
stūmus ir redagavimą perėmus vienuoliams-kunigams, 
laisvinimo veiksniai—VLIKas ir ALTa^ pasidarė posū-

A. SVILONIS

NIŪRIOS KUN. DAKTARO JURGIO 
ŠARAUSKO “PASKAITOS”

(Tęsinys)
Kiek patriotizmo- paskleidžia 

“Rodinos” dr-jos oficiozas “Gim
tasis Kraštas”? Kiek patriotiz-

dėl jis nesiūlo priešingai? Kodėl 
jis nesiūlo siųsti ten visa tai, kąį 
mes čia sukuriame? Ten nųvy.-

mo parodo kompartijos nariai?, kę turėtų skelbti savo kūrybą; 
Ar patriotai ir tie, kurie už pat- į ten nuvykęs kunigas ' tegu pa- 
riotiziną grūda pavertguosius ’ sako pamokslą pavergtiesiems...

■ Bet naudotis okupanto propa- 
• garniai pajungtomis kultūrinė-

j kalėjimus? Toks apibendrini
mas visų, ten pasilikusių, patrio
tais yra gryna nesąmonė. Ir jis 
skelbia tai Vasario 16-os šven
tės metu! Ar tai tik pasityčio
jimas iš tos šventės dalyvių, ar 
jo- visiškas pasimetimas?

Pagaliau, jis pareiškia, kad 
užuot sklsidus apie Sovietų sis
temą neteisingumus, reikėtų pa
siklausyti iš ten transliuojamų 
dainų, skaityti jų knygas, dekla
muoti jų eilėraščius, girti tuos 
jų kūrinius.,. Tai tau, ar jis ir 
vėl nenušnekėjo? Juk visa tai;
ką jis čia pareiškė, tarnauja 
okupantui, jo propagandai. Ko

JUOZAS KARIBUTAS

SALŲ LABIRINTE
(AUSTRALIJA IR JOS LIETUVIAI)

(Tęsinys)

Pagal maršą pradeda žygiuoti tautinių šo
kių grupės — Hubert ’’Venta” (vadovė A. Nu
nez1),Sydnė jaus “Sūkurys”(vadovė M.Cox) “Gin
taras” (vadova s K. Kazokas ir R. Milašius), 
Brisbanės ’Mergaitės” (vadovė V. Milašauskie- 
nė), Melburno “Gintaras” (vadovai’Sadauskai), 
“Klumakojis (vadovė A. Morkūnienė), Canber- 
ros “Audėjėlė” (vadovai Mauragiai), Perthos 
šatrija(vad.E.Stankevi<iius),Adelaidės Žilvinas ir 
moterų grupė (vadovė M. Jaciunskytė). Mergai
tės (vadovė R. Varnaitė), jaunus berniukus (va
dovas B. Saveskis), šokių muzikinį palydą su
darė Sydnėjaus ’’Sūkurio”, Adelaidės “Eglutės” 
jauni dainininkai ir “Žilvino” orkestras.

Manoma, kad šventėje šoko apie 400 šokėjų, 
kurie šventę pradėjo visų grupių atliekamu Kal
veliu.

Bendrai, kiek paskiromis grupėmis, tiek ir 
bendrais šokiais australiečiai užsirekomendavo la
bai getai. Pats didžiausias įspūdis būdavo tada, 
kai į areną išbėgdavo visos grupės bendram šo
kiui. 7pa* ingai gerai buvo sušokti: Gyvataras, 
Subatėlė, A 'šrele ir užbaigai Šventės — Malū
nas. Bendras aizdas buvo labai džiuginantis. 
Nežiūrint pačiu auniausių “pipirų” pasimetimų.

mis priemonėmis, tai daugiau 
negu pasimetimas.

Jis savo paskaitoje primygti
nai pabrėžė, kad Lietuva nie
kada nebus tokia, kokią mes pa
likome. Bet jis nepasako, kokia 
ji bus. Komunistinė? Fašistinė? 
Maskvos satelitas? Ar kokia 
dar kita?

