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Manoma, kad iki metų pabai 
gos dolerio kursas pakils.

— Frank Brady, Burke, Nar- 
gel ir Marzullo skaitomi .geriau
si Chicagos aldermanai, nepa
perkami ir pareigingi.
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IZRAELIO LĖKTUVAI BOMBARDAVO 
PARTIZANŲ STOVYKLAS LIBANE 

'FALANGISTAI IR SIRIJOS DALINIAI LIBANE i.
PALIAUBAS

Atrodo, kad Sirijos karino- ; 
menė šiose kovo'se daug laimėjo. 
Ji kontroliuoja Zahlės miestą, o 
taip pat kelius į Bashir Gemayel, 
vyriausią falangistų milicijos 
būstinę bei vadovietę. Jie yra 
Libano mahometonų priešai ir 
su jais kariauja. Beiruto mies
tas yra padalintas į krikščionių! 
ir mahometonų sekcijas.

. PASKELBĖ

BEIRUTAS. — Didįjį Ketvir
tadienį Izraelio kovos lėktuvai 
apšaudė ir bombardavo palesti
niečių .partizanų stovyklas ir 
būstines Libane. Libano šalti
niai pranešė, kad laike bombar
davimų žuvo vienas asmuo'ir du 
buvo sužeisti.

Sidono srities gubernatorius 
pranešė, kad Izraelio narai su
sprogdino Libano laivą Sidono 
uoste. Laivas buvo pakrautas 
konservuotu maistu, pirktu Kip
ro saloje. žmonių aukų nebuvo. 
Izraelio kariuotaienės pranešime 
sakoma, kad* lėktuvai bombar
davo partizanų bazes Ras ei Ai n, 
12 mylių nuo Izraelio pasienio. 
Visi lėktuvai grįžo į savo bazes.

Tel Avive išleistame komuni
kate pranešama, kad nušauti du

CHICAGO, Ill.
užsienio valiutos analizuotoja j 
Anna Parker Mills pareiškė, j 
kad-doleris tapo stipresnis už 
japonų jeną. Tačiau tarptauti
nėje pinigų rinkoje pirmauja 
Vakarų Vokietijos markė. Šią 
savaitę už dolerį mokėjo 2.18 
markės. Žemiausias dolerio kur- 

palestiniečių partizanų balionis- sas buvo 1.90 markės. Už Kana
lai, abu 17 metų jaunuoliai. Ma- dos dolerį dabar mokama 83 
noma, kad jų.os pasiuntė Pales-> centus, o anglų svaras dabar 

Thi^^šr^vinfmo =EfQito dali-J kainuoja 
nys, priklausęs PLO’ partiza
nams. Jie atvyko britų gamybos 
karštu oru pakeliamu Thunder
bird balionu? Izraelio priešlėk
tuvinė apsauga jį pašovė ir nu
leido į "žemę. Nuo ĄufĮky žuvo 
abu jauni- partizanaiy.-. Bąlione 
rasta. -M.-16 ąutomatFnfi^ąautu- 

" .• *. ' -i--

vas, ‘ šautuvas -su j^mžtolrtotu 
prieštankinės graiįal^.j ji^leidi- 
mo įtaisu, kuiko&yitdis .su balso 
duslintuvu ir'A4-granatų. Taip 
pat rastas žemėlapis apylinkės, 
kurtoje buvo numatyta nusileis
ti. Komunikate sakoma, kad ba- 
lionistai atvyko paimti įkaitus 
ir už “jų paleidimą reikalauti iš
leisti 13 sugautų partizanų, jų 
tarpe dviejų teroristų, atvykti-1. 
siu panašiais ^tikslais į*.. Izraelį 
sklandytuvais prieš penkias sa
vaites. Aviacijoj ataka buvo 
kerštas už balionistų siuntimą. .

Tuo tarpu balandžio 7 dieną 
krikščionių falangistų milicija 
susitarė dėl paliaubų su Sirijos 
kariuomenės daliniais, esančiais 
Libane. Falangistų žiniomis, da
bartinėse kautynėse Beiruto ir 
Zalhlės miestuose žuvo 600 žmo
nių, tačiau Libano policija tą 
skaičių sumažino iki 265. -

rašytos žmbgąttĄįteisių satarftgK 
Sovietų Sąjungoj ąręštuėiS'' 
apie 6(Xį disideni^ Teismas 
Maskvojęlpaskyrė 5 metus kalė
jimo ir 5 &i. tremties 'Žmogaus 
teisių gynėjai Tatjanai Osįpoyai. 
Ji buvo kaltinama -Soy. Sąjun
gos šmeižimu, nors iš tikrųjų 
rinko faktus apie politkalinių 
kankinimą, pąįchiatrinėse ligoni
nėse./ Teismo šalėn tebuvo įsi-

oleistas kaltinamosios vyras, 
.'visi jos rėmėjai liko gatvėje.

KORSIKA V. GISCARDĄ 
PASITIKO BOMBA
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SAUDI ARABIJA GAUS 
MODERNIUS JAV GINKLUS
GAUS NE TIK LĖKTUVINĘ APSAUGĄ, 
BET IR PRIEŠTANKINIŲ ŠAUDMENŲ

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas yra nutaręs 
parduoti Saudi Arabijos vyriau-AJACCIO. — Korsikos aero- 

drome Prancūzijos prezidentas sybei priešlėktuvinius radarus, 
Valery Giscard d’Estaing buvo 
sutiktas gana galinga bomba. 
Nespėjo prezidento lėktuvas nu
sileisti, aerodrome sprogo betai- V“.”*., i ruošęs parduoti Saudi Arabijaiba. Pats prezidentas, būdamas 1 ' '...... . .. .. ‘ . ,. . <10,000 prieštankiniu sviediniu,lėktuve, sprogimo nemate ir ne- , . ,‘. ... ... ‘kurie galėtu sustabdyti visusrv i n Lot in c o n L- a oi m o i nom ° *-

galinčius pakilti ir sektr iš tolo 
artėjančius lėktuvus.

Be to, prezidentas yra f. a si-

girdėjo, bet jo sankeleiviai jam 
pasakė, kas įvyko.

M

SEIMAS PLANUOJA SUDEMOKRATINTI 
LENKU KOMUNISTŲ PARTIJĄ

BREŽNEVAS NORĖTŲ PAKEISTI KANIA, BET TADA 
_ NEKREIPS DĖMESIO Į MASKVĄ

VARŠUVA. — Lenkijos ūki- - 
ninkai, negavę valdžios leidimo 
organizuoti žemdirbių į laisvas 
profesines sąjungas ėmėsi dvie-, 
jų žingsnių: jie kreipėsi į Va- | 
lėnsos organizuojamą uniją pa-1 
galbos ir ėmė komunistų laiky
tus centrus. Vietomis jie tai da
ro su vietos komunistų pritari
mu, o kitose vietose užima be 
jų pritarimo. Savo žingsnius jie 
grindžia demokratinėmis idėjo 
mis ir kviečia kelis komunistus 

j tapti unijos nariais. Ūkininkai 
; jau kontroliuoja kelis komunis- 
J tų centrus Bydgošč mieste. Vie- 
1 tos komunistai pritaria, o poli-
• cija, anksčiau sumušusi kelis 
j darbininkus, dabar daugiau ne-
• besikiša į unijos reikalus.

SIŪLO NEPALEISTI NAR-_.
KOTIKŲ PARDAVĖJŲ

WASHINGTON, D.C. — Tei- 
i singumo departamento nusikal

timų statistikos tyrinėtojas Har
ry A. Scarr pareiškė, jog kiek
vienais metais viena iš aštuonių 
šeimų nukenčia nuo nužudymo, 
prievartavimo, plėšimo, užpuo
limo ar vagystės.

Daugiausia kriminaliniai nu
sikaltimai kyla iš narkotiku var
tojimo. Vaistų taisyklių bei 
įstatymų įgyvendinimo’ agentū
ros vedėjas Peter B. Bensingėr 
rekomenduoja sugriežtinti įsta
tymus narkotikų pirkliams. Jis 
siūlo panaikinti užstatą narkoti
kų pirkliams. Jis siūlo panai--

Lenkų parlamente ketvirta-1 kinti užstatą narkotikų pirkė- 
dienį imtasi žingsnių sudemo- ( 
kratinti komunistų partiją. Pats I 
sekretorius Kania pritaria ko I 

’ munislų partijos sudemokrati 
‘ nimo idėjai. Jį įtikino Lešek 

Walesa, kuris sutiko kai kuriuos 
komunistus priimti j uniją, lai
kytis demokratinių principų ir 

<ųęyartoti_. prievartos prieš ne 
;k6įųųnįslu?. Pagrindą n padėtas 

■’■darbininkas, kurio niekas, įskai 
• tani įr komunistus, neturėtų iš-j
naudoti. Valensa įtikino Kania, daugumos nutarimų. Vieni no- 

t kąy. ^Lenkijoje būtu mažiau rėjų atsistatydinti 
■į problemų,<, jeigu komunistų par- 
I tijd būtų š’udemokratinta.

• ■ - 1 Didžiosios Lenkijos
, SUMAŽĖJO INLAND PLIENO ’ *
f

■ I

jams ir pardavėjams. Jie dabar 
paleidžiami iki teismo už mažą 
Šurną. - .

FBI direktorius William H. 
Webster remia ŠĮ ir kitus Ben- 
singerio projektus.

iš politinio 
biuro, bet pats Kania nesutiko 

i priimti jų atsistatydinimo pa- 
s radijo sto ( reiškimų, 

ty^pra’nešė, kad Lenkijos vy 
riausybė nutarė leisti Lenkijos:|.laikyti daugumos nutarimų.

KALENDORĖLIS

Balandžio 18: Didysis šešta
dienis, Apolonijus, Aistra, Toti- 
lė, Gertautas.

Balandžio 19: VELYKOS, Ti- 
monas, Naumė, Alvydas, Bar- 
tautas.

Balandžio 20: Anzelmas, Laz- 
dona, Sigitas. - .

Oras kiek šiltesnis, Ui

Sovietų tankus, siunčiamus 
prieš Saudi Arabijos naftos 

Dabartiniu metu Prancūzijoj versmes. Radarų klausimas jau 
eina prezidento rinkiminė kam-. seniai buvo svarstytas, arabai 
panijai Rinkimai bus balandžio turi ne liktai radarinius -Įėktu- 
28 dienų. Prezidentas bus ren- vus, bet ir 30 Amerikos specia- 
kamas 7 metams. Giscard no
rėtų dar si | ynerius metus val
dyti Prancūziją, sustiprinti jos 
finansus ir ūkį. Labai rimtas jo 
priešas yra socialistų partijos 
kandidatas F. Mitterrand.

listų, juos apmokusių, kaap var
toti tuos lėktuvus.

Labiausiai prieš ginklų par
davimą priešinsis Izraelis. Iz
raelio kariuomenės vadovybė 
yra įsitikinusi, kad Saudi Ara
bija labai greitai galės išnaikin
ti visus tankus ir Izraelio avia- 

ą. Izraelis dar gintųsi, bet jis 
I 

melo Korsikos gyventojai nekal-1 dalelėms Saudi ^Arabijos jė- 
bėjo taip atvirai apie nepriklau- goms. 
somybę, bet dabar jie tapo di
deliais nacionalistais ir nori būti 
nepriklausomi. Korsikiečiai kai-(jos siena UhT^,378 Idldmetrus. 
ba katalaniškai. Savo laiku jie ^Praeitąią^iejais čekiai padėjo 
buvo sudarę1 galindą valstybę.

Korsikos sala buvo nepriklaų- 
sotaia. 1768 metais šąlą priėmė 
karalius Liudvikas XV ir prisi
jungė f,rie Prancūzijos. Iki šio ^pajėgtų pjfsipriėšinti tokioms

—k Vokieti j os/fr čekoslovaki-

HITLERIS NEŽINOJO 
APIE HESSĄ

BONA, V. Vokietija. — Ru
dolf Hess, atives Adolfo Hitle
rio dešinioji ranka, Hitleriui 
nieko nepasakęs, 1941 metų ge- 

i gūžės 10 d. slaptai nuskrido į 
Angliją, parašiutu nusileido ir, 
susitikęs su atsakingais britų 
karo vadais, stengėsi juos įti
kinti, kad jie nepajėgs pasiprie
šinti vokiečių karo galiai. Jis 
ndrėjo patarti britams susitarti 
su Hitleriu ir išvengti karo.

Hess nepasiekė savo tikslo. 
Jis nusileido parašiutu, liOvo 
suimtas ir laikomas kalėjime. 
Britai nepatikėjo Hesso pasa
kojimais. Karo pabaigoje jis 
buvo nuvežtas į Niurembergą ir 

Į teistas kaip karo kriminalistas. 
86 metų amžiaus Hess praleido 
40 metų Berlyno kalėjime, tylė
damas apie savo misiją, laukda
mas geresnės progos papasako
ti. Patylėjęs .40 metų, Hess 
pirmą kartą prašneko apie sa 
vo misiją. Jis tvirtina, kad jis 
skrido j Angliją be Hitlerio ži
nios. Hess norėjo išsiderėti su 
britais pasirašyti separatinę tai
ką, bet britai nesutiko. Hitleris 
taip pat buvo labai užpykęs ant

. BENDROVĖS PELNAS

-Inhn^ięd;.^ •.
pirmąjį siu mėtį -ketvirti suma-H Pradžioje lenkų vyriau-
žėjo pelnas 20.1 nuošimčio. Gau-1 sybė rengėsi pakeisti įstatyme 
ta $21.4 milijono pelno arba ’ir leisP ūkininkams sudaryti sa 
$1.01 kiekvienam serui. Tačiau' v° linija, bet vėliau nutarė leis- 
per tą laikotarpį pakilo' plieno^••ti^ūkihinkams sudaryti Solida 
pardavimas net 4 procentais. •rulno unU°s skyrių, šitas klau 
Uždarbio sumažėjimas aiškina-; s’nias ^ar galutinai neišrištas 
mas darbo jėgos pabrangimu iri^e^ Pnrlamento sekretorius Jar 
kitų išlaidų padidėjimu.
nuostolio padarė gaisras anglių į Paskelbė per radiją, kad Lenki- • 
kasykloje, Scssex, III. ‘jjos ūkininkams bus leidžiama’

_____________ ! susiorganizuoti į uniją. Reika 
r ._______ — j las jau aptartas su vyriausybe.

Penktsdienį aukso uncija Parlamento komisija aptars, 
kainavo $151. Piniginė birža • kuriuo būdu bus lengviau pa 
Europoje ir Amerikoje buvo už-j keisti veikiantieji įstatvmai. 
daryta, bet japonai supirkinėjo Lenkijos komunistų partijoje 
dolerius. , vra kelios tendencijos. Yra keli

j lenkai komunistai, norintieji
— Bndolf H čss prisipažino,, aklai klausyti Rusijos komunis- 

kad jis keturis karius bandė} tų partijos centro komiteto įsa- 
nuskristi į Angliją, bet jam ne- kymų. Yra tokių, kurie neprita- 
pavyko. Kada pavyko, tai pa- ria sekretoriaus Kanios vado- 
teko į britų kalėjimą. B.itai vaujamai politikai, b t jie su- 
nenorėjo separatinės taikos su tinka klausyti Lenkijos komu- 
Vokietija. nistų partijos politinio

leido jiems laisvai 
<’-1 dalyvauti diskusijose, bet prisi-

Penktadienį iškilo mintis SU; 
demokrafinti komunistu partiją. 
Šia mintimi susižavėjo dabarti
niai lenkų parlamento nariai. 
Lenkų komunistų partjia pri
valo tapti lenkų liaudies partija, 
bJt tokia ji galės tapti tiktai tuo 
atveju, jeigu ji bus demokrati
nė ir tvarkys visus savo reikalusIgilllU 11 I ‘ --------

Be to ' ^čepanski ketvirtadienio vakarą | demokratiniais principais.
ketvirtadienio vakara Varšuva 

pasiekė žinia, kad pats Brežne
vas prasitaręs apie reikalą pa
keisti Kanią. Jis, girdi, darąs la
bai dideles nuolaidas komunis
tų priešams. Atrodo, kad lenkų 
komunistų partijos sekretorius 
nesirengia kreipti didelio dėme
sio j paskutinį Brežnevo susi
rūpinimą. Jis nemano, kad Brež
nevas atvirai galėtų priešintis 

* demokratijos principams komu- 
Į nistų partijoje. Jeigu bus nu
tarta su<Lmokratinti lenkų ko
munistų partiją, tai Brežnevas 
neturės teisės kištis į Kairios

— Sakoma, kad lenkai turi (M t į Vokietfft.
Tai organizuotus atstovus, ku>—■ ■■

gminas taip pat buvo labai uzpyKęs
jkad josr nepabėg- )fess, jį paskelbė pamišėliu.

santvarkos.
Meksjko^specialistai sako- 

naftos šiltinius Kuboj.

būro pakeitimą.

Linksmų ir Laimingų Velykų Švenčių

VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS LINKI

PROFESIONALAMS. BENDRADARBIAMS IR

“NAUJIENŲ" SKAITYTOJAMS, BIZNIERIAMS,



: liMtnuiiiK JmIhiS? uulu

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
e Nedaug kam žinoma, kad , 

10 colių sniego yra lygu vienam 
coliui lietaus.

e Ž.novai ir ūkininkų alma- 
; nalhas sako, kad sekanti vasara 
bus karšta su pakankamai kritu
lių, tai ideali augalams.

> Sandaros velykiniame nu- 
meryje Jane Bajercienė davė šį 

‘lydekos paruošimo būdą:

Nuskustą lydeką išskrosti, iš
imti kaulus drauge su mėsa da- 
bojant, kad odos nesudrasky- 

, tum. Galvą ir uodegą palikti 
prie odos, kaulus išėmus, mėsą 

: sumalti stambiai, pridėti truputį 
druskos, apkepintų svieste svo- 

, gūnų, žalių petruškų, citrinos 
rūgšties, 3 duonos riekutes (bal
tos) piene išmirkius ir išgniau- 

: ž us, šaukštą sviesto, truputį pi-

u ir malt?, rruškatinį riešutą 
'Nutmeg). Visą tą gerai išmin
kius. prikimšti lydeką, užsiūti ir 
kepti orkaitėje, tepant sviestu ir 
griet ne arba alyva su vandeniu. !

m
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g vr. jonas Balys Lietuvių 
; Tautosakos Lobyno VII tome 
l duoda daugelį velykinių papro- 
! Ciu ir burtų įvairiose Lietuvos 

.•tetose, be kitų ir šiuos:
— Per Velykas sugauti pete

liškę ir kepurėn įsidėti — vesis 
kiaušiniais grot. (Švenčionys)

— Kiaušinius ritinėti priimta 
tik jauniems vyrams ir bernams, 
mergaitės kiaušinius tiktai dali
ja, o kad ir išlošia, tai išlošto 
jai imti gėda, lyg ir negalimą, 
nepriimta. Ritinėti, mušti, juo 

■ abiau kortomis lošti joms netin
ka. ’-Jei kurios merginos bernas 
pristinga kiaušinių, tai jau mer-

ga turi jam paieškoti. (Tvėrė

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
VISIEMS SAVO KLIENTAMS LINKI

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
(PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY, INC.) 

2608 Lithuanian Plaza Ct., Chicago, Ill. 60629 
Tel.-W A 5=2787

Marija Noreikienė

Linksmų ir Laimingų Velykų švenčių
draugams ir pažįstamiems

Pelenai beriami prieš vėją ir žo- 
'Jž;ai kartodami tris kartus. Taip 
oadarius. po trumpo laiko gry
čioj nebelieka nei vienos pelės. 
(Veliuona)

— Velykų rytą, vos tik pasi
baigus bažnvčioje pamaldoms ir 
kunigui pašventinus velykinius 
valgius, visi skubinasi kuo grei
čiausiai namo, lenktyniauja rai
ti, važiuoti ir pėsti, kiekvienas 
stengiasi aplenkti savo kaimyną 
ir pirmas pasiekti namus, — mat, 
tikima, kad kas pirmas, pasieks 
namus, tas ir su darbais vasaros 
metu visus aplenks; jam labai 
seksis, visuose darbuose bus 
pirmas, pirmiau už kitus apdirbs . 
lauką, suvalys javus, visą vasa
rą eis-, sodžiuje pirmutinis su 
darbais, pumas su darbais nuo Įnc
laukų nuei^ ir pan. (Visoje Lie
tuvoje)

ke išrinkta Ledo rutulio (Hoct- | 
ey) karalaite Montrealio Olim-! 
piniame stadione.

— Call. Antanas Tamošaitis,. 
Kingston, OnL, vasario 15 dieną J 
pradėjo 76-uoslus metus.

< __ pasaul’o ir Amerikos lie
tuviu Gydytoju sąjungos šuva 
žiavhnas įvyks 1981 m. rugsėjo 
5 ir 6 d. Chicagcje. Gydytojai, 
nepriklausą Lietuvių Gydytojų

• draugijoms, prašomi prantšli 
savo adresus iki gegužės 10 d. į 
dr. A. Lipskienei, 1533 Stone
gate Rd., La Grange Park, IL 
6J525. Antrašai reikalingi lei
džiamai Lietuvių Gydytoju kny
gelei ir suvažiavimo informa
cijai.

— Lietuvos Dukterų Draugi
jos tradicinis pavasario balius 
rengiamas gegužės 2 d. Jaunimo 
centre. Programoj sol. Praurimė 
Ragienė ir Manigirdas Motekai- 
tis. šokiams gros L. Biknevičius 
ir jo orkestras, šilta vakarienė 
ir šalti užkandžiai, gaminti A. 
Stropienės; laimėjimams bran
gių ir įvairių dovanų.

&

— Pardavimui Mamai, 2am4 — Pardavime^
JUEAL ESTATE FOR SALI | REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

— Vaikai pirmą Velykų dieną 
apeina kaimynus ir gauna pc 
Kiaušinį. Vaikas parėjęs namo 
žino, kas kurį kiauš’nj davė. Tė- j 
vai tą pirmąjį gautą kiaušinį iš 
vaiko paima ir kada ištinka gais
ras.. apibėga su juo aplink de
gantį trobesį ir įmeta ugnin, ta. 
da ugnis nesiplečia. (Liškiava)

— Kai nueini Velykose kur 
kiaušiniauti, tai reikia stovėt: 
ties durim, išsižiojus ir rankas 
i k:šenes susikišus, lig duos 
kiaušinį. (Dusetos)

— Antrą Velykų dieną prade
dama kiaušiniauti. Norįs gauti Į 
margučių turi sakyti: “Aš esu 
šekelis, Panos Marijos kazokė-

• lis, šokau į dangų, radau rūtų 
darželį, pasiskyniau kvietkeli, 
mečiau ant kelio, kur Viešpats 
jojo, linksmai giedojo. Velykų 
rytą lelija pražydo, ne dėl ma
nęs vieno, dėl viso svieto. Amen 

{aleliuja, kiaušinių mėlynųjų”
Arba atėjusieji sveikina su Ve
lykomis ir įsikiša smili pirštą į

I burną. Tai pamačiusios šeimi- j 
■trinkės turi duoti margučių. 
(Vainutas)

— Eidami per Velykas kiau
šiniauti, vaikai sakydavo šią ora
ciją: “Aš mažas vaikelis; kaip 
pupų pėdelis. Velykų rytą.lelija 
pražydo, ne dėl manęs vieno, ale 
ir dėl viso svieto. Anoj pusėj 
upės gandras betupįs, sparnu . 
berašąs, kiaušinių neprašąs.

j Gaspadine, negailėk, į karzinką 
man įdėk”. (Girkalnis) 1

—Kad namuose išnyktų pelės, '
reikia anksti Velykų rytą, baž-1 25 d. Prie jos išleidimo prisidė-
ayčioje vykstant prisikėlimo ap-' jo ansamblio kūrėjas ir ilgame- Kugelis - Bacon Buns - Potato 
eigoms, papešti iš visų' keturių :tis vedėjas Zigmas Lapinas ir

i gryčios kerčių po truputį sienos Mohtrealio lituanistinės mokyk-

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

rS

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
120 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligū-

— Dr. Vanda Sruogienė skai- nines ir universiteto. $130,000.
tė paskaitą LDK Birutės Drau
gijos susirinkime balandžio 5 d. 
Jaunimo centre.

— VERTINGIAUSIA DOVA
NA — lietuvio dailininko meno 
kūrinys. ČIURLIONIO GALE- 

4038 Archer Avė., 
. Chicago, Ill. Telefonas — Mid- 
I land Savings darbo valandomis 
: 254-4470, kitu laiku 434-6155.

i — Juozo Kapačinsko atsimi- 
Į nimai Spaudos Baruose, Chica
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 

! iliustruotas, nuotraukomis, 216 j 
- Monrealio Lietuviu Krė.|?.sl- kaina 57> genamas Nau- 
.......................... ‘ .hienose. (Pr.)

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

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

ŠIMAITIS REALTY

f
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tek 927-3559

,M. Miškinytė

Notary Public

Insurance. Income Tax

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

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai SI20 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

Tel. 523-8775

dito unijos “Litas” valdybon per- j 
rinkti Romas Išganaitis ir Rūta 
Rudinskienė. Justas Kibirkštis 
išrinktas Kredito komisijon, o 
Robertas Bernotas Revizijos ko- J 
misi j on. Pasitraukus Reginai • 
Piečaitienei, vedėjo pareigoms! 
pakviestas Bronius Niedvaras.

— Gintaro Ansamblis irekor- 
davo dainų plokštelę. Užbaigtų
jų balius ruošiamas balandžio

WE PLEASE APPETITES 
AND BUDGETS, TOO!

SHARON’S DELI “PLUS”

EVANSTON — HOUSE FOR SALE
1736 Keeney St., 7 room brick ranch, 

j 3 large bedrooms, 2^2 baths, Uving- 
I dining room- 2 vvoodburning fire

places. Family room. Oak floors. 
} Many closets. Attached garage. Full 
1 basement and rec. room. S93.500.

Call agent — 32S-0535

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenue 

Tel. 776-8505

I

samanų, jas sudėti 'ant gryčios ' los vedėja Monika Jonynienė.
anbcniiv cnrlofHnti "Paolrlll TNP * »-J slenksčio ir sudeginti. Paskui pe

lenus gražiai sušluoti, supilti j 
jaučio ragą, išnešti laukan ir pu
čiant šiaurės vėjui berti prieš 
vėją, kalbant šiuos žodžius: 
“Žiemy, Žiemeli, išpūsk peles!”

3400 So. Halsted St.
523-1818

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

Everything Home-made!

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės kitur

WISCONSINE prie Wolf River 
i Freeinpnt miestelyje parduodu 
4 kambarių medinį namą, rūsį, 

Telefonuoti (414) 446-3279 
garažą. 3 lotai. Kaina ?27,509.

i

tuojarneTresanfė

- arVydaš^kiela F 
'■ 6557-.-S. Tqlman 'Avenue/y .
- Cližėgo, K 60629S y 

43.4-^Š5S'ar737-'l717r

Pancakes - Cheese & Strawberry I ; r

1 Blintzes - Pizza - Meat & Cheese 
Į Pierogi - Boneless White Fish - 
1 Southern Fried Chicken - La
sagna - Sauerkraut - Potato & 
Chicken Noodle Soup - Potato 
Salad - Cole Slaw - Egg Salad - 

j All Butter Pound Cake - German
— Sofija Stankevičiūtė-Stan-

— Linas Staskevičius iš Mtint- ’ 
realio išrinktas McGill universi
teto cheminės inžinerijos stu
dentų pirmininku.

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

MFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

REIKALINGA ŠEIMININKĖ GYVEN
TI PRIE ŠEIMOS. Turės prižiūrėti 
2^ m. berniuką ir rūpintis namų 
ruoša, šiaurės vakarų priemiestis. 
Turi suprasti angliškai. $100.

Skambinti 438-4682
I

NORIU PIRKTI ALIJOŠIŲ.
Skambinti 225-5529

S

Laikrodžiai tr brangenybės 
Pardavimas ir Taisymai 
2646 West «9th Street 
Tel. REpublk 7-1941

BEVERLY HILLS FLORAL CO.

GENE ir BARB DRISH

4306 W. 63rd St. Tel. 582-805o

PASSBOOK

8%

2212 WEST CERMAX ROAD

aujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti)

421-6100

NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 
IŠMOKYSIME.

ei
C*.

the best way to sav ulartyl

CcsiponxM
Qua rterl

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

HOURS i Mon.Ta•.Fri.9-4

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 telefonu 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 į Hansa Travel 
Bureau. Galite mums parašyti arba tiesiog paskambinti. 

Viską galime sutvarkyti laiškais arba, telefonu.

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

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

į Vakarus nuo California)

AUKSINIO SAULĖLYDŽIO 
GUNDYMAI

R. Spalio vienos kartos isto 
rijos ciklo tik ką išėjusios sep
tintosios dalies (knygos), “Auk
sinio saulėlydžio' gundymai” šių 
tiktuvės rengiamos 1981 m. ba
landžio 24 d. (penktadienį) 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje, 

i
R. Spalio kūrybą trumpai ap 

<iiiiiiililillliiiiillliilliliiiiiiiiilllliinill>lllllllililliiiillliiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiimiu tars ir su “Auksinio saulėlydžio 
gundymais” supažindins belel 
ristikos kritikas dr. K. Keblys. 
Paskaitininką palydės romane 
ištraukų skaitymas ir trumputė 
meninė programa. Sutiktuves 
rengia ir jose dalyvauti visus 
kviečia Korp! Neo-Lithuania, 
Chicagoje. (m v) (Pr.)

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

— LšST SĄJUNGOS GAR
BĖS TEISMO pirm. Dipl. Teis.

K AIP 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. 60G08. Kaina -53.00.

oavnu ivNOiivu aut i 
Nl 3aiMd HUM 3AH3S

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

M. ŽIMKUI
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplwood. Tel. 254-74591 
Taip pat daromi vertimai, giminių j 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pre- 1 

tymai ir kitokį blankaL
=P5i

HOMEOWNERSPOUCY
F. polis. Agent 
no?i/i W. 95th St 'jx*

Ftrk, 111.
€0642, - <24-4654 V—

f

13DN311VH0 3H1133W

t

Advokatai
GINTARAS P. ČF.PtNAS

Darbo valandom: nuo 9 vaL ryta 
Ud 6 vaL rak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d- 
Ir pagal susitarime.

Tai. 776-5162 arba 776-5161 
2645 West 63rd Street 

CMca<o, UI. 60621

ADVOKATŲ DRAUGLTA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą- 
Telefonuoti 778-8000

sesėms šauliams, o ypač Sąjun- 
E Marijonas šnapštys, jo žmdna|gos Iki* Dalinių Garbės Teismu 
E ir dukrelės, Viešpaties Prisikė- j nariams ” ' 
= limo sukaktyje linki džiaugs- 
E mingo Aleliuja visiems giminai-

— Kolegoms Teisėjams.
(Pr.)

8 — Naujienos, Chicago, 8, Dl. Friday, April 17, 1981



Kn. V. ZAKARAUSKAS

Kristaus kapas, atskleidė ateitį...
(KELETAS MINČIŲ ŠV. VELYKŲ PROGA)

“Jis prisikėlė, čia jo nebė
ra” šiandien su visa Bažny
čia, džiaugsmu plakančia šir
dimi, tuo pačiu tikėjimu, kar
tojame šią naujieną, kuri Ve
lykų ryte pirmą kaną buvo pa 
skelbta. Mes skelbiame kartu 
su tais, tą istorinę tikrove, ku
rie buvo jos dalyviai, kurie sa-Į 
vo akimis ją matė, savo ausi-j 
mis ją girdėjo, kurie Prisikėlu 
sįjį Kristų Iš numirusių betar
piškai sutiko, palietė jo ran
kas, kojas ir jo pervertą šoną. 
Jie visi liudija, kad Kristus, Į 
valdant Pdncijui, dėl mūsų Į 

buvo prikaltas prie kryžiaus, 
nukankintas ir palaidotas. Jie; 
tokiu pat tikrumu liudija,kad į 
Jis trecią dieną prisikėlė iš- 
numirusiųjų,

ši Kristaus iš miities priMkė ; 
limo tiesa yra kertinis akmuo 
mūsų tikėjimo. Mes, krikščio- 
nvs Velvku šventės sulaukė, w J V C i
džiaugsmu džiūgaujame—gie- - j 
daine Aleliuja.,, Ir kaip nesi
džiaugti
jo mirtį! Ir kaip, nesidžiaugti,' 
juk Viešpaties Diena! Tai ne
išblėstančius vilties Diena! Vii. 
ties, kuri guodžia, kai mus 
gniuždo nusivylimas, kai^mušy 

persekioja, niekina ir šmįaai^gtA 
Tai toji viltis, kuri teikia žmo- 
gaus dvasiai jėgų net ip tada, 
kai despotas sutrypia jo žmo
giškąjį kilnumą, paglemžta jo 
ašmens teises bei jo laisve.

Bet už vis labiau mūsų šir
dis džiaugsmu plaka nes Kri
stus mus neapleidžia: “Eikite 
praneškite jo mokiniams ir 
Petrui, kad jis eina pirm jū-

nių receptų; ji nežadėjo am 
žemės rojaus, nei kokios me
džiaginės gerovės;;; ji neatne
šė atominės energijos, bet at
nešė vienintelę iš mirties Prisi
kėlusiojo Kristaus dovaną — 
velykinę dvasią, ramybę ir 
meilę žmogui, kas turėjo pa
keisti žmogų naujų žmogu- 
ini-

šiandien daug kalbama ir 
rašoma, kad reikalinga atnau
jinti žmonių visuomeninis gy
venimas. Bet tokį atnaujini

mą galima įvykdyti tik tada, 
kai pats žmogus bus atsinau
jinęs velykine dvasia. Deja, 
šių laikų žmonių tikėjimas 
yra įstatymai, policinės prie
mones, pinigų invėslacija pro 
dukcijos pakėlimas, technikos 
patobulinimas, ūkinė pažan
ga ir tuo bus sukurtas geres
nis pasaulis.

žmonės yra
Į kai“. T< ks tikėjimas šiandien 
: kursuoja Rytuose ir Vakaruo- 

. . ’ se Priešingai, atnaujinimuinugale-. ... ' žmonių gyvenimui, jų sociaii- 
! nei būklei, reikia pirmiausia 

atsinaujinti ir žmogui. Tik
■ toks žmogus, velykine dvasia 
atsinaujinęs, .• -is priemones, 
.:u:->Os jam p.i<i<s reformuoti 

r*«£šR*ji^*vHnenę ir socialini žmonių f 
gyvenimą, ne- p 
ri :>e tik žmogau ■ 
be nusiaubia, bet 
ir kapo tams;}, .ii 
mo šaltinis.

Tokio tikėjimo 
savotiški “ereti-

sirdi rainy.
ji išsklaido

šiandien, \ , Maskvos mark
sistinėje imperijoje, sukauptos 
didžiausios pastangos paneigti: 
žmoguje tikėjimą ir visa tai, kas •

DĖMESIO’
1981 m. balandžio 8 dieną (R) Lietuvių Bendruomenės 

Centro Valdybos jungtinis posėdis nutarė prie Centro Val
dybos steigti specialią ^,R) Lietuvių Bendruomenės apylinkę 
tiems JAV lietuviams, kurių gyvenamose vietovėse šiuo metu 
nėra galimybių įsteigti vietinės apylinkės.

Šiam tikslui pritariantieji prašomi siųsti savo vardą, 
pavardę ir adresą (R) LB Centro Valdybai: 2951 W. 63rd 
St, t'fiicAgo, IL 60629.