Jurgis Barauskas gąsdina: jei
mes nesanlykiausime su Lietu
va (nerašo o’.upuota), tai pa
vojus visai atitrūkti. Ir pabrėžia, 
kad' negyvenkime iliuzijomis, 
Lietuva pati išsirinks valdymosi

niais. Vienuolynų leidžiamoji spauda pasidarė okupan
to pataikūnų lizdai. Ilgiausi straipsniai, niekinantieji 
Lietuvos laisvinimo veiksnius telpa t-k Drauge ir Dar
bininke. Straipsniai, kuriuose nurodoma, kiek daug 

naudos, ypatingai jaunajai kartai, duoda agento Pet
ronio vadovaujama “Rodinos — Tėviškės” draugija. Ir 
Draugo redaktoriai jau nerašo, kad Lietuva okupuota. 
Taip, kaip . skaudžiai apsivilta vienuoliais ku
nigais!

Atrodo, kad žurn. A. Rooney žodžiai buvo taikyti 
lietuviams. Kol mes buvome neturtingi, tol buvome 
vieningi. Kai įsigijome titu’us ir rezidencijas, okupan
to agentai pasidarė mūsų draugais.

Ignas Petruaskas ...

formą, jos valdžius galva nebus 
nė vienas, iš mūsų išeivijos di
džiai gerbiamų pirmininkų. Ir 
jei nebendrausime^ tai prarasi
me visą teisę bet ką jiems pa
sakyti. O toks nuo jų atsiskyri
mas juos įtikins, kad mes juos 
apleidžiame. Ir toks nebendra
vimas su lietuviais, tai reiškia 
bendravimą su priešu. Ar kas 
iki šiol girdėjo tokį vaikišką ple
palą? Jis nepasako, su kuo gi 
ten bendrauti. Pagal jo išmonę 
reiktų bendrauti su okupanto 
statytiniais, su “generolu” Pet
roniu, su “Gimtojo" Krašto” re
dakcija. Matyt, pranciškonas 
kun. Andriekus yra tokios pat 
minties, kaip ir kun. Jurgis Ba
rauskas. Todėl rado reikalą pa
siųsti su dedikacija savo poezi
jos tomą “Gimtojo Krašto” re
daktoriams. Taigi, Jurgis Ba
rauskas užtikrino Toronto lietu
vius, kad tie, kurie nešioja par
tijos kortelę, išeitų, geresni pat
riotai ir už mūsų veiksniu va
dovus.

Jo manymu, bendradarbiavi
mui įgyvendinti reikia ne tik 
patiems ten vykti, bet priimti 
čia atvykstančius. Jis nedaro 
jokio skirtumo, juk atvažiuoja 
okupanto agentai, atvažiuoja iš 
TVashingtono Maskvos atstovy
bės “diplomatai”. Taigi, pagal, 
jo išmonę — priimti visus. Jis" 
kartoja “Bėdinos” draugijos va
do- “generolo” Petronio propa
gandą,’ kuris kalte? kala- pėr 
‘Gimtąjį Kraštą” apie bendra
vimą su tauta ir su išeivija. Ne
jaugi Jurgis Barauskas, pasiekęs 
tokios aukštos karjeros “diplo
matijoje”, šiuo atžvilgiu būtų 
toks naivus?' ;

Jo supratimu, ten nuvykusių 
sovietinė santvarka nesuvilios. 
Ir kodėl? Mat, pagal jo nusima
nymą, jų ten nesuvilics, nes 
trūksta tam tikros rūšies popie
riaus. O vis tik jis klysta, kiek 
mūsiškiu turistu ten nuvyko su
sižavėjo, ir kiek jie ten prikal
bėjo naudingos propagandos 
okupantui. Kai kurie iš jų net 
reiškė padėką komunistinei par
tijai. Juk ir kun. Jurgis Baraus
kas, grįžęs iš okupuotos Lietu- 
vosf ničnieko neprasitarė, kad 
ten jis matė vergiją.

Jis nusivylė išgirdęs, kad jau
nuolių grupė iš Lietuvos (nesa
ko okupuota) nebuvo priimta į 
Jaunimo" kongresą. Na, tik pa
galvokite, koks jis naivus! Kas 
gi ta jaunuolių grupė? Juk tai 
komjaunuoliai, raudonosios bur
žuazijos vaikai, gerai indoktri- 
nuoti. Ir ką jis mano, ar tie 
komjaunuoliai, sugrįžę namo, 
būtu nusimetė raudonus kakla
raiščius ir pradėję keikti Mask
vą? Tikrai liūdna, kad Jurgis 
Barauskas Vasario 16-osios mi
nėjime mulkinti klausytojus.

Jis daro ir tokią užuominą, 
kad jo apskaičiavimu per bran
giai kainuoja amžinas savo bro
lių ir sesių, laikymas priešais. 
Kas juos tokiais laiko? Neteko 
girdėti. Priešais laikomi tik tie, 
kurie yra parsidavę okupantui 
!.r padeda smaugti pavergtuo
sius. O kad reikia atsargumo su 
atvykusiais arba ten nuvykus,, 
tai būtina, nes jų tarpe gal ir 
yra okupanto agentų. Neseniai 
viena iš Chicagos šaulė, nuvy
kusi į okupuotą Lietuvą lankyti 
savo" giminių, per neatsargumą 
susidraugavo su jauna mergina, 
kuri pasirodė esanti okupantui 
tarnaujanti agentė. Ir ko ji ne
prirašė “Gimtajame Krašte”, tą, 
ko ši turistė visai nekalbėjusi.

Bet nepaisant tų visų pavojų, 
Jurgis Barauskas siūlo dar dau
giau sustiprinti ir suderinti ry
šius su Lietuva, kurios jis ne
vadina okupuota, nors, iš tik
rųjų, nieko naujo jis nepasako, 
nes tokia propaganda jau seniai 
varoma per “Gimtąjį Kraštą”, 
"‘Rodinos” draugijos oficiozą. 
Mums tai suprantama, kad oku
pantui tokia propaganda ryšiams 
palaikyti yra naudinga, bet 
klausimas, kodėl Jurgis Baraus
kas taip primygtinai siūlo? Ko 
jis laukia iš “generolo” Petro
nio, padėkos laiško?

Pagaliau savo tokius kontro- . i . .veršinius svaisciojimus baigia 
taip, kas" lietuviui patriotui- yra 
skaudžiausia, nepaisant ar jis 
gyventų okupuotoje Lietuvoje,’ 
ar laisvame pasaulyje. Jis siūlo 
lietuviams melstis, kad vietoj 
Vasario šešioliktosios būtu dar 
brangesnė šventė, bendro iden
titeto ir dvasinės vienybės šven
tė; Matyt, jam atrodo, kad Va
sario 16-oji nėra tokia-brangi, 
nes ji neturi to bendro identiteto 
ir dvasinės vienybės ir neišreiš
kia Dievo" duotos laisvės.

Tuo baigiu jo paskaitos ver
tinimą. Baigdamas norėčiau taip

pat priminti ir tą, ką ir kiti yra 
pasisakę, vertindami šią jo pa
skaitą.
Niūrūs kun. Jurgio Barausko 
paskaitas vertinimo atgarsiai
Pirmiausia dėl jo paskaitos at

siliepė iš Kanados Pi-anys Alšė- 
uas. Jis Draugo vasario 23 d. lai
doje šio paskaitininko svaisčio- 
jimus taip įvertino: “Gal nei 
vienas šio minėjimo dalyvis ir 
;>er daugelį metų nebuvo girdė
jęs tokios niūrios paskaitos, kri
tikuojančios visų sričių lietuviš
ką veikią šioje Atlanto pusėje... 
Nepatenkintas fondais. O politi
nėje veikloje, girdi, esame visiš
ki trumparegiai, todėl jis lietu
viais nepatenkintas... Reikalin
gas visų politinių partijų išeivi
joj uždarymas... Jų veiklą sub
ordinuoti kažkokio utopinio ko
miteto žinion...” *