į R. LB Brighton Parko apylinkės veikla
rengė ir svečius vaišino Iz. Pv-Apylinkės metinis visuotinis 

narių susirinkimas įvyko š. m.
j balandžio mėn-, 9 d. Vytauto Di- 
’ džiojo šaulių rinktinės namuo

se, 2417 W. 43. .
Susirinkimą atidarė, susirin

kusius pasveikino ir susirinkimo 
prezidiumą sudarė apyl. pirmin. 
Vai .Pocius. Susirinkimui pir
mininkavo Kazimieras Ulevičius, 

i o sekretoriavo Povilas Bumeikis. 
K. Ulevičius pateikė susirinki
mo darbotvarkę, kurią susirin
kimas vienbalsiai priėmė. Buvo 
prisiminti ir pagerbti mirusieji 

. apylinkės nariai, 
i

Apyl. veiklos pranešimą pada
rė pirm. Vai. Pocius. Apylinkė 
dirba, telkia pinigą, vysto kul
tūrinę veiklą ir moraliai finan
siniai remia kitų vystomą kultū
rinę veikią. Apylinkės susirin
kimas metines aukas paskirstė 
sekančiai: paaukojoALTai, VLI- 
Kui, Balfūi, lietuviu radio sto- -.7 7

čių išlaikymūi-Sofijai Bartkui ir i 
Lietuvos Aidams, spaudai: Nau 
j eroms. Laisvajai Lietuvai, San 
darai ir S'biro tremtinio J. Krei
vėno laidžiamai knygai.

Pirm. Pocius pasakė, kad R.
L. ,B-nės statutu vadovaujantis, 

, valdybos nariai yra renkami dvie 
• fu metų kadencijai ir kad ka
dencija yra pasibaigusi šių na
rių: P. Pociaus, A. Kasparo, P.

cienė, J. Paškevičienė ir St. Pa- 
lekienė. Visi ąusirinkimo daly
viai gana ilgai svečiavosi, dali
nosi įspūdžiais, aptarė organi
zacinę veiklą. Geroje, draugiš
koje nuotaikoja visi praleido ke
lias malonias valandėles laiko.

NAUJA VALDYBA

Naujai perrinkti ir darinkti 
valdybos nariai pareigomis pa
siskirstė sekančiais: V. Pocius— 
pirmin., Al. Kasparas — vice., 
P. ' Bumeikis — sekretorius L. 
Štitelytė — iždininkė, A. Mar
ma -— koresp. parengimų-vado
vai’ — talkininkai Iz. Pocie
nė, J. Paškevičienė ir St. Kuz- 
marskis. : t

REVIZIJOS KOMISIJA: K. 
Ulevičius, Z. Jalašynskienė, St. 
Kuzmarskis. A. MARMA.

Apylinkės korespondentas
* * =£

R. LB-NĖS MARQUETTE 
PARKO APYLINKE

BRAŽINSKŲ Klausimas. Val
dyba paruošė ir išdalino žmo
nėms apie 200 laiškų, kad jie pa
sirašytų ir juos pasiųstų valsty
bės sekr. Alexander Haig. Laiš
kuose prašoma, kad sekr. Haig 
leistų B r a zinskams pasilikti 
JAV.

sų’4 (.L n. 16, 7). Jis eina ten, 
kur jis labiausiai laukiamas; 
ten kur viešpatauja liūdesys ir 
baimė: ten, kurnelaimės ištik
tųjų raudos ir ašaros upeliais 
teka.-. Jis ateina ten, kai mir- 
1j\ gyvųjų akis patvindo aša
romis ir skausmu širdį su.spąu 
džia.. Jis atneša ten paguodą 
ir mirties tamsą prisikėlimo 
šviesa išsklaido.

Kristus ateina per užrakin
tas duris pas susirinkusius

laukiam s prisikėlimo velykinio1 
rytmečio. Taip, sakysim, mau
zoliejus Raudonojoje aikštėje ! 
Maskvoje, kurį lanko minios be
įeisiu vergų. Jis joms nebyloja ; 
apie ateitį, bet praeitį, kitais žo 
džiais sakant, jis primena joms į 
daugiau vakaro sutemas, bet ne . 
auštančio rytmečio šviesą.. . Ir ; 
t.e, kurie buvo liaupsinami kai]) ’ 
dievai, šiandien ateistinėse suie-

viršgamtiška, paneigtai tai, kad 
mirusiojo kapas nėra ateitis —

t Reorganizuotos JAV Lietuvių Bendruomenės garbės nariui,

A. A. DR. ZENONUI DANILEVIČIUI T ‘ 
mirus,

re škiam? nuoširdžią užuojautą velionies žmonai dr. Joanai, sūnui Linui, 
dakr^mi Bilai bei Dainai, jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

REORGANIZUOTA LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

praeities žmogus, bet ateities, džiaga. Tikintis žmogus nėra

Bumeikio, A. Marmos ir į jų 
vietą reikia išrinkti nauji. Dar 
viėneriems metams yra pasilikę 
du nariai — L. Štitelytė ir St. 
Kuzmickis.

Revizijos komisijos aktą pers
kaitė A. Abraitis. Jis pasidžiau
gė, kad kasos knygos yra veda
mos tvarkingai ir yra visai paja
mų-išlaidų dokumentai pateisi
nami. Susirinkimas plojimu pa
dėkojo iždininkui už taip tvar
kingai vedamą iždą. Susirinki-

* * 4:

GEGUŽĖS 10 Dieną, MOTI- 
NIS DIENOS proga, organizuo
tai, su vėliavomis dalyvausime 
motinų pagerbimo šv. Mišiose. 
Prie altoriaus bus padėtas gy
vų gėlių vainikas. Ponios prašo
mos dalyvauti tautiniais rūbais-

GEGUŽĖS 17 dieną valdyba 
rengia Kalantos ir kitų taūtos 
didvyrių susideginimo minėjimą. 
Su vėliavomis dalyvausime Mi-

apaštalus ir juos 
“Ramybė >u jumis!

sveikina: Į mose yra tik muziejinės senie- 
(Jon. 20, nos.. .

19). lai buvo tie žodžiai, ku
rie suskambėjo Velykų įvykių 
eigeje, TaLs pasveikinimo žo-

Mūsų laikų žmogus ypač rei
kalingas tikėjimo gyvąja d rasis, 

> ne pasitikėjimo’ negyvąja me-

Medziaga nėra gyvybės šaltinis. 
Jai gyvybe ir am inąj; egzis
tenciją te.kia tik gyvoji dvasia.

savaime tenka Centro valdybos 
generaliniam sekretoriui I. Se
rapinui. kuriam ir pavesta šį

džiais Prisikėlęs Kristus iš 
mirusiųjų paskelbė apašta
lams neišsakomą didelę dova- 
na^ kurios pasaulis negali 
duoti. Ir tai ta doavana, km k ?
rios šiandien labiausiai reika
lingas pasaulis. Ramybės rei
kia visiems, visi jos trokšta 
jos ilgisi daugybė šeinių, tau
tų ir kontinentų. B« t be ramy
bės nėra ir meilės žmogui. O 
kur nėra ramybė^ ir meiles— 
ten pragaras! len dygsta kaip 
grybai po lietaus kacetai tie 
žemiško^ pragan lizdai au>ch-

R. Lietuvių Bendruomenės Centro 
valdybos ir apylinkių veikla

Centro valdybos mėnesinis po- su naujai Įkuria St. .Petersbut- 
sėdis Įvyko organizacijos busti-1 go liuke v.vAsta dažnas susi- 
lėje. šimailis Realty, 2951 \V. rašmapm^s, kad apylinkės val- 

53rd SI.. Chicago. Ill. uybai yra pasiuntęs gana daug
Posėdžiui pirmininkavo cent-; inl’ovmacmės medžiagos apie 

ro valdybos pirmininkas dr. V. i. veiklą. j
Dargis. sekretoriavo A. Repšie-į Posėdžiautoj ai gyvai aptarė 
nė. Ji patiekė ir praeito posė-j apygii ch.s pradėjo ’eic-i b ulele-1 
eižio protokolą, kuris su mažu i ruo ndrucmeuės bals s reika-

reikalą tvarkyti.

Ig. Petrauskas, Marquette Par
ko apylinkės pirrnininkas, pra
nešė, kad apylinkės valdyga or
ganizuoja tautos didvyrio- kan
kinio Ronio Kalantos sušidegi 
nimo mirties sukakties mi
nėjimą gegužės fnėii. 17 diebą. 
Jau yra pakviestas ir kalbėtojas, 
šio įvykio liudiflrtlkas. Yra pa
daryta ir daugiau oYganižtfcinės 
veiklos nutarimų. Posėdis vyko 
į)llft6' t&rpifšavio sUSipYatrhio ir 
i dėJThio 0a sis verfti Aio d vašioj 0.

* ♦ *
vitzai, Inuhcnwaldai su savo 
krematoriumais ir Sibire, gu
lagai

Kas šiandien galėtų to že
miškojo pragaro žmonių kan
čias numalšinti. Keikia, kad! 
vėl pasaulį atnaujintų Kris-1 
taus atneštos ramybės ir mei-i 
lės dva>ia. nutilus kruviiYinn 
krikščionių persekiojimui, kil
is tęs- si tris šimhH metų.Baž- 

nycia ėmėsi atnaujinti pasau
li Ii is katakombų atnešė 
k*ik.ščion> bę, o n<* politikų ka

J k jivdlnese jvkių politi-

papildymu buvo priimtas. Posė
dyje dalyvavo daugiau nei du 
.rccdaliai valąylios narių, la<i 
>ošėdls buvo Teisėtas ir jo nuta
rimai legalūs.

Ig. Serapinas, generalinis c.v. 
sekretorius, painfoi mavo posė 
dzio dalyvius, kad yra gavęs 
d ag laiškų iš paskirų lietuvių, 

vi liančių plačioje Amerikoje, 
kūne yra susidomėję Beorgani-, 
zacniės Liet, b-nės veiki;, siekia 
daugaiu informacijų apie veik
lą. ju užgi ia ii* lieki d\ asinio ryz

iLiik ąu paraniąi *

ją. Biuletenis ir paliktas leisti 
.^pygaidcs valdybos pastangomis 

r atsakomyi) . Leidėjai buvo 
lik paprašyti biuletenio turinio 
liniją deidnti prie organizacijos 
vedamos oficialios hnijos.

Nutaria įsktgli pue centro 
valdybos centjhę apjd nkę. tiks
lu sudaryti palankias sąlygas 
v isicm< I -B-nės organizacijai 
pr birianlimis, ypač pavieniui 
n v nanJenis Rrtuviams, Jsi- 
jung.i į R< organizacinės LB rtės

.-s ir Įnešti savo asmeninį or- 
n’/arinį įnašą. S os centrinės 

apylinkės pirurininkch pareigos

CICERO APYLINKE:

Tradicinis jaunimo talentų 
jxisiroclvmo vukMras įvyks š.m. 
I>alaridžio mėn. 2% d., per Atve
lykį šv. Antano parapijos salėje 
i Z vai..dieną.

Visi Chicagos ir apylinkių lie
tuviukai yra kviečiami dalyvau
ti su savo laimėjimais Cicero 
scenoje. Norintieji (lalvvaiti 
yra prašonii rcgSlniolis pis mo
kytoją U IJubaųskienę šiuo, te
lefonu : 656-6753. ..

Rengėjai tvirtina, kad viHPAU 
vykHsicji, kaip jaunimas, taip ir

suaugusieji turės malonų laiką: 
pasidžiaugs savo atžalyno kultū
rinėmis pastangomis, pasisve
čiuos, skaniai pasivaišins ir tu
rės progos išbandyti savo laimę 
laimės šulinyje. Ciceriškės mo
terys jau rengiasi šiai pavasario 
šVėntt'i: vienos Mūva, kitos au
džia, o dar kitos sūrius raugia.

* * *

ST. I>TERSBURGO APYLINKE

I^abai skaudu, kad šią naujai 
įsteigtą apylinkę ištiko netikėtas 
mirties smūgis — staiga mirė 
šios apylinkės organizatorius ir 
pirmasis pirmininkas P. Uociūs. 
Visi o’rganizacijos narni giliai 
apgailestauja.

Nežiūrint tokios nJainiės, 
apylinkės nariai nepakriko: ne
delsiant išsirinko naują pinni- 
niflką, žinofną dailininką Vladą 
Vai teku nA. Jis yra nuoširdžiai 
sveikinamas ir jam yra linkima

mas pareiškė užuojautą sergan
čiam revizijos komisijos pirmi- 
ningui, majorui Br. Ambrazie
jui-

Apylinkės visuotinio narių 
susirinkimo metu i apylinkę įs
tojo ir buvo priimti keli nauji 
nariai.

Pravesti valdybos narių rinki
mai.

Oficialią susirinkimo dalį bai
gus, sugiedotas Lietuvos him- 
has.

I susirinkimą buvo atvykę ir 
keletąs svečių: St. Dubauskas 
— Chicagos apygardos pirminin 
kšs, V. Prūsas-apygardos biule
tenio — Bendruomenės Balso-re- 
daktorius, A. Repšienė — Ta
rybos prezidiumo sekretorė, Ig- 
Serapinas — Centro valdybos 
generalinis sekretorius. Al. Ka
činskienė — c. v iždininkė. J. j 
Bagdžius — Marquette parko 
apyl. vykomasis vicep., Ap. 
Skopas — Cicero apyl. pirm.

šiose. Po pamaldų, parapijos sa
lėje. bus minėjimas. Paskaitą 
skaitys neseniai iš pavergtos Lie 
tuvos atvykęs lietuvis. Po pas
kaitos, solistė padainuos keletą 
dainų, o jauna lietuvaitė pasakys 
eilėraštį.

Kviečiama visuse lietuvius da 
lyvauti.

Korespondentas

S A. REPŠIENĖ, R. L. B. Ta
rybos sekretorė, yra sėkminga 
Tautos Fondo atstovė — aukų 
rinkėja Chicagoje. A. Repšienė, 
VLIKo pirmininko informacinia 
me sūšftfkirne su pllčra Chica- 
gdš visuomene, įvykusiame š. m. 
k6vo iWėn. 2S d., Chicagoje, Tau- 
tiniuoše nninubše. surinko aukų 
TaTnos fondui rifet $1.52$ d vie
ną vakarą, šią sumą sudaro: 
grynais $900. kiti — tvirtai pa
žadėti ir laukiami. Surinkus pi
nigus. j6. A. Rep^ionė jau yra 
pfers t. n&dui.

geriausios sėkmės šioje garbin
goje idėjinėje ir kultūrinėje 
veiktoje.

i - dail. V. Vaitekūnas yra gana 
ilgai gyvenęs Chicagoje, tad 
Chicagos kul tūri ninkamu yra aje
rai pažįstamas kaip iškilus dai
lininkas . ir mąstytojas. Jis yra I * 
parašęs ii- išleidęs kuygą Rein- 2 — Naujienos, Clucago, 111., Sat.- Monday, April 18-20, 1981

Al. Baradas — Venecuelos drau 
gijos pirm, ir kiti svečiai-

Po susirinkimo oficialios pro
gramos vyko vaišės, kuriąs pa-

kamacija. Tai gilaus žmogiško- 
j'o gyveninio filosofijas kūrinys.

“Vagos” bns tęsiamos antra
dienio numeryje.
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INCOME TAX SERVICE 
Pa jam y mokesčiai

FOR THE BEST 
IN PROFESSIONAL TAX AND 

ACCOUNTING SERVICE
Lou BatUato-Burke Co.
Certified Public Accountants 

236-5972 628-0286

INCOME TAX SERVICE 
Done in the Convenience 
;i of Your Home
Senior Citizen Discount .

586-6504

INCOME TAX SERVICE
Your Home or Our Office 

. 3019 W. 63rd Street
CHAS HARRIS

434-2000

INCOME TAX PREPARATION
Retired Government accountant.

Reasonable rates.
Phone JIM GOODWIN 

534-5277
Senior Citizen Discount

t TRAVEL — TRANSPORTATION
Kelionės

.(.J LAKE MICHIGAN 
r.-: CHARTER

GEMINI II leaves from Marina 
City Marina. 26’ twin engine, 

«-• 4 people maximum. .
.Call Bill — 266-7460

BOATING & FISHING
Buriavimas ir žuvavimas

CAP'N CARL CHARTERS
Enjoy exciting fishing & Chicago’s 
famous skyline on 36’ yacht Week 

day twilight fishing or/pleasure 
cruises can be arranged also. 

BURNHAM HARBOR. CHGO.
.595-1680 or 766-5481 ,

- LAKE MICHIGANFISH
On The All Modem 32 Ft.

..SALMON MASTER II
/.' All'Tackle & Equipment 

Downtown Launch Parking Avail.
. į For Details: 675-5576

BILL'S CHARTER SERVICE 
From Bumham Harbor ■ 

The'32-Ft. Fishing Boat 
JUDY IN DISGUISE

All Equipment Supplied 
CALL CAPTAIN BILL 

-225-6325 or 922-1176

iRVICE
- Chicago Į

SALMON SEEKER CHARTERS
The Fish Are Snapping! 

LET’S GO GET ’EM!
Prepare yourself for a successful
& enjoyable day. All fishing equip

ment furnished. j 
Good Luck & Good Fishing!
Cap't. Eddie .735-4035

CHARTER FISHING
ON LAKE MICHIGAN 

OF A 36’ BOAT 
FOR SALMON 

Call Now For Reservations 
830-8864

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai Ir Atostogy Viefot

MID-STATES BEEF CO.
Sides - Quarters 

Special Cuts for Your 
Cookouts & Freezer 

U.S.D.A. Choice & Prime
5050 S. Kolin 582-2676

« .Mil mi II II JĮ w JWW —a a .     ■ "iiwm

Underwood Resort
Modern 1, 2, 3 bdrm, fully fum. 
hskp. cottages. All cottages come 
with kit, bthrm., linens, boat, & 
T.V. hook-up. Loc. on Lake Shore 
w/sand beach and shallow swim
ming. Laundry facilities, with 
freezer storage. Playgrounds, mo

tor rentals. $175 wk/up.
10% disc. May.

Rf 2, Birchwood. Wl 54S17 
(715) 354-3550

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

All you can eat on Thursdays.
Your Hosts Steve and Pete 
Wish All a Happy Easter

Open 7 Days 6 AM — 12 PM 
‘11601 S. Western 233-2323.

g T'liMi r iMira

^r«^rvr.ii«i

La jut

PRIME SQUARE RESTAURANT

RESTAURANTS & TAKE-OUT 
Valgyklos ir išsinešimai

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

Open Sunday
4355 $. Ashland Ave. 

254-6747

SOUTHGATE COFFEE SHOP 
& RESTAURANT 

Serving Breakfast All Day 
Daily Lunch Specials 

Homemade Soups & Chili 
18665 Dixie Hwy. 798-3180

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

The Sea Food Place 
Specials - All Day - 7 Days 

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

BANGINIS

■ — ■■ — Aleksandras Kasnickas,
FOREMOST LIQUORS Į gyvenęs Harbert, Mich., mirė

“Pay Less - Get More” | i penktadienį, 6 vai. ryto, Michi-
2000 W. 35th St. 254-7066 j Į "an miesto ligoninėje. Bus lai-

Foremost Wishes Everyone 
a Happy Easter

S! dojamas Chicagcje. Apie laido- 
Ijtuves pranešime antradieni. 

__

ARCHER FISH MARKET
WE SPECLALIZE IN FRESH 

FISH AT ALL TIMES.

4160 S. Archer 523-3529

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

Chicago, Ill. 60629 
^Bill's Meats Are Your Treat’7 

Specializing in Prime 
and Choice Meats

NOW 
OPEN FOR LUNCH!

DiGUIDO’S 
RESTAURANT 

Italian Cuisine 
Pizza & Cocktails 
Open 7 Days 

We Deliver 
238-6630 

3358 W. 111th St. 
Tilth & Homan

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

Breakfast Specials. The most 
famous waffles in the SW.

Lunch and Dinner 
16% Senior Citizen Discount

8501 Cork (88th Ave.) 496-9238 
Justice, Illinois

SKIPS MORGAN LIQUORS 
5996 S. Archer Avenue 

7325-2345 or 735-2346
Complete Selection of Beers, 

Wines and Liquors 
At Lowest Prices.

SHOPPING? DROP IN!!!
NEW ARCHER RESTAURANT 

3480 S. Archer Ave. 
254-4862

OPEN 24 HOURS 
“HAPPY EASTER’’

JOSIE’S DELI
Homemade Polish Sausage - Im

ported Polish Foods - Lunch 
Meats - Pierogi - Fresh Home

made Bakery, Paczki, Etc.
6229 W. 63rd SC 586-8053

NAŠLAITIS

—Esu vienas pasaulyje; ne
tekau giminių, nei draugų...

— Ka? Ar visi išminė?

WATERFRONT SITES AVAIL-j 
ABLE — Beaut wooded Ig. priv. 
campsite lots, only 45-min. W. of 
Chgo Lk. & river access for fish
ing, swimming, boating, Compl.

hook-ups. From $420/yn J

553-6323 — Mr. Hopkins
________  f

Banginis yra didžiausia van- 
jdenyno “žuvis”. Apie banginius 
j yra daug pasakų, legendų „ir 
1 įvairiausių istdrijų, net šv. Raš
ote jis minimas. Girdi, Jonaką 
J buvo prarijęs, bet-šis buvęs ne- 
I.gardus, tai išspjovęs. Gal ir patį 
Nojų būtų prarijęs, Jeigu tas-ne-’ 

j būtų suskubęs su savo arka nu
plaukti didžiojo lietaus metu.

Kažkur skaičiau, kad banginis 
surijęs tuziną jūros ruonių', ypač 

l’mėgstąs skvibus, medūzas. Šis 
baisussi jūros padaras nėra toks 
baisus, ėdrus. Be to, jis net “in
teligentiškas” milžinas. šita 
“žuvytė”, (banginis) užauga iki 

i35-10 ir, daugiau pėdų ir sveria 
tiki 18,000 svarų; turi 50 ciantų.

Pasakojama, kad banginis, 
; užšalusioje šiaurės srityje pa- 
[ matęs jūros šunį viršum ledo, 

’ j tai savo nugara trenkiąs į ledą 
iš apačios ir sudorojus tą šunį.

Vienas marinistas nuvyko' j 
San Diego, Kalifornijoje, Sea 
World, pamatyti tų pabaisų ban
ginių. Jis pasakoja, kad jie yra 
tiktai peraugę kačiukai. Jis pa
silenkęs prie tvenkinio kranto 
žiūrėjęs, -kaip vienas banginis,

— Balzeko Lietui .'ų Kultūros
muziejus ruošia ciklą paskaitų 
apie Pabaltijo kraštus. Balan
džio 26 d, 5 vai. popiet istorijos 
prof. Fid ward C. Thaden iš Cir
cle Campus apie Pabaltįjį ir: 
Suomiją. '

d
— Standard Fed- Taupymo! vadinamas Kandu, iškilo iš van- 

Bendrovės centre yra įstatytai dens tvenkinio ir puolė mane pa- 
Wandos ir Joseph Krazel iš: sveikinti. O kai mano žmona 
Bringhton Parko margučių rin-| pasilenkė, tai jis pabučiavo ją

j — Helen Prancik, mokėdama kiniai. Juos bus galima matyti vi- į žandą savo liežuviu.
Jis dar pasakoja: Diane Tara- 

7’ kė* masco mus Palydėjo iki Shamu 
. • i stadiono, kur Jo'hn Spafford ič n* mrm « 1

! sąskaitas, pridėjo $10 auką Nau
jienoms ir šia proga pasveikino 
savo gimines, draugus ir arti
muosius Pavasario švenčiu Su
laukusius.

} — Sol. Arnoldas Voketaitis. 
dainuos Grant parko koncertuo-- 
se rugpjūčio 8 ir 9 d. kartu su 
simfoniniu orkestru ir ^choru.i 
Grant parko vieši ir nemokami 

j koncertai prasidės birželio 27 d., 
Į ir bus trečiadieniais, penktadie- 
j niais, šeštadieniais, taip pat sek- 
1 madieniais iki rugpiūčio 30 d.
i — Birutė Buskutė baigė che- 
i nujos inžinerijos studijas baka- 
J Taurės laipsniu -lįlĮucis universi- 
J'teto Cirkle campūš. Jos tėvai, 
Į buvę verslininkai Brighton Par

ke. dabar gyvena Hot Springs, 
Ark. Malonu prisiminti, kad: ji

są balandžio mėnesį.

— L.-B. Sunny Hills 
ir naują valdybą sudaro: pirm.į 
kun. Pranas Jaraška, vice pirm. 
Vytautas Beleckas, kasininkė 
Bronė Matūzas, parengimams—’ 
Antanas Pileckas ir sekr. prof. 1 visų tokiais atvejais atliktų for- 
Ęmiliją Putvytė, 769 Paris Ln., malumų bus paskaita, skaitoma 
Sunny Hills, Fla. 32428, telefo- draugijos narės Aldonos Biliū
nas 904-773-3010. Kiekvieną sek- nienės. Meninėje dalyje St. Pe- 
inadienį 12 vai. dienos laikomos? tersburgo jaunimo tautinių šo- 
Mišios lietuvių kalba. :■ kių grupė, vadovaujama Sandar

Emilija Putvytė, 769 Paris Ln.,

Mišios lietuvių kalba.

i 
ir 

kiti trys treneriai dirbo su Kan
du. Jie mokė jį apsiversti pilvu

—-Lietuvos Dukterų draugijos 1*1 * * • • 1
Juno Beach ir apylinkės skyrius 
š. m. gegužės ’3 d- rengia — 
nos dienos rhmėjiirią. Programa: *
2 v. p.’ p. St: Paiil of the Cross I 

__ Y * _ •     _ -.T J r

June Beaeh ir apylinkės skyrius Pralinksmins visus susiriuku- 
š. m/gegužės-3 d. rengia Moti.ls,us; baigsis karstais

,, į ir skaniais pietumis.-Informuo-nos dienos minėjimą. Programa:! _
2 V p. p. St. PaM of the Cross Įtis teL 626-012S.
bažnyčioje pamaldos. Mišios bus? — Zenonas Ducmanas, Cleve- 
atnaušaujamos'už gyvas ir mi-|]and, Ohio, perrinktas Lietuvių* 
rusias motinas. Tuojau po pamalį-namų bendrovės direkcijos pir-1 
dų minėjimas tęsiamas Juno mininku. j

vieną vasarą dirbo Naujienose, j Beach Metodistų bažn. salėje. Po

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
kreipkitės į.Lietuvių įstaigą:

'^teariu T American Travel Service Bureau ’

& Nemoki JiMtt patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų keikę'- 
dų (cruises), viešbučių <r automobilių nix>mavimo rezervadias; Parduoda 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštui 
įdarome- iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
oacijss visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik leixu rezervuoti vieta: 
i anksto — prieš 45-60 dienų. C

Jei ruošiatės keliauti

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica- 
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216 
psl., kaina §7, įgaunamas-.Nau

jienose. . N ■; (Pr.) 
į — LIETUVIŲ DAILININKŲ 
darbai yra vertingiausia ir ne
senstanti dovana vestuvių, su
kakčių ir kitomis progomis. 
.Gaunami ČIURLIONIO GALE-I 
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid- j 
land Savings bendrovės valau- j 
;domis 254-4470, kitu laiku — ! 
434-6155. v ‘ J

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

ARTS INN
658 W. 35th 927-0397

ART NELSON
Wish His Friends 

and Neighbors
HAPPY EASTER

SIUNTINIAI Į LIETUVA j
F 

Cosmos Parcels Express Corp. t
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE i

2501 W. 69th St, Chicago, I1Į 60629 ♦ Tel. 925-2737 $

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St-, Chicago, Ill

< KCYKSTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE KAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

JOHN AND NADIA 
SACK ARE WYCZ

SAK’S CHICAGO AVE.
LOUNGE 

2301 W. Chicago (at Oakley) 
WANT TO WISH 

EVERYONE

HAPPY EASTER

‘ ANGIE’S CORNER :
4500 S. TALMAN

WISH ALL 
A HAPPY EASTER 

OPEN 7 DAYS

mą 1,000 pėdų. Taigi, banginis 
nėra toks baisus, kaip klaidin
gai buvo pasakojamą. Taip bu
vo, nes seniau nebuvo nė prie
monių, nė galimybių arčiau pa
ginti tų giliojo vandenyno gy
vūnų.

Banginis ir delfinas — išskir
tini okeanų sutvėrimai. Jie susi-:, 
draugaują su žmonėmis, tiktai 
negali susikalbėti. Signalai yra 
vienintelė priemonė...

M. Šileikis ‘

— Vokiečiai, kuriems teko' 
bendrauti su Sovietų valdžios; 
atstovais, priėjo išvados, kad 
komunistai neturi jokio žmonis-- 
kumo jausmo. Jie elgiasi pagal' 
vyriausybės Įsakymą.

j viršų. Aš turėjau progos pa
klausti: ‘‘Kaip jūs mokote juos 
daryti įvairius šposus?” Atsakė, 
kad yra prigimta jiems taip elg
tis, vadinasi, natūralu. Trenira
vimas turi du būdus.-. Pirmiau
sia “naujokui” leidžiama apsi

prasti su nauja aplinka. Jis turi 
kooperuoti su kitais jūros gyvū
nais akvariume, turi išmokti ry
ti šaldytas žuvis. Trunka keletą 
mėnesių, net metus, kol jie ape 
sipranla. Mes stebime jų progre
są naujose sąlygose. ’

Banginis reaguoja į Švilpuką 
Ir signalus po vandeniu, kurie 
perduoda skirtingus garsus bei 
signalus. Trumpas signalas reiš
kia ateik. Mostais rodoma kryp- : 
tis, į kurią pusę jis turi plauk- ’ 
ti, tai labai efektingas žestas. 
Taip pat ir žuvis daug padeda. 
Treniruojant banginį ar delfiną, 
reikia duoti žuvies, tada jis at
liks nurodytą aktą: priplauks 
prie trenerio, lauks žuvies. Svar-t 
biausia yra tai, kad bangini 
reikia kuo nors sudominti, kad 
jis atkriptų savo dėmesį. Ypač 
delfinai atkreipia dėmesį į žmo
gų, net ir susidraugauja. Delfi
nai labiau “inteligentiški”': iie- 
gu banginiai. Be to, jie leng
vesni ir moka aukštąjį .pašokti 

Įvirs vandens. Yra delfinų “teat
rai”, pvz., SŲ. Augustine;- FĮa., 
ir kitur. Beikia stebėtis, kaip 
jūros milžinai taip išmoksta da
ryki visokius špo'sus minioms 
žiūrint. Šalia savo’ sugebėjimų, 

cnet pažįsta žmogų, atskiria daik
tus. Numestą į dugną daiktą pa
ima ir atneša atgal. Ant bangi
nio galima pajodinėti.

Banginių yra keletas rūšių. ’ 
Banginis gali pašokti .40 pėdų 
virš vandens, gali panerti į gilu-

Manoma, kad Lenkijos 
Solidarumo unijos vadas Lešelęį. 
Valensa bus priverstas atsistaę . 
lydinti iš pirmininko pareigų.’. _ 
Prieš jį nusistatę nurodo, kad-, 
jis nesilaiko nutąrinių, sprendi-?,, 
mus daro vienas. :?

— JAV Valstybės sekretorius? 
A. Haig,.V. Vokietijoj kancleris; 
Helmut. .Schmidt ir užsienio' 
reikalų ministeris Genscher su

darė vieningai laikytis Sovietų. 
Sąjungos; reikalu. ■£

— Čekai?konlunistai ląbaį’jsi-; 
žeidė Brežnevu, įsakiusiu kai-; 
tinti lenkus, o vėliau aįsĮsakiusiiį 

’ siųsti karius j Lenkiją. ' §

j . ’J•< Maža kresna moterėlį 
gražiomis’ drapanėlėmis dėvifį! 
(žąsis) J

GET INSTANT CASH
WE BUY: ' • GOLD

• SILVER COINS • DIAMONDS

MARTIN SANTOSKI

mirus,
jo žmonai Gražinai su šeima, motinai Nancy7 bei arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

KLEMENSAS IR ELENA ČIŽAUSKAI
JOSEFINA KRIŠČIŪNIENĖ

• KRISTINĄ AUSTIN. . -

ALEKSANDRAS KASNICKAS
Gyv. Harbert, Michigan. Anksčiau gyv. Chicagoje, -f

Marquette Parko apylinkėje. y

Mirė 1981 m. balandžio 17 d., 6:20 vai. ryto, sulaukęs 5 
74 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 32 metus. /
Paliko nuliūdę: žmona Stasė, sūnus Alfredas, gyv. To- 5 

ronto, Ont., brplis Vytautas Kasniūnas, brolienė Ieva, ^yv. '4 
Beverly Shores, Indiana, ir jų sūnūs — Marijus ir Vytautas 
Jf. su žmona Julija, ir jų vaikai Vytautas III ir Nina, sūnaus 
tea Irena ir Jurgis Stankūnai bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. H ? ’ r *

Priklausė Amerikos Lietuvių Tautinei Sąjungai, BALFui, 
Lietuvių Fondui ir Union Pier Lietuvių draugijai.

Vietoj gėlių, prašome aukoti labdaros organizacijoms.
•Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 5 vai. popiet Petkaus 

Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 st St., Chicago, Ill.
Trečiadienį, balandžio 22 d., 8:45 vai. ryto bus lydimas 

iš koplyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
o po gedulingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse 
kapinėse.

Visi a.a. Aleksandro Kasnicko giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus, brobs, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-23-45.
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VELYKOS - DŽIAUGSMO ŠVENTĖ
Rytoj visi minėsime Velykų šventę. Tikintieji eis i 

bažnyčias, dvasiškiai jiems primins Atgimimo šventės 
simboliką ir reikšmę kiekvieno žmogaus gyvenime. Vieni 
eis pasimelsti pirmomis sekmadienio valandomis, o kiti 
nuvyks kiek vėliau. Išklausę Atgimimo idėjai pritaikytų 
pamokslų, išskubės Į namus, kur visi šeimos nariai muš 
kiaušinius ir pasidžiaugs atėjusiu Pavasariu.

Visi prisimins Lietuvoje savo laiku švęstas Velykas, 
prisimins keliones Į maldos namus, pasimels, pagiedos, 
skub's namo, kad prie visų šeimos narių galėtų sumušti 
rrvn j dažytus ir išmargintus’ kiaušinius. .Kiekvienas 

•pagalvos, Lad komunistų pavergtoje Lietuvoje Velykos 
bus W'tokios, kokios , būdavo švenčiamos šimtmečiais. 
Okupantas skelbia, kad komunistai nedraudžia žmonėms 
tikėti ir eiti i bažnyčias, bet kai kas nors jiems primena, 
kad didokas tikinčiųjų skaičius laikomi kalėjime ir kad 
jie persekiojami už savo tikėjimą, tai okupantas nežino, 
ką jis turi atsakyti. .

Visi stebimės, kaip per vieną savaitę sužaliavo parkų 
pievos, kiemų žolės, kaip pradėjo keltis šermukšnių žali 
lapai ir atsirado kaštonų pumpurai Prieš Atgimimo šven
tę atgijo visa gamta. Nėra nė vieno, seno ar jauno, kuris 
nepajustų atbundančios gamtos. Kiekvienas jaučia šilu
mą ir džiaugsmą.

Mes džiaugiamės kartu su visa Amerika ir laisvuoju 
pasauliu amerikiečių duota didele dovana. Už du bilijo
nus dolerių pastatė ‘“Columbia”, kuri per pusantros va
landos pakilo iki 178 mylių aukštumos, pasirinko orbitą 
ir pradėjo skrieti aplinkui Žemę 17,000 mylių greičiu 
per valandą.

Džiaugiamės, kad naujas erdvėlaivis ne tik 36 kartus 
apskriejo žemę, bet pajėgė nusileisti kaip lėktuvas. Jis 
apsuko Edwards aerodromą, kaip jį apsuko tūkstančiai, 
lėktuvų, pasirinko 12 mylių taką ir nusileido. “Colum- 
bios” papilvė buvo didžiausias stabdis. Erdvėlaivis nosi 
nuleido, kai ratai pravažiavo 9 sekundes.