Vertina ir 9. Diržys. Taip pat 
neigiamai. Tik jis klaidžioja pri
siminęs ALTą ir VLIKą. Dėl te 
jam atsakyti reiktų atskiro ra
šinio. Mat, jis apie tuos veiks
nius sprendžia iš savo “kiemo” 
Atrodo, kad jis nežino, kas yra 
ALTas, nežino nei jo praeities, 
nei dabarties ir kokie jo užda
viniai, ko" jis siekia. Nežino, 
kad LB-nė užgožta mažos fron
tininkų partijos, kuri siekia 
ALTą ir VLIKą sulikviduoti. O 
be to, A. Diržys turėtų ir tai ži
noti, kad JAV-se LB-nė Įsikūrė 
tik tada, kai buvo sutarta pasi
dalinti darbo barais. Kanada 
šiuo atžvilgiu yra kitokioje 
plotmėje. Bet tai palikime ki
tam kartui.

(Bus daugiau) ", Y ■
• f •

— John -Young buvo paskir
tas “Golųųibia” erdvėlaivio žy
giui vadovauti, nes pasižymėjo 
savo šaltu protu pavojaus me
tu. Jis gerai atliko pavojingus 

i įpareigojimus erdvėje.

pirkite jav Taupymo

Australijos Pertho miesto lietuvių tautinių šo’kių grupė, kuriai 
vadovauja V. Miliauskienė. Jai padeda šokėja A. Pašcokaitė.

gražiai pasirodė, kai, pravažiuodami į Chicagą, 
turėjo koncertą Los Angeles, Calif. Iš jų aš ir 
dabar daug tikiuosiu. Pažiūrėsime.

Su tokiomis mintimis sėdu labai arti, kad 
viską girdėčiau ir matyčiau. Į sceną sueina cho
rai. įvairūs jų rūbai ir vieni už kitus gražesni. 
Jaunimo veik nėra. Argi jie vis bebalsiai? Ade
laidės chore vienas Setynas Kubilius ir Sydnė
jaus man nežinomas vienas jaunuolis. Tai ir vis
kas. Kaip juos privilioti? Klausimas labai aktua
lus. Be ateities; jaunimo perspektyvos labai 

' liūdnos.
Skoningai ir gražiai padalyta programa, 

kurią jau anksčiau paminėjau. Kanklės su rūtos

paklaidų, kuriems atrodo buvo labai nemalonu, 
bet žiūrovui priešingai — tik sukėlė nuoširdų 
juoką. Tegul pratinasi, tegul šoka. Atsimins už
augę ir patys nusijuoks.

Šventėje, kaip atskiros grupės, taip ir ben
drai, visi šoko grakščiai, su jaunatviška energi
ja ir nuotaika. Puošnūs, gražūs tautiniai rūbai 
sudarė pasigėrėtiną vaizdą. Nors ir dideliame 
karštyje, publika godžiai sekė šokių vystymosi 

Įeigą, ir plojimais reiškė didelę, padėką, tiek šo- 
.kantiems, tiek ir šokių vadovams. Žinoma, pole- 
Imizirojant plačiau, apie kiekvieną šokį, būtų ga
lima dar daug pakalbėti, bet ar tai lužtikrin- Į 
tų ateities Lietuvių Dienoms pagerėjimą? Įts-uną jau aimsuiau paminėjau. 

I , Buvo aišku, kad įdėta daug darbo ir pastan- .šakele, lietuviškų raštų juosta. 
1 gų, kad visos grupės būtų suderintos. Taip pat I 
•ir šventės vadovo, organizatorių, koordinatoriaus 
V. Venckaus ir visų kitų Įdėta daug 

•rūpesčių. Jiems tebūna visų žiūrovų 
šia padėka. Gyvuokite!

DAINŲ ŠVENTĖ
Gruodžio 30 d. skubame į Town ___ , __  ___ ___ _________ ______, .. r

prasidės kilminga, kelių chorų Lietuvių Dieno- Išėjo (V. klovos). Choro dirigentas B. Kiveris, 
se vykstanti Dainų šventė. Lietuviai yra, buvo | 
ir bus dainos mylėtojai. Užtai gal ir susirinko 
į Dainų šventę, bene, daugiausia publikos.

Prie bilietų eilė. Žmonių tiek, kad tik ūžia, 
sveikinasi, o kalbų ir pažinčių begalės. Vartau 
programą. Trys chorai: Adelaidės, Sydnėjaus’ir 
Melburno, kurį dar gerai atsimenu, kuris taip

ir kitos praskambėjo nedėkingai, o inscenizacija 
j visą reikalą tik sugadino. Ką jie ten norėjo pa
vaizduoti, gal būt. vienas Dievas težino. Nevykus 
bernelis, tėvai ir mergelė. Viskas būtų labai gra
žu, jei toji inscenizacija būtų skirta pusvalan
džiui ir su tekstu. Gestikuliacijos, kurias galima 
laikyti nevykusiomis, be žodžių nieko nepasako. 
Toks eksperimentas ne vietoj ir ne laiku. Žiūriu 

į ir stebiuosi: čia vienas kitą patraukia, pabaks
noja į pašonę ir susigaudyk tu, žmogus, ką jie 
nori parodyti. Žinia,jei vest.paprorius,jei piršly
bas, tai labai gražu. Bet čia jau reikalingas tek
sto apvaidinimas ir prie jo dainų pynė. Kiek 
vėliau, - teko girdėti iš vietinių labai nepalankių 
atsiliepimų. Choro dir. B. Levickienė.

Jungtinis mišrus choras. Dir. B Kiveris ne-Avertus, randi didelėmis raidėmis pažymė-
Viehtaoliktosfes Dainų šventės programa, blogai išpildė “Iš visų kraštų” (St. Gailevičiaus).

darbo ir Stebiuosiu, tiek daug nuveikta, tiek daug šven- 
širdingiau- turėta, bet jaunimo nepriviliota ir gana,

| Jungtinis choras pradžiai sudainuoja Kur 
.bėga Šešupė (<\ Sasnausko). Po to pas’rodo Syd- 
’nejaus choras “Daina”. Jie atlieka porą dainų: 

Hali, kur Man skamba toliuos (B. Kiverio) ir O kas pa-

1 Po to sekė jungtinis vyrų choras, išpildydamas 
tris dainas: Valio Žirgeliai (V. Jurgučio), Kur 
gimta pastogė (A. Bražinsko ir Grąžinkite 
laisvę (B. Budriūno). Dir. B. Viveris, vargonais 
ir pianinu palydėjo N. Masiulytė-Stapleton.

Po trumpos pertraukos, antroji dalis kiek 
pakilesnė. Pradžioje jungtinis moterų chorasy r. rkivvve/. v/uviv vingviivao A jvtiigUAiixo 1I1ULC1 U UilOrclS

Adelaidės choras sudainuoja irgi porą dainų: padainavo tris dainas: Gegutė (G. Gudauskie- 
Įnės), Saulutė Raudona (B. Budriūno) ir Valio 
lenkele (J. Gaižausko). Dirig. B. Prašmutaitė.

(Bus daugiau) ' ”

Gegutėlė (V. Viltenio) ir Anoj pusėj Nemunėlio ' 
(J. švedo). Dirig. G. Vasiliauskienė.

Melburnas: Sudrebins salę tikrai. Ne veltui 
mes čia, Los Angeles, tokias ovacijas jiems kė
lėm. Bet kas tai. Jie išėjo su liaudies dainų pyne, 
kurioje dar ir nevykusi inscenizacija. Toji pynė . 4 — Naujienos, Chicago, m i-riday, April 17, 1V81
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

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

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

»jts^x»x>>x>»>a»x>>x>>xxox>x*xx*xx»i:

OR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Winterer Community klinikas 
Medicina* direktorius

im i. Mankete R< Wostcteter, iL 
VALANDOS: 3—S darbo diennmU ir

B

■> 
i—-

S- 
fez z

T»L: 542-1727 crte 542-272?