Astronautai per pusvalandi ne tik persirengė, bet 
susišukavo ir paliko tvarką erdvėlaivio viduje. Kapitonas 
Young išlipo pirmas, apžiūrėjo erdvėlaivį iš arti ir iš 

• tolo, padėkojo “Columbiai” už pajėgumą astronautus ne

tik iškelti, bet ir sėkmingai parnešti.
— “Columbia”, tu tiksi ne tik kartą;, bet ir dešimtis 

kartų pakilti į reikalingą orbitą ir iškelti geriausius ast
ronautus pamokyti, kaip erdvę pažinti.

Prezidentas Carteris patvirtino naujus erdvei tyri
nėti planus, sukaupė reikalingus bilijonus, suorganizavo 
astronautus, surinko geriausius fizikus, technikus ir įsakė 
pastatyti geriausią erdvėlaivį. Rusai daug apie Ameriką 
žinojo, bet prez. Carteris įsakė, kad rusai kojų neįkeltų 
į naujo erdvėlaivio statybos dirbtuves ir nieko nepatirtų 
apie jo statybą, šį kartą* rusai nieko nesužinojo. Jeigu 
jie būtų žinoję kylančio erdvėlaivio užsimojimus, tai 
būtų tylėję ir nesigyrė savo atsiekimais, kai Sovietų 
kosmonautai su maža nauda praskriejo apie Žemę kelis 
šimtus valandų. Carteris būtų labai norėjęs išlydėti ast
ronautus pavojingon ir tollmen kelionėn, bet likimas ki
taip lėmė. Carteris neprasitarė apie ruošiamą žingsnį 
į erdvę, o Reaganas paruoštais darbais pasinaudojo.

Chruščięvas su Brežnevu per 30 metų šėrė milijoni
nes armijas, gamino ginklus, statė raketas ir tepajėgė 
tiktai beginkli Afganistaną pavergti, tuo tarpu JAV, ne- 
laikydamos bereikalingų armijų ir negamindames-senų 
raketų milžiniškų atsargų, šiandien atėniė rusams drąsą 
užimti Lenkiją. Dabar rusai įsitikino, kad nors Amerika 
nėra pasiruošusi karui, jos atsiekimai erdvėje gali turėti 
didelės reikšmės ir netolimoje ateityje gali sustabdyti ru
sų planus praplėsti savo imperialistines sienas. Amerikos 
lakūnai, keldami “Columbia” skriejimams, gali iškelti į’ 
padanges visas Sovietų raketas pačioje Sovietų laikomoje 
teritorijoje.

Tai labai didelis Pavasario švenčių džiaugsmas.
Labai malonu buvo skaityti Lietuvių Moterų Klubų 

Federacijos atsakymą mūsų “ambasadoriui” apie kelio
nes į rusų pavergtą Lietuvą. Atsakymas buvo paruoštas 
ne tik “ambasadoriui”, bet ir atkakliausiam kandidatui 
į diktatorius. Jis savo autoritetą parėmė jokios kritikos 
neišlaikančiais tvirtinimais, kad vaikų siuntimas i šokių 
ir dainų šventes yra leistinas ir pateisinamas, kaip yra 
pateisinama Inturisto organizuojama kelionė 4 ar 5 die
noms i “Gintaro” viešbutį atvežtų giminių aplankyti.

Iki šio meto keli vienuoliai neleido, savo skaitytojams 
parodyti kitos medalio pusės. Jie norėjo primesti kreivą 
savo įsitikinimą prievarta, neteikdami teisingų žinių ir 
tikslių informacijų. Mus purvais apdrabstydavo, kai 
bandėme nurodyti tikrąją klausimo esmę, o dabar jie 
leido Lietuvių Moterų Klubų Federacijai nurodyti, kur 
nuveda doros principų nesilaikantieji kreivi politikai.

Tai labai didelis Pavasario džiaugsmas, palinksminęs
daugelį veidų prieš pačias Velykas.

Jeigu atplaukęs juodas debesėlis nebūtų atsinešęs

lė Clevelande ateitininkai; nusi- 
vylė ir New Yorko, lietuviai, ji 
pakvietę su paskaita Vasario 16 

. -sios šventės iškilmėje.
Iše vi'os spaudoje jau buvo la

bai neigiamai įvertinta jo taip 
vadinamo? ‘paskaitos“. Gaila, 
kad KLB-nės Toronte rengėjai

Tik prisiminkime, kaip jis 
spaudoje vertino minėto paskai
tininko “paskaitą”: “Dauguma 

į minčių nepriimtinos...” Seni
mui davė suprasti, kad ligšieli 
nė tautinė veikla yra pasenusi, 
atgyvenusi savo dienas... tai 
neužtarnautai įskaudina tą lie
tuvišką senimą, kuris su pasi
ryžimu ir ginklu iškovojo Lie
tuvai laisvę... Labai nepriimti
nos paskaitininko mintys, kad 
reikia iki šiol esamą lietuvišką 
politinę veiklą pakeisti, valdy
bose esančius atleisti... Wash- 
ingtono viršūnėse pasamdyti 
profesionalus nelietuvius “lob
byists”. .. Negalima priimti 
paskaitininko tvirtinimo, jei lie
tuviška veikla tiesiogiai nepare
mia Lietuvos —- yra nepatrio
tiška. Bet ar lietuvybės pratęsi
mas ir jos palaikymas išeivijoje 
yra nepatric'tiška?” A. Diržys 
neigiamai pasisako ir dėl oku
puotos Lietuvos lankymosi. “Jei 
ten nuvykus neleidžiama laisvai 
lankytis, ar galima priimti 
Maskvos agentus, nors jie ir su

'eei’inė ve kėja, taip nušnekėjo, 
ta kaip tas jaunimas, kuris nė
ra įsi‘migęs j jok’ą veiklą.

Ji gir'aai, kad kalbėtojo min
is lengva suprasti. Taip, nesun

ku suprasti, kai kas yra griau
nama, niekinama ir suniekina
ma. Bet sunku suprasti kas yra 
pozityvaus, kas yra statoma ir 
kuriama. ,

Ji buvo apmaudos apimta, kai 
ii pastebėjo, kad potokios pas
kaitos kaikurie dalyviai neplo- j 
jo ir neatsistojo, kad tuo pritar- j 
tų ir padėkotų Jurgiui Barauskui j 
už paskaitą. Tuo ji atskleidė sa-: 
vo politinio nusivokime ‘biednys! 
te“. Man rodos, kad reikėtų ste- ! 
bėris tais, kurie po tokios pas- j 
kaitos plojo ir atsistojo. Arodo j 
kad jie nesuprato kokią jis kont- 
raversiją palankią Lietuvos oku
pantui paskelbė

Atsiliepė dėl šios paskaitos iri 
mūsų žinomas visuomeninkas ir j 
pedagogas A. Rinktinas. Jis ra-j 
:o: “Gražiai su daugeliu titulų! 
buvo pristatytas pagrindinis 
kalbėtojas kun. Jurgis šaraus-

neskaitė jo paskaitų įvetinrmo 
spaudoje. Naujienose buvo net 
du gan platūs straipsniai, kuriuo 
se plačia’ buvo išnagrinėta jo 
skelbiamos kontraversijos.

Jis ateitininkams Clevelande 
prikalbėjo, kaip rašo korespon
dentas vertindamas jo paskaitą, 
kad daromi pareiškimai yra pa
sisavinti iš liberalų teologų, net 
iš aršių Bažnyčios priešų raštų. 
Clevelande ateitininkams ‘turėjo 
kalbėti apie Bažnyčios atsinauji
nimą, bet tai ką jis jiems kal
bėjo buvo kaip sugriauti Bažny
čią. Jis Vatikaną išvadino kara
lišku italų dvaru, o JAV-bes jo 
vasalu. Jis kritikavo ir vysku
pų išrinkimo būdą, padarė už
uominą atsistatydinti, sulaukus 
senesnio amžiaus popiežiui. Jis 
kalbėjo ir tai, jei popiežystė bū
tu apribota, tada laimėtų pasiti
kėjimą. Philedelphijos ateitinin
kams — sendraugiams savo pas
kaitoje pparodė, kad jis nepripa
žįsta jokių principų, kas parodė 
jo labai lėkštą teologijos žinoji
mą.

lietuviškomis pavardėmis?”
Pasisakė dėl šios paskaitos ir 

"Dana' Skukauskaitė- Ji- sveiki- _ f * 4 * v’ * *
na KLB Toronto , apylinkės val
dybą, kuri suruošė tokią įspū
dingą šventę. Ji pasigiria, kad 
esanti veikėja^ ne tik lietuvių., 
bet ir kitų etninių grupių veiklo
je. Ji ? nusivylusi, kad . Ventėje 
dalyvavo lietuvių mažokai. Jos 
nuomone, kad gerai pavergtieji 
lietuviai nežino veiklos, nes, jei 
žinotų tai nusiviltų. Man rodos, 
kad jie daugiau nusiviltų išgir
dę kun. Jurgio Šarausko pasi
kaitą, o taip pat ir ateivijos jau
nimu, nes senesnieji minėjimo 
proga pripildo sales ir bažny
čias.

Bet tuo savo pareiškimu ji ir 
išsėmė savo patriotizmą, nes per 
ousvalanį Jurgis Šarauskas jai 
išplovė smegenis. Ji spaudoje 
pareiškė, jam sveikinimą. Ji ne
pajėgė suvokti, kad jis visą lie
tuviškos išeivijos veiklą sujau
kė, suniekino ir nukalbėjo oku
pantui palankia dvasia. Jai pa
tiko bendradarbiavimas su Lie
tuva (ji nerašo okupuota). Bet 
ji nežino su kuo okupantas lei
džia bendradarbiauti. Ji atsklei
dė koks mūsų jaunimo menkas 
politinis nusivokimas, kaip jis 
mažai pažįsta okupanto klastą.
Jei jau ji, kuri pasigyrė esanti

kas. Ir jo analizė apie patriotiz
mą, liko, tik tie, kurie važinėja 
į Lietuvą nežinia su kuo susitik
ti. Girdint tokias mintis “verkė 
iš skausmo širdis,\ kaip Mairo
nis sakė. Tiesiai norėjosi atsikel
ti ir išeiti.

Visi ieškome kaltininkų, kurie 
Bendruomenę skaldo. Ogi kas 
skaldo kitas, jeigu ne tokie pas
kaitininkai? Jeigu nebegalime 
surasti tinkamo paskaitininko, 
geriau tą laiką skirti patriotinės 
literatūros skaitymui arba Lietu
vos pagrindžio spaudos nagrinėji 
mui. Ne vieta skleisti ir mintis 
skaldančias išeiviją amžiaus gru- 
pėmis”. -

Gaila, kad V. Vaitiekūnas taip 
paviršutiniškai apie šią paskai
tą atsiliepė. Jo vertinimas šios 
paskaitos prilygsta frontininko. 
Los Angelėje L. Valiuko verti
nimui (žiūr. Į Laisvę, 1980 rug
sėjo mėn. laida) - Man rodos, kad 
negalima leisti pliaukšti kas atei 
na ant liežuvio, kas liečia Lie
tuvos laisvinimą, nepaisant, kas 
bekalbėtų ar jaunas ar senas. 
Tokie paskaitininkai lietuviškai 
visuomenei nenaudingi, nes jie 
klaidina ir daugiau patarnauja 
okupantui. ■

Tokiais kontraversiniais Jur
gio Šarausko plepalais nusivylė 
ne tik Toronto lietuviai: nusivy-

Arba ir vėl ta jo paskaita New 
Yorke, ALTo skyriaus suruoš- 

; ta. Tos paskaitos vertintojas spau 
d ojetaipa tsiliepė, kad. tokio tu
rinio paskaita su tokiais pareiš
kimais Vasario 16-sios minėjime 
yra grynas nesusipratimas, nes 
paskaitos mintys nesiderino: su 
iškilia šios šventės nuotaika. Jis 
ten pareiškė, kažin ar po 30 me- 

įtų šios šventės minėjimas bus 
’rengiamas. Jis kalbėjo kažkokį 
kvailą, iškraipytą patriotizmą. 
Jis neaiškino, kada gi patriotiz- 

‘ mas yra iškraipytas, o kada ne- 
Todėl tos paskaitos vertintojas 
rašė, matyti, kad jam atrodo iš
kraipytas patriotizmas tada, kai 

. išeivija kovoja dėl pavergtosios 
Lietuvos laisvės. Kalbėti apie .iš- 

. kraipytą ir kvailą pjatriotizmą, 
vertintojas pareiškia, kad tai tu
rėtų būt kun. J. Šarauskui tikra 
gėda. Ar gi neužgaulus jo pa
reiškimas, .kad mes neurotišku 
ir Lgotu elgesiu apsunkiname 
jaunimą. Ir baigdamas jo pas
kaitą vertinti, jis rašo taip: “Ne 
jaugi negalima tokios šventės 
proga pasakyti ką nors pozity
vaus, o ne kalbėti apie kreivą, 
iškraipytą patriot zmą. apie ne- 
urotikus ir apie plytas?”

Tokios paskaitos nebus pas
kata būti vieningais ir vesti su
tartinę kovą dėl pavergtosios
Lietuvos laisvės.

grūmojančio Perkūno, išsivedusio visų mylimą ir mėgia- liūdnokas, rūpesčiai nebūtų tokie dideli ir našta nebūtų 
mą Auksaburnį daktarą, tai mums džiaugsmas nebūtų tokia sunki. PIRUJTE JAV TAUPYMO BONU,

JUOZAS KARIBUTAS

SALŲ LABIRINTE
(AUSTRALIJA IR JOS LIETUVIAI)

(Tęsinys)

Gal geriausiai jungtiniam chorui pavyko ištrau
ka iš kontatos Tėviškės Namai. (B. Budriūno) 
Toliau sekė: Taip toli žadėta. (K. M. Čiurlionio), 
Tėvų kraštas (M. K. Klajūno) ir Papartėlis (A. 
Mikulskio). Dirig. D. Levickaitė. J pabaigą, di- 
rig. V Straukui sėkmingai diriguojant, buvo su
dainuota: Už jūrelių už marelių (V. Paketurio), 
Susimąstė mergužėlė (J.Siniaus) ir Baikim pra- 
dalgėlę (V. Paketurio). šventę apvainikavo su 
iš operos “Pilėnai” (V. Klovos), su solistu JRū- 
bu. Na ir namo broleliai.

Kaip simbolis, perduotos kanklės melburniš- 
kiams, tai reiškia, kad už poros metų bus ruo
šiamos lietuvių dienos Melburne. Po to sugiedo
tas Tautos himnas.

Gaila, kad rejjertuaro parinkimas nuskriau
dė choristus ir jie neišjudino publikos-. Reikia 
manyti, kad iš to galės pasimokyti kas liečia 
repertuarą kitai lietuvių dienų šventei. Be to, 
kažin ar tiko dirigentėms, kai tautiniais rūbais 
chorai dėvėti tokius apdaris? Tai girdėjau ir 

daugiai' ' publ kos.
NAU.j / METŲ SUTIKIMAS

Gražus gruc žio 31-os dienos vakaras. Karš

ta ir negalima net pagalvoti apie kažkur esančią 
žiemą. Taigi, reikia labai lakios vaizduotės, kad 
galėtumei įsivaizduoti, jog, štai, vakaras, kuris 
1980-ųjų metų paskutinis. Sutiksime naujus, ir 
niekas negali atspėti, ką dabar tie Naujieji Me
tai žada?

Apsirengiam, kaip pridera į Naujų Metų ba
lių. Nors švarkus tik ant rankos laikom ir nega
lima įsivaizduoti, kaip reiks švarką ant pečių 

uždėti. Sako, salė nevėdinama. Iš viso, kaip bus 
galima ten ir, dar tokioje žmonių minioje, išbūti? 
Įėjimo mokestis 8 dol. Nieko kita. Ponios vežasi 
valgius, vyrai perka gėrimus. Gal ir gerai, nes 
kasgi tokiai masei žmonių gali valgių priga
minti. Nors, jei kas tokio biznio panorėjo, būtų 
gerai pasipelnęs. Sakysim, kąd ir bufetas. Ma

lčiau, buvo stalų beveik be valgių. Ir žinoma, jie 
būtų pirkę. Net ir Iečių, atšaldyti gėrimams, nie
kas neparūpino. Per didžiausias pastangas ga
vau nekapotą gabalą ledų ir peilio pagalba taš
kiau juos ant stalo, o graibstė visi labai m’elai.

Taigi, čia jau užbėgau už akių, nes dabar tik 
dar nuvažiuojam. Pilna mašinų. Aišku, bus 
daug. Netikėjau, kaip vėliau teko sužinoti, buvo 
1,700 bilietų parduota, o, žinoma, dar ir be bilie
tų keli šimtai. Taigi, galima įsivaizduoti pekliš
ką karštą tokioje žmonių minioje. Tad, nors su 
švarkais į salę įžengėm ir susėdom prie stalų, o 
jau už penkių minučių visi kabinom švarkus ant 
kėdžių, kuriejų^.praeičUmi.minė skvernus.

Apsidairiau. Nagi, gera daržinė, o ne salė.

Žinoma, toji daržinė, kai Lietuvoje vaidinimus 
ruošdavom, irgi gaudavo kitokį vaizdą, nes ją 
papuošdavom. Dabar, gi čia, rengėjai anei pirš
to papuošimui nepridėjo: sugrūdo stalus, sumo
kėkite už pliką įėjimą, ir troškite ir iš proto va
rančioje muzikoje.

Na ir linksminosi gi, taip, kaip baladėje 
pas poną Čičinską, kad net dreba sienos.. . šoko 
išgėrę, šoko ir į azartą įėję net blaivi. O kokios 
ten publikos nebuvo: gražiai ir elegantiškai ap
sirengusios, o tarpe jos, su raudonais marški
niais, trumpomis kelnėmis ir ne tik trumpomis 
kelnėmis, bet ir be marškinių. Gal tokia publika 
atsirado po 12-tos, kai jau bilietų niekas nebe- 
kontroliavo, tada net mažų vaikų priviso. Iš kur 
jie? Kodėl tėvai juos leido į tokį balių?

Išmušė dvylikta, šampano taurės jau pripil
tos. Kalbelė..., kurios niekas negirdėjo, Tautos 
himnas ir valiai bučiuotis. Tiems, kurie buč
kius mėgsta, buvo gera proga atsibučiuoti...

Sėdžiu, kaip prikaltas prie kėdės ir darosi 
bloga. Oro nėra. Palieku besibučiuojančius, be
rėkiančius ir geriausius linkėjimus 1981-miems 
metams besiunriančius, einu į lauką. Ak, kaip 
čia gera ir vėsu. Triukšmo nebėra. Girdisi salė
je, bet jau tolumoje. Sutinku porą berniukų. Vie
nas kiek vyresnis, bet antras, gal tik septynių 
metukų, prieina prie manęs, pakiša rankutę ir 
sako: “Su naujais metais”. Tas jo sveikiiimas 
mane prajuokino. Labai rimtai sveikinimą pri

ėmiau ir jiems palinkėjau gerų ir moksle sėkmin
gų Naujų Metų. Kaip gerai, kad nors ir tiek lie
tuviškai moka.

Iškilo ginčai dėl perškandalingos muzikos. 
Atėjo prie mūsų stalo orkestro vadovas. Jis aiš
kina, kad ne publikos jis klauso, bet tų, kurie juos 
užangažavo šiam vakarui, Bet atrodo, tiems bu
vo labai gražu ir niekas muzikos nepristabdė. 
Galvojau, kari jeigu kur ir tokia garsi muzika 
groja, tai tik pekloje ,kad už nuodėmes žmones 
pakankintų. Vėliau, būnant Melburne, per radi
jo valandėlę pravedė pasikalbėjimą su ten Lie
tuvių Dienose buvusiu. Tas gi apie visus punk
tus apkalbėjęs, bet kai priėjo prie Naujų Metų 
baliaus, tai numojo ranka ir pasakė: “Geriau 
apie tai nekalbėti”. Taigi, ir man, gal geriau 
apie tai nerašyti.

Pas ponus Stačiūnus atvyko svečių. Visi il
simės po tokio triukšmingo baliaus ir dūstame 
karštyje. Laimė, kad yra šalto gėrimo, kuris 
žmogų atgaivina. Visos kalbos apie vakarykštį 
balių gana neigiam’os. Kas liečia patalpas, gali
ma ir pateisinti. Kur gi gausi tokiai miniai žmo
nių patalpą su vėsintuvais ir gražiai atrodan
čią, bet, kad toji patalpa — sale vadinama — ne
būtų galima padaryti jaukesne, tai jau klausi
mo nėra.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti; 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rddyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių. r

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

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

.•» <♦>.

OR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinlket 
Medicinos dlroktorius

19M t. Manbelm RC Westctoeetor, tt 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomii ir

Našlių klubas
Penktadienio vakare, balan

džio 10 d., Vyčių salėje klubas 
turėjo susirinkimą. Klubo pirmi
ninkui neatvykus, susirinkimą 
atidarė klubo vicepirmininkas

Antanas Brokevičius. Susirinki
mas praėjo tvarkingai.

Nuo paskutinio susirinkimo 
ligi dabar mirusių narių nebu
vo. šiuo laiku serga 7 nariai.

Esleiie McNamee perskaitė 
protokolą, kur buvo paaiškinta 
apie klubo finansinę padėtį. Pro
tokolas buvo priimtas te patai
sų ir užgirtas.

Per-.k s‘lyta keletas laiškų ir 
apsvarstyta bėgamieji klausi
mai.

Valdyba pasveikino gausiai 
susirinkusius narius ir palinkėjo 
linksmų ir- laimingų Velykų 
švenčių.

Susirinkimas buvo baigtas 
7:30 vai. vakaro.

Sekantis susirinkimas įvyks 
birželio mėn. 12 d. toje pačioje 
salėje.

Susirinkimui besitęsiant, buvo 
sužinota, kad klubo narė Fran- 
ces .Halanda, važiuodama į šį 
susirinkimą, pakeliui gavo šir
dies smūgį ir staigiai mirė.

Valdyba ir visi nariai šios mir- į 
ties įvykio buvčf labai prislėgti j 
ir išreiškė vilai šeimai užuo
jautą.

Korešį>. Anna Cor.dux

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

Brighton Parko Lietu vi v Motery 
klubas rengia žaidimų pobūvį (Bunco 
Party) sekmadienį, balandžio 26 d., 
1 vai. popiet, Dar aus ir Girėno posto 
salėje, 4416 So. Western Ave. Narės 
ir svečiai kviečiami atsilankyti. Bus 
gerų dovanų ir kavutė po žaidimų. 
Visus kviečia Rengimo komisija

E. Strungys
—Astronautai apskrido aplin

kui Žemę 36 kartus. Ankstyves
nieji astronautai su erdvėlaiviu 
nusileisdavo į vandenį ir reikėda- penktadieni, balandžio 24 d., 6 vai. 4 
vo juos iš ten gelbėti, o “Colum
bia”’ 
paprastas lėktuvas.

Chicagos Lietuviu Suvalkieciy drau
gijos eilinis narių susirinkimas įvyks

vak, Vyčių salėje, 2455 W. 47th St.
. . Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra

nusileido ant lako kaip daug svarbių reikalų aptarti. Po susi-
■ ~ rinkimo bus vaišės.

E. Strungys, rast

TEL. 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETRISTAS

KALBA IJETUVIŠKAI

2618 W. 71st St Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius • 

ir “contact lenses”.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

ANTANAS STANKUS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos teisiu 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles. •
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstu m y. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996 

b-___ ~ „J, ■; , —r

JOHN A. KINČINAS
Gyv. Chicagoje, Town of Lake, apylinkėj

Mirė 1981 m. balandžio 16 d., 5 vai. popiet, sulaukęs 
Į96 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Mažeikių aps., Viekšnių 
Į valsčiuje. Amerikoje išgyveno 71 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Anelė, pagal tėvus Zaposkis, 
Į duktė Cecile Kincie, sūnus John, jo -žmona Stella, 4 anūkai — 
f Joan Brenza, jos vyras Richard, Nancy Hindelewicz, jos 
įvyrąs Jerome, Claudia George, jos vyras John, ir John Kin- 
Įčinas, 2 proanūkai — JeromeJr Jennifer, sesuo Ona Janūtis, 
F giminaitė Rožė Misiūnas ir kiti giminės, draugai bei pažįs- 
| tami.

Kūnas bus pašarvotas šeštadieni 1 vai. popiet Eudeikio’ 
į koplyčioje, 4605 S. Hermitage Ave.
į Pirmadieni, balandžio 20 d., 9 vai. ryto bus lydimas 
[iš koplyčios Į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedu- 
Ilingu pamaldų bus laidojamai šv. Kazimiero Liet, kapinėse. 
| Visi a.a. John Kinčino giminės, draugai ir pažįstami 
j nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
Į paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
i • Nuliūdę lieka:
į žmona, duktė, sūnus, anūkai, prcanūkai, sesuo.

i Laidotuvių direktoriai — Dovydas Gaidas ir Geraldas 
■ Daimid. Tel. 927-1741.

Gyv. Chicagoje, 7229 S. Fairfield

Mirė 1981 m. balandžio 16 d., 2:30 vai. popiet, sulaukęs 
94 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Penioj aus valsčiuje, 
Miliūniškių kaime. Amerikoje išgyveno 70 metų.

Paliko nuliūdę: mylima žmona Konstancija, sūnus An
tanas su šeima, vaikais ir vaikaičiais, sūnus Leonas su šeima 
ir vaikais, pusseserė Elena Birgiolienė, Lietuvoje brolis Juo
zas Stankauskas su šeima ir 3 dukterimis, sesuo Elena Tam- 
Kuvienė su šeima, ir daugelis kitų giminių, drangų bei pa
žįstamų.

Vietoj gėlių, šeima prašo aukoti lietuviškai spaudai.

Buvo SLA 217 kuopos pirmininkas, priklausė Vilniaus 
Krašto Liet, draugijai, ALTai, BALFui, Reorg. Liet. Bend
ruomenei, Sdvalk.ečių draugijai, Marquette Parko’ Lietuvių 
Namų Savininkų draugijai ir buvusiam Birutės chorui.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, esan
čioje 2533 W. 71 st St. Pirmadienį, 7 vai. vak., bus atsisvei
kinimas koplyčioje.

Antradienį, balandžio 21 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Marquette Parko lietuvių parapijos bažnyčią, 
o po gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse.- f

Visi a.a. Antano Stankaus giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laiddtuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs ir vaikaičiai.

Laidotuvių direktorius Donald D. Petkus. Tel. 476-2345.

SOPHIE BARČUS DR. ZENONAS DANILEVIČIUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 

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 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirtMidfenio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, lūinots 60629 
Telef. 778-5374

g APOLONIJA ŽYGIENĖ
I (MIKLjkSEVICICTfi)

W Mirė š.m. balandžio mėnesio 13 dieną, 10 vai. 10 min.| 
ui vakare Los Angeles, Kalifornijoje, būdama 83 metų. Buvo. 
H gimusi Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 31 metus.
3 Liko nuliūdę: sūnus Vytautas ir marti Janina; du vai-|
■ kaičiai: Vytenis su žmona Dalia ir Arvydas; dukterys: I-aima 
w Vaičiūnienė, žentas Jonas; Gražina Sakevičienė, žentas Gedi-
■ minas, dukraitė Vida, vaikaičiai Rimas, Kęstutis ir Audrius; 
!■ Danutė Baltutienė, žentas Aleksas; brolis Antanas ir sesuo 
y Viktorija su šeimomis; kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas Čikagoje Petkaus — Marquette, 
’I koplyčioje, 2533 \V. 71st Št. Lankymo valandos; šeštadienį,
■ balandžio mėn. 18 d., nuo 10 vai. ryte, ir sekmadienį, ba- 
gllandžio 19 dieną.

Pirmadienį, balandžio mėn. 20 dieną, 9 vii. rytą btte 
H nulydėta j šv. Marijos Gimimo lietuvių parapijos šventovę, 
M o po gedulingų pamaldų laidojama liet. šv. Kažimlero kapi-4 

nėse šalia mirusio vyro.
j Visi a.a. Apolonijos žygienės giminės, draugai ir pažĮš- 

Hl tami kviečiami dalyvauti šermenyse ir laidotuvėse, — su-
■ teikti Velionei paskutinį patamavirrfą.

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

Liūdinti šeima j
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tol. 176-2345.1

Gyv. Chicagoje, 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 dr. Joana, pagal levus Sakavičiūtė, 

dvi dukterys — Rita, 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 švogeriai — kun. Jonas Sakavičius. JuCžas, Gedminas 
ir Česlovas Sakevičiai su šeimomis, bei kili įminės, draugai 

’.r pažįstami. Lietuvoje liko švegerka Natalija Motuzienė su 
šeima ir pusseserės su šeimomis.

Priklausė daugeliui amerikiečių ir lietuvių profesiona
linių tici sociafFm’ū organizacijų.

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 5 vai. pcrįfiet PcTkAus 
Marquette koįAyčiojc, 2533 W. 71sl St.

TrečiadichĮ, balandžio 22 d.. 10 vai. ryto buš lydimas 
iš koplyčios į šv. M. Marijds Gimimo parapijos bažnyčią, 
o po gedulingų pamaldų būs laidojamas šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse.

Visi a.a. dr. Zcnond I>anilevfčiaūs giminės, draugai ir 
pažfstaYni rtnošJrdŽiai kviečiam i dalyvauti laiilotuvėsc ir su
teikti jam iiaskothiį patarnavimą ir aGisveikinimą.

Nulipdę lieka:
žrnbffa, dukterys, sūnus, anūkai, giminės.'

laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. i762iH5.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEI
GAIDAS-DA1MID

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ChicAgoo
Lietuvių 

oiidotuvių 

Direktorių

8354 S6. HALSTED STREET

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TeL i Arda 7-1911

BUTKUS - VASAITIS
1446 &o. §0th AVfc, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayėtte 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139 |

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS "
(LACKAWICZ)

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

PHILLIPS - LABANAUSKAS
M07 So. UTUANICA AVĖ. ToL: YArt. 7-3401

Naujienos, Chicago, TH., Sat..- Monday, April 18-20. 1981
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MISCELLANEOUS
JvairOi Dalykai

AUTO repair
Masinu remontai

DR. GEO. P. VASEN
Optometrist

24 Hour Switch board
Phone 323-3202

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

203 Railroad Ave., Clarendon H 11$^ ...----------------------------------- -—
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ED OLESKY 
Auto Body And

l ender Repairing 
438-4441

! >K
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{
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V&J SEWERAGE
Rod Main Line, Sh k Line and 

Clean Catch Basin $3200
Free Estimate—Lie. & Bonded

CaU 243-7263
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AMAZING TV MOVIE 
PROJECTOR KIT

Projects your 7’’ to 25” 'EV picture 
io a full 5’ by 6’. Enjoy Theater- 
uke movies while at home. Kib 
only $50. Perfect inflation Eghtei.

Call: 2»«.^54
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Happy Easter
-111 lITT.a

ATTENTION!!!
C ARS WANTED 

s 15 and Up 
JERRY’S AUTO VALLEY 

257-6191 257-2186 1

GOLDEN WOOD STABLES
HORSES FOR HIRE
Hayrides, Boarding 

349-9626 — 460-1529
On 131st St. 1 Block East 

of Bell Rd., Lemont

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

8 Oz. / $15.00
Call:

863-5606 or 656-3467

1

4BJK / ‘

DELTA WAY 
MOVING/STORAGE CO.

Packing, shipping & crating.
24 Hr. phone service.

Call 933-9347

PRIVATE POSTAL MAIL 
BOXES FOR RENT 

IN YOUR AREA.
REGISTER NOW 

426-4315
^=l

f

J. C. ALTO ELECTRIC
Specializing in Car Care Serv ce 
Everything Electrical. Starters, 

Alternators Replaced or Exchanged
14200 Indiana 849-0512

' I -

rJr
I
I
I

THE GARAGE DOOR STORE 
5711 S. Harlem
• Garage Doors
• Electric Openers 

Service - Parts - Springs
Fencing - Gutters 

599-4131
of

Phone 438-9772
EDDIE L. ALLEN'S 
SERVICE GARAGE .

Complete Auto Repairs 
Inside Parking Available 

Felton Nelson
Lincoln Fields Mechanics 

Complete Body Repair 
MEGEE BROS.

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

[sstat

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

Call 361-5080
INSIGHT INDUSTRIES

Vi

GETTING MARRIED?
Create the Wedding of Your Choice
Weddings are non-denomdnational, 

kept in confidence.
For further information:

Rev. James Corrigan, D.D. Ph.D.
Counselor for 

Universal Life Church, Inc. 
387-0173L

t

i

-ET3^

RENT IT AND SAVE 
ROUTE 12 RENTAL

1701 N. Rand Road 
V2 Mile S.E. of Palatine Rd. 
Bill - Fran Simon, Owners 

Wish Everyone a Happv Easter
CL 3-4404

GOLD

5200'/2 N. CLARK
(Foster & Clark)
HOSANNA

We Pav Highest Prices'
- SILVER - DIAMONDS 

COINS
561-0505

WATCHES

1

1

: INDOOR FLEA MARKET 
63rd & Kimbark Center

1301 E. 63rd St.. Chicago, Ill. 60637
Open Every Saturday 8 am - 8 pm 
Adm. 50c., Children & Seniors S2c.

Free for Children under 12 
BARGAIN'S GALORE 

•Seller space avail, by appointment

V

in advance. For information call: I 
488-8179 — Ask for Bill

Food Available on Site
m

Vi 
xz

f A. & I). NELLI TRUCKING
Black Dirt; Stone & Sand 
& Garage Removal & Fill.

Low Prices.
Call After 5:00

Phone: 637-9134
&

/= u1. 111 -"-i1.1-1 • .9^ ar i'tww.1 _iuui—

IDEAL' AUTO PARTS
AUTO ELECTRICAL 

SERVICE 
STARTERS & ALTERNATORS

523-52774639 S. California

I—

L & C AUTO BODY 
& FENDER 

Free Estimates 
Towing

3061 W. Armitage
8 am — 7 pm. Open Sat.

235-2086 or 235-2087

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

A-ABLE Flooring installation 
2826 W. 55th St. 776-2969
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SENIORS 12 PRICE ADMISSION 
Chicago’s Newest, Cleanest 
& Secure Indoor/Outdoor

Flea Market
Sellers Space S8-S10 Saturday

S10-S12 Sunday

TRADERS WORLD 
2233 W. 79th St-, Chicago 
For Details Call 131-1771

ELECTRICAL REPAIR
Outlets - Circuit Breakers 

Rewir? - Fuses 
.265-1889

HEAL ESTATE FOR 5 AL B
, hUrrval, žemi — Pardavime^ 
I

Mama], Žemi — Pardavimui 
JUEAL ESTATE FOR SALI

MARBINO CEMENT
DRIVE WAYS 

BSMT. FLOORS, PATIOS, 
RES. WORK 
628-8044

X
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VOL. LXVIII

Library uf Congress Gr.;
Periodical Division
Washington, D. C. 20J4O

s
__
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*, ' The First and Greatest \
Lithuanian Daily in America

The Lith^nian Daiy New?
Published by Tne 1 iifcvarna n New* Publishing Co., Inc. 

1739 So. Haisled Street, Chicago, 11L 60608 
H Ay market 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United Stater //visų LIETUVIU LAIKRAŠTIS UŽ TAUTOS LAISVf 0

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
-   , ,w Mii ■ rirji.Tr-f^.