TEL. 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2830, 

Rezidencijos teleL: 448-5545

Los Angeles, Calif
(Atkelta iš 3-čio puslapio) 

visuomenininkui p r i v a lomos 
orientacijos. Šimtai publikos tuo 
garsiu . juoku, su nepritarimo 
šūkavimais, turėtų būti paska
ta kunigui apsigalvėti. Gali jis 
būti “Rimties valandėlei” geru 
religinių rašinėlių autorius, bet 
tad ir reikėtų savo gabumų ne
peržengti.

Ačiū ir vyr. skaučių Kuni
gaikštienės Gražinos būrelio vei
kėjoms už dėmesį man, kaip ’ 
“Naujienų!’ korespondentui. O 
tas dėmesys pasireiškė ir šitaip: 
vos įėjau į salę, tuojau buvau 
kviečiamas į prie scenos laik
raštininkams skirtą vietą. Ačiū, 
puikiai jaučiuosi įprastinėje pas-

■ kutinėję kėdžių eilėje, ne tik 
! patogu programą sekti, bet ir 
įdomu iš tokios vietos publi
kos reakciją sekti.

MOTERS DALIA SOMĖTUOSE
(Tęsinys)

Columbia” Įrodė,

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

SOPHIE BARČUS

Moterys kenčia ir nuo vyrų; 
girtuokliavimo. Jie mielai stoja 1 
deginės eilutėn, o žmonoms ten
ka ilgas valandas praleisti mais
to eilėse. Čia, sako, bobų darbas! 
(Kai Mamonova buvo maža mer
gaitė, norėjo, kad jds motina 
pamestų girtuoklį tėvą.) Vadi
namuosiuose “b end ruomeni- 
niuose” butuose susikimšimas, 
nepasitikėjimas ir privatumo 
stoka, moterims yra kita kančia.

— Kas atsitiko su komunistų 
komunalinįo gyvenimo utopija?
— klausia feministės.

Koliojimas žeminančiais var-. 
dais labai dažnas. — Vakaruose 
jūs turite vaizdinę pornografiją,
— sako Mamonova. — Mes tu
rime žodinę... 'Žodį “boba” 
1918 m. Moterų kongrese, ku
rio viena organizatorių buvo Le
nino žmona, nutarta uždrausti, 
bet iš to nieko neišėjo.

Apie išprievartavimus, kurių

kad
Amerika stovi pirmoj vietoj erd
vės užkariavime, — pareiškė 
Erdvės. tyrinėjimų administra
torius, sveikindamas nusileidu- į daug, spaudoj neskelbiama, 
sius astronautus. k

— Užvakar buvo paskutinė 
diena mokėti valstybei mokes
čius už 1980 m. pajamas. Kas 
nesumokėjo laiku, turės pridėti 
pabaudą.

— Ar tai revoliucija? Man 
jai nusibodo' apie tai klausytis! 
— skundžiasi dač viena.

Beveik visos pirmojo leidinio 
autorės yra motinos ir rašytojos. 
“Labai sunku rašyti, jei tik vie
na. valanda lieka miegui”, ne • plėsti”, 
vienos pasisakymas. Daugelis jų

> — Ketvirtadienį aukso uncija anksčiau baustos už disidentinę 
Ją. Pvz., Julija Vornesens-■ kainavo $451.

VANCE FUNERAL ROME
1424 South 50th Avenue 

’ Cicero, ILL. 60050 
Tel.: 652-5245

£

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

TUVIŲ DIREKTORIUS

Mažeika S/ Evans

“Jie labiau norėtų išrasti nau- • 
ją raketą, negu nuimti pančius | 
nuo mūsų rankų”, rašo Mamo- į 
nova.

Sovietų feministės sako, kad 
somunizmo praktikoj nėra vie
tos moterų klausimui, jų iden- 
lifiškumui ir asmens individua
lumui. Klausimai, kuriuos jos l 
kelia, tiktų visur, tik jų kolegės

‘ feministės Vakaruose turi lais- ; 
j vę atvirai reikštis ir demonst- .
i ruoti Į į
' Feministinis judėjimas Sov. Y
Rusijoje liks ir toliau pogrindy- | 
įe, bet, kaip rašo Mamonova: 
“Moterys pradeda kalbėti ir jo
kia raganų medžioklė nenutil- 
dys jų balso”.

j Neseniai Natalija Lazareva 
Į nubausta 10 mėnesių pataiso-
■ mosios darbo stovyklos, o Go-

kaja, kuri išsiųsta kartu su Ma- lubeva-Maltseva bus greit tei- 
cnonova, už savosios poezijos siama.

; platinimą, buvo ištremta 5 m.: Daug stiprybės ir pasiryžimo 
į Sibirą, o už nelegalų sugrįši- turės parodyti kovotojos, norė- 
mą į Leningradą vėl nubausta damos išlikti toje raganų me- 
2 m. darbo stovyklos. Jos per- džioklėje. 
gyvenimai aprašyti pirmajame | 
leidinyje.

Nors iš dalies Sov. Rusijos Į 
feministinis pabudimas kilęs iš • 
disidentinio judėjimo, leidinyje . 
tvirtinama, kad disidentai nie-; 
kad nekėlė moterų teisių klau- j 
simo.

Mamonova piktokai aprašo di- 
sidentės menininkės Tanios Ker
ner savižudybę. Kai ji tapo nėš
čia,-vienas jos draugų, pogrin
džio spaudos autorių, aukštai 
Iškėlė motinystės svarbą, bet,' 
kūdikiui gimus, Įtartu su tėvu 
paliko ją, be pagalbos ir finan
sinės paramos, likimo valiai. Kai 
ji nusižudė, tie .draugeliai tik 
paminėjo jos meno darbų vertę.

Labai gal blankus Manionovos 
tvirtinimas, kad tik vienas iš ■ 
disidentų, Andriejus Sacharo
vas, supranta ir pritaria moterų ; 
kovai. Pozityviau pareiškia fe- -j 
ministė Oulianova: “Feminiz-1 
mas gali sustiprinti disidentinį 
veikimą ir padėti plačiau išsi- ’ sekmadienį,

Lietuvių Moterų 
klubo veikia

Brighton Parko Liet. Mote
rų klubo susirinkimas įvyko ba

■ landžio 2 dieną Anelės salėje. I 
Susirinkimą atidarė pirmininkė į

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKLNellie Skinulis .1:15 vai. popiet 
ir pasveikino visas atsilankiu
sias nares.

Nutarimų raštininkė Eugenija 
Strungys perskaitė praeito susi
rinkimo protokolą, kuris buvo 
vienbalsiai priimtas. j

Į klubą įsirašė viena nauja
I narė Charlotte Sukurs. Narė bu- į 
vo priimta vienbalsiai.

Sergančio’ms narėms Annai 
Condux ir Sofijai Vanco buvo t 
•palinkėta greit pasveikti.

Buvo nutarta rengti Bunco 1 
Party Dariaus - Girėno salėje.

balandžio 26 d.,
1 vai. popiet. Rengimo komisiją 
sudaro Nellie Skinulis, Antoi
nette Kąlys ir Bronė Žemguiis.

Po susirinkimo buvo velyki
nės vaišės su margučiais. Narės 
vaišinosi ir linkėjo viena Tūtai 
linksmų ir laimingų Velykų 
švenčių.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gegužės 7 dieną.

Eugenija Strungvs
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GAIDAS - DAIMID
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. 327-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

is ors feministei-' dažnai nesu
taria ne tik su. disidentais, bet 
ir savo tarve, pagrindinis jų su- J 
pratimas apie moters nedalią 
Rusijoj -yra vienodas. —Kas per 
visuomenė, —klausia jos,— kur 
lėšos išeik vejamos kariniams 
reikalams ir erdvės tyrinėji- Į 
mams, o sveikata ir kiti socia
liniai reikalai paliekami pasku
tinėj vietoj?