LAKE SHORE DRAINAGE
Catch — Basins 

Cleaned, Rodded & Repaired
Bathtubs & Sinks
Call 889-8873

1012 N. Dearborn
----------- .. _inr r-inTi ■-r-irurw—f ■trr'-<

Price 25c' ..cat & TRIM LAWN MAINTE- 
NANCE. Residential & Commercial 
Mowing, Fertilizing, We< d Con-

ol, Hedge Tiimming, Thatch
&. Leaf Removal

NO JOB TOO SMALL 
Cal! For Free Estimate

925 8532
-|i- i- ■■ nriKiP

tr

Chicago, Ill. — Antradienis, Tuesday, April 21, 1981
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* \A A-r Fainting
Interior & Exterior. Reasonable

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

Rates. QuaLty Wo. k & Materials. 
Free Estimates.

Ritchie
—BKSar- t nu' ■ i w

964-3126 t
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BIONIC AUTO PARTS
& SALES, INC.

All types of used parts available.
We buy junk cars 71 and up.

1501 N. Kilpatrick 489-6020
J

CONSTRUCTION & REMODELING
— Statyba ir remontai —

^•ax;

I

J PR’s
UNIVERSAL RENOVATORS

Rooming — Int Ext. Painting 
Tuckpoint and Drywall 

Cellulose Insulation, Etc.
Phone 943-7763 — 9a.m.-6p.m.

r a 1wg.jL.2_4. —>■>'

HOME REMODELING — House
Repairs — interior and exterior.

Ben-Ci! Home Service
Phone 957-0570. 24 hours.

Licensed and bonded 
3670 West 177 

Country Club Hills
’zzr

r

Ji

J
I;
1
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BUILDING REPAIRS
Low prices on any types of repairs.
Carpentry, elec., plumb., roof, etc.

Free Estimates.
236-6770; 995-8197

4.1.JI. —« I ■ I

I

AMERICAN HOMES INC. 
DIRECT WITH OWNER

Plumbin;Home Imprvmts.
Kits. & Bath:

Floors & Ceramic Tile
Paintg., Dec.

_______  - ------ - _
Free Estimates — 622-5172 i

Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllli;  !l|||HIII>IIHIIIIII!IIIHII»IIIIHIIIIIi;il!IIIIIHIIIIlllllH’

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVES darbininkas

(Turi mokėti raides rinkti)

NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 
IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100
— X
ŪHiNlihiiiiiiiiitiniiin iiiimiii iiiiiniii iiiiiifi m liiiiiiimi iiiiHimii 11 iiiiiiiiiiiiinfn^
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FOR ALL YOUR 
PAINTING NEEDS

AT REASONABLE PRICES 
Call MICK: 279-1196 

Quality work. Exc. references.
Free estimates.

STEVĘ. SIANO
Blacktop Paving & Seal Coating 

Residential & Commercial
Free Estimates

532-5409

5

►

1

PAUL & SONS 
DECORATING

8 Garages8 Interior • Exterior r Z__ _
8 Porches 8 Wall Papering

• Stuccoing
Paint Spraying of Large Areas 

FREE ESTIMATE
Call 791-1417

After 5 — 842-6237

<
■<

as^B-^

ALL TYPES, FLOOR & 
WALL TILE, SHEET VINYL 

COUNTER TOPS 
INSURED

Bill Parrish — 986-8268

MARTIN SCHLIEP 
.TUCKPOINTING

Over 35 years experience.
Caulking — Building Cleaning
Chimney & Masonry Repairs 

Glass Block Windows 
Free Estimate - Insured 

Call 589-1946

REFINISHING, 
STAINING & VARNISHING, 

STRIPING 
OLD FURNITURE REPAIR 

735-0194
a.. ..■■•W.-S3S

/ KITCHEN MAGICIAN
Recover Your Old Cabinets 

and Corian
Counter Tops & Vanities 
Custom- Cabinets & Bars 

Free Estimates.
627-8108 Lombard

LEN MALATIA
=iL=

t

CARPENTRY AND
REMODELING
FREE ESTIMATES

WORK GUARANTEED '
Ask for Dave — 460-3944

Y
BRICK WORK & BRICK REPAIR

FIREPLACES, GLASS BLOCK 
WINDOWS, STONEWORK, 

TUCKPOINTING.
Free Estimates. 

No job too small.
423-6567

t*

BUTŲ NUOMAVIMAS
> RAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

<3;

\ D-j

* ■* r-ur*'
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iAUTE TEROR

■ ,_________________

BARBERA DECORATING 
painting

INTERIOR & EXTERIOR
WALLPAPER

20 Years Experience
Sam Barbera 453-0432

' ~"11"" ** 1 ir'F~ "HI nHrm. Lr T.W .8k

1
T I

DRY WALL — HANGING " 
& TAPING. Also SUSPEND- 

t?TA /''T’TT

^1-

ED CEILINGS 
Harry — 267-5620 
Mark —- 736-7234

, - Į

BASEMENTS. Dug — Reasonable 
rates — Fast service.
REPAIR -------
FIRE DAMAGE. '
FIX YOUR LEAKING basement 

897-7726 
WATER 
897-7726

897-7726
OR REMODEL ANY
L-_„ 897-7726

before the Spring rain.
INCREASE YOUR 
pressure. Guaranteed.

. .. i ■ i - - mi iwn... jf. -

19jl3 - 1

CARPETS: LAYING & SELLING 
Commercial - Residential 

Good carpet for less price.

R. J. ALUMINUM CONSTR.
Aluminum Siding & Trim, Gutters, 

Soffit, Fascia and Roofing. 
Deal Direct - No Middle Man.

Soffit, Fascia and Roofing.

Guaranteed & Fully Insured.
Call Rick Now! 748-73C5

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, 
quette Parko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
j 50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 

?69,000. ‘

1

Mar-

ŠIMAITIS REALTY
CHRIS CONSTRUCTION 

All kinds of remodeling: kitchens,
bedrooms, rec. rms. Porches - New 

šidng, soffts. Free estimate. Good 

__r. Call 588-7690 
After 6 PM 456-7798

& repaired. Room additions. Alum.

job. Very reasonable prices.
3 yrs. guar. Call 583-7690 

or After 6 PM 456-7798
I 

i

Notary Public

Insurance, Income Tas

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

ALL TYPES 
CARPENTRY-REMODELING 

CONSTRUCTION 
424-084^ Any Time

i

t H & L DECORATING
Our Specialty 

WALLPAPER REMOVAL 
276-7250

Tr I -I7g—

Nobody can beat us.
20 yrs. exper. Free estimates.

Call 588-7690
or after 6 p.m. call 465-7798

/

PAR ELECTRIC, INC.
Licensed - Bonded - Insured 
Commercial — Residential 

481-5274
="= J

JIM’S PAINTING
INTERIOR AND EXTERIOR

Pressure Washing
Free Estimates

JIM WITTENKELLER
(815) 838-3948

=“1

COMPLETE HOME REPAIRS 
REMODELING 

Kitchen and Bath. 
Plumbing *& Electrical.

DECORATED CEILINGS
WITH 

BEAUTIFUL TEXTURING!
Cover cracks at the same time.

963-7806

z

N.

rfe

DAN SHANAHAN
ADDITIONS - ENCLOSURES 

KITCHENS - BATHS
General Carpentry & Repairs 

366-5973
INSURED AND REFERENCES

AMERI-JAM LANDSCAPING^ 
AND CLEAN-UPS.

TREE REMOVAL AND
JUNK REMOVAL.

Call 869-3310

f

I

J

INFLATION FIGHTER
Any work special on 100AM 
electrical service. S200-I-mate
rial. Licensed. Call Anytime:

442-5987. Ask for Fred
*

CALL THE 
LANDSCAPING EXPERTS 

FRANTZ LANDSCAPING 
PAINTING AND ELECTRICAL 

424-2943
■z

REM KITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI " 

“NAUJIENOSE”

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

r —. .»»j= ""'.......

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

Liability apdraudimas, pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

TeL 523-8775

J

tI

KINIJOJE PRADĖJO TRIUKŠ 
MADARIU AREŠTL'S

PEKINAS, Kinija. Balandžio 
10 diena Nu Wenli, buvęs ne- 
legalaus laikraščict redaktorius 
aštriai kritikavęs dabartinę vy-

CASTRO MINĖJO INVAZIJOS Į KUBĄ DVIDEŠIMTMETI
MINĖJIME JAV BUVO KRITIKUOJAMOS 

UŽ PAGALBĄ CENTRINEI AMERIKAI

HAVANA, Kuba. — Sekma- =■ 
dienį Kubos komunistinė val
džia minėjo; 20- metų sukaktį 
nuo invazijos į Kubą ties Bay of 
Pigs — Kiaulių įlanka.

Invazija prasidėjo 1961 mėtų 
balandžio 16 dieną. Vįrš 13,000 
jaunų kubiečių buvo apmokyti 
Gvatemaloje ir Nikaragvoje. 
Virš 100 žuvo kovoje, gi apie 
1,200, neturėdami kitos išeities, 
pasidavė nelaisvėn. Visai opera
cijai vadovavo ČIA direktoriaus 
padėjėjas Hunt. Tarp kita jis 
vadovavo ir Watergate operaci
jai, kurioje sargas sulaikė ČIA

tr
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IMASI PRIEMONIŲ VISAI TERORISTU ORGANIZACIJAI LIKVIDUOTI
NERAMUMAI PRASIDĖJO, KAI MIRe SIGURD 

DEBUS, PR ABAD A VES 61 DIENAS
BONA. — Vakarų Vokietijos -—------------------ --

.* teroristai, pavartoję žiaurias

r y Hamburgriausybę ir atsakingų pareigū
nų nusistatymą. Wenli buvo ir

Berlin f
POLAND 'SUDAROMAS SUTARČIAI 

AIŠKINTI TRIBUNOLAS

BEIRUTAS (UPI). — Suda
romas tarptatinis tribunolas Ira
no sutarčiai su JAV aiškinti. 
Iranas į tribunolą paskyrė 10 
nenurodytų pavardėmis teisinin
kų. Valstybės' departamentas 
paskelbė, kad JAV tribunole at- 

' ' stovaus Malcolm Wilkey, Rich
ard M. Mosk ir Howard M. 
Holtzman.

Buvęs 
Behzad Nabavi pareiškė per 
Teherano radiją, kad ĄVashing-

sutarties pareigūnas

Jo žnr- pavartoję 
prievartos priemones prieš tikin
čiuosius, sukrėtė visą Vokietiją 
nuo Pabaltijo krantų iki Pietų 
Bavarijos. Bombos sproginėjo 
keliose bažnyčiose^ sukėlė pani
ką ir išvaikė tikinčiuosius.

Vokietijos policija ir vyriau- 
I sybė buvo užklupta visai neli- 
į ketai. Mirus teroristų grupės va- 
• dui Sigurd Debus, visi .kalėji- 

nutarė

DEŠINIEJI APŠAUDĖ 
SIDONO MIESTĄ

BEIRUTAS, Libanas. — Deši
nieji milicininkai sekmadienį 
paleido seriją šūvių į Siddno 
miestą ir padarė palestiniečiams 
daug žalos. Vienoje kavinėje 
buvo užmušta 16 žmonių, ir 
apie 10 sužeista.

Musulmonai, naudodami ran
kines granatas, iškėlė į padan-

yra gabus žurnalistas
nalas sustabdytas praeitais mc 
tais, o jis pats laisvai gyveno, 
kol neprasidėjo byla. Jis žinojo, 
kad daugiau negalės žurnalo 
leisti, bet prie jo paties nesika- 
bino ir teismo nerengė.

Daoar, k?.i jis suimtas, tai rei-! 
kalai pamažu. gali j 
Jis turės a škintiš dėl žurnale i 
pasirodžiusios kritikos. Vyrauja • 
įsitikinimas, kad bus suimta! 
visa eilė kilu panašių redakto
rių. Bijoma, kad teisman eis 
ne tik redaktoriai, bet ir jų j 
bendradarbiai. 1i 

šiomis dienomis valdžios ląik-|
•rastis “Raudonoji vėliava” tvir-:ZXcS«as SIEKS AIŠKINTI JUNGTINĖSE TAUTOSE
—— t.ChicągoJe FBI ir viešMįų i. 
mokyklų superintendente Huthj 
Love susitiks ir aptars susida-j

pasikeisti.!
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• dui Sigurd Debus,
: mnose buvę teroristaij iiinvoęr uuvę iviuiioiiu iiLiiciic 
baigti bado’ streiką. Veiklus te
roristų advokatas pareiškė, kad 
jis rengiasi kelti bylą kalėjimo

Į administracijai ir vyriausybei, 
bet tai buvo tikta pareiškimas. 
Prie oficialaus skundo advoka
tai privalo pasiruošti ir skundą i 
jtėikti.

ges krikšičonm moronitu arki
vyskupo centrą ir apšaudė grai
ku kataliku bažnyčią, buvusią 
Sidono mieste, šias žinias pra
nešė Beiruto radijas.

Kaip Beirute, taip ir Zahlės 
j mieste įvyko smarkus susišau
dymas tarp sirijiečių ir falam 
gistų, pasiryžusių priešintis Si- 

Yuo tarpu Velykų švenčių me- rijos kariams.
Gubernatorius pranešė, kad 

artilerijos šūviai pataikė į Abu 
Talli kavinę ir greta esantį Dis
neyland restoraną. Restorane 
žuvo keturi žmonės nuo kilusių

Praeitą šeštadienį ir sekmadieni įvairiuose Vakarų 
Vokii<ijos miestuose teroristų draugai okupavo 
liuteronų bažnyčias, nutraukė pamaldas ir pri
vertė tikinčiuosius klausytis pasakojimų apie 

kalėjime mirusį teroristų vadą.

GENERAL REMODELING^| 
Alumin, langai, durys, medžio 

mento laiptai, porčiai, stogai

. ..... i - »inn-r -■ »■» • —r?a
MARTIN BYRNE PLASTERING

CLEAN WORK 
Satisfaction Guaranteed. 

Free Estimates. Fully Insured. 
283-6182 or 283-6346

Ž i

1
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REFRIGERATION . REPAIR
FOR THE BUDGET CONSCIOUS.

Guaranteed Work - Same Day
Service and a Great Price.

Call:
AIRES REFRIGERATION ■ 

327-3995
I 1.41 „ ■ .a ■■ -■ - .»■ , N

Roofing, Painting & Siding. 
Jerry’s Home Care Serv. Inc.

968-5898

v T wa. x u x.. _xi >

CARPENTRY' SERVICE
Remodeling, repair, new

■ const. Free estimates.
Call JOHN SUTTON

599-8195 .

H. J. A. BARTOSIK 
General Contractor

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

Room Additions 777-9834 į
Mowimy Popolsku 384-0187 ?

1 1 1^— k

Professional Carpet Cleaning 
<fc Upholstery Cleaning 

ESTIMATES FREE 
24 HR. SERVICE

74.>7757

v

BURNS PLUMBING 
Sales & Service 

Remodeling New & Old 
Electric Power Rodding 

Free Est. 50 Yrs. Experience 
Licensed-Bonded-Insured 

423-4791

SA 1-5598 
RELIABLE PLUMBING CO. 

Plumbing & Heating 
2232 E. 75th Street 

Frank Mokry 
BA 1-5965-66

CARPET CLEANING SPECLYL
One room and hall $39.95.

Two rooms S59.95.
■ Safe deep cleaning. ■ 

No extras or add on cnarges.
Work guaranteed.

Karpet Kleening Kings.
233-4266

Karpet Kleening Kings.

_ į m | ... > HU.-V ■ ■ x!.

COMPLETE RENOVATIONS
CARPENTRY & DRYWALL

INT./EXT. PAINTING
Insured. W/References.

B & T CONSTRUCTION Co.
271-8634

CARPENTRY & DRYWALL

Insured. W /References.

EVANSTON — HOUSE FOR SALE
1736 Keeney St., 7 room brick ranch,
3 large bedrooms, 22A baths, living
dining room. 2

- places. Family roorm Oak floors.
: Many closets. Attached garage. Full

woodburning fire-
H Many uivocia. --xvi.avi.cvi ga-agv. v 

Į * jasement and rec. room. S98,500.
Call agent — 328-05351 

1

apmušimai. ® Staliaus darbai, ce
mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita.
FETINGIS CONSTRUCTION 

7152 So. K?dzie Avenue 
Tel. 776-8505

33"?

R.A.D. LANDSCAPING 
& LAWN MAINTENANCE

Power raking, fertilizing and 
weed control - Rototill.ng, 

evergreens and sodding. 
Commercial - Industrial

Residential 
767-4360

& LAWN MAINTENANCE

weed control - RototilEng, 
evergreens and sodding. 
Commercial - Industrial

ELITE LANDSCAPING 
Residential - Commercial 

Complete lawn maintenance 
Sod & Decorative Stone 

Troybilt Rototilling 
Free Estimates 

599-4722

-Jr

I

1

agento. Invazija jau pačioje pLeist-akii k„.

REALTY group-
USLAT L Jį

Hm
t?’ ®ran-.

We’ll help you make the right move.
£ . . . _

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

j nuomoti ar apdrausti savo nuo
!

j savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambint 
tr užeiti i mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

/irs 500-tai namu pasirinkimai

I

1

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
cw*.

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

NORIU PIRKTI ALIJOŠIŲ.
Skambinti 225-5529

■11 ■ niHK JMBBBgt TWIWI ■LMKWI

BRUNO’S
• Tuckpointing

• Concrete Restorations
• Waterproofing 

FREE ESTIMATES
799-0097

• Caulking

AR V Y ^A^ IKIEl^ ; f - 
l^'6^7

pradžioje buvo, pasmerkta nepa-. 
sisskimui: kalnuose kovojau-Į 
čioms . jėgbYns buvo pasiųsti 
skirtingų kalibrų ginklai ir 
šaudmenys. Kovotojams įsikėlus 
į Kubą, visa pagalba buvo at
kaukta. ;

^uBosJffi?I:atdriūšr Fidel Čas? 
tro pasakė kalbą virš 5,000 žmo
nių miųiai Karolio Markso cent
re, šiaurės Havanoje. Dalyvavo 
visi kompartijos nariai ir užsie
nio. dipIomątaiNProįuos pražy-

sutarties paragrafus ir 
nevykdo. įkaitų sutarties sąlygų.
riuos

Alžyre pasirašyta sutartis nu
mato paskirti po tris teisininkus 
finansinių bei teisinių dalykų 
aiškinimui.

&
A. T V E R A S

Laikrodžiai H taingenytes 
Pardavimas ir Taisymas 
2546 West 69th Street 
Tel. Republic 7-1941

4*

tik redaktoriai,

i

AIRIAIDEMONSTRAVO
NEPAISYDAMI VELYKŲ

LONDONDERRY (UPI). — rįusią padėti, kai pastebėta, kad;
jos ofise ir. automobilyje buvo

mokyklų superintendente Huthj
VEIKIANČIUS SOVIETU ŠNIPUS

Į NEW YORKĄ IR Į žENE\zĄ ATSIŲSTI PAREIGŪNAI

giavcf af>iėį60,*000. narių ?Įnaujai
■ * - - - • ' - ’ -. . X.- o .

įsteigtių tėritoyųds' gyriį’hiaį da
linių. Castro kritikavo ŠĄV. už

- • ' * - į*’’“ < '

teikiamą paVainą.’ Gvatemalai, 
Salvadorui ir kitoMSSfejHtrinės 
Amerikos valstyJįęųįS. Taip pat 
jis peikė prez. 'Rėagano admi-

Velykų dieną šiaurės Airijos ka
talikai įvairiuose miestuose su
ruošė .ysniųHiųgas dauč^stracį- 
jas. rpūdoį<įė^jY> mies^.'įĮųyiį: 
du demonstrąritafc Bėlfastė'

YRA SOVIETŲ SAUGUMO POLICIJOS AGENTAI 

WASHINGTON, D C. — Se-

jis peikė prešį..'pagano admi-

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenu*, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

M. iIMKUI

Nctery Pvbllc 
INCOME TAX SERVICE 

<25y S. Maplewood. Tai. 254-745^
pat ttaroml vertimai, giminly

iskviatlmul, pildomi pilietybes pre-
'šymei ir kitokį hlankaL____ _

____ . a. • .. ---- ------------------- Y
!r k’tokl bla-nkaL

ništraciją ūž ^paramos Nikarag
vai nutraukimą.*: ■ ;-

Ta proga Fidel Castro dėkojo 
Sovietų Sąjungos valdžiai už 
“tikrą broliškumą” tarp abięjų
kraštų. Jis pažymėjo, kad per 
pastarąjį dvidešimtmetį Soyfetų

Burii^^ėV.Jane Bvrne ir kili 
■ V"-.s ' -V " _ . '-syięllmo tarjujos pareigūnai sa
kosi apie lai nieko nežiną.

Ulsteryje. demons traktai mėtė Į Į 
policiją .lysirius

įtaisytj,slapti sekimo įrcngimrij . / i ' į> ’ ’ k- . r> .-2 i natomis (.harles. 1 ercy, Senato
užsienio reikalų komiteto pir-'‘-Y ■

d u demons įrantai^. Belf as lė

. 7/; daigus. Bei-i ",
faste ar^tuplijseptyni į&pienys. zidento Reagano- planą parduoti

—^Senatas gali sustabdyti pre-

Badaujanžiam č 507ąją ;-diėną 
Maze kalėjime Bobby. ‘ Sands 
Didįjį penktadienį suteikti pas-

kalėjime Bobby..' Sands

kutinieji sakramentai. Jo padė
tis blogėja," bet nėra kritiška.
Sands' jritteistas-14 metų ūž gink
lo vantoj imą. /Jis išrinktas į Š.
Airijos parlamentą

Saudi Arabijai keturis- radari-, 
nius lėktuvus ir prieštankinius 
šovinius.

T mininkas, pareiškė, kad Sovietų 
pareigūnai, siunčiami i Jungti- 

’ nes Tautas New Yorke ar Že
nevoje, yra Sovietų saugumo 
policijos nariai. Be pagrindinių 
pareigų, kurias tie žmonės turi

■ — Atlantos mieste rastas dar 
vieno juodaodžio berniuko lavo-i

Iš viso jau surasta 24 la-_.nas. 
vonai

JAPONIJA NENORI RIBOTI 
MAŠINŲ EKSPORTO

TOKIJO (UPI). — Japones

tu Vokietijos teroristų draugai 
^pasinaųdocjami proga, kurią^sų- 
ted<ė staigi^D‘d>iiš:'^rūs;-^ra 
dėjo protestuoti Vokietijos evan
gelikų bažnyčiose. Gerai orga
nizuoti teroristu draugai isiwr-1 gaisru.
žė į liuteronų bažnyčią, nuirau-- 
įcę pamaldas ir sakė kalbas su- 

; žmonėms.įmiikusrems melstis
• industrijos ir užsienio-’ prekybos v j^ėrdri^tai kaltino krašto vyriau -

minisleris Rokusrike. Tanaka pa- ^šyįę1.Jiesiruošimu 
reiškė, jog eksporto varžymas.1 rūi, sųsiifėjušia su

i naujam ka
rui,’susidėjusią su Amerika..

prieštarauja laisvos prekybos. | 
principams. Jis sutinka lik su kalėjimuose.

Valstybės departamentas 
akė suteikti 17 ir 18 metų 

rumunų jaunuoliams temtinių 
teises, nes jie Amerikc’n atvyko 
graikų prekybos laivu, todėl yra

ai

Ą^ibėtojai reikalavo žmonis >jų k< inpetencijoje.

_ ii _ imL-U^ IL I J»P-L -

THE DECORATORS
A Custom Service Offering 

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

Call RICK 580-5682

JOHN GIBAITIS
Advokatu įstaiga 

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

fî OIWEOWHERSPOH^
Z«poHsr Aęent 

3208/j W. 95*h St 
Everg. P»rk, 111.
£0642, - 424-1654

rwrt mam

-Siate>FxitV/.<^^ <^soaTįr C€ypągy

uh il aBsntffer

ALL-RIGHT SIDING CO.
Quality Material. Licensed and In

Trim, Gutters, Fascia, Roofing.

V

sured. Aluminum Siding, Soffit, 
Trim, Gutters, Fascia, Roofing.

(Guaranteed Work)
Call 530-7205

California Colors 
PROFESSIONAL QUALITY WORK 

REASONABLE RATES 
FREE ESTIMATES 

Call Wayne — 425-9677

V

• COMPLETE REFRIGERATION
• AIR COND. SERVICE

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

Call 764-3206 
SHAAN REFRIGERATION

i
i

J

/

Dealers Wanted 
for Flea Market 

Call 530-5374

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

A
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

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

Darbo vai.: nuo 9 nto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toe 

arba pagal susitarimu 
Telefonuoti 778-8000

K

*

B.B. & B. SECURITY
LOCKSMITH & COMMERCIAL 

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

383-5656

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Loke)

Skambinti YA 7-9107
------------------ '

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryte 
iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo

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

776-5162 arba 776-5161
2645 We»t 63rd Street

Chicago, UI. 60621 k

V“—■ *
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Sąjungą aprūpino Kubąįreikia- 
mais dalykais ir niekuomet ne
atsisakė suteikti reikiamą pa
rama. ' ’ / i

5-1 melų diktatorius Castro 
buvo, kaip visuomet, apsirengęs 
žalių karišku švarkeliu, taip pat 
paminėjo Kubos patriotų inva
ziją prie Garon Beach. Jis sakė,* 
kad visi imperialistų bandymai j 
taip pasibaigs.

Sekmadienio rytą Jaguey 
Grande mieste buvo atidarytas 
Bay of Pigs bei kdvų su 
kių imperialistais” muziejus. 
Jame sudėti invazijos

«6Jan-

alvviu
-r f fe , *

ir milicijos ginklai bridi kiti da
lykai.

Tuo tarpu Amerikoje tebevei
kia Alfa-66 ir kitos Kubos išlais
vinimo organizacijos, kurios 
pasitiki tik savo jėgomis. JAV 
misija Havanoje j iškilmes ne
buvo kviesta.

organizacijos,
1

s.

KALENDORĖLIS

Balandžio 21: Anzelmas, Skal
vė, Krivis, Uogintas.* 

t 'Saul^ teka 5 :02, leidžiasi 6:37 
Oras visus, gali lyti.

S

7. w

I

Diktatorius Castro, minėdamas bandy*m^ įsivMti
j Kiaulių panką, paroHkė, kad mšMftntnfcn

— . , r -T - ' A < • fe w • fe T t C**** L* • - ATliekad neužims Kubo^

eiti Jungtinėse Tautose, jie ren
ka informacijas apie ekonomi
ją, o ypatingą dėmesį kreipia į 

< kariškas žinias, — tvirtina žur
nalistas Armand de Bordigrave.

• . «. - ; t į t ■ • 5 • . ■ • -

Ženevoje, kur veikia Jungti
nių Tautų žmogaus teisių sky- 

; rius, Sovietų tarnautojai prane- 
: ša apie kiekvieną protestuojantį 
į disidentą. Senatorius Ch. Percy

i

praeitą savaitę prašė JAV am
basadorę Jeane Kirkpatrick pa
tyrinėti šilą klausimą ir praneš
ti Senato užsienio reikalų komi
tetui. Ambasadorė metų pra- 
dižoje buvo 
klausimą panagrinėti.

Sovietų Sąjunga žino, 
prievartavimas Jungtinių Tautų 

■ pareigūnų yra priešingas

pasižadėjusi ši

kad

I i vei
kiantiems įstatymams. Sovietų 
valdžia negali siųsti atstovų į 
Jungtines Tautas, tuo pačiu me
tu liepdama’ jiems šnipinėti.

— šilas Sovietų valdžios elge-
sys nmfertirfa Jungtines Tautas, 

įspūdį paliekaLabai blogĄ
tvirtinimai, kad Sovietų valdžia 
verčia savo tarnautojus šnipi
nėti. Taip pripažino ir Arkadi
jus Ševčenka, buvęs Sovietų Są
jungos atstovas, ėjęs Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybos sekre- 

i to’riaus pareigas.

• Svar- 
laisvanoriu ribojimu, bet ribojj- j bij^Bą^iė -norėjo, kad visiems
mas neturi būti didesnis už pra- j Baadęri ’Moinhof organizacijos 

• ■ riorianeitų metų eksportą. Pernai Ja- iis'fiūTų pripažintos polili- 
ponija eksportavo į JAV 1.82 ni^^alįnių privilegijos. Jie atsi 
milijono -.mašinų; jr užėmė j sakų .dirbti bet kokius kalėjime 
penktą viettfnąirių automobilių! darbus, ir nori gauti visus vo-

„ - ' A Jj kiečių vidaus ir užsienio laikraš

‘V . 1- r ' 'n ' ■ (_ -

uzeme. sako dirbti bet kokius kalėjinu.

prekyboje.
Japonijos prekybos minister!- cm^,;<kad galėtų studijuoti, 

ja pasiūlė kompromisinį planą: L _

;.-5 A

ja pasiūlė kompromisinį planą: . jKąlėjimo administraciją _!• i 
eksportuoti į JAV 1J milijono .teroristams skaityti vokie- 
mašinų. Manoma, kad klausi-laikraščius, turi teisę pasimašinų. Manoma, kad klausi-j laikraščius, turi teisę pasi 
mas bus išspręstas gegužės 7 neklausyti radijo.
S dienomis, Washingtone lan
kantis Japonijos premjerui Zen- 
ko Suzuki.

PIETŲ KORĖJOJ VISKAS 
PABRANGO

SEOUL.

anglies ir 
brango 20

Sekmadienio rytą 
Pietų Korėjos gyventojai nuste
bo, kai patyrė, kad krautuvėse 

aliejaus kainos pa- 
%. Niekas apie aukš

tesnes kainas nieko nežinojo, 
o sekmadienio rvta vyriausybės 
radijas pranašė, kad nuo šio 
ryto anglis ir aliejus.žymiai jia- ||| 
brangs. gi

Tas pats pranešimas sakė, kad S 
elektros kaina pakils 10%. Vai- 
džia aiškino, kad įvežamos pre- 
kės, labai pabrango, todėl viskas g|| 
pabrsmgš ir Pietų Korėjoje.

Jis tvirtino, 
kad didelis aukštų Sovietų pa
reigūnė skaičius šnipinėja Sovie
tų valdžiai.

— Esu įsitikinęs, kad šilas
■ klausimas privalo būti aiškiai ;

— Iranasr užsakydamas gink- P 
lūs Europoje, prarado 56 mili- |

J*' ■- ■ . e

lūs Europoje, prarado 56 mili- O 
jonus dolerių. Sumokėjo pinigus, J 
bet užsakytų ginklų negavo.

Saudi Arabija nesirengia 
sumažinti naftos gamybos Jr 
keisti kainų.

— Nėščioms moterims pata
riama kavos negerti, o stiprią 
kavą gerti visai uždraudžiama.

“tikinčiųjų”

I’išdėly tas. Jie'negali būti Jung
tinių Tautų organizacijos na
riais ir tuo pačiu metu organi
zacijai kenkti. A-

r — Japonai . tutinka vienerius 
•hiatus nedidinti automobilių eks-

l Ž

M ...

—^Daugelis stebisi, kaip Janet 
C.ooke galėjo apgauti Washing
ton Posl tedaktorius ir Pulitzer 
premijos /komiteto narius. Dide-

Praeita sekmadieni keliose liu
teronų maldyklose įvyko suor-

4

K MM

ganizuoti “tikinčiųjų” įsiverži
mai, nutrauktos pamaldos ir

ta klausyti pranešimų apie 
Sigurd Debus mirtį Vokietijcs 
kalėj ime. Pirmas įsiveržimas 
;vyko St. Nikolas bažnyčioje 
Kiele ir tesėsi dvvlika valandų.

Hanoveryje <S0 teroristų drau
gų įsiveržė j bažnyčią, nutraukė 
€en vykusias nuldas ir giesmes 

privertė visus tikinčiuosius 
10 minučių klausytis pranešimo 
ip’e kalėjime mirusį S. Debus, 
s Hanoverio bažnyčios 
ėliai greitai ištrūko, nes paju

to, kad gali atsiraMi policija ir 
juos suimti.

Panašios
Žmonių įsiveržė 
Osnabrucko 
čias.

Netoli M iunchono.
Grafinj»

isal

r

V:

Senato užsienio komiteto pit 
mininkas Charles Percy pa-

lė geda visiems.

porto j Ameriką.
i

Pirmas 
Nikolas

panjos

įsibro-

jaunesnių
i Berlyno ir 

Ii u te romi bažnv- v’

sai prie 
teroristų

reiškė, kad kad JAV ambasa
dorė prie Jungtinių Tautų 
turės ištirti, ar Sovietų parei
gūnai nešnipinėja Sov. t>-gai.

miestelio, 
draugai užmetė ant geležinkelių 
bėgių ilgokas geležis, kad einan
tieji traukiniai negalėtų perva- 
žiuoli. Geležinkeliu vadovvbė 
paskyrė $5JM)3 tiems asmenims, 
kurie padės išaiškinti nusikaltė
lius. I.aimė, kad laiku buvo pa
stebėta ir neįvyko nelaimių.

Vokiečių poiicije alui iai ?e- 
ka kiekvieną, kuris sutrukdė ti
kintiesiems pamaldas. Pasirodo, 
kad dalis įsibrovėlių buvo nufo
tografuota. Policija stebisi, kad 
teror štai turėtų toki didelį Šali
ninkų skaičių.

Geležinkelių
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go turėtų au hemo rojais. Todėl jo žalų. Mat, pradėję zinko tab-
- _ — A • - •

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

X,,
W* * e

t

X

VELYKINIS PRLSIKĖLDIAS SVEIKATAI i
i

prisikėlimo sveikesniam gyvenimui
neturėsime jokio gyvenimo.

(Gyvenimiška tiesa)

Štai jaunas inžinierius krenta du: atgimkite - prisikelkite svei- 
stąiga negyvas nuo širdies ata-| katon visi rūkoriai. Gana mums 
kos. štai jaunas gydytojas ke- per cigaretę jauniems skirtis su 
liauja pas Tvėrėją, širdies smū-( savo mylimaisiais. Meskime visi 
gro nenugalėjęs. Ir taip širdies : rūkę šiandien

giltinė šienauja ge- sime stemplės vėžio. Tai bus
rytoj nesulauk-

sklerozės u 
riaušių savo šienapiūlę. RodUs,, laimingiausia diena rūkoriaus 
nėra jokios išeities iš tekios; gyvenime.
žmenių nelaimės. 0 tikrumoje 1 Bet taip pasakyti lengva, lik 
nėra taip. Yra velykiškas prisi-f rūkoriui išpildyti labai sunku, 
kėlimas sveikesniam gyvenimui.
l ik mes ryžkimės keltsi, ir i pradėkime reikiamus 
sveikas gyvenimas bus mums ne ■ dirbti apsaugant Jauną žmogų 
už kalnų. Štai gyvenimas ne- \ nuo rūkalų. Vyresnieji-išmintin- 
prisikėlusiųjų sveikatom Tegul ■ gesnieji užinikime jaunuosius 

savo nelaimėje paskatina kūrybingais darbais. Taip žydai 
mus keltis velykiškai sveikatom i daro — jų jauni žmonės nepa- 

! liaunamai dirba įvairiose kūry- 
: binėse srityse. Jų rabinai moko

' j šminties. Jauni žmonės įprati
ntu narni dirbti įvairius darbus. Jie 

ri-Įų vvras ir randama vėžys metasi į įvairias profesijas. Už

Bet taip pasakyti lengva, tik

\ Už tai mes visi sveikieji dabar 
ir 4 pradėkime reikiamus darbus

Jie

Nuo devynių metų 
amžiaus rūkorius

Ištiriamas nenuryjantis

30 centimetrų nuo dantų atstu
me sėdintis stemplėje. Kaip bu- Į 
ronka siaurinąs stemplės spindį. ’ 
O žmogus labai simpatiškas, i 
Labai norįs gyventi. O jo dienos Į 

s, nežiūrint, kad'i 
geriausiai jis būtų gydytas.!

Pagalbos nėra tokiam.
.lis nuo 9 metų amžiaus rūko eilinius žmones.

(tyrimo dieną) .kiek nėra geresni už šiaip žino-

jau suskaityto’; 
ir

ir dar šiandien
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pavasaris Lietuvoje.
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įęj

(Augustinavičiaus nuotrauka)

(Rykaujančiam.- Nė vienas progreičiau kitą širdies smūgį gau
tų. Jis skubėdamas į orlaivį ne- fcsionalas, jaunas miręs dėl šir-
są ne vienų, bet du sunkins la- dies sklerozės, nenusinešė savo

‘ai valdo didelę dalį pasaulio, 
Įskaitant ir šio krašto nemenką i 
sritį.

Širdies atakos auka neša 
du lagaminus

rupi — itambiai maltų javų 
duona yra visiems būtinas val
gis. Daug reikia valgyti ankšti
nių valgomų dalykų (pupos, pu
pelės, žirniai).

Nesiduokime apgaunajni

Prekybininkai mulkina čia 
j žmones kaip įmanydami. Jie 
l cigaretes perstato kaip 

svaigalus kaip laimę, dažytus
j cigaretes perstato kaip gėrį,

skysčius — kaip skonį. Tikru- 
] moję visi tie dalykai yra žmo
gui nuodai. Liaukimės skaitę 
geltonąją spaudą: ji Čia labai 
gudriai įvyniota į neva medici
nišką tiesą.

Kai vienas gydytojas paskel
bia apie cigarečių žalą, tai kitas, 
prekybininkų - apdovanotas, pa
skelbia , apie cigaretės naudą. 
Kai vienas paskelbia apie zinko 
naudą, tai kitas paskelbia apie

letes vartoti vyriškumui sustip
rinti, žmonės ėmė mažiau var
toti nuo sendvės prekybininkų 
įpirštus vyriškumui stiprinti 
vaistus. Tik savos galvos nepa
metęs lietuvis dar gali šiaip taip 
orientuotis toje prekybininkų 
apgaulėje. Už tai mes sekime 
savą spaudą ir naudokimės 
joje perduodama mediciniška 
tiesa.
• Išvada: Apsauga yra daug ge
resnė už gydymą. Todėl visi šio
se dienose kelkimės geresnei 
apsaugai nuo ligų, ypač nuo vė
žio ir širdies atakų. Tinkamai 
tvarkydami savo gyvenimą ga
lime didžia dalimi išvengti šitų 
dviejų blogybių.

Pasiskaityti: Eric J. Under
wood: Trace Elements in Hu
man and Animal Nutriticfa, 
Academic Press.
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DETROITO NAUJIENOS
ALB RADIJO KLUBO METI-į Barauskas ir Kazys Gogelis.

I 
t

NIS SUSIRINKIMAS

j Balandžio mėn. 12 d- įvykęs . . .... *r..t metinis susinnKtmas pas zyme- 
!jo dalyvių gausumu. Susirinki- 
! mą pradėjęs klubo pirm. Kazys 
j Gogelis, perska:tė dienotvarkę, 
! kuri buvo priimta be pataisų.

Klausimų ir sumanymų 
esant, susirinkimas užsibaigė ge
roje nuotaikoje. Po susirinkimo 
— kavutė ir užkandžiai.

PAGYVĖJO šv. ANTANO 
PARAPIJA

ne-

___  buvo
Į Minutės
■

Persikėlus muzikui Stasiui Sli
žiui į šv. Antano parapiją var- 
gon.ninkaut ir įsteigus bažnytinį

susikąup mu buvo pą-
Įge.bti klubo mirus’ejt Praeitų
* metų metinio susirinkimo pro-. , .. ..

, , , . . , A • w.| chorą, parapija pagyvėjo. Ten-į tekolą perskaitė sekretore Rože r r J
’ Ražausk enė. “

liek 
lyta į valdybą 'kartdidaAį 'visi 
iki vieno atsisakė. Po ilgų dis- 
Kusijų, sudarė penkių asmenų ‘ 
komisiją, keturiems valdybos' 
nariams surasti- Tai va, ir pašau- , 
line organizacija. Lengva prira-' 
syti ant poperįo visokių pasigy-ų 
rimų; suniekinti kitų organiza
cijų veikėjus ir kelti tarpe lie
tuvių nesantaiką, bet. sudąrytį

* < Tį* “ > 1:' . t - :

4 a 
; >

pri-

< t * “ > U . f

valdybą nėra taip lengva;1 Kas 
kaitąs, kad po trisdešims metų 
jaunimo neatsiranda į valdybą?

Nors trumpai žvilgterėkime įka manyti, kad neužilgo choras 
ir koncertą suruoš. Dabar para
pijos patalpose vyksta beveik vi
sų organizacijų posėdžiai ir me-

P: o' okoląs 
imtas rankų plojimu.

Pirm. K. Gogelis padarė pla-
veiklos

praeitų, metų LB nepasisekimus. 
Detroite, beveik, visi renginiai

i tu ir ssamu i * *-I
metinės

išėjo su nuostoliais. Visuomenė-
tiniai susirinkimai. Dažniausiai nebetiki į įvairius liaupsinimus..

j p aneš.mą. Savo pranešame pas- pamaldų atliekami visokį or- pasigyrimus; ji laukia realis 
i 1-^/1 J r 11, -motu r akad dabartiniu metuj tebėjo, 
į sunku surasti programos redak-
| torius bei pranešė'us; pasidžiau- 
j gė, kad į valdybą nesunkiai pa-j

* _ * 1 A.  - - --_ — A ■ 1 _ * — , 1 « A . - 1 t T 1

j tiye renginiai, kūnų didesnysis
■ renginys — gegužinė po stogu

Kiekvienos Apylinkės Valdy-'davė gražaus pe’no. Surasta 
ba už kalendorinius metus (pra- mecenatų visai programai ap- 
dedant 1979 m. sausio 1 d.) iki mokėti (apmokėti sutiko adv.

i

tiškumo. ; f
Mieli bendruomenininkąi, ar 

nepertoli į lankas nukeliavote?

MIRĖ C, KAUKARIS

Česlovas- Cėsys Kaukari 
rė Detroito miesto ligoninėje kp- 
vo mėn. 23 d., sulaukęs 59 me- t 
tus. Gimė Lietuvoje, 
Buvo ’pašarvotas VI. Bauža lai
dojimo koplyčioje. r. Laidojimu 
rūpinosi Pranciška Televičienė. ,

ganizacijų reikalai. Kas sekma
dienį, Altoriaus draugija turi ka
vutę ir užkandžius alkiui nura
minti.

o parengimų, bet nuo viso me sisekė surasti kandidatus. Buvo(Tęsinys. Vagų I dalis buvo atspausdinta šeštadienio’ numeryje.) mažesnių trukdymų Lenkijoje, nuj 
radio stočių klausosi apie < t nio pelno.Lietuvos Vyčiu Centro valdybos veikla

prasidėjo ir visi raginami rinkti 
l>arašus. Mūsų dabartinis tikslas 
— 150,000 šeimų parašai.

Ypatingas komitetas renka iš 
visų jaunamečių kuopų infor
macijas apie jaunųjų veikią. 
Rezultatai bus sutvarkyti ir pa
tarimai bus perduoti Centro val
dybai ir ateinančiam seimui.

Narystės vicepirm. Jonas Ado
mėnas pranešė, kad naujų narių 
vajus pasibaigė kovo 31 d. Pa
žymėjimai nusipelniusiems na
riams ir kuopoms bus įteikti 
per seimą.

Saginaw, Mich., 149-oji kuopa 
buvo suorganizuota ir jų char
tija buvo Įteikta jiems parengi
mo metu per Centro fin. rast. 
Ann Marie Kassel,ir? buvusią 

* * 5 .

i Po 67-ojo seimo Vyčių Centro 
valdyba susirinko du sykius 
Manhattan, New Yorke, Aušros 
Vartų parapijos salėje. Svečius 

I priėmė New Yorko miesto 12-os 
« kuopos nariai ir Vidur-Atlanto 
1 apskr. pirm. Larry Janonis.
• Centro valdybos pirmininkas 
j Philipas Skabeikis pravedė susi-

« kuopos nariai ir Vidur-Atlanto

t

I <

Į

JAV valdžia vienodai traktuos nacių 
ir komunistu karo kriminalistus

ŽINIOS APIE KOMUNISTŲ
KARO NUSIKALTĖLIUS

S1U
14 milijonu komunistu kontrolė
je esančių
tarptaut.nės įtampos

skaičius pakyla iki

žmonių, o didesnės 1 
dienomis

*

pelno.

MENO PARODA IR PY
RAGŲ IŠPARDAVIMAS

Paroda įvyko š. m. balandžio 
12 d. šv. Antano parapijos pa
talpose. Ją suruošė Lietuvių 
Kultūros Klubas ir St. Butkaus 
šaulių kp. Buvo išstatyta įvai- 

i rių Antaninos Jonynienės dar
bų: keramika, šiaudiniai'dirbi
niai, paveikslai, meno drožiniai, 

.tautinės lėlės, gintaro gaminiai 
,ir daug kitokių meno dirbinių jai. 
bei J. Jonvno įmantriai išmar- v C

ginti velykiniai kiaušiniai. Kas 
norėjo, galėjo* nusipirkti’ iš šiau-

u
Kaune.

klausytojų
tų Sąjungą. Del to JAV palaiko 40 milijonų. Apie tai paskelbė 
ryšius su šių Pabaltijo kraštų JAV Tarptautinės radio.tarybos 

sudary- pirm. Ch. A. Ablard. Reagano 
vyriausybė pasiryžusi RFERL 
ir Amerikos Balso veikimą plės
ti ir tam skirti daugiau lėšų.

ALTo Informacija

š. m. balandžio 1 d. Centro Vai- Raymondas Sakis).. Pasidžiau-
dybai suteikia ’sekančias žinias: ‘ S®, kad R. Klubui paskyrė iš ye-

palikimoUž. 1979 m-: I
1. Narių skaičių (teisėtais na-!

lionio J. Tamošiūno 
Į 1,500 dol. 
i 

riais laikomi už 1979 m. užsimo-! 
kėję nario mokestį) ir už tuos 1 
metus gautą nario mokesčio su
mą ............................ $ ..........

2. gautas pajamas iš parengi- j
* mų bei kitas įplaukas S ..

dar laisvų vyriausybių 
tomis atstovybėmis. Pabaltijo 
valstyb’ų JAV nėra pamiršusios 
ir viltingai žiūri į ju ateitį. O V •> v-

JAV pastoviai skelbia

Velionis dirbo General > Mo
tors įmonėje ; priklausė' Lietu
vių Klubui, Dariaus Girėno, Klu
bui ir Lietuvių Namų Draugi-

Ilgesnį laiką' gyveno 1172 Vi- ,

Prie JAV Teisingumo depar-O 1

tamento sudarytoji Specialių 
Investigacijų įstaiga dabar ieš
ko ir kelia bylas vedinamiems 
naciu karo kriminalistams. AL- 
To pirm. dr. K. i 
kreipė tos įstaigos

Toliau sekė kasininko A. Ja-• Centro valdybos pirmininkas 
kata nėra savaime ateinantis j prilipąs Skabeikis pravedė susi- 
bei einantis gėris. Ji apturima rinkimus ir dvasios vadas kun.

A. Jurgelaitis su nariais sukal
bėjo ypatingai progai sukurtas 
maldas.

Per rudeninį susirinkimą na
riai patvirtino sekančius, paskir-

i nušio pranešimas, kuris buvo pa
tiektas raštu ir papildytas žo
džiu. Kasoje likutis sausio mėn.
I d. 1981 m. $1,849.96. Radijo

savo
fį

1

didelėmis, ir nuolatinėmis pas
tangomis: per visą savo gyve
nimą žmogus turi būti pajėgus 
vien stiprinti, o ne menkinti sa
vo kūną, protą ir nusiteikimus.

x..- U’ politika, nepripažįstančia inkor Šiiiauskas at- r n v. " , ,
J ^v-izv VT’;’! (-»■»! ID'VKO I

rkLciįjc: xiLditivS VdUUvyucM . .. r-> ir i j i i - tuo tautomis per Amerikos Bal- .dėmėsi i fąkta, kad karo kn- i T A Tr , , . . A T n - !4. ri’ b • -i u.-' • sa- JAV.ambasadoriui Maskvo e .

gaminus. Na. ir sukniumba be < turtų į anapus. Nenusineš! ir 
sąmonės. ’ i tamsta skubantysis, nuolat ne-

Už tai mums visiems be išim-' rimstantysis,’ dėk menkniekio la
bai pergyvenantysis.

Išmintingojo bus. žengtas ant
ras žingsnis, kai jis žūt būt su
liesės
pins. Trečias žingsnis --=■ kraujo 
suliesinimas per tvarkingą mi
tybą. Reikės žengti dar kelis 
žingsnius tvarkant turimas li
gas: cukraligę, pakeltą kraujo
spūdį. podagrą. Reikės atsisa
kyti užsisėdėjimo — neveikios. 
Ypač pensininkas turi atsiminti, 
kad gavus pensiją nieko nedir- 
bimas yra giltinės į savo širdį 
prišaukimas. Taip Lietuvoje lie
tuviai nešaukdavo" TAS NELA
BĄSIAS. Todėl mes pradėkime 
šiame velykiškame laikotarpyje

i ‘ .i tamsta skubantysis, nuolat ne-
£Xv

lykiškai atgimti —

ll vadovybės į

lies reikia ve 
prisikelti tikrai žmonškam gy
venimui. Jokio turto nenusineša
jauni, širdies giltinės pakirstie- savus lašinius sutir-

Nemanykime, kad profesiona j ji. Tai kam be atodairos penėti
lai yra daug išmintingesni už Širdies giltinę, kam jos dalgį

Dvasiškiai nė aštrinti savais nesveikais elge-

rūkė. Baisu žiūrėti gydytojui į nes. Taip pat gydytojai nėra nė 
pacientą, kuriam dienos suskai- , kiek išmintingesni 

nepajėgia ! žmones, štai, jaunastytojos, ii 
jų prailginti.

gydytojas
už eilinius

gydytojas
Nėra baisesnės ' pergyvena širdies ataką. Manot, 

dienos gydytojui sulaukiant to- jis .pradeda tvarkytis taip, kad 
klo ligonio. Taip ir norisi šaukti ’ švengtų kitos?
to nelaimingojo rūkoriaus x^r-' yvena-elgiasi taip, kad kuo

Kur tau! Jis

’i

' I 
' J h 
7I 
I 
H 
iį

i

t. it/. 
O- fe

siais?
Išmintinga

atakos išvengimui yra susitvar
kymas savo* gyvenimo, tai pri- 

sveikam gyvenimui.
Reikia visų pirma nusiraminti 
savo viduje. Normaliai dirbti —

sikėlimas

elgsena širdies

visko užteks kiekvienam nelai

Naujienų steigėjui
JUOZUI ŠMOTELIUI

nuoš:rd,.ia užuojauta* *

šmokl’ui ir ar 
žmonės:

:r

<

■ <^2

■ Is

‘W:

V-

■a

mirus
dukrai Lillian Burns su šeima, 

Ūmiesiems reiškė ir aukojo spaudos palaikymui
sūnui Ed <k

Vietoj gėlių prie karsto. Naujienoms aukojo:
Am rikos Liet. Socialdemokratų Sąjunga
Kostas Augustas -i—- .............
Jūratė ir EdmiBMJas Jašiūnai
Juze Gulbiniene . . .....-----
A. ir A. Repšiai ..i............................
Mikas Šileikis -— ... .........................

Rožė DidžgaIvienė šermeninėje surink
JONAS JOKUBOy^___

■; AI.VFENft ?
Al GUSTAS/."’.

. O Z i 
M :S i A 
M. ŠILEIKIS 
E. PADžt KAS 
E. MIKUŽIS 
K. POVILAITIS

s

lik taip elgiantis, retės peranks-» įus į komisijas: Lietuvos reika- 
I iu — Marian Skabeikis, Lietu- 
II vos reikalų komiteto Washing- 
Į tone atstovas — Joseph Sema- 
: nas; Liet. Katalikų Religinės
I šalpos — Elsie Kosmiskey; AL-

tyvos mirtys mūsiškių tarpe?

Gausus naudingų skysčių 
vartojimas

111Didelę klaidą dabar daugu-l^
vartodami labai ne- j0 atstovai — dr. Leonas Kriau-

1

mas daro, 1
daug skysčių. Tūli geria labai 
daug alaus, svaigalų bei menkų 

Tokfe palengva save

čeliūnas, Irena Šankus, dr. Leo
nard Simutis ir Ann Marie Kas
sel; Amerikos Liet. Romos Ka-skysčių.

<udo. Ir niekas apie tai galvos Federacijos Kongreso de- 
r rr r t- Ii /\ I- y » Z — _ _ - —-

centro Kultūros vedėją Theresa 
Stolia. š.

“Vytis” redaktorė Loreta Što
kas paskyrė Aldoną Ryan prisi
imti pareigas kaip redaktorės 
pavaduotoja ir pareiškė padėką

nesuka. Už tai išmintingas lietu- « {egaįaj _ Stasys Vaitkus, Irenai visiems rašytojams ir, kitiems,~---- ............. -----------j iegar;
vis turi rūpintis pakelti savoi Sank 
kūno atsparumą visoms ligoms, 
įskaitant ir vėžį. Vienas darbas 
atliktinas tokia atsparumo įsigi
jimui tai naudingų skysčių

keltis tikrai lietuviškam pensi- vartojimas. Prie tokių skysčių
pradėkime 

pagal išgales darbuotis savo ir 
artimo labui.

“Tikrink mano širdį'’

Ateina pensininkas pas gydy
toją ir prašo tikrinti jo širdį. O 
gydytojas siunčia tokį pensinin
ką laboratory j on: patikrinti rei- 

i kia kraujo trejopas riebumas 
(cholesterolis, triglyceridai ir 
gerasis cholesterolis), HDL — 
high density lipoprotein. Tikrin
ti reikia kraujo saldumas, rūgš
tumas (uric acid). Tai mažiau
sias reikalavimas širdies stovio 
patikrinimui. Pacientas to nesu
pranta. Jis mano, kad gydytojas 
pridės triūbelę prie širdies ir 
visas tyrimas bus atliktas. Dar 
elektrokardiogramos kitas pra
šo. Tai irgi nepilnas tyrimas, jei

J nesužinomą 
seklumas, rūgštumas. Gydyto
jas, turėdamas šitokius kraujo 
tyrimo davinius, gerai mato pa-

ninko gyvenimui:

kraujo riebumas, 
rūgštumas.

i

į 
I

1

A -V,minaiistai vebrė. nusikaltimus ne 
\|en pries žydus, bet ir pries 
lietuvius. Be to, karo kriminalis
tu buvo ne vien tarp nacių ben-
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1 poravimo. palaiko ryši su Pabal- r LB-nės Centro valdybes 
informacija apyLnkyj

valdyboms
(Ištrauka iš 1978 m. grucdriio

17 d. aplinkraščio)
Ištrauka iš 1978 m. gruodžio 

; 17 d. aplinkraščio JAV (R) LB 
Tarybos Prezidiumo, Centro Vai 
dybos, Kontrolės Komisijos,

n ewood St., Detroit,-"Mich. 
laidotas 19S1 mt. balandžio mėn-;,.
4 d. .Woodrnerre kapinėse Det
roite. Buvo geras, draugiškas, •; 
mylėjo' draugus ir buvo vi?ų, \ 
gerbiamas, i - ' A

Nuliūdę liko: sesuo Janina su 
vyru Leonu Lietuvoje, Ameri-; 
koje 'artimi draugai — Valenti
nas Kavaliukas ir daug kitų, 
draugų bei pažįstamų. -

- Ant. Sukau^kcLSy’

Klubas šiuo metu laikosi gerai. 
Revizijos aktą perskaitė K.

Pajamų ir išlaidų. 
par

kingai. Kasininko patiekti duo- 
Už 1980 m • ’ menyS Visi pranešimai

, , v. ” z, . . * priimti ranku'plojimu.1. Narių mokesčių (teisėtais J 
nariais laikomi už 1980 m. užsi-) ma. Kandjdatai j vaIdybą buv0

J 
1

dinukų meniškų išdirbinių.

Tuo pačiu laiku ir toje pačioje 
patalpoje, birutietės pardavinėjo 
įvairių rūšių pyragus.

BALFO 76-SK. METINIS 
SUSIRINKIMAS .

Susirinkimas įvyks gegužės 
mėn. 3 d. 12 vai. (sekmadienį) 
Šv- Antano Parapijos patalpose. 
Bus valdybos pranešimai, or po 
pranešimų — skyriaus valdybos 
>r rezivijos komisijos rinkimai.

- Pabaigai —klausiniai ir suma
nymai bei aptarimas išvykos • į 
gamtą. Visi nariai 
skaitlingai dalyvauti.

Kviečia skyriaus Valdyba.

v. DETROITO SK. ŽURNA-
. LĮSTŲ SUSIRINKSIĄS

• Metinis v Žurnalistų skyriaus 
visuotinis susirinkimas įvyks 
gėgužės mėn. 31 d. “Pilėnų’ šau
lių stovykloje, prie Manchester,

3.. turėtas tais metais išlai
das .......  $

4. 1979 m. Apylinkės 
likęs grynas pelnas.....  $.

ir-'JAV vyriausybės nariams ne
duoda leidimo lankytis į PabaU 
tijo kraštus, pabrėžiant inkorpo-

j Ražauskas, 
....... į knygos kasininko vedamos tv 

kasoje ] /b
\^en prieš žydus,' bet ir prieš 
lietuvius. Be to, karo kriminalis- $ 1 . ■ x__ __ . 1__
^radarbiių, bet ir tarp’ komunis
tei.
4- Atsiliepdamas į tai, Specialios 
investigacijų įstaigos direktorius 
Allan A. ;Ryan atsiuntė ALTo 
pirmininkui raštą, kur pažymi
ma, kad jeigu turima tikrų ži
nių, jog į JAV nelegaliai imigra
vo^ bolševikų, marksistų karo 
kriminalistai ir dar dabar tebe
gyvena JAV JAV-se, galima

V1JVZ v J.Z ’

ravimo nepripažinimo politiką. “1 
’ i 
■ i

* * *

NAUJA REZOLIUCIJA 
KONGRESE

Sekė naujos valdybos rinki-
Kontrolės

Ohio kongresmanas J. A-sh- Apygardos pirmininko, Apylin- 
brook pasiūlė naują rezoliuciją kių bei Seniūnijų pirmininkų su

mokė'e nario mokestį) ir už tuos i ~ ‘ •. l. , pasiūlyti rastu, kuriuos perskai-
rv-i r-ri-i ■» rCdro. vv-i /■'i LrZiC’ r* 7 x 7metus gautą- nario mokesčio 
suma ........................ ’ ....... I ti kandidatai sutiko kandidatuo-

į tė pirm. K. Gogelis. Visi patiek-... s ..
2. gautas pajamas iš parengi-i “ “‘“yr^ldybaVaslfflyti'p'io-
ų bei kitas įplaukas S ........... .. .v. f x i • 1 limu išrinkti.3. turėtas tais metais islai-J
is ............. ................ $..

> 1978 m. va
sario 25 d. Lietuvių Tautiniuose 

basadoriui prie Jungt- Tautų Namuose (6422.. So. Kedzie 
^pareikalauti, kad Sovietų Są- Chicago, III.,, buvo nus-
jungaga laikytųsi Jungt. Tautų tatyta:
nuostatų agresijos klausimu, 1 a ) LB solidarumo nario mo-

Kongrese, reikalaujant, kad JAV . sirinkimo, įvykusio
prezidentas pavestų JAV am- 

prie Jungt-
g Ar žinote, kad kinai tūri;- 

tik -100 pavardžių? Taigi vienai; 
pavardę gali 'turėti keli milijo-* 
nai žmonių. Pirma eina pavardė,. 
toliau vardas:-Sun Jatsenas, Jani 
Sin-cinas ir1 1.1. Kinijoje dar 
laikomasi egzogaminių papro
čių: vyriškis*; Sun negali vesti-,T 
moters Sun, nors jie ir nebūtų- 
giminės. ..J:.'.

mų bei kitas įplaukas $ ..
(6422 So.'A

<

j. Valdyba pareigoms pąsiskyrs-
kurie prisideda prie šio žurnalo 

Pirm. Skabeikis užtikrino jo išleidimo.
Lietuvos

įvairiuose susirinkimuose, kon
ferencijose. seimuose ir paren
gimuose, kur tik yrą reikalai 
mūsų organizacijos naudai ir 
kur tik reikia pareikšti mūsų 
paramą tarp savųjų lietuvių or
ganizacijų ir taip pat tarpe sve
timtaučių, kurie mus remia. Kur

us ir Ann Marie Kassel.
i

atstovavima Vyčių

i priklauso gausus gėrimas vaisių 
sunku bei valgymas labai gau
siai vaisių-daržoyių. Taip elgian
tis įvedama kūnan gausus kie
kis enzvmu — celių variklių.
Tada atsparumas visoms ligoms aega]įma asmeniškai dalyvauti,
didėja, o taip pat ir vėžiui. Dai sveikinimai yra perduoti raštu.
naudinga gerti kvortomis paukš
tienos sriubos (vištienos, kala-' 
kutienos>. Ypač daug valgy tina 
svogūninių daržovių (česnako, 
svogūnų).

Rupus maistas — vėžiui 
nuodai

Nelaimingi Šio krašto gyven
tojai: pelnagaudžiai juos įprati
no j menkavertį maistą. Pelne 
sumetimai, ne žmonių sveikata 
randasi galvoje visų tų prekybi
ninkų, kurie jaunus amerikie
čius įpratina valgyti vatinę duo-

Jis taipgi pranešė apie nuolati
nius ryšius su kitomis organiza
cijomis, ypač su tomis, su kurio
mis mes turime daugiau bend
radarbiavimo, kaip Liet. Bomos 
Katalikų Federacija, Liet. Ro
mos Katalikų Moterų Sąjunga ir 
Ateitininkai.

Nariai buvo' paraginti 
negzti pažintis ir ryšius
JAV prez. Reagano administra
cija .ragindami išsaugojimą 
prie Baltųjų Rūmų Etninių rei
kalų komisiją, kuri siekia palai
kyti artimesnius ryšius tarp JAV

Archyvų

i
i

už-
su

,ragindami

na, gerti dažyta v andenį ir rū- - yyriausybės ir organizuotų etni-

siųsti . apie. tai. informacijas jų 
įstaigai. Teisingumo departamen
tas ir su'tokiais pasielgs pagal 
tvarką, tai yra — ir jiems gali 
būti atimta teisė pasilikti JAV- 
se. Allan A. Ryan adresas yra: 
Office of Special Investigation, 
Post Office Box 28603, Washing
ton. D. G. 20005 .

VALSTYBĖS DEPARTAMEN
TAS APIE LIETUVA

JAV Valstybės; departamentas
savo vasario mėnesio politinį 
biuleten “Gist” .paskyrė išryš
kinti JAV politiką Pabaltijo

klausimu, ( a-) LB solidarumo nario mo-
■ 4. 1980 m. Apylinkės kasoje tė sekančiai: pirmininkas

taip pat ir kolonizacijos reikalu, kestis: dirbantis moka 3 dol., ne
atitraukdama iš Pabaltijo vals- dirbantis — 2 dol.;
tybių savo įgulas, agentus, ko- ’ b.) šis solidarumo nario mo-
lonistus, nutrauktų savo kontro-' kestis įsigalioja nuo 1979 m. sau_
lę Pabaltijyje ir sugrąžintų po-'šiol;
litinius kalinius ir tremtinius iš (
vergų darbo stovyklų ir kalėj i-f Apygardai ir Centro Valdybai: 
mų. ■

. j bai 50%,

' I na nario

* * *

RADIJO INFORMACIJOS
PAVERGTIESIEMS

R.adio Free Europe — Radio į
Liberty per parą net 149

c.) Apylinkių metiniai įnašai

likęs grynas pelnas.....  $ ......... .
Ignas Sarapinas

(R) LB CV gen. sekr.

8 Du kartus gimsta, 
karta miršta? v ' (Paukštis)

zys Gogelis, vicepirmininkai dr. 
Algis Barauskas ir A. Šiurkus, 
sekretorė — R- Ražauskienė, fin. 
sekret. — L. Šulcas; iždininkas— 

viena' Vanda Bagdonienė, direktoriai— 
Petras Marčiukaitis, Vincas Kan- 
kalis ir Stasys Petrauskas, tvarg- 
darys-Alfoncas Lukas.

kviečiami

irf Rink laukuose grūdus- 
matysi, kas pasėta? (Knyga). t•) Ajygardai 10%, Centro Valdy- QET INST A.NT C A.SH Revizijos Komisija: Kazys Ra-

aee=3»-=

Apylinkei lieka 40%;
-į d., įnašus siunčia (į kuriuos įei- 

> mokestis ir parengi
mų bei kitų pajamų pelnas) ne į

_ _ ' '1 vai. I
j x x i

duoda 21 kalba informacijas Ry- j

WE BUY: '• GOLD
• SILVER COINS • DIAMONDS

Cali 344-8284

iržauskas, Stasys Račiukaitis 
Jonas Markus.

Į Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centrą išrinkti — -dr. Algis

Michigan. Tą dieną ir tuo pačiu 
laiku, tai yra — nuo • 12 vai.-, 
•Įvyks Švyturio Jūrų Šaulių kp.

MEET THE CHALLENGE.V
T-

a štovyklos vasaros sezono atida
rymas. Visi žurnalistai ir visi 
šauliai kviečiami skaitlingai da-tų Europos tautoms ir Sovietų • 

valstybių atžvilgiu. Pabrėžiama, Sąjungos gyventojams. Nepai- 
kad .JAV nepripažįsta neteisėto, sant gana stiprių radio trukdy- 
priverstino Estijos, Latvijos ir mų Sovietų Sąjungoje, 
Lietuvos inkorporavimo į Sovie- i lovakijoje, Bulgalijoje

t 

i

I

f
? ■

4
L
-i 5

J lyvauti.

NEPAVYKUS LB METINIS 
SUSIRINKIMAS

■ -• Susirinkimas įvyko kovo 29 
i Keista, kad LB Detroito Apy
linkės metiniame susirinkime 
nepajėgė darinkti keturių valdy
bos narių. Susirinkimas galima 
sakyti, neskaitlingas — vos kiek 
virš 30 nariu.4,

Liet. Reikalų komitetas pra~ 
nešė, kad laiškams rašyti leidi
nys “Life-life” yra atspausdintas 
reguliariai ir išsiųstas dabar 300 
laiškų rašytojams. Kiekvienas 
kuopos Liet Reikalų vedėjas 

, gauna kopijas “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikų”.

Mokslo Stipendijos , komiteto 
vedėjas Vladas švekla pranešė, 
kad aukų vajus auga per “Vy
tis” skaitytojus ir laiškus, iš
siųstus kuopoms. Jis ragino, 
kad kandidatai dėl stipendijų 
kuo greičiausiai pristatytų apli
kacijas.

Lionginas švelnis,
komiteto vedėjas, pranešė, kad 
Jonas Valauskas, 146-os kuopos 
(St. Petersburg, Fla.) narys, pa
aukojo $5,000 ALKA, Putname, 
ypač sukurti Vyčių Archyvų 
kambarį.

Kitų Centro valdybos narių 
raportai buvd perduoti asmeniš
kai arba raštu. Apskričių pirrni- 

. ninkai: .larry Janonis iš Vidur- 
! Atlantos, Vincas Samaška iš Illi- 
nois-Indianos, Bertha Stoškus iš 
Naujosios Anglijos ir Petras 
Luiza iš Vidur-C. ar jų atstovai 
perdavė pranešimus apie jų 
veiklą.

Pagal pasiūlymą, Naujosios
(Nukelta į penstą puslapį)

priverstino Estijos, Latvijos ir mų Sovietų Sąjungoje, Čekos- 
ir kiek

^1
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f SIUNTINIAI Į LIETUVĄ į
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SERVE WITH PRIDE IN.
'• THE NATIONAL GUARO
’ 1111 ■ 1 ’ —  r

%
t.' 2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629 Tel. 925-2787 į
5: r* ' Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių. 4 
į .

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ
S ' >'

♦ Tel. 925-2787
bkyli visus nuodus. Baisu žiūrėt; 

į tokios elgsenos vaisius. Dvi di
džiausios jaunimo giltinės yra 
savižudybė-* ir automobilio ne
laimė. šitokios giltinės aplanke

n jį jiento ateitį ir žino’, kaip tokiam
h i aantnn f i ii raibio Follz JTlfi _

Žinoma, gydytojas tik pataria. I iaunus šio krašto žmoncs- ?sl^

y?--
1^*nių grupių JAV-se.

Dvasios yadas kun. Jurgelaitis 
uošia katalikiškų veiklų darbo- 
varkę, kuri bus perduota per 
‘Vytis” žurnalą ir kuopų dva
sios vadus. Jo vadovavimu, aut
oji dalis žygių dėl vysk. Jurgio

Matulaičio

Ž I -Ą<-

Ž-.
84^

M
r '3

t Ute
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t

pacientui reikia talkinti.

B
V 

rimą savo gyvenimo dalimi pa
versti. Be gydytoja patarimo iš
pildymo pacientas negalės būti 
sveikas. O kaip dažnai pacien
tas t:k ateina pas gydytoją ir 
tuo jo darbas baųpasi. Jis visai 
nč nesistengia mesti svorį, nu
stoti rūkę

j maitintis, kad suliesinus kraują.
Į O apie sudėtingesnius savo ne- 
! sveiko gyvenimo pakeitumis jis 
(nė negalvoja. Tikrai vehkiškas 
I prisikėlimas sseikaton' dažnam 

mūsiškiui yra svetimas. Toks 
taukia, kol giltinė pasibels j jo 
duris. Tada jis vyks ligonmėn, 
bet lik retas kurią pajėgs prisi
kelti sveikam elgesiui.

I Taip ir c'fia dvugelšy mAs^š 
jie laiku nesirūpina 

užliėgli įvairioms negalėms už 
545 .kiu.
Ti munis

it

h II 
| 
i
Į

|į 
i

O pacientas turi pajėgti pata-

,1i'

į kių dieno:
n ’
Sil !

pradėti tinkamai

"usius bei narkotikų pilnus. Net 
visokio kriminalo čia pa

pildoma minėtai apsisvaiginus 
(r niekas iš vyresniųjų nesuka 
sau galvos. Jauniems nėra pras
mingo užsiėmimo. Kariuomenė 
ių nelavina. Jie neranda kūry
bingo kelio savos energijos išlei
dimui. Todėl daugelis jaunuolių 
metasi į “gerų laikų” apturėji
mą per svaigalus bei narkoti-įg

80 beatifikacijos jau
I
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

f-.. MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

j 2501 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 * Tel. 925-2737

VALANTINASŽ It t
■

/

mC S

k
V

J!

kus. Tokiems pareiga yra sveti
ma. Teitiems artimui pagalba 
yra negirdėtas — neregėtas da
lykas. Jaunas žmogus neužlei
džia dietos senesniam. O jau 
apie sveiką-rupų maistą taip 
apkvaišintai}} jaunuoliui nė ne- 
kalink.

Fjb/iai- n<*rs pensininkai turė
davę privorstr rupiai maitin- 

sirgtų storo- 
žarnos kišenėlėmis (diver-

’ liculosis), rečiau sulauktų vėžiu 
var-

tu
tis. Tada jie rečiau

I rio<Todėl dabar pats laikas 
keltis žmoniškam savo 
pareigų Atlikimui. Sved- storojoje žarnoje ir mažiau

=

■

Buvusiam BALFo Direktoriui

Ritai ir Dainai, 'sūnui

A. t A.
DR. ZENONUI DANILEVIČIUI 

mirus,
žmonai Joanai, dukterims
Linui su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškiame

BALFO CENTRO VALDAI UA 
IR DIREKTORIAI i

2 — Naujikuos, Chicago, 111 I uesday, April 2.1, 1981
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, UL

KUFLSTINGAI KPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
I vaL ryto iki 10 vai vakaro.