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

j

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSC g

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN I

Aikštės automobiliams pastatyti

^159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60529

I

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairi y atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 3765996

Chicago, Illinois 60629 
TeleL 778-5374

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R ŠERĖNAS. TeL 925-8063

PATS SKAITYK IR DAR KI< 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

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. 
is WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Dauku* 
Telef.: HEmlock 4-2413

ft “Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

t

DR. ZENONAS DANILEVIČIUS

Tek IAtcUi 7-1911

Tek: OLympic 2-1003

į

B

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. I7F.-2345.
*5 -JKK?
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TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

-DALYSE.
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Naujienos, Clucago, X, Hi. Friday, April 17. 1981

PHILLIPS - LABANAUSKAS
U07 Sa LITUANICA AVĖ. Tel: YArd. 7-3401

Chkagoi

Lietuviu

Laidotu vię 

DirektoriŲ 

Asociacijos

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

Teief. 476-2345

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

APOLONIJA ŽYGIENe
(MIKLAŠEVIČICTĖ)

Mirė š.m. balandžio mėnesio 13 dieną, 19 vai. 10 min. 
H vakare Los Angeles, Kalifornijoje, ^būdama 83 metų. Buvo 
9gimusi Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 31 metus.
p Liko nuliūdę: sūnus Vytautas ir marti Janipa; du vai- 
jjkaičiai: \ ytenis su žmona Dalia ir Arvydas; dukterys: I^aima 
S Vaičiūnienė, žentas Jonas; Gražina Sakeviėicnė, žentas Gedi- 
9 minas, dukraitė Vida, vaikaičiai Rimas, Kęstutis ir Audrius;
9 Danutė Baltutienė, žentas .Aleksas; brolis Antanas ir sesuo 
M Viktorija su šeimomis; kiti giminės, draugai ir pažįstami.
9 kūnas b«s pašarvotas Čikagoje Petkaus —. Marquette!
3 koplyčioje, 2 >33 W. 71st SI. lankymo valandos: šeštadienį, 
Hilialandž.o mėfi. 18 <1., nuo 10 vai. rytd, ir sekmadienį, ba
il landžio 19 dieną.
n Pirmadienį, balandžio mėn. 20 dieną, 9 vai. rylą Ims
3 nulydėta į šv. Marijos Gimimo lietuvių parapijos šventovę, 

o po gedulingų pamaldų laidojama liet. šv. Kazimiero kapi- 
® nėse šalia mirusio vyro.
S Visi a.a. Apolonijos Žygienės giminės, draugai ir pažįs- 

tami kviečiami dalyvauti šermenyse ir laidotuvėse, — su- 
K teikti Velionei paskutinį patarnavimą.
M liūdinti šeima

Gyv. Chicago}?,, Marquette Parko apylinkėje
Mirė 1981 m. balandžio 15 d., 2:10 vai. popiet, sulaukęs 

65 metų amžiaus. Gimęs Rusijoje.
Amerikoje išgyveno 31 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Joana, pagal tėvus .Sakcvičiūtė, 
dvi dukterys —Tūla, žentas C. Arnold Fernandez, ir Daina, 
žentas Rimantas Dumbrys, sūnus Linas, marti Louise; šeši 
anūkai: Daina. Carla, Arnold Jr., Dainius, Rytis ir Linas Jr.; 
keturi švegeriai kun. Jonas Sakevičius, Juozas, Gedminas 
ir Česlovas Sakevičiai su šeimomis, bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. Lietuvoje liko švo’gerka Natalija Motuzienė su 
šeima ir pusseserės su šeimomis.

Priklausė daugeliui organizacijų.
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 5 vai. popiet Petkaus 

Marquette koplyčioje, 2533 W. 7lst St.
Trečiadienį, balandžio 22 d., JO vai. ryto bus lydimas 

iš koplyčios Į Sv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
o po gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse.

V įsi a.a. dr. Zenond Danilevičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami -dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, sūnus, anūkai, giminės.

laidotuvių direktorius Donald A. Telkus. Tel. 176 2315.

4354 bo. HAJLaTEU STREET

BUTKUS - VASAITIS

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

GEORGE F. RUDAHNAS
M19 6o. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-li38 - 113J

(LACKAWTCZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7'1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pain® HUI*, HL 074-4411