Sekmadieniaii nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai vat
D. KUHLMAN, B.S., RegUtruotai valstlninks*

Tel. 476-2206

i i

Jf

JAV (R) Lietuvių Bendruomenės Garbės Pirmininkui

DR. ZENONUI DANILEVIČIUI
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mirus,
jojo smonai, dukroms, sūnui ir artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

401 puslapių. Kaina $8. Persiuntimas $1.

(R) LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

ST. PETERSBURGO APYLINKĖ

NAUJIENOS

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
200000000000$OOOOQ0000000000002000000000^^^^^^

I — Naujienom, Chicago, 5, ID. Tuesday, April 21,
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Minės Amerikos Lietuvių Balso
30 metų sukaktį

Šių metų gegužės 14 dieną Kongreso rūmuose, sena
toriaus Charles Percy globoje, bus paminėta “Amerikos 
Balso” 30 metų sukaktis. Minėjimą ruošia Amerikos Lie
tuvių Tarybos įgaliotas tarybos narys dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas.

Rodos, taip neseniai Amerikos Lietuvių Tarybos na
riai pradėjo teirautis ir ėmėsi žingsnių gauti teisę lietu
viškai prakalbėti į rusų pavergtą lietuvių tautą. Galingos 
‘ Amerikos Balso” bangos nešė žinias pavergtiems ru
sams ir ukrainiečiams, tai kodėl neleisti tai pačiai radijo 
stočiai prakalbėti ir lietuviškai? Rodos; tai turėtų būti 
logiškas ir suprantamas dalykas, bet ALTo protokolai 
rodo, kiek kartų valdybos nariams teko važiuoti į Wash
ing toną kalbėti su Valstybės departamento ir Kongreso 
atstovais, kad galėtų lietuviams pranešti teisybę apie 
svarbesnius Amerikos gyvenimo įvykius. Tais laikais 
Amerikos Lietuvių Taryba posėdžiavo kas dvi savaites 
ir svarstė visus svarbesnius JAV valstybės ir rusų pa
vergtos Lietuvos reikalus. O

Jeigu lietuviai būtų turėję kelis atstovus Kongrese, 
tai būtų lengviau šitą klausmą pravesti, bet Kongrese 
nebuvo nei vieno lietuvio ar lietuviu kilmės amerikiečio. 
Pagaliau, jeigu būtų turėję bent vieną artimą atstovą, 
tai jau būtų galėję prie jo užsikabinti, bet nebuvo nė vie
no. ALTo nariams teko susirasti kitataučius, kad iti- 
kintų juos šitą klausimą suprasti ir įtikinti kitus. ALTo 
atstovams teko įtikinti atsakingus administracijos parei
gūnus, o vėliau surasti kelis Kongreso atstovus, kurie 
turėjo drąsos imtis šį klausimą pravesti.

Kada svarbiausias darbas buvo atliktas, tai teko su
rasti lietuvį, kuris pajėgtų ir tiktų žinių paruošimui ir 
perdavimui radijo bangomis. Paaiškėjo, jog tai ne toks 
lengvas dalykas. Teko surasti tinkamą žmogų ir padaryti 
didelį pasiaukojimą. Tada veikė ALTo Informacinis 
centras. Žinias parinkdavo ir jas tvarkė advokatas Kos
tas Jurgėla. Jis mokėjo angliškai ir mokėjo atskirti žinią 
nuo pageidavimo. Tai ne toks lengvas dalykas žmogui, 
šioje srityje neturėjusiam patyrimo. Turėjo paaukoti In
formacijos centro patyrusį vadovą, kad galėtų pradėti

nuolat eiti lietuviškoji Amerikos Balso valanda.
Prisitaikymas prie Amerikos Balso taip pat nebuvo 

toks lengvas. Amerikos Balso programa buvo lietuviška, 
bet radijas buvo Amerikos, ne lietuvių. Bet kuriai grupei 
priklausantis žmogus negalėjo pranešti ką tik jis norėjo, 
bet turėjo priprasti prie žinių pranešimo, susipažinti su 
žinių parinkimu ir išmokti jas tinkamai perduoti.

Kostas Jurgėla gimė Amerikoje, bet prieš pat 1914 m. 
karą buvo parvežtas į Lietuvą, buvo lietuvių kovos už 
laisvę dalyvis, savanoris, o kai grįžo Amerikon, tai Įsi
traukė į lietuvių visuomeninį darbą, šešerių metų darbas 
prie Amerikos lietuvių Informacijos centro jam daug 
padėjo. Pirmą kaitą jis prabilo per Amerikos Balsą lie
tuviškai 1951 metais, Vasario 16-osios proga, o nuolati
niu Amerikos Balso tarnautoju jis tapo tiktai rugpjūčio 
20 dieną. Jis turėjo suorganizuoti vertėjus ir kalbėtojus.

Jurgėla dirbo Amerikos Balse ikp-pasiekė pens'jos 
amžiaus. Praeitais metais, dr. Kaziui Bobeliui atsistojus 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto priešakyje, 
adv. Kostas Jurgėla tapo VLIKo valdybos nariu, jo sek
retoriumi. Jurgėla yra labai naudingas VLIKui, nes ge
rai pažįsta lietuvių vedamas kovas už laisvę ir nepri
klausomybę, pažįsta politikus ir visą administracijos 
struktūrą. Darbą Amerikos Balse išsiderėjo ir pasiekė 
ALTas, o pensijon išėjusio veikėjo įsitraukimas į VLIKą 
duoda šių dviejų organizacijų tęstinumą.

Lietuvos respublikos ministeris Washingtone Povi
las Žadeikis, 1952 m. lapkričio 20 dieną kalbėdamas New 
Yorke suruoštame ALTo suvažiavime, šitaip pasakė:

“Noriu mesti žvilgsnį į praeitį — prieš dvylika 
metų, kai Lietuvoje įvyko krizė ir niekas negalėjo 
įspėti, kas toliau bus. Atmosfera Washingtone buvo 
nepalanki, Pasiuntinybės padėtis neaiški, iki atsi
liepė Amerikos lieteuvių visuomenės atstovai, susi-< 
organizavę į Amerikos Lietuvių Tarybą. Jie nuvyko 
pas prezidentą Rooseveltą, ir tik tada paaiškėjo gali
mybės veikti. Didelė moralinė parama, kurią suteikė 
ALTas, nejaukius momentus išskleidė. Tuo ALTas Z V
atliko istorinės reikšmės misiją, ji yra mūsų semper 
fidelis (visuomet ištikimoji)”.

r M' r

M. Stankūnienė. Balandis

ko- 
ko- 

lūk ečiams, — rašoma laiške. — 
Ji’e turėtų nustatyta tvarka duo
ti žmonėms arklius sodybiniam 
sklypui įdirbti, bet kur tau!”

■ Imkime kad ir tą pačią Z.- 
Dausevičienę. Jos kaimynas S. 
Verseckas kelerius metus buvo 
atsakingas už arklį, kurį ūkis

JUOZAS KARIBUTAS

SALŲ LABIRINTE 
(AUSTRALIJA IR JOS LIETUVIAI) 

(Tęsinys)

Iš ADELAIDĖS IŠVYKSTU
Malonūs —jauna pora— ponai Žilinskai va

žiuoja į Melburną nuosavu automobiliu ir paima 
mane kartu. Kaip gerai! Planavau važiuoti auto
busu, kad pamatyčiau kraštą, bet dabar bus dar 
patogiau. Jie mane paėmė iš miesto, kur ponas 
Stačiūnas pristatė. Su Stačiūnais, lyg su gimi
naičiais, atsisveikinau ir apgailėjau atsiskyrimą. 
Tai buvo labai malonios dienos pas tokius vai
šingus ir humoro pilnus žmones. Jų gerumo nie
kados nepamii-šiu. Kitaip, būčiau buvęs labai 
vienišas. Geras likimas viską daro. '

Žilinskai dar užsuka pas skautus akademikus. 
Važiuojam, nors gerai kelio nežinom, vis į kal
nus. Kai surandam ponų Ratkevičių sodybą, kurią 
iš visų pusių supa šimtamečiai eukaliptai, kur 
tikras parkas ir paukščiai gieda lyg rojuje, buvau 
nustebintas, čia jau radom geroką būrį lietuvių. 
»’ kitų, kun. Butkub, kun. Dauknys, mūsų, iš 
i • A ilgėk■skautininkas Vidugirys ir dar man 

• daug než'nom.j. Malonus, gražus priėmimas. Ge- 
: a kulinarija ir aišingumas; o, be to. dar gaivi- 
. Minis orą* 'eik a nuotaiką teigiamai. Čia pra

čiau ir kultūringiau aptarnauti 
pirkėjus, į minėtą parduotuvę 
papildomai paskirta dar viena 
pardavėjas. Rajkoopsąjungos ir 
valdyba įpareigota užtikrininti 
kultūringą gyventojų, kurie par
davė bulves valstybei, aptarna
vimą.

TRAGIŠKAI ŽUVO

Vasario 2 d. tragiškai žuvo 
dramaturgas ir prozininkas Rai
mundas Samulevičius (g. 1937 
m. Kaune).

Pirmieji jo apsakymai spau
doje pasirodė 1954 m. Po de
šimties metų Kauno dramos te
atre buvos pastatylta 
“Studentiška novelė”, 
likos teatruose buvo 
ir kitos jo pjesės, kai 
ju- išverstos i svetimas kalbas ir 
vaidintus užsienyje.

Vilniaus spaudoje tragedijos 
detalių nebuvo paskelbta.

(Iš .E. Lietuvio)

KOLŪKIEČIAI PARDUODA : kiečiai. “Dalis arklių mūsų 
“Valstiečių laikraščio” korės-j lūkyje paskirti kai kuriems 

pcndentas A. Naujokaitis rašė 
(XII. 4), kad kolūkio žemėje pa
sėtos bulvės užderėjo nepapras
tai blogai, o Varėnos rajono ko
lūkiečių, “aruose” — gerai. No7 
rėdami įvykdyti valstybei pris
tatymo uždavinį kolūkio vado-o 
vai kreipėsi į žmonės. Kolūkie
čiai pardavė valstybei beveik skyrė sodybiniams sklypams 
94 tonas sodybinuose skypuosej įdirbti. Bet S. Verseckas daž- 

• nai nė į kalbas nesileisdavo, o 
I kaną net iškinkė darbui mote- 
į riškės sklype paruoštą bėrąją.

Pati Krūminių brigados bri
gadininke B- Molienė pripažino, 
kad su tais arkliais nesą tvar
kos. Vienas už priskirtą arklį 
butelio prašo, kitas perleidžia jį 
giminėms ar pažįstamiems, gy
venantiems kartais net kitame 
ūkyje. Pasitaikė, kad be geros 
priežiūros palikti arkliai buvo 
sužeisti.

išaugintų bulvių.

—- Tolesniam penėjimui ir au-f 
ginimui iš kolūkiečių -šiemet pir
kome kelis šimtus veršeliu. — 
pasakojo kolūkio pirmininkas! 
S. Kačėnas, kai paprašiau pla
čiau apibūdinti, kaip ūkyje de
rinami visuomeninio ir sodybi
nio ūkio interesai. *

O kaip padeda kolūkis žmo
nėms įdirbti sodybinius skly
pus?
—Gyva bėda, — skundėsi Krū

minių brigadoje gyvenanti pen
sininkė Z. Dausevičienė.

Mirus vyrui, moteriškė na
muose liko viena. Ir amžius jos 
nebe tas, ir ligos kamuoa. Kaip 
jai pačiai sklypą išarti, apsisėti?

Pavasarį jį bėgiojusi nuo vie
no prie kito, siūlė net gerų “ma
garyčių’’. O sklypas per tą lai
ką piktžolėmis apžėlė. Pagaliau 
sulaukė malonės iš laiškininko j 
V. Kiėro. Šis įdirbo sklypą, pa-j 
sodino bulvės. Kai atėjo laikas 
purenti tarpueilius, vėl teko bė
gioti į parduotuvę tų pačių ne- jungos valdybos pirmininko pa- 
lemtų “magaryčių”, kol prlsi- vaduotojo L. Raževo įr.Ukmęr- 
prašė arklio. gės rauono vykdomojo komiteto

C IČUT P V T T e Q V A IT TTTT VOQP Maždaug tuo pačiu redakcijai) pirmininko pavaduotojo P. Lie-
O Lx JD jL Jd II 1 1 K 0 11 A L J 1 JD ii V iii skundėsi ir kiti šio ūkio kolū- puonio atsakymus. Siekiant grei

Amerikos Lietuvių Taryba visą laiką buvo ištikima 
lietuvių laisvės ir nepriklausomybės kovai. Tai kovai bu- , 
vo ištikimas Susivienijimas Lietuvių Amerikoje ir Ame
rikoje buvusios ir esamos lietuvių politinės grupės. Tai 
kovai pritarė lietuvių profesionalai ir kultūrinės organi
zacijos. Nė vienai didesnei lietuviškai organišacijai ne
atėjo mintis pasipriešinti lietuviams, siekiantiems gim
tinio savo krašto laisvės. Niekam į galvą neatėjo mintis, 
kad ALTas galėtų būti nereikalingas kovoje už pavergtų 
lietuviu laisve.

Balsą prieš ALTą pirmieji iškėlė keli suklydę poli
tikai, atsiradę saugioje Amerikoje tiktai po to, kai ALTas 
išgelbėjo juos nuo rusų pačioje Vokietijoje ir kai parū
pino reikalingus liudijimus apsigyventi Amerikoje, susi
kaupti pinigų; tik tada jie pradėjo žeminančiai žvelgti 
į lietuvius, nuvertinti jų darbą ir patarti steigti naujas 
organizacijas.

ALTo svarbą kovoje už Lietuvos laisvę suprato ne 
tik lietuviai, bet ir latviai bei estai. Latvių veikėjai ne 
vieną kartą pareiškė, kad lietuviai, bekovodami dėl vie
tos Amerikos Balse, iškovojo tokias pačias teises lat
viams ir estams.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

leidžiame iki 10 vai. vakaro ir po to išvažiuojame 
į ilgą kelionę.

Gera nuotaika. Vadinasi, ir kelionė bus lai
minga. Keliai čia tik dviejų važiavimo linijų. Nak
tis, ir nieko negalima matyti. Krūmai ir dyku
mos. Čia, laukuose, be gyvulių bandos, nieko ir 
nėra. Taip kalba mano bendrakeleiviai. Va
žiuojam.

Porą valandų pavažiavus, jaunus žmones ap
ima snaudulys. Aš pasisiūlau vairuoti, noi-s kiek 
prisibijau — kaire puse važiuoja. Bet nieko. Imu 
vairą ir bandau. Pirmos mylios nejaukios. Nie
kad to netikėjau. Ypač, kai su šviesomis užbliz- 
gina, pasimeti ir nebegali gerai orientuotis koks 
atstumas nuo to važiuojamo sunkvežimio. O jų 
labai daug čia susitinki. Visi važiuoja nakčia, 

'kada ne taip karšta.
Po valandėlės pripratau ir jau nebekrevezo- 

ju, kai kitą vairuotoją susitinku. Bet čia nesėkmė: 
sugedo šviesos ir aš niekaip negaliu jų sumažinti, 
mašiną sutinkant O vairuotojai pikti, kad užbliz- 
gina ilgas šviesas, tai tikrai sunku nepasimesti. 
Mūsų laimei, pakelėje suradom gazolino stotį, kur 
iškvietė žmogų ir šviesas sutaisė.

Pasimainydami vairuojam visą naktį. Kiek 
pavargom, bet kai jau išaušo^ pasidariau geras 
vairuotojas. Tada man nebebuvo jokio skirtumo 
kokia puse važiuoti.

Visdėlto, kelionė ilga. Kai pasiekėm Melbur
ną. buvo 10 vai. ryto. Važiuojam per priemiestį,

BET NEGAUNA PIRKTI

“Valstiečių laikraščio” 130 nr. 
buvo išspausdinta kritinė žinu- 

-tė “Lyg darytų malonę’’.
Autorius nurodė, kad Ukmer

gės,. rajono žemdirbiams susida
rė sunkumų nusipirkti kai kurių 
didesnę paklausą turinčių prekių 
už parduotas bulves. Ukmergės 

Į miesto centre susidarydavo ei- 
‘ lės, nes šiomis prekėmis prekia

vo tik vienoje parduotuvėje.

Redakcija gavo Lietkoopsą-

gės rajono vykdomojo komiteto

kur industrijos rajonai. Nepasakysiu, kad gerai 
atrodo. Pagaliau, išvažiuojame į labai plačią ga't- 
vę, kuri ir pagrindinė. Pervažiuojame ir miesto 
centrą, kol jie pasiekia savo rezidenciją.

Čia, visuose miestuose, labai daug medžių. 
Atrodo kaip parkas. Jų rezidencija irgi parke. 
Visi žmonės, ypač lietuviai, kur bebūtų, gerai ir 
gražiai susitvarkę.

Apsivalom kelionės dulkes ir aš paskambinu 
ponams Aleknams, kurie buvo kiek nustebinti. 
Už pusvalandžio atvyko ir parsivežė pas save. 
Nuo Vokietijos laikų nebuvome susitikę. Taigi, 
kalbų buvo be galo. Juk tiek laiko prabėgo... 
Brolis Paulius, kuris gyveno Sydnėjuje, jau mi
ręs. Vienas brolis Pranas, kuris mirė Santa Mo
nikoje, Calif., patikėjo palikimą Vytautui Pinkui. 
Bet tas ne tik žmonai, bet ir vaikams palikimo 
nesiunčia; net ir laiškų neparašo. Man, kadaise, 
net prisiekė, kad nei cento nenusuksiąs. Bet, kaip 
atrodo, bus priešingai: anei cento niekas iš pali
kimo negaus. Taigi, iš jų keleto brolių, dar yra 
likęs vienas Kazimieras Lietuvoje ir mes, kaip 
svainiai, susirašom. Taigi, visų brolių skirtingas 
likimas, kurį dabar su Ignu ir apkalbėjom.

Melburne lietuvių nėra daug. Gal iš viso, kur 
daugiausia, tai Sydnėjuje. Klimato atžvilgiu Mel
burnas man nepatiko. Labai kamuoja drėgmė, 
dažnas lietus ir karščiai. Audros, taip pat, daž
nas svečias. Tiesa, kaip ir visur, čia žalumos ir 
parkų netrūksta.

jo pjesė 
Respub- 

vaidintos 
kurios iš

URAGANAS SUGRIOVĖ 
BAŽNYČIĄ

TULSA, Oklahoma (AP).
Bixby policijos pranešimu, sek
madienio vakare tornadas su
griovė Liberty Heights baptistų 
bažnyčią, kurioje buvo velyki
nės pamaldos, žuvo 4 ar 9 as
menys (pranešimai nesutinka) 
ir yra daug .sužeistų.

Pranešime taip pat sakoma, 
kad nuo smarkių vėjų ir ledų 
nukentėjo visa Tulsa miesto 
apylinkė. Sugriauta daug namų, 
benamiais rūpinasi Raudonasis 
Kryžius.

Tornadai taip pat palietė Keri' 
tucky ir Indiana valstijas. Su
griauta namų, bet žmonių aukų 
nebuvo.

Kultūrinis veikimas yra gana gyvas. Jei 
Adelaidėje lietuviai turi neblogus namus, tai jau 
čia kur kas geriau įsitvirtinę, čia namai dideli. 
Juose yra ir šokiams salė, kita kinams ir vaidini
mams, o biblioteka gerai tvarkoma. Moterų kam
barys, jaunimo kambarys ir, galų gale, baras su 
valgykla. Viskas labai gerai tvarkoma. Svetim
taučiai čia irgi naudojasi patalpomis. Posėdžių 
kambarys labai gražiai lietuviškoje dvasioje de
koruotas. Žodžiu, malonu visa tai buvo pamatyti. 
Tik gaila, kad mes, Los Angeles, Calif., nieko 
panašaus neturime. Net gėda, kad ir bibliotekai 
vietos nėra. Rūsio salėje knygos sukištos į lenty
nas ir niekas jų netvarko. Gal už tai niekas jų ir 
nenaudoja. Čia, gi, lietuviška knyga yra pagar
boje. Visų rašytojų, pagal kvalifikaciją, surikiuo
tos. Čia jie ir vietos bibliotekas aprūpina lietuviš
komis knygomis. Kai lankiau Adelaidės miesto 
biblioteką, radau daug lietuviškų knygų.
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PERKRAUSTYMAI

’i
JEAN VANCE ir GEORGE SORLNT

Aikštės automobiliams pastatyti

t

— Lietuvių Tautinių Kapinių 
Vadovybė praneša, kad šiais 
metais Kapų Puošimo Diena 
bus atžymėta sekmadienį, gegu-

įsigyti prie kapinių vartų. Dėl 
platesnių informacijų skambin
kite telefonu (312) 458-0638.

i
1

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $453.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

LIETUVOS VYČIŲ CENTRO 
VALDYBOS VEIKLA

— Daug sportuojančios, ypač 
bėgančios, moterys sunkiau ap
sivaisina. Jos netenka reikalin
gų riebalų.

Leidimai — Pilna a pd ra ūda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

Ht PAtn V DARGis 
GYDYTOJAS <R CHIRURGAS 

Community khnik»- 
M^dkinos direktorius

lTM S. ManiMim R<. Wostcb»s*>T, u 
MJLANDOS: 3—d turbo Oieuonxi* 

aZAira iešiadiem 8—3 v«d
Uit 642-2727 arbi 542-27^ Brighton Parko Lietuviu Motery 

klubas rengia žaidimų poauvį (Suneu 
Party) sekmadieni, balandžio 26 d., 
1 vai. popiet, Dariaus ir Girėno posto 
salėje, 4416 So. Western Ave. Nares 
ir svečiai kviečiami atsilankyti. Bus 
geru dovanų ir kavutė po žaid.mų. 
Visus kviečia Rengimo komisija

E. Strungys

Dr. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valančios: anirao. 1—4 popiet, 
Ketvirtai 5—7 vai. vak. 
Ofiso telefonas: 776-2660, 

Rezidencijos teistu 443-554o

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

ai jos 47-oji, 74-oji ir 143roji 
kuopos.

Sekantis Centro valdybos susi
rinkimas įvyks birželio 6 dieną 
Scranton, Pa. iks

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

TEL. 233-5893

DR A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Visi buvo valdybos nariais susitiko su

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos eilinis narių sus^rink.mas įvyks 
penktadienį, balandžio 24 d., 6 vai. 
vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra . .
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi- ( mėt, o dabar, tuojau, regist- 
rinkimo bus vaišės.

E. Strungys, rast.

11 vai. ryto. Bus gerai pritai
kyta programa, turėsime auto- ( 
busą, kaip ir kitais metais. Pi-a-1 
soma, kad giminės ar draugai' 
papuoštų savo artimųjų kapus.

Tel. (312) 23S-9787

SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūnienė 
SLA sekretorė

Laidotuvių Direktoriai

GAIDAS - DAIMID
iENIAUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

i

*
SOPHIE BARČUS DR. ZENONAS DANILEVIČIUS

ALEKSANDRAS KASNICKAS

TeL lArCLi 7-181A

Tek: OLympic 2-1003
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AMSULANSO 
PATARNAVIMAI

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

”? •#
—i rJt-iTa

?159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Program©* vedoj*

Naujienos, Chicago, 8, BL Tuesday, April 21, 1981

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 
Visos programos iš W0PA, 

1490 IciL 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 
Telef.: HEmlock 4-2413

PETRAS BIELIŪNAS
4343 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayetle 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138 - 1139

I PHILLIPS - LABANAUSKAS
J 3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArd. 7-3401

PATS SKAITYK IR DAR KL t 
TUS PARAGINK SKAITYTI J 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” f

——SLA ekskursija - kelionė j Karibų Jūra 
. ASTO TYRINE/1OJAI duoda veltui kietais i v

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje pirmą kartą organizuoja 

' kelionę j KARIBŲ JŪRĄ laivu 
į “CARNIVALE” nuo- šių metų 
lapkričio 8 iki 15 dienos (vieną 
išLsą savaitę).

Laivas išplaukia iš MIAMI, 
Floridos, ir aplankys tris įdo
mius tropinius uostus ir vals
tybes: SAMANĄ ' (Dominikos 
Respublikoj), SAN JUAN (Puer
to Lico), ir ST. THOMAS. (JAV 
valdomą salą).

Kaina laivu vienam asmeniui 
(po du į kambarį) prasideda 
nuo $800 (aštuc'ni šimtai dole
rių). Ba to, reikia pridėti kainą 
lėktuvu iš jūsų miesto (namų) i 
į Miami, Fla. (Round Trip) 

šia kelione gali pasinaudoti 
visi, nežiūrint ,ar jie yra ar nėra 
SLA nariai.

Kelionės kainoje įskaitoma: I 
pztcgi kabina-kambarys skanus ' 
maistas, įvairūs pasilinksmini
mai laive.

Bus progos pailsėti saulėje, 
užmegzti naujų pažinčių, aplan
kyti dar nematytas salas, ke
liauti su linksma lietuvių gru
pe. Svarbu, kad neatidėliotu-

K i< t

• • nmlą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
1 Naūjįuaas galės gauti; 1) “Amžių planą“, 3/4 psk, vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana’", 200 psl., 
kasd.eiliniai 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

i ructumėtės ir užsisakytumėt sau 
j laive vietas.

Pasinaudokite šia proga įdo- 
! miai ir linksniai praleisti atosto- 
’ gas, pasidžiaugti JŪRA ir tropi

nės saulės šilurria.
Dėl informacijos ir registraci

jos prašome jau dabar kreip
tis į:

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

9727 So. Western Avenue
Chicago, Illinois 60643

(Atkelta iš antro puslapio)

Anglijos apskrities aukos buvo' 
paskirtos dėl sąžinės kaliniams.- 

Liet. Vyčių istorija bus re vi-: 
zuota ir išleista 1988 metais '■ Į 
Vyčių 75- m. jubiliejaus proga, i

Marian Skabeikis pranešė, kad į 
šv. Kazimiero seserys prašo- pa- j 
galbos jų pastangoms beatifi-j 
kuoti Motiną Mariją Kaupas, nešė, kad jis su kitais centro 
vienuolyno steigėją.
paraginti prisidėti. i 1981 m. Seimo komiteto nariais

Per pavasarinį susirinkimą • ir peržiūrėjo' seimo vietovę 
Irena Šankus pranešė, kad ji Serarton universiteto patalpose, 
buvo išrinkta į Liet. Romos Ka- Seimui šeimininkaus Pensilva- 
talikų-Federacijos tarybą per jų 
metinį suvažiavimą ir perdavė 
raportą apie Federacijos numa
tytus veikimus.

Pirm. Philipas Skabeikis pra-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

Gyv. Harbert, Michigan. Anksčiau gyv. Chicagoje, 
Marquette Parko apylinkėje.

Mirė 1981 m. balandžio' 17 d,, 6:20 vai. ryto, sulaukęs 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Stasė, sūnus Alfredas, gyv. To

ronto, Ont., brolis Vytautas Kasniūnas, brolienė Ieva, gyv. 
Beverly Shores, Indiana, ir jų sūnūs — Marijus ir Vytautas 
Jr. su žmona Julija, ir jų vaikai Vytautas III ir Nina, sūnaus 
tea Irena ir Jurgis Stankūnai bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Amerikos Lietuvių Tautinei Sąjungai, BALFui, 
Lietuvių Fondui ir Union Pier Lietuvių draugijai.

Vietoj gėlių, prašome aukoti laMaroe organizacijoms.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 

W. 71st St., Chicago, I1L
Trečiadienį, balandžio 22 d., 8:45 vai. ryto bus lydimas 

iš koplyčios į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
o po gedulingų pamaldų bus laidojamas Lietavių Tautinėse 
kapinėse.

Visi a.a. Aleksandrd Kasnicko giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, brolis, giminės.

Laiitotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 176-23-15.

— Brežnevas išmetinėjo ame- 
■Skiečiams, kad jie, esą, nori 
valdyti erdvę. Jis pats stengėsi 
valdyti žsmę. Dabar suprato, 
k?.d be erdvės jis nesuvaldys 
Žemės.

ANTANAS STANKUS

Gyv. Chicago  j e, Marquette Parko apylinkėje

Mirė 1981 m. balandžio 16 d., 2:30 vai. popiet, sulaukęs 
92 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Perlojaus valsčiuje, 
Miliūniškių kaime. Amerikoje išgyveno 76 metus.

Paliko nuliūdę: mylima žmona Konstancija Jeskelevi- 
čiūtė-Stankuvienė, sūnus Antanas su šeima, vaikais ir vai- 
Kaičiais, sūnus Leonas su šeima ir vaikais, pusseserė Elena 
Birgiolienė, Lietuvoje brolis Juozas Stankauskas su šeima 
ir 3 dukterimis, sesuo Elena Tamkuvienė su šeima, ir dau
gelis kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Vietoj gėlių, šeima prašo aukoti lietuviškai labdarai.

Buvo SLA 217 kuopos pirmininkas, priklausė Vilniaus 
Krašto Liet, draugijai, ALTai, BALFui, Reorg. Liet. Bend
ruomenei, Suvalkiečių draugijai, Marquette Parko" Lietuvių 
Namų Savininkų draugijai..

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, esan- 
čięje 2533 W. 71st St., Chicago, Ill.

Antradienį, balandžio 21 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Marquette Parko lietuvių parapijos bažnyčią, 

į o po gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse.

Visi a.a. Antano Stankaus giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 

—

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs ir vaikaičiai.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

Gyv. Chicngoje, 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 dr. Joana, pagal tėvus Sakevičiūtė. 
dvi dukterys — Rita, 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 Sakeviėius, Juozas, Gedminas 
ir Česlovas Sakeviėiai su šeimomis, bei kiti giminės, draugai 
ir pažislami. Lietuvoje liko švegerka Natalija Motuzienė su 
šeima ir pusseserės su šeimomis.

Priklausė daugeliui amerikiečių ir lietuvių profesiona
linių bei socialinių organizacijų.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 
VV. 71st SI.. Chicago, in.

Trečiadienį, balandžio 22 d., 10 vai. ryto bus lydimas 
iš koplyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
o po gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse.

Visi a.a. dr. Zenone Danilevičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

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

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476^2345.

vėsinama laidotuvių koplyčia

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika &> Evans

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

EUDEIKIS
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 

Tek S27-1741 —1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AV ENITE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A IRSTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago®
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių

W54 bo. HALbTED STREET

BUTKUS - VASAITIS
1446 bu. Ave^ Cicero, I1L

(LACKAWICZ)
į 2424 WEST 69th STREET REpubb’c 7-1213
j 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo® HUU, I1L 174-4411
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GYVENIMO NUOTRUPOS
Balandžio H d. man pranešė, 

kad ištiktas širdies smūgio mirė į 
Vytautas Draugelis.
naujose Jardin da Colima kapi- j

Palaidoti

nėse Brazilijoje.
Vieną kitą užuominą nor. u 

paminėti iš jo gyvenimo. Lankei bi 
gimnaziją Marijampolėje.
jo kiek bėdos, nes buvo išdai 
mėgėjas. Perkėlė į Kretinu 
gimnaziją. Berods, ten ir bau 
Įstojo į karo mokyklą Gavo lei
tenanto laipsnį. Kas nors tepa- 
tkslina tas žinias, nes aš gavau 
jš to meto pareigūnų, kai buvau 
Jo perdėtinis.

Turė- I

I 
paruošą. Tu esi vienintelisvu

žmogus, kuris moka visus dar- . 
bu dirbti’*- Bijausi. Prieš mano 
norą man paveda organizuoti ’ 
personalą. Girdi, dirbsi su ru- 1 
sais. Prašau 24 vai. laiko. Sku-j 

iai nuvykstu pas J. Matulionį
i K luną. Liepia eiti. Pildau an- • 

ų 1 ketą. Nešu į ministeriją. Priima. I 
ii.-’ u skyriaus viršininkas &iu- 

Vyrai, gelbėkim Lietuvą!”

I

I

kia
Aš sėdėjau prie visų valdžių ka- 
’ėjiire. (Jis liaudininkų studen
tas.) Priimtas. Organizuoju per- Į 
sonlą. perėmęs du dvarų cent- j 
rus — Gižų J. Prapuolenio ir 

Ausiniškų palivarkąra UT i Apiiliaus.
Buvau Lietūkio paskirtas Vii- oerleidž-a dėdukas J. Barščiaus-

kas. Pasikviečiu žydeli Zlotnin- 
Žiedui“ statė mėsą, 

gyvulius. Dar pakviestas vienas 
studentas iš Punsko. Reikia bu
halterio. Prašau Piunovo man iš 
kooperatyvo perleisti J. Taraso- 
ni, atsargos kapitoną, bu v. pulk, j 
Matulionio, apskr. komendanto 
oadėjėją, kuris buvo mano bend
radarbis “žiede”.

“Ne. Jis bus deportuotas į Ro
kiškį ar Kaišiadorį”. (Išvežė į 

ą, grįžo su J. Kreivėnu po 
didelis j 16 metų.)

.patriotas Piunov mane saugojo j 
nuo arešto. ■ *r pranešu J. Matulioniui. Jis ]

•' Pagaliau, po poros savaičių man atsako, kad “nežinia kur 
nuvykau į Vilkaviškį, nes pra- tiesa, kur gandai”. Nor Piuno- 
51go ir dienos, ir naktys. Einu vas man uždėjo pirštus ant lū- 

: aš rvžausi gelbėti nekal- 
tus žmones ir informavau savo 
vadovybe Kaune. Nereagavo.

Parvažiuoju ir užeinu Į ban
ką. Viršuje partijos būstinė. 
Prisistato man V. Draugelis. Esą

kariškio aps. kooperatyvų 
pirmininku, suprantama, 
mano 
krautuvių
vyzdžiui.

Fravedžiaunorą.
nacionalizaciją.

s-gos
prieš j ką, kuris 
žydų 

P;-
Vilkavišky perėmiau 

už 2 milijonu litų, nemažai Ky
bartuose, Virbaly, Pilviškiuose.

$ * *
- Po kiek laiko komunistų par
tijos sekretoriaus buvau nuša
lintas. Porą savaičių buvau pri-
verstas slaptytis, nes mane ke
pino suareštuoti. Bet ] 
Sekretorius,

suareštuoti.
baltgudis,

:■ v;

partijos | S bi

Išsigandęs važiuoju i Kauną 
' ir pranešu J. Matulioniui, 
man atsako, kad

Su draugais Vytauto gatve. Už- pu, bet 
bėga už akių apsk. viršininkas 
Skrebūnas. Siunčia pas partijos i 
sekretorių P i u n o v. Nueinu. 
hKur tu prapuolei? Man labai 
reikalingas, nes organizuoju gy-
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AUKŠTOS ATMINTIES

MARIJA BEKEKYTĖ JODKIENE
1904 m. gegužės 4 d. lietuvė gimusi Rygoje ir 1981 m.

3 vai. popiet Lietuvių Tauti-šiandien, balandžio 21 d. 
nėse kapinėse.

Ji buvo mylima žmona Nikodemo Jodkos, gimusio
1895 m. lapkričio 1 1 d. ir mirusio 1970 m. balandžio 3 d.

Nuliūdusi duktė ALMA MARIJA JODKAITĖ
3fSE

(R) Lietuviu Bendruomenės Garbės Pirmininkui 
ir tauriajam lietuviui

Dr. ZENONUI DANILEVIČIUI mirus 5

jo žmoną dr. JOANĄ. dukteris: RITĄ Fernandez, DAINĄ 
Dumbrienę ir sūnų LINĄ 
muc'sius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
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Boruta po 12 metu Sibiru kan-1 
člų dirba Rokų plytinėje ir gy- ‘ 
vena su šeima.
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DR. DANILEVIČIŲ ATSISVEIKINS ŠIANDIEN

h<

3

wta

šiandien, antradienį, balandžio 21 d., 7:30 vai. vakaro
Petkaus Marquette koplyčioje įvyks atsisveikinimas su ve-

♦ *’’«T** •

lioBiu-*dr. Zenonu Danilevičiumi. Visi velior/ci
artimieji kviečiami atvykti į ruošiamą atsisveikinimą.

“aš paskirtas tau buhalteriu”, 
šaukštai po pietų. Susiformavę, 
mes kontoroje V. Draugelio vi
si privengėme. Jis jautė. Bet 
buveine visi labai oficialūs, ko
rektiški tarpusavyje.

Vienas iš bendradarbiu Albi
nas Girniukaitis man pranešė 
apie karą. Man gaila jo, jis pri
klausė partizanų daliniui Kazlų 
Rūdoje. Slapstėsi. Berontas, bu-

j leido ji sušaudyti, nors J.B. nu- 
* vazaivo jo gelbėti.
ii

vęs jo karo policijos viršininkas,

sk jjt

1941 m. birželio 22 d. naktį

I

Vėliau gen. K. Musteikis ma
ne paskyrė Vilkaviškio apskri-1 
ties vyresniuoju inspektoriumi ( 
tikrinti prekybą, pramonę ir • — 
amatus...

I
LES

* %

i
o

* ♦

Vytai, buvai mano pavaldinys 
kritiškose valandose. Tebūna 
Tau lengva svetima žemelė! Pri- j

• • • 1 “1

j
,al ‘

savo maldose, f 
nes Tu buvai santūrus su mu
mis ir pareigingas. Vėliau Tu 
niekam nekeršijai, nors turėjai 
valdžios! K. P.

siminsiu Tave

&*<
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Kernai, Žemi — Pardavimui 
JKAL ESTATE FOR SALS *

. Narnti, Žemi —
I REAL ESTATS FOR SALII

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS ĮMOK ĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

•ii?
ii
M

Į

Library of Congress Gr.
Periodical Division

D. C. 20540

VOL LXVIII

— Ponia Anastazija Mackus,
Amerikos Lietuvių Tarybos Cle- 
velando skyriaus valdybos nau
joji sekretorė,užsisakė Naujie-

• nas vieneriems metams per mū-
v i 20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo-

BUTŲ NUOMAVIMAS
> MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RUSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

i
t

*1

i

I

‘su bendradarbį ir Alto valdy-. EVANSTONE o butų mūrinis,
* . . ..vi vridzidi uxidiAy Ldo- ZA.1
• bos narį K. Karalį. Dėkui uz ninės ir universiteto. $130,000.
; dalyko supratimą. Kviečiame 
į jos pavyzdžiu pasekti kitus tos 

s draugai ir j organizacijos narius ir pareigu-j 
I nūs.

— Dėkui A. Sederavičienei iš 
j Omahos už nuolatinę paramą- 

Prasideda žydų areštai. Man ’ Dėkui už sveikinimus ir gerus 
iš anksto pranešė pavasarininkų linkėjimus švenčių proga, taip 
veikėjas J. Rainys. Jį tuojau pat už $30 auką.
gestapininkai Eitkūnuose sušau- Į 
dė. nes jis perdaug Gestapo pa-; T . x , =: cago, Ind., pratęsdama prenu- 

* ! meratę, savo gerus linkėjimus

Seminarijos rūmuose žydus į 
"šerenge” —t atima!

* * *
i
i

— Teresė Degutienė, East Chi- j
slapčių žinojo.

*

varė per 
brangenybes,

j

; atlydėjo $25 auka. Dėkui.

— Apoh A. Skopas iš Cicero

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

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

t/

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

-DĖMESIO
| 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 

Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

DĖMESIO

Liability apdraudimas pensinin-

'^/jįshinytoo,

įsų LIETUVIU LAIKRAŠTIS UŽ JAUTOS LAISVI

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Price 25c Chicago, Ill. — Trečiadienis, Wednesday, April 22, 1981

JJr Th» First and Gr&aest
Lithuanian Dailų in America

The Lithuanian Daily News
Published by The Lathuamaa New* PutUūhing Co.» lac.
į 1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608

HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States f.
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VLAD. LENINAS SIŪLE ATIDUOTI PABALTI
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PREZIDENTAS REAGANAS VYKDO 
ŽADĖTA EKONOMINE PARAMA

t 4-

SUSTARDYTI VALDIŠKI LEIDINIAI
PRIVAČIOSE BENDROVĖSE

WASHINGTON, D.C.— Prez. 
Ronaįd Reaganas, vykdydamas 
rinkiminius pažadus mažinti fe- 
dęrąlinę biurokratiją ir taupyti 
mokesčių mokėtojų pinigus, pir
madienį sustabdė vaizdų ir gar
sų kasečių gamybą,.taip pat visų 
leidinių bei pamfletų spausdini-

L

LAIVYNAS PADENGS 
NUOSTOLIUS

WASHINGTON, D.C. — Ba
landžio 9 d. rytų Kinijos jūroje 
JAV laivyno povandeninis lai
vas George Washington, kilda- 

. mas į jūros paviršių, nuskandi-
m, privačiose agentūrose. ISiu-.^. y kvbt,p w Xis_ 
džeto direktoriaus padėjėjas Ed-1 - 
win Harper pareiškęs spaudos. T
džeto direktoriaus padėjėjas Ed-

konferencijoje,. kad administra
cija iki šiol per vienerius metus 1

sho Maru, Žuvo laivo kapitonas 
..• vienas jūreivis. Gelbėjimo 

į darbus sunkino lietus ir migla.

..  —■ ■ —- I ------------------------------- 1

TRYS LIBERIJOJ MATO
MOS FOTOFRAFUOS LEBANON /TURKEY LENINAS SUTIKO ATSISAKYTI

UKRAINOS, GUDIJOS, SIBIRO
WILSONAS ATSISAKĖ ■ PRIPAŽINTI KOMUNISTINĘ 

VALDŽIĄ, BET VOKIEČIAI JĄ PPJPAŽINO

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
l Vengrų kilmės istorijos profeso
rius Eugene Gonda, sulaukęs 
72 metų, atspausdino “Versalio’ 
konferencijos” knygą. Jis kalba 
apie Vladimiro Lenino, tuometi
nio Rusijos valdovo, pasiūlymą 
prezidentui Woodrow Wilsonui

> palikti visą eilę nekomunistinių 
Į valstybių, bet prašė, kad Ame-

€

5 į
SYRIA'

BONA, Vokietija. — Pernai 
Liberijoje įvyko perveYsrnas. Jį 
suruošė Liberijos kareiviai, va
dovaujami gabaus seržanto’.

Už kyšininkavimą ir krašto 
išdavimą pirmiausia birvo teis
tas ir sušaudytas buvęs prezi
dentas William Tolbert Pp to, 
panašaus likimo susilaukė kiti 
ministerial, praturtėję valstybės 
sąskaita. Jie buvo nubausti mir
ti. Visi ministerial buvo išvesti 
prie stulpų. .Sukviesti sostinės 
gyventojai, atvestas kariuome
nės dalinys. Visiems perskaity
tas sprendimas, kad ministerial 

’ 'šaudomi už kyšininkavimą ir iš
davystę užsieniečiams.’

Ministerių sušaudymo foto
grafijos parodomos kiekvienam 
valstybės tarnautdj.fti.ir pataria
ma jam kyšių neimti.
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JAPONAI NEPRIŽIŪRI 
PAVOJINGOS RADIACIJOS

TOKIJO. — Japonijos vyriau
sybė įsakė ištirti visas atomo jė
ga varomas elektros jėgaines, 
nes vienoje rado neprižiūrimas 
pavojingas atomo atmatas.

' Tsurugos jėgainėje buvo išbė
gusios pavojingos dujos ir at-

^©DAMASCUS

Baary®

g
As Sinrcrit

r
Į rika pripažintų Lenino vadovau-
i jamą komunistinę Rusijos vyJ matos ir įmonė nesirūpino im- 
j riausybę ir suteiktų tai vyriau
sybei didelę ekonominę paramą.

Leninas siūlė atiduou i-abal-
i tijo valstybes, Archangelsko sri-* . • -r -r r

faH ta
%. į nCTPE

Xį J
tis reikiamų saugumo priemo- 

Įnių. Prekybos ministeris Roku- 
suke Tanaka savo pranešime 
parlamentui apie įvykusią nelai
mė davė aiškiai suprasti, kad 
ateityje tokie incidentai nebus 
toleruotini.

r*.’.<V. .‘.-3 
z-.-Sy.į-žJvien vaizdo bei garso' priemo-1 Laivyno sekretorius John F.

• ’ 'T ”1 T * ’ • Y • •' • v oISRAELGENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, jnedžio 

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FSTING1S CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenut 

Tel. 776-8505

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

kurias buvo pri- ’ parėmė Naujienų leidimą $25 ■
versti atsinešti kartu su savimi. • anka. Dėkui už ją ir už vertin-1

1
Tuo reikalu jums gali daug

I
Avienas kitas žydas iš vadevau- gą bendradarbiavimą. j

Marijos aukšt. mokykla j padėti teisininko Prano ŠULOpusės buvo nušautas. 
Suprantama, dabar viską valdė
jančių

„ , ’. . ... ‘ .. paskebė garbės mokinių sarašą. ■ naT.nnxfa _ ■ teisė i nGestapas. Mieste kilo panika. • ę , paruošia, teisėjo
Visomis galimomis priemonėmis: 

gelbėti areštuotą savoį (apie 3.30 vai. ryto) vokiečių • šo'kau
eskadrilės skrenda atakuoti ^So-1 kolegą dr. P. Jašinską ir K. Pri-
vietų bebėgančių armijų. Albi
nas mane gana tiksliai informa- 

j vo. Pranešiau savo draugui sa-

I 1 
jf 

■
-5

h vanoriui Al. Micutai. Jis spėjo 
• išsikasti apkasą. Aš pamigau.

>1: Jji

I Nauja vietos administracija.
■ Apsk. viršininkas P. žemaitis, 
; aps. policijos vadas Vytautas 
j Draugelis. Susitikęs sveikinu
i Jis lyg ir privengia su manimi

11 kalbėti.' Burmistrai, nuovadų 
viršininkai — visi tautininkai.

I 
1

su šeimomis, bei kilus arti-

(R) LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
CENTRO VALDYBA

. Jame tarp kitų yra:
; Augustyn, Marija Shuminaitė.

Alphonse
Marilyn yVgLLs peržiūrėta, “Sūduvos’’

I T C f T A ___ _______

? Marija Abromaitytė, Rita Stu-

dotką, nes ‘kritiškiausiu mano1 
gyveninio momentu jie išgel
bėjo.mane. •

kaitė, Neringa Žadeikytė, Kat-
• hy Sidagytė, Shirley Žilvitytė.. 
j Eivyde Eitutytė, Jill Šadauskai-
' tė, Linda Didžbalytė, Laura Put- 
1 rirdė ir Renata Variakojyjė.

i

apmušimai. • Staliaus darbai, ce
mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita. 1
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APOLONIJAI ŽYGIENEI mirus,

jos dukroms: LAIMAI su vyru Jonu Vaičiūnu, GRAŽI
NAI Sakevičienei su šeima, DANUTEI Baltutienei su 
vyru Aleksu, sūnui VYTAUTUI su šeima, seseriai 
VIKTORIJAI ir broliui ANTANUI nuoširdžią užuojau
tą reiškia

(B) LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
CENTRO VALDYBA

PASSBOOK 
SAVINGS.., 
ths best way ts sayvegularty!

Jai 
Coapaiaded 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UPT poz

nėms. išleisdavo virš $100 mili- Lehman Jr. pirmadieni pareiš- 
jonų. Neįmanoma tiksliai. ap-|kė, kad JAV prisiima kaltę 
skaičiuoti, kiek buvo išmokėta ir pažadėjo atlyginti nuostolius, 
už spausdinimą įvairių leidinių'. Kvota vedama' Guamo bazėje. 
Jų nauda, kaip ir leidinio apie i Japonų advokatai pareiškė, 
organišką daržovių auginimą, į kad už 1,200 tonų laivą,, bovel-

< |nos krovinį ir žmo'nių nuosto- 
liūs suma sieks $4.2 milijono.Reaganas . _____

©ungė.;ąijs.š.tą 'bėgį, ^vo visos r^BĄ J?ĄLEIDQ KETURIS, 
ekonominės programos propa- rAMERIKIEČIUS

___ KURI OCCVNtDz
I /® AMMAM

JORDAN
Mg Of^RUSAUMS

...

i tį, Gudiją, pusę Ukrainos, Kry
mą, Kaukaza ir visa Sibirą, kad 
tiktai būtų pripažinta komu
nistinė valdžia likusioje Rusijos i 
dalyje ir Vakarų Europa bei į 
Amerika suteiktų ekonominę,ir

i

Japonų advokatai pareiškė,Jų nauda, kaip ir leidinio apie! 
organišką daržovių auginimą, J 
yra abejotina.

Tuo tarpu prez.

ISRAELATLANTOJE VĖL RASTAS 
LAVONAS

r Ai Mt — Bob Spears ir Bridget Pow 
Barnstable, Anglijoje, šokoliūs suma sieks $4.2 milijono.E

\
iš 
dįsco 349 valandas. Kiekvieną

Įll rilvt ru « i ^UNITED ARAB REP,išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje. 
1729 South Halsted St., Chica- 

60608. Kaina -$3.00.

ATLANTA. -
ChaltahooCTiėę upėje,rastas la-

Pirmadienį (EGYPT) Igg l MJLES finansinę pagalbą jo vyriausybei, ^aląndą jiems buvo leista. 5 mi-ęš^fe'apiįraust^į

. arvydaSskiela
6557 S. TaWhdrr Ayenžfe’ 

.' i , iChicč^o, IL 60629 s

ekonominės program Os' propa
gavimui. Viceprezdentas Bush j

lininkų Southern Methodist uni- Į bos pakrančių apsaugos laivas
versitete, Dalias mieste. . Jis ’ sulaikė Kubos

AMERIKIEčIUS Gnnda: tvirtina, kad 1919-me
tų pradžioje prezidentas AVilso- 
nas buvo pasiuntęs į Maskvą 
diplomatą William .Bullitt, kti 
ris praleido Maskvoje 6 dienas 
ir tarėsi su Leninu apie sąnty 
fairąsu Ąrųerika ir Versalio kon- -y-* * - “'T’-

Tereiręyon bevažiuojančiais Va-

nu L s pailsėti.vonas. Manoma, kad lai yra Mi
chael Cameron McIntosh. Jis yra 
24 metų, su policijos kriminali 
niais rekordais, dingęs prieš tris, 
savaites.,
v. fakToeKinebėi

Sirijos karo jėgos bando išmušti falangistus iš Bei
ruto, bet jiems nevyksta. Sirijos artilerija griauna 

senus Beiruto kvartalus, krikščionių apgyventus.

HAVANA. — Sekmadienį Ku-kalbėjo 2,000 studentų ir vers-į — Antradienį aukso uncija 
kainavo $458.^o, li❖ * *

Tautininkų vadovybė į koope-
“žisdas” manęs nepri

ėmė, nors terr buvau atsakingo- te aukšt. mokyklos garbės mo-
i kir ių sąraše.

-- J. Bubulienės vadovauja- kūnas, ir kas yra gimę iš Dva-

ra t v va
i

- - Sue iucaite yra Immacula- Į KAS YRA TAS UŽGIMIMAS 
Iš NAUJO?

se pareigose daug metų.
Ministers Darnusis paskyrė ■

Palemono plytinės direktoriumi.1 rp.Js ^u];narj4OS kursus Toronto sios yra Dvasia. Nesistebėk, kad

Plytinė ėjo pilnu tempu.!
Man padėjėju davė inž. J. Boru
tą.
Dirbo 2,000 darbinnikų. Inž. J

GC i

č'

i “Kas yra gimę iš kūno, yra

sea us for 

, financing. 

AT OUR LOW RATS

Lietuvių namuose baigė 27 kur- 
s^.ntės. Sėkmingi kursai buvo 

Į užbaigti iškilmingu balium.

— Toronto skautija stovyklaus 
rugpjūčio 8-22 Romuvos stovyk
lavietėje. Stovyklai vadovaus V. 
Skrinskas.

iNCOMf-k><> - •V'.-:'-- ■

Į

A

£■

s

IsS

^Mutual Federal
SavirigsandLlDan

W WEST CERMAX ROAD
Pliti Xazikaeskai, Prer&st

— Pianisto Antano Smetonos 
balandžio 

25 d. 8 vai. vak. Lakeland kole 
gijoj, Mentor, Ohio.

— Daytona Beach Lietuvių 
klubas išrinko naują valdybą:

Romualdas Žemaitis — pirm., 
Genė Sincky-vicepirm., 
Zdaržinskienė-sekr., Povilas Blo

I žvs-ižd., Juozas Bartkus—ren- 
j ginių vadovas, nariai Jurgis Mie- 

■ žaitis irAndriejus Bružėnas.
i
j — Zarasiškių Klubo pavasari 
' _• i__ ________ moi

i
i

koncertas ruošiamas

tau pasakiau, jūs turite užgimti 
‘ iš naujo”. Jono 3:6,7.

Pasiklausykite šic's svarbios 
programos šiandien 8:45 vai. 
vak. radijo banga 1450 AM per 
'‘Lietuvos Aidus”.

Penktadienį 4:23 vai. popiet 
per Sophie Barčus radiją išgir
site “Toks lokį užjaučia”.

Būtinai pareikalaukite greitu 
laiku išeinančios naujos knyge-

A. T V E R A S
Laikrodžiai Ir brangenybės 

Pardavimas tr Taisymu 
2646 West 69th Straat 
Tai. REpublIc 7-1941

i
|
I

Dalias mieste. . Jis sulaikė Kubos teritoriniuose 
kvietė visus amerikiečius palai- vandenyse keturis JAV laivyno 

minę programą, į kuriąJeina ir jojančius Įprh^Same latv^f^^; 

tris metus. Mokesčiu- m^inįmo jusio Guantanamo Ilzėje. Pir- > 24-ojį. jauno negro mirtis Atlan- 
’ . r- * V' f T A . /.i**/:' - - įi-.j,. . « T 1 v 1

kyti visą prez. Reagariri.-.ekono- jūreivį- jaukiojančius^^ye
---------------j. - - J... -X .

30% mokesčių’sumažinimžte per Jie yrą iš laivo Raftįąh, apsistos

planas užkliuvomadinį-^g^vo.'palefegJr per- 
and Means komitetu’^Bįokra- duoti JAV^plbtnatineT^isųai 
tams pasiūlius ,savd. plapą.: Vė- Į Havanoje.- Per naktį jie^bųyp'
and Means komitetu <ipiftok«a- duoti JAW'riip}pt(iatine^taisiįai

liau viceprezidehtks Būsįr k‘ąį-Į saugojami privačioše.;patalpose.
bėjo Raleigh; Prekybos Bumų Guantanamo, bazės pąreįgūnai

t

Ona

lės “Užgimęs laivas”. Prisiusime 
dovanai. Mūsų adresas:

- Lithuanian Ministries,
P. O. Box 321,
Oak Lawn, Ill. 60454

f M nariams ir jų svečiams North įspėti nepažeisti Kubos teritori-

Juozas

' nis banketas įvyks 1981 m. ba- 
j landžio 25 d., šeštadienį, 7:30

ENERGY
WISE

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenut, 

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

J

I II III -I l»> WHIW PM

M. i I M X U 5

Kūisry FubBc
INCOME TAX 5ERVICI

<159 S. Maplewood. T«I. 254-7451 
į Tiip pat daromi vertimai, giminių 

iškvietimai, pildomi pilietybei pri- i
6ym»i ir kitokį bUnkil. J

"1

1.
I

CHICAGO, ILLINOIS 6D6GI 

Phone t Vlrjlsla 7*7747

BXTSSi Moa.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-X

SIEVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1S05

j landžio 25 d., šeštadienį, 
j vai. vakaro. Vyčių salėje 2455 
‘ 47 St. Bus šalta ir šilta vaka- J
j rienė ir turtingas dovanų pa- 
j skirstymas, šokiams gros pui-

I 
I

I

! ----------- 1 - —1 . - ■ ■ ■ ' — '■ -

kus orkestras. Visi kviečiami 
dalyvaut. Auka $10., studentams 

’ — $6 Valdyba prašo bilietus įsi
* gyti iš anksto paskambinus tel.:

«=3

į: HE 4-7916 arba 434-6155.

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVES DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti)

Organize carpools to 
save gasoline.
Doni be a Bom Loserf

šv.

Homeowners poucrs s

NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 
IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonaoti darbo valandomis

421-6100
2

>^HMliiiiiiiiiiiiiiiiiiliiuiiiiiiiiHiiiiiinliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnjiliillifi ’iTITniiiiliiiAi/^ Jienose.

— JAV LB (R) Cicero Apy
linkės valdyba .š. m. balandžio 
mėn. 26 d. 11:45 vai. ryto ren
gia Jaunimo kultūrinę popiete

Antano parapijos salėje.
1500 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti.

Valdyba

— Juozo Ka.pacin.sk o atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chiea- 
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216 
psl., kaina $7, gaunamas Nau-

(Pr.)

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

Zipohi, Agenf 
nW/! W. 95th SI ’ 
Ev«rg. Perk* III. 
4O64X - 424-U54 l

State fy!i^»e<W

»♦«*?

iru

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

t
MKJ

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt* 
iki 6 vai. vak. SeJtadleni nuo 

9 vai ryto iki 12 vaL d. 
Ir pažai suaitarima.

TeS. 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street 

Chicago, m. 6062)

6 — Nanjieno*. Chicago, 8, I1L Tuesday, April 21, 1981

- Carolina valstijoje. Ten jis pa- nių vandenų. 
A ——- j ■ ---------------

NESAUGUS MARŠKINIAI

Atšaukiami vartotojų nupirk
ti bei dar neparduoti 40,000 šil-

kad nėkontfoliudjainareiškė, kad nekontroliuojama 
infliaęijaYx.]abiausiai - pakenkia 
mažų pajamų asmenims-. Jis^ra- 
gino amerikįečių5;'paVėiktidegis-įno amerikįėčiųš;"paV;6LktvIegis-
latorius, khd jie palaikytų visą 1 
prėz. KviaįjL _

mediciniško ap-
Mcln- 

Tai
žiu re j f mo ' d.uc"m en i n lis, 
tbsh buvotbsh pasmaugtas.

tos ^Krėsle. Jo lavonas buvo la 
bar sužalotas.

-— Chicagos viešųjų mokyklų 
superintendente Ruth Love ne
teko asmeniškos apsaugos, nes 
ji pareiškė nepasitikėjimą poli
cijos departamentu.

ir siuntimo išžinama $5.99
laidos.

Juos reikia siųsti: Grace In-ius, Kaa jie P«dlK^ '. tų marškinių, žinomų sweatshirt
. Reagano ekbnominj p aną. var(ju jįe yra gaminti Kinijoje ternatio'nal Apparel, Inc., Room 

I ekonominio plano propaga-’ir neatitinka Amerikos standar- 7401, Empire Stale Building,

tas Gerald R. Fordas; Antradie- smarkiai dega. Pirkusiems grą- NY 10001.

j.' . . . , I
vima įsijungė buvęs ^preziden- tams, nes greitai užsidega ir

nj prez., Reaganas pakvietė į 
Baltuosius Rūmuš' devynis gu
bernatorius,, prašydamas juos 
palaikyti jb mokesčių -mažinimo 
planą. Tai buvo pirmasis prez. 
Reagand pasitarimas po kovo 
30 d. pasikėsinimo jį nužudyti.

Paskutinėmis radijo žiniomis 
susitarta dėl mokesčių mažini
mo plano. Jis bus vadinamas ne
partiniu, o jį rems abi partijos.

i

—- James Brady, buvęs Reaga- 
spaudos sekretorius, gerėja. 

Jo temperatūra pirmadienį buvo 
pakilusi nuo vaistų, bet ne nuo 
ligos. Jam dar teks ilgokai pa
būti ligoninėj, kol jis pasitaisys.

no

KALENDORSLIS

Balandžio 22: Soteras, Kajus
Eikė, Jundė, Viligailis, Naglis. 

" Saulė teka 5:61, leidžiasi 6:38. 
Oras debesuotas,' gali lyti.

350 Fifth Avenue, New York,

o

!»

i

Prezidentas Reaganas per Velykas prašė buvusį prez.

’’ž

I 
t

i®

i

Gerald Fordą padėti jam pravesti ckdnoniihį ‘progra
mą. Buvęs "prezidentas pažįsth bi&ieVriiig ir Kongreso 

atstovus. Jis bus naudingai ‘jfreajflėstgainit. «

SIRIJOS ARTILERIJA GRIAUNA 
RYTINĘ SOSTINĖS DALU

' PALESTINIEČIAI NUŠOVĖ IZRAELIO ARMIJOS MAJORĄ, 
PADĖJUSI KRIKŠČIONIMS GINTIS LIBANE

BKIRUTAS, Libanas. — Siri
jos artilerija smarkiai apšaudo 
rytinę Beiruto dalį, nuo senų 
laikų krikščionių apgyventą. Si- 
rijo's kariai griauna krikščioflįU 
priemiesčius, bet patys neturi 
drąsos įkelti kojas į Libano sos
tinę.

Zahlės sritį, esančią tiktai 
6 mylių atst urnoje nuo Sirijos 
sienos, taip pat apšaudo "iš sun
kios artilerijos, bet Į miestą dar 
nedrįsta įžengti. Falangistai yra 
įsitaisę olose ir gali atidžiai sek
ti artėjančią artileriją. Sįrijie- 
čiai turi apsupę Zahlę, bot krikš 
čionys turi svarbius strateginius 
punktus ir neįleidžia sirijiečių.

Izraelitai padeda
krikščionims

siryžusies kovoti už demokrati
nę Rusiją, Kaukazo srityje jau

karų Europos valstybių atsto- buvo sudarytos nepriklausomos
yais. >fą pasiūlymą diplomatas
Bullitt,'5 prezidento Wilsono pa

pa rvežė i Pa-silfsfąš pMaskvą,

esančią

Izraelis padeda Libano krikš
čionims vesti kovą prieš sirijie- 
čius. Libano’ krikščionys yra pa
siruošę vesti kovą, bet jiems 
trūkstą ginklų. Izraelis padėjo 
ir rengiasi ateityje padėti, liet 
izraelitai nori patirti, kur ir ko 
kios kovos vyksta.

Izraelio kariuomenės majoras 
norėjo pamatyti kovos eigą. Pie
tų Libane jis pateko į palestinie
čių artilerijos ugnį, nespėjo su
rasti užuovėjos ir buvo užmuš

Į tas. Izraelio karo vadovybė ne
skelbia žuvusiojo vardo. Pir-

I tniausia praneš artimiesiems.
To paties apšaudymo metu 

vienas kanuolės sviedinys patai
kė j Amerikos vicekonsulo Stevė 
Patterson namą ir sužeidė vice
konsulu. šovinys išdaužė namo 
langus, o stiklai palaikė. į vice 
konsulo kirkšnį. Jam suteikta 
pirmoji pagalba tr po do išvež
ta* j ligoninę.; i į-'• — • • *

PATARĖ SAUDI ARABIJAI 
NESIKARščIOUTI < -

WAŠHTN^TON< D.C.Sek- 
ręloriįusr ^lexahxler J Jai g patarė

v’-t -r '

vyriausybės at-

ryž^i, ir ^Išdėstė Wilsonui, bot 
tuometinis .JAV prezidentas pa-
šiūjymą atmetė.

Ė&vo daug rašyta apie Versa
lio." konferėnciją, bet apie Bul

Saudi Arabijos 
stovams nesikarščioti, kad ne
nukentėtų visas reikalas.

Sekretorius Haig, būdamas J 
Saudi Arabijoje, pasirašė su 
valdžios atstovais sutartį, įparei
gojančią JAV vyriausybę par
duoti Saudi Arabijai specialius 
radarinius lėktuvus, padedam- į 
čius apsaugoti valstybės sienas. 
Be to, susitarta parduoti jai 
prieštankinių šovinių.

Izraelis 
tarimą, pakėlė aliarmą. Izraeliui 
artimi senatoriai pasipriešino. 
Jie įrodinėja, kad radarinių lėk
tuvų ir

pasirašė

‘ ' I

Uito kelionę i Maskvą ir apie 
I^enirio' prašymą pripažinti ko 
munistinę. vyriausybę i...

į meto nebuvo paskelbta. Iš Gon- 
dos paskelbto dokumento maty- 

kad Leninas sutiko atsisakyti 
nuo tų sričių, kurias 1919 metais 
jo vadovaujama vyriausybė kon 
troliavo. Sibire dar buvo galin- 

; gos rusų jėgos, kurios buvo pa-

patyręs apie šitą susi-

prieštankinių šovinių | 
pardavimas yra payojingas Iz- [ 
raeliui. žydų kariuomenės vadai !

kad Saudi Arabija | 
galėtų išnaikint; visus Izraelio '
įrodinėja,

tankus. Gerianti generolai lz 
raelio neap^inf. be tanku

Sekretorius Haig įtikinėja S. 
Arabijos alslovus, kad reikalas 
nėra toks^ pavojingas. Pačiam
Izraeliu? naudinga, kad Saudi 
Arabija būtų gerai gtnkluota.ia?

valstybės, pasiryžusios tvarky- 
demokratiniais pagrindais, 

Lkraina kovojo dėl nepriklauso
mybės, o Pabaltijo valstybėse 
jau buvo sudarytos nepriklau
somos demokratinės respubli
kos. Tuo metu prezidentas \ViL 
norias dar palaikė gerus santy
kius su rusų jėgomis, kovojan
čiomis už demokratinę Rusiją, 

iki šio j ° Archangelsko srityje buvo di
deli Amerikos karo medžagos 
sandėliai, skirti rusų vyriau
sybei.

Wilsonui nepripažinus Leni
no vyriausybės, vokiečiai pir
mieji pripažino. Jie pasirašė 
taikos sutartį Lietuvių Brastoje 
ir pasiuntė savo ambasadorių 
Mirbachą. Daugelis rusų nepri
pažino Lenino pasirašytos su
tarties su vokiečiais, o kai Mir- 
bachas važiavo savo vietos už
imti, tai rusų jis buvo nušautas.

Leninas buvo sutikęs sūdan ti 
Pabaltijo, Ukrainos, Kaukaz

tis

skirti rusų

-M''-r Oi- m
apramino atvykusį. Saudi Ara- Į Woodrow Wilson, buvęs JAV

pajėgi pasipriešinti Sovietų ka
ro jėgoms. ’

Valstybės'1 sekretorius A. Haig

ir
į Sibiro nekomunistines vyriausy*
bes, nes Versalio konferencijos 
metu jis tų kraštų nekontroliavo. 
Bet kai sustiprino savo karo jė
gas, tai pradėjo kovas del visų 
tų sričių. Kovų jis nebaigė, kol 
minėtų kraštų nepavergė, 
buvo pripažinęs 
Lietuva, bet kai p
tai Lenino įpėdiniai Lietuvą, 
Latviją ir Estiją užėmė prieš 10 
metų. Gruziją, Azrrbeižaną ir 
kitas Kaukazo tautas 
vergė. Didelė dalis be 
nin pirma negu lietuviai.

JAV pripažįsta komunistinę

Jis 
nepriklausomą 
as taikė proga, 

Lenino įpėdiniai

rusai pa- 
go užsie-

valdžią, bet nepripažįsta komu-prezid nttta, pradėdamas Ver- 
pasiunlė 

Amerikos -diplomatą William 
Bullitt pasitarti su Leninu. 
Misija buvo slapta. Tiktai da
bar istorikas E. Gonda paskel

bė žinias apie tos misijos 
tikslus.

bijos ministefj, kari Visas reika
las gali kiek užtrukti, bet Saudi salio konferenciją.
Arabija prižadėtus?gu)klus tik
rai >gaus. i

— Jačkie Kenriedy Onasis
statosi puošnią reziįenciją M ar- j 
tha Vineyard apylinkėje.

w ' "v l

Uctuvos, I.atvi- 
kitų pavergtų

nistų pavergtos 
jos, Estijos ir
kraštų. Sovietų karu jėgos įsi
veržė į Afganistaną, b. t JAV ir 
šiandien reikalauja Sovietų val
džią atšaukti savo karo jėgas ii 
pavergtų kraštų.

e
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rMODERNI MOZAIKA IK MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NER1MAVICIUS

DAR NIEKO BAISAUS
Pacientas psichiatrui:
— Bau susinervavęs. Mano t 

žmetna kalba miegodama.
— O ką ji sako?— Ji vis kartoja ir kartoja;

TOS DVI LIETUVAITĖS PIKTOS 
MERGAITĖS

Panele Gečyte, ką sudūmojai,
Kad šelmi PetronĮ pasidabojai?
Ar traukė širdelę tos sukaktuvės,
Kai skaudžią vergiją kenčia lietuvis?
Kamantus, mielas fiureris mūsų,
Į Lietuvėlę, pavergtą rusų, 
Siuntė durelę pasiviešėti: 
Ten jubiliejai, ko jai liūdėti?
— Glušas tas VLIKas. Prašė nevykti.
VLIKo pabartos, ėmėme pykti!
Mes pilnametės, mes lietuvaitės....
Tarė Gečvtė ir Kamantaitė.
Ačiū, tėveliai, už rūpestėlį, 
Ne už galvelę, kaip kopūstėli!
Auga dukrytės gražios, kaip liepos, 
Plūsta Bobeli tėčiams paliepus.

Bizūnas nuo Pacifiko

-- Tai nieko baisaus.— .Kaip tai? Juk mano var-• das. Vilhelmas! ,Sakau, kad nieko baisaus, kol ji sako “ne”, •X » ♦
NIUJORKIETIS ITALIJOJNiujorkietis turistas stovi prie Vezuvijaus ugnikalnio kraterio ir stebi kaip iš žemės gelmių dūmų kamuoliai aukštyn keliasi.— Tokio dalyko, tai jūs ten New Yorke neturite, — užkalbina amerikietį italas.— Neturime, — prisipažįsta; amerikietis, ,— bet mes turime 1 Niagaros krioklį, kuris per po-, ra minučių jūsų Vezuvijų už-Į gesintų!

* * *

CIIEMIKOS PAMOKOSE

Arėjas Vitkauskas

Priblaškė knygų. Privartė pogalviukų.
Perkėlė lempas iš visų kampų. 
Prikraikė aslą pilną popieriukų. 
Visur cigaretų primetė galų.
Užburbė net ausis ta jų kalba be galo — 
iš jos neliko nė vienos minties...
— Net širdis atkiuto ir džiaugsmu apsalo 
kai jie palinkėjo mums labos nakties...Tarybinės spaudos vaizdelis— Esu skaičiusi pasaką, kaip vojo, pliaukštelėjo rankomis ir žvejas sugavo auksinę žuvelę, kuri išpildė jo norus. Ar nepą-įnėgintuni ir tu sugauti auksinę

Magaryčios t Rhode Island Žmogaus tei- ių komisija įsakė grupei restoranų pakeisti Sambo vardą, ku- is yra nepriimtinas juodiesiems kostiumeriams.Čikagos mieste, Illinois valstijoje. Susirūpinę Washington Heights piliečiai susirūpino, kad ’lenas šunelis yra neklaužada ir nevykdo Įsakymų. Svarbiausia, kad jis yra juodas pudelis.
a Šiuos nemalonius dalykus užbaikime Runcės Dandierino eilėraščiu apie rusų ir vokiečių okupaciją:Dvi ’švilpynės- — Vienas tonas: f%a Berlynas, ten Maskva.K>s. nešvilpia ka’p jo ponas.Tam nusirita galva.

Kam vaidinti anglu lordą. T 
Kada tavo kvaila morda.
Kam lakierkas mums dėvėti 
Jei nemokame stovėti.

a£u.*:o balkio sausos normos liV nesaldinta, kava...Neatskirsi nė iš formos.Kur Berlynas, kur Maskva.
3 Iš San Francisco atėjo nemaloni žinia, kad hipių kolonijoje padidėjo sužeidimai, kai! kurie net mirtini, nuo sado-ma- t sochištisko lytinio s\ntykiavimo.S Dygių Teisių Motei ų organizacija pranešė Jungtinių Tautu generaliniam sekretoriui K. i Waldheimui. kad viena tos istai-! gos tamau-oja buvo lytimai te- rorizucjama. Nesakoma, kaip į tas teroras pasireiškė. <

Neria kilpą tau ant karklo: Lietuva, girdi, laisva. ekelb:a rojų kuria peklą Ir Berlvnas. ir Maskva.Toks ten draugas, toks ten ponas.Toks ir būdas, ka p spalva: Yims ra’idor;j<. kmo šėtonas. Kitas rudas, kaip šuva.
Siga Pašilytė

Seno bajoro didžiausias gyvenamo troškimas buvo, kad jo vienintelis sūnus tes:ų seną, storinę irgiminę. Ji^ nepaorastai go. kai vieną dreną jam sūnus) pasisakė e>as įsimylė.es ir no-{ ris sus tuokti, bet bajoro didžiu- ‘ Ii dž auvsmą lydėjo dar didės- > nis liūdesys, kai išgirdo sūnaus ; mylimo ;ios pavalę.gas atodūsis išsiveržė iš jo krū- • tinęs: į— Mano mielas sūnau! Tu ne- galr sn ja susituokti!— Kodėl? — nustebęs te.ra- į vosi sūnus.— Ach. ko

Žinomas šykštuolis profesorius per chemijos pamoką sako:- štai, matote šį penkių centų nikelini pinigą. Aš jį {leidžiu į šitos rūgšties - koncentratą. Kaip manote ar ne?Jokiu būdų. , vist stud eii-Į vą? Tu jau per senas mokytis.' kus, steigia muziejus, gauna pri- tai atsako choru.' Į- — Kodėl ?- Nes jeigu ištirptų, tamsia sininkai eina i mokvkla.
* w

— Maiki, žinai, kad aš einu — Tai reiškia, kad valstybė neturi kištis į meno daly'kus?— Valstybė remia meninin-- pinigas ištirps I į. mokyklą?K1.’ i — Kas tau, tėve, atėjo j gal-
tikrai jo nejleistum.

Smagu, kad nebereikia daugiau kiaušinių bevežioti.
MALONŪS ATSIMINIMAI

/inties reikalauji išmanęs’. Kaip žiaunai keršija jaunystės nuorėsiu iv pra-1 dėmės! Deja, ši mergina yra ta- gabingą 1 vo sesuo, nud/.iu
t;kr rrotiną

Sujudintas jaunuolis apie do t čvo 'kabinetą. Pasibaisėtiname dva<'n;'-mp dovyje jis blaškėsi no kambarius, kai netikėtai sus:- . Tai buvo vienintelė kuriai galėjo iš-re;kšti savo skausmą. Prislėgtu balsu j’S savo motinai papasakojo ap c savo meile panele: X ir susijaudinės špažino jai pt’C- žasft del kunos negali susituokti:— Tėvas rr;»n sakė, kad h yra 
sesuo

sako: i :4 j— Tada ndrėčiau žirklių. Paprastų siuvėjiškų žirklių. Laikas vestuvinį apdarą, anūkei siūti. Norėčiau ir mažesnių ir dides- ■ nių žirklučių — visokių namie reikia...žuvele, kiek pa tūno jusi, išniro paviršiun, žioptelėjo ir atsakė:— Negaliu išpildyti ir šito tavo noro. Nėra žirklių.— Išvirsiu tave, jei nieko negali, — supyko senelė.Kad tai ne visiškai pasaka, patvirtina kartais bergždžios kelionės po daugelį ūkinių prekių parduotuvių, ieškant kokio nors paprasčiausio" buitinio reik- mens. štai jaunavedžių pora, sumaniusi nusipirkti keptuvėje, niekur jos neras. Neras todėl, kad respublikos pramonės jų negamina, o nedidelis kiekis, gaunamas iš kaimyninės Latvijos, paklausos nepatenkina.

Ką darys senelis, išėjo pamėginti laimės. Ir atsitik tu man — sugavo jis auksinę žuvelę. Parnešė kibire namo ir sako pačiai:— Sakyk, ko norėjai — viską padarys, kad tik paleistume.Senelė iš džiaugsmo pliaukštelėjo rankomis, pagalvojo, pagalvojo, ir sako:— Norėčiau, žuvele, turėti gerą keptuvę. Ne auksinę — paprastą. Tik pateigia ir gerą, kad blynai prie jos neskrustų.Žuvelė išniro paviršiun ir sako:— Negaliu išpildyti tavo noro, nes nėra parduotuvėse keptuvių. Patys ūkinių bazės darbuotojai tokių Prašyk ko kito.Senelė vėl pagalvojo,
— Iš nuobodumo, sūnau, iš f vačių fondų meno kultūrai puo- nuobodumo. Visos bobos ir pen-( selėti, kad žmonės galėtų pasi- 1 naudoti kultūrine veikla. Meno vertybes sprendžia autoritetai, mokyti žmonės, ne mėgėjai ar masė. Pavyzdžiui, kai prancūzų ■ impresionistai prieš 100 metų atsimetė nuo Akademijos, publika juos pasmerkė, nesuprasdama jų kūrybos, tai dabar milijonus mokėtų, kad tik gautų jų paveikslus pirkti. Italijos meno j renesansą sukūrė ne publika, 1 bet to laiko genijai. Taip buvo ir su operos, muzikos renesansu.— Tu, Maiki, nuėjai per toli, j Man neįmanoma suprasti, ką tu j pasakei. Bet pasakyk man, ar aš • galėsiu vadintis dailininku?— Juk tu, tėve, dar nepradė- ■ jai mokytis, b jau klausi tokių j dalykų, kokių aš negaliu tau at-Į sakyti. Dabar ir jokios mokyk-1 los nelankę save vadina daili- [ ninkais.— Tai gerai. Aš tau vėliau pa- teisingiau. dailės, pasakosiu, kaip man seksis.— Linkiu tau sėkmės, tėve, i — Lik sveikas, Maiki.

* — Taf ko'kion mokyklon jūs j einate?i, — Tokioii, kur dirba Michel- angelus. Matai, Maiki, reikia kultūrą kelti. Modernistai pa- ! veikslus dirba tokius, kad išei- | na nei šis, nei tas: negali žinoti, kas čia pritepta, katė ar šuo?— Bet meno mokytis reikia iš jaunų dienų, reikia tam dar- j bui ir talento, pažiniino visuo- {tinės meno istorijos. Pagaliau reikia aukštesnio pagrindinio mokslo. Reikia išeiti bent ketu- ! rų melų meno universitetą. Cur- 1 ricūlum labai platus ir mokslo’ darbas yra sunkus. Baigęs kur- I sus gali gauti diplomą su baka-• lauro ar magistro laipsniu. Tada j būsi teisėtas menininkas.— Maiki, tu nupasakojai tą,s: — Atsimeni, mieloji Ade- ko mums nereikalinga. Mes nekaip šiame krūmelyje ant rime išmokti paišyti, to ir už-lęšio paties suolelio aš tave pir- tenka.na karta pabučiavau ir mudu! • Meno, „tavo motinėlė pigavd?! { gadintojų yra milijonai, kurie.Ji: Ir kaip dar atsimenu! kopijuoja kitų darbus ir parduo-Vargšelė motinėlė turėjo ;e tris valandas laukti.Ucš\ iu krizė c »— Rodė! neatsiranda daugiau anekdotų apie uošvienes?
lietu- da beverčius paveikslus. Tai į joks menas, bei tik nudažytas (“džonkas”.— Tu, Maiki, taip nešnekėk. Jeigu būtų “džonkas”, tai žmonės nepirktų. Ana, va, viena ponia, nė mokyklos nelankiusi, sa-Mat, dibar vedybos taip vo ’ paveiksIus parduoda kaip greitai suyra, kad uošvės niekam ik spėja įkyrėti.. .

Bato ė liūdnai parmetė akimis sūnų ir abejingu balsu pasakė:— Ach taip? — Ir gTiai susi- ^asčiu i te’e toliau; — Tu gali drąsiai susituokti su panele N.— Ką tu ka bi, mama?! Su avo seserimi?! .. .— Ji nėra tavo sesuo. — atsiliepė motina.— Kaip melavo? ta i r tėvas man

są parakė... — tę- Bet tie-a y n

lokių prekių neturi.pagal-

— Gal i rė motinakad tu nesi jo sūnus. . .

VERČIAU NEKLAUSKITESovietinės Armėnijos radijo stotis Erivan, be kitko, atsakinėja savo klausytojams į paklausimus. Vienas klausytojas paklausė: “Ką reiškia žodis “ka-> lastrofa?” iAtsakymas: “Į klausimus, lie- ’ čiančius sovietinę kolchozinę' žemės ūkio sistemą, nutarta ne- " atsakinėti!”
ŽINO NUO PRADŽIOSTeisėjas: — Ar liudininkas t matėte riša barnių eigą tarp šio vyro ir jo žmonos?Liudininkas: — 0 kaipgi, po'ns . teisėjau, nuo pat pradžios. Aš, buvau pajaunikis jų vestuvėse!'

TAI NUTIKO!

žiaunos ispa O
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blynus.Į — žmonės nežino skirtumo tarp tikrojo meno ir mėgėjiško darbo. Bile tik*jpatinka. tai ir perka. Krautuves pilnos urmu gamintų, tiksliau -- dažytų, patrauklių vaizdelių, kurie esmėje tiktai pigi dekoracija.— Maiki, tu,:gal liesą sakai. IkU mus moko geras mokytojas vakarinėje miesto mokykloje, kuris aukštus mokslus išėjęs. Kaip jis gražiai kalba apie meno' reikšme, net miela klausyti.’ Aš pirmą kartą tokioje mokykloje. Būčiau žindjęs, lai seniaiirtai, būčiau pradėjęs mokytis. Bet geriau vėliau, negu niekad.
—— Gerai, tėve. Geriau negukortomis lošti arba tavernoje 

snausti. Bet dailininko iš tavęs 
i nebus. Menas nėra žaMifnas, bėl 
; surikus ir atsakingas darbas. 
J Kitaip bus tik diletanto, mėgėjo 

• laiko gArsmimas. Ntto senųjų 
laikų visos mefi& Sakos tūrėjo 

Į ‘antondmiją”, leišingiau, buvo 
l>e valstybės kontrolės, nes viso
kia kūryba išplaukia iš asmens 
Vilento. Valdžios meno direkK- vof varžo kūrybą. Pavyzdžiui, 
Hitlerio ir Stalino laikais mo
dernusis menas tnivo naikina
mas. Mūsų Pranas Domsaitis!
rmv Hitlerio nukentėjo, kai pa-Į 
veikslai buvo deginami ant tau- 
>o.sn •lis buvo priverstas bėgli iš Į o gimtojo krašto. BėgO ir ru- • dailininkai j laisvus kraštus, bėgo šokėjai, rašytojai ir kiti.

— Kaip pasisekė Jūms sekma- 
cLenį paiškylauti?

— Blogai! Kai išlipome gele
žinkelio stotyje, niekaip negalė-1 
jome rasti kavinės, o kada išėjo-, 
me iš kavinės, jokiu būdti nega-’ 
Įėjome surasti stoties.. • • ♦ .

VIENINTELIS NORAS

“Biliau”, sako jauna žmona j 
naujam vyrui, “tu gali rankas i 
laikyti kelnių kišenėje kiek tik • 
nori, gali ir kojas ant stalo susi: I 
lėti, bet vieno dalyko' jau bū
tinai prašau..

Rilius: “Būtent?“
— Mane bučiuodamas išsiimk iš burnos cigarą...

Kaimietis asilą turėjo, .
Kurs savo gerumu pasižymėjo. •
Jis j j rūpestingai prižiūrėjo, 
Labai brangino,
0 kad nenuklystų, varpelį ant kaklo pakabino.
Asilas pasipūtė,didžiavos su panieka Į visus žiūrėjo 
(Matomai apie ordinus jis jau girdėjo), 
Bet nabagui ta garbė neišėjo į gerą 
(Tą visiems asilams Įsidėmėti gera).
Reik čia paslaptį atskleisti,-
Kad asilas kiek nesąžiningas buvo 
(Nenuoriu už tai jo teisti).
Be varpelio jam už prasižengimus niekados nekliuvo, . 
Kai jis, būdavo, įlįs slaptai į kviečius ar rugius, 
Sočiai prisikirs ir tyliai dings, kad niekas nepajus, 
Dabar viskas tas blogiau jam vyksta: 
Visi iš skambančio varpelio jį pažįsta 
Ir žino, kai jis į uždraustą vietą nuklysta.
Kaimietis, nustvėręs baslį, veja jį iš dobilų, 
Arba kerta jam botagu. '
Kai varpelis suskamba viduryj rugių.
0 ten kaimynas,išgirdęs darže varpelį nevidono, 
Pagriebęs pagalį, nepagaili jo šono.
Galų gale sotesnis kąsnis asilui atkrito 
Ir vien skurdžia, nusususia žole jis mito.
Iki rudens jisai visai sunyko 
Ir puikybė jo išnyko.

• Yra vienas tuščias tarpas, 
kurį mes kiekvienas galime su 
nauda sau ir kiVems užvožti. 
Tas tarpas yra tarp nosies ir *" 
smakro. 2 — Naujienos, Chicago saay, April 4
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M. ŠILEIKIS

Enejus, pego miesto centrinė gatvė.

n.

Lotynų literatūros amžius prasidėjo po to, kai buvo išversta Homero “Odisėja”, maždaug trečiojo šimtmečio pabaigoje pirm Kristaus. Ligi to laiko ro menei neturėjo nė literatūros, nė meno. Po pirmdjo Kartagė- eos karo, romėnai suėjo į artimą kontaktą su graikais, kai užėmė Siciliją, kuri buvo graikais apgyventa; luome! jie sus’ žavėjo jų kultūra. Tačiau iki pirmojo šimtmečio prieš Krislų romėnai neturėjo didesnės svar-1 bos savo literatūros. Paskutinio šimtmečio pabaigoje, Romai perėjus iš respublikos į imperiją, ten prašvito civilizacijos j oarodo labai skirtingą charak- aušra, kaip ji 5-ajame amžiuje I terį. “Enejida” yra labiau legen- prieš Krislų buvo prašvitusi pas* darinio turinio poema, negu is- graikus. Tai buvo Cicerono, Ho- torinė, būtent, rątijaus, Lukretijaus,. Enejaus, herojus, vaidina Trojos didvyrio vaidmenį. Kai graikai paima ir Ovidijaus laikais, Devyni de- i Troją, jis leidžiasi ilgon, septy-

Tac’au jo noras neuuvo patenkintas. Imperatorius Augustas uždraudė rainkraštį naikinti-4 Enej.doje” Virgilijus; ryžosi nušviesti romėnų istoriją, jų praeitį. Ten jis vaizduoja romėnųdidvyriškus žygius ir kilnumą, kaip Homeras savo “Iliadosc“ ir “Odisėjoje” graikams parodo jų □raeitį, jų legendarinms dievus r kitus herojiškus žygius, taip Virgilijus “Enejidoje” vaizduo ja romėnų dievus tekioj pat Irmoje, kaip Homeras vaizduoja Troją (Turkijoj, H.sarliko plokščiakalnyje, žuvęs miestas), bet :š pirigimties būdamos realistas,

Virgilijaus, livijaus, Katulijausšimtadaliai jų literatūros išlikt uų metų kelionėn j vakarus ir j ”ki mūsų laikų.Tai buvo laikai, kada Romos
Kai augome, i indam a.Į žad’ndavooasiekia Kartageną Afrikoje.Kartagenos karalienė Dido. Į paaugc'me, reikėjo tarnauti šv. įsimyli Er.ejų ir išpasakoja jam, J Mišioms, lankyti atlaidus, nors

tai mama ga- davome po nosimi. Pažadinda- pusryčius, vaikus pa- vome. Zakristijonas, pamatęs, giedoti adynas. Kai Į atėmė.
legionai ėjo į vakarus, į rytus. | Troja buvo nugalėta. At- j ir gana tolokai.Vilkaviškyje kun. Petrilas (su kun. dr. Dubrila nužudytas prie dvylika vaikų prie altoriaus ir šioms tarnauti.
Afrikos pakraščius, ' pasiekė Ispaniją ir Angliją.i Tvirtinama, kad Enejus buvęs pirmasis romėnų poetas ir j literatūros tėvas, tačiau tikrų] įrodymų nėra. >: 18-am šimtui. Vakarų* Europa buvo susidomėjusi graikų ir ro- ipenų^ literatūra. Sakoma, kad ^hakfešęeąroųį' ■; ^yf^Ejūsįfurė- įes didelės įtakos, kai jis rašė išorinius savo veikalus.■ g Kai graikų kultūros amžiai jau buvo užgęsę, 70 metais prieš Kristų Italijoje gimė - genialus poetas Virgilijus. Jis mirė eida- j mas 51-sius metus- Virgilijus bu-J vo vienas ipatriotingiausių rome-5 pų rašytojų. Italiją jis mylėjo!

1

pasakoja legendą apie medini | arklį, kaip gudrusis Nestoras pabaręs graikams pasislėpti, kad priešai galėtų miestą paimti. Ketvirtoje “Enejidos” knygoj D;do vaizduojama labai romantiška moterim, kurios romansas su Enejum turi panašumo į ro-.< mėniį >karjškį Antonijų ir Egipto karalienė Kleaopatrą.Dievai įspėja Enejų apleisti Kartageną, nes jam 'gresiąs pavojus. Jis slaptai rengiasi bėgti, iš Kartagenos, bet jo planus Di-I do sužino ir'prašo jį pasilikti J Jos prašymo jis neklauso. Tuo- Į met ji nusižudo jo paties kardu. •Enejus grįžta į vs

1

Velykų išvakarėse dau g m ai- dininkų likdavo per naktį melstis. Daugiausia ūkininkų tarnai, suprantama, užsnausdavo. K'ap- čiukai pilni išdaigų: nusipirkdavome kokių tai vaistų ir pakiš-
liūs, su kurio dukra Enejus ap- siveda ir įkuria Romos miestą.Shakespearė’as k u r d amas k it r Jessicą’ sa^o:

1J.LX L ČL&Jf IA/J Lį.. XK3.j_Ljcį J 1 w ~ o z *- 1 arU | Drin n nl ii'kIiic'Ųi 4-titaip, kaip Shakespeare’as mylėjo) jos' pakraščius ir skuba pas pra- j ,---- --------- i__r_ .Virgilijus, jis nori vykti į Hades (graikų'našę Sybilę, papasakoja jai, kadAngliją. Jo tėvas buvo smulkus ūkininkas. Jaunas gyvendamas tėvo ūkyje, iš jau-j n^štės-’ pamilo laukus ir gamtą, j kaip jo tėvas Ančisas atrodo, jis^paraše daug lyriškų eilėraš- Pranašei vadovaujant, nuvyksiu. Jis pradėjo rašyti provinci- ta į dvasių urvus, pas mirusiuo-
legendoj pragaras), pamatyti

rjoj, o užbaigė Romoje, eidamas33 metus. 7 metus vėliau, užbaigė rašyti žemdirbystės poemą ^‘Georgies”): .Š. poema - išryški-j našė. jųo poeto meistriškumą klasiki-'j Enejus čia pamato daugelį/ pės literatūros pasaulyje, kurioj į Trojos karo didvyrių, susitinka’ su karaliene Dido. Jos akys dega dideliu kerštu. Enejus nueina į Alizėjų, tėvas pasakoja sūnui apie garbingą jo protėvių praeitį ir liepia sekti jų pėdomis. Enejus pasižada ginti menų garbę ir mylėti savo vyne.Dabar Enejus grįžta iš rusiųjų pasaulio ir vyksta prie Tiberio upės žiočių- Čia jį pasitinka Latinus, laumtiniečių kara

saus.— Enejau, ir jūs, vyrai, da- bar sekite mane, — sako pra-

Mūsų susnūduįai ir pąsifiešu-r liarios religinės televizijos pjro
3 /"I 1 11 C’ X * • f* 1 3 /"X 1 T" * 1 d 1? V*^ 1 w a. «£ TD ▼ V v ' /-* x x i . r*

Vilkaviškyje labai iškilmingai švęsdavo Velykų rytmetį — Kristaus prisikėlimo šventę. Jo Eks. vyskupas M. Reinys, lydi-ir kun. BalsiuLankeliškių), mas profesūros, eidavo švento- •paklupdydavo riuje tris kartus apie katedrą, mokė šv. Mi- Giedojo parapijos choras, kurį! daugumoje sudarė pavasarininkai. Pakaitomis grojo pulko orkestras. Šventorius pilnas žmonių. Juokdavomės: ne tik liberalas siuvėjas Miščikas, bet ir daug žydų būdavo stebėtojų eilėse. Po pamaldų per pusvalandį patuštėja miestas — užsikemša keliai ne tik važiuotų, bet ir pėsčių.Karo metu katedra sunaikinta. Ten dabar miesto gėlynas, žmonės meldžiasi prie gimnazijos Karių bažnytėlėje.
❖ * *Ta graži tradicijšPir mūsų pa-

pirmos dienos — Kristaus prisikėlimo šventės. Tuoj po 1 vai. ryto nueinu į bažnyčią. Klebonas jau tvarko altorių, garsiakalbius. Žmonės užpildo bažnyčią. Mokykla atsiveda pasipuošusių iškilmėms mergaičių ir j berniukų. Iškilmės prasidėjo 5 vai. ryto.Procesijoje pasiijengė dalyvauti visi vielos kunigai. Klebono A. Zakarausko asistentai:

šiai į klystkelius visuomenei tu-’ i-ėtų būti paskatinimas rsmti tautiečių užmojus ne tik maldomis, bet ir efektingesnėmis priemonėmis. Prisiminkime kryžių kalną: vieton sunaikintų, tuoj slapčiomis stato naujus kryžius.
£ ❖ *Šv. Mišių metu bemaž visi dalyviai ėjo prie šv. Komunijos, kurią dalino visi kunigai.Atsilankę buvo sužavėti gražiu choro giedojimu ir. dėkingi ne lik vadovybei, bet ir visiems choristams. Tai tikra dvasinė atgaiva! Kokia įspūdinga Haen- (J^lio giesmė “Aleliuja”! Solo giedojo G. Mažeikienė, D. Slankai tytė ir smuikininkas P. Ma- tiukas. Prie vargonų — A. Eitu tytė ir K. Skaisgirys.* * *Šv. Mišių metu vienas vyrukas išvedė pablyškusį jaunuolį. Siek vėliau jauna ponia išėjo krypuodama. Dr. Kežys ją palydėjo ir po kurid laiko atvedė ir pasodino į savo vietą. Tai dide- j įė dorybė.Bažnyčia gražiai apšviesta ir altorius dekoruotas gyvomis gė ■lėmis. .’ šį kartą matėsi ir jaunas, kartos asmenų. K. Pauliuskan V. Zakarauskas, kun. A. I; pAVYKfS KONCERTAS • 

Alnrlmc Iri'iv'i l.dovillc I.” 11k I-

ZIONO LIUTERONŲ ■ 
PARAPIJOJE !

grarnos “Hour of Power” solistu Barb ir Tony Waldowski kon certąs Verbų Sekmadienį praė- jo su dideliu pasisekimu.Kai tą pirmąjį Verbų Sekmadienį minios klojo rūbus ir pair mių šakas šaukdami “Hosana”, tai šį sekmadienį tų dviejų jaunų žmonių giedamos giesmės kartojo tą patį. Tony sukurtose ir abiejų išpildytose giesmėse skambėjo jų .abiejų išgyventas visiškas,1 bęsalyginis atsidavė mas Kristui ’Karaliui. Gyvo tem po ir jaunatviško entuziazmo prp.ldytos melodijos pagyvino net ir vyresnio amžiaus klausytoju širdis. Beveik jau devy- nesdešimts metų baltaplaukis senukas džiaugėsi gyva ir nuoširdžia muzika ir žodžiu. Kai ne- kurie šių laikų teologai mėgina paversti net ir senojo Testamento stebuklus vienokiu ar kitokiu natūraliu reiškiniu, tai šie du žmonės giedojo ir kalbėjo apie. , stebuklus jų jauname gyvenime. Jie sugebėjo parodyti, kad visi turime pagrindo džiaugsmui ir dėkojimui; visi galime matyti stebuklus ir. savo gyvenimuose.Po yamaldų-koncerto visi dalyviai galėjo pabendrauti ‘ įsu giesmininkais jaunimo paruoštoje kavutėje. E. Z.

jis apdainuoja tų laikų žmogaus nuotaikas, laukų darbus, javus, gyvulius, giedrias dienas ir aūd- įas, žvaigždes ir planetas.i Virgilijus užbaigė rašyti savo t svarbiausią epinę poemą “Eneji- da”, baigdamas savo gyvenimo dienas (19 m. pr. Kr.). Jis tikėjosi skirti bent trejetą metų ran- Id-aštį, tinkamai sutvarkyti, bet mirdamas prašė rankraštį sunaikinti, nes liko nesutvarkyta-.

Prie nuliūdusių jūros krantų,Naktis buvo tokia, kaip šioji,Dido stovėjo po gluosniu ža-’ ■ ■ ' ■’■ ;'--v ■ liuoiu-Ir laukė jo.grįžtant.į Kartagė- j; lapijose;- Kančios savaitėje kun.
TT -nr  C j i o A_-____geną.Tačiau neigiama, kad dėl šio veikalo poemos, Virgilijus Sha- kespeare’ui būtų padaręs i takos.Dante, rašydamas savo “Die-• viškąją Komediją”, Virgilijų pa- j sirinko. palydovu mirusiųjų pasaulyje. 1 ■ ■Virgilijus buvo palaidotas Neapolyje. Poetas buvo aukšto ūgio, tamsių plaukų, ramaus būdo ir religingas žmogus.

dr. V. Rimšelis pravedė 3 dienų rekolekcijas. Visų savaitgali maldų pynė: ketvirtadienį — Šv. Sakramento adoracija, penktadienį — Kryžiaus pagarbinimas, šeštadienį — šventinama ugnis, vaduo. Gan ilgos ir sudėtingos pamaldos, bet klebonas kun. A; Zakarauskas su kan. V. Zakarausku atlieka šias. Pagaliau
labai rūpestingai apeigas. * * *sulaukėme . Velykų

Markus, kun. Gelažius, kun. K. Į. Kuzminskas ir kun. J. Juozevi-j čius.Mokiniai rikiavosi procesijai. •’ Užgiedota “Linksma ' diena mums nušvito”; Pakaitomis choras giedojo su mokiniais.Šv. Mišias laikė klebonas A. • Zakarauskas. Pasakė gražų pa- ; mokslą. Kaip visuomet, taip ir . šį kartą prisiminė persekiojamai. Tėvynę, nors Amerikoje gimęs! ir augęs. Dėkojo komitetui, i chorui su vadovu A. Linu, A. j: skaisgiriui-, seselėms, visiems r dalyviams už gausų dalyvavimą. Taipdgi dėkojo 'daly’VfaTns už aukas,' kurios reikalingos para-j pijos užlaikymui.Prisimenu iš’ metinių apy- ; skaitų, kad parapijos mokykla *• duoda didelius nuostolius.
į: * *“Tėviškės žiburiuose” š.m. balandžio 9 d. įdėta iš ok. Lietu- ; vos nuotrauka —..iš Tituvėnų ■ tūkstantinė minia eina į Šiluvą, kryžiumi ir vėliavomis nešini. Mūsų tėvynainiai nepaiso nei bausmių, nei kalėjimo, veda žūtbūtine kova su komunizmu. • 
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JAY DRUGS VAISTINE

404 puslapių. Persiuntimas $1.D. KUHLMAN, Registruoto vaistininkas

TeL 476-2206

MARIJA NOREIKIENe

2608 West 69th St., Chicago, I1L 60629 ♦ Tel. 925-2787 Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Ž:: i.; 2501 W. 69th SL, Chicago, Ill. 60629 * Tel. 925-2737

A Rt^FKSTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE WAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno
t vaL ryto iki 10 vai. vakarą

t

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

3. Ne karalius — su-karūną, ne raitelis — su pentiniais,. ne sargas —J visus anksti žadina7? Dr. Robert H. Schuller popu- (Gaidys) ;
Dr. A. Trakienės tėveliui ir senjorui kun. Trakio uošviui

JURGIUI IVAŠKAI

mirus.

t

nuoširdžią nužuojautą reiškiame visiems giminėms bei7 į artimiesiems ir kartu liūdime ■ - LT:
' • LIET. EV. REFORMATŲ KOLEGIJA. uNEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

• :LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno’'ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nešenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rukšlelės ir A. Varno ' 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoj’a tik S3.

• 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 ducrmemmii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

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

• LIE 1'UVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko • 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoji 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16.

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

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

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičiu 
vertimas. 200 peL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina Ė2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti doleri ] rriuntimo maldoma.

day, April 22. 1981
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Dar apie komunistų pagrobtą Laisvę
Amerikos lietuvių visuomeniniame ir kultūriniame 

gyvenime yra keletas pakomentuoti vertų dalykų., bet 
negalima praeiti pro šąli “Tėviškės” draugijos parei
gūnų Vilniuje suruoštą Laisvės 70 metų sukakti.

Amerikos lietuviai žino, kad Brooklyne yra “pa
žangiųjų” lietuvių leidžiama Laisvė. Ji išeina kaitą Į 
savatę. Ją redaguoja visą gyvenimą Maskvai ištikimas 
Antanas Bimba. Bimbą jau slegia didelis metų svoris 
bet jis dar teberedaguoja Laisvę.

Naujienose jau minėjome, kad Keleivį.ir Laisvę is- 
teigė pietų’ Bostone lietuviai darbininkai. ' Jiei įsi- 
iiino. jkad viename mieste leisti dir lietuviškus sa
vaitraščius neapsimokėk- Bostone leidžiamas tų pačių i 
darbiningų Įsteigtas Keleivis, o Laisvė turėjo būti per
kelta Į tinkamesnę vietą. Ji buvo perkelta Į New Yorką. iš 
savaitraščio išauginta Į dienraštį, gauti nauji darbi
ninkai, aplankyti svarbūs centrai, ir įsteigtas socialis
tų dienraštis New Yorke.

Vilniaus Meno darbininkų rūmuose šių metų ba- 
landž’o 3 dieną buvo suruoštas Laisvės 70 metų sukak
ties minėjimas. Tai turėjo būti pats žinomiausias lietu
viškas laikraštis, bet Lietuvos žurnalistai apie Laisvę

jautieji elementai supirko Laisvės šėrus ir iš demokra
tinio lietuviško dienraščio padarė Amerikos lietuvių 
komunistų laikraštį.

Lietuviai socialistai buvo apgauti. Jų turėtų šėrų 
daugumą pagrobė komunistai. Jeigu jau Vlniuje buvo 
paminėta Laisvės 70 metų sukaktis, tai ji turėjo būti 
paminėta už dešimtmečio, o ne šių metų balandžio 8 
dieną. Komunistai Laisvę valdė tiktai 61 metus, todėl 
jiems nereikėjo minėti Laisvės įsteigimo, nes tą rudenį 
lietuviai komunistai pagrobė Laisvę ir pavertė ją ko
munistine.

Neilgai Laisvė ėjo dienraščiu. Visi rusų revoliuci
jos entuziastai iškeliavo į Rusiją, o kiti bandė toliau 
leisti Laisvę, bet nepajėgė. Dienraštinė Laisvė vis re
čiau ėmė pasirodyti. Redaktorum Laisvės visą laiką 
buvo A. Bimba. IŠ dienraščio jis nugyveno Laisvę iki 
savaitinuko. Bet ir toks lapelis nepajėgia pasirodyti.

Vilniuje susirinkę lietuviai žurnalistai nieko apie 
Laisvę nežinojo... Paskaitą jiems būtų galėjęs suruošti 
pats Antanas Bimba. Jis būtų galėjęs papasakoti, kaip 
jie keliais balsais pagrobė dienraštį iš steigėjų ir nie
ko jiems neatlygino. Ta istorija buvo paminėta pačioje 
Laisvėje. Petronis, minėjimo organizatorius, ne Bimbą 
ar Mizarienę pakvietė, bet įtikino R. šarmaitį papasa
koti žurnalistams apie Laisvę. Jis padarė taip, kaip 
okupantui naudinga. Jis nė vienu žodžio neužsiminė 
apie Laisvės pagrobimą. Jis net neužsiminė, kaip komu
nistai atsirado Laisvėje.

Be žurnalistų, minėjime dalyvavo Š. Šepetys, par
tijos centro komiteto sekretorius. Ten galėjo būti Pet 
ras Griškevičius, partijos pirmasis sekretorius. Salėje 
buvo partijos viršūnės. Dalyvavo ir aukščiausio sovieto 
pirmininko pavaduotoja L. Diržinskaitė ir keli kiti 
partijos vadai. Bet jų reikšmė tikrumoje Laisvės 
istorijoje svarbos neturėjo. Jiems patiko R. Šarmaičio 
pasakojimas. Jie neturi laiko knistis po archyvus ir nu
statinėti, kada Laisvė pateko į Amerikos komunistų' 
rankas. Jie atvyko į minėjimą, kad įtikintų lietuviškus 
žurnalistus ir kad jie vėliau skelbtų komunistinę pro- 
pogandą apie Šarmaičio išdėstytą politinę poziciją.

Panašiai komunistai bandė pasielgti ir su kitais 
socialistų įsteigtais lietuvškais lakraščiais. Sovietinės 
revoliucijos banga ir Lenino bei Zihovjevo gerai orga
nizuota propagandos mašina tiek buvo paveikusi lietu
vius socialistus, kad sovietinė santvarka ir ūkio per
tvarkymo planai išmetė iš partijos sekretorių Stilsoną. 
Bet užteko jam savo akimis pamatyti Rusijoje daro
mus “pertvarkymus”, kad jis pasigydė prievartos prie
monėmis. Jis įsitikino, kad be demokratinės santvar- t- /

V. Pr.

AR JVYKS ANTRASIS PEARL HARBOR?

nieko nežinojo. Vienas kitas žurnalistas yra girdėjęs, 
kad Laisvė tebeina Brooklyne, bet jpsios turinys ir jo
sios istorija tiems žymiems žurnalistams nežinoma.

Jau minėjome, kad Laisvė gavo New Yorko lietu
vių pritarimą ir visiems patikėjus jos planams gavo
prenumeratų, sutvarkė garsinimus įvairiems dalykams 
ir stipriai atsistojo ant kojų.

Laisvę įsteigė demokratiniai nusistatę Amerikoje 
lietuviai darbininkai. 19P metų gale Amerikos lietuvių 
darbininkų tarpe ėjo dideli ginčai dėl Įvykių Rusijoje. 
Vieni buvo įsitikinę, kad “revoliucija” atneš gerbūvį, o 
kiti manė, kad reikia remti Rusijos įvykius ir pasekti 
jų pėdomis pagal senas revoliucines rusiškas tradicijas, 
Dar kiti ėmėsi rengti revoliucinį žingsnį ir padaryti dide
les pastangas. Tuo tarpu kiti manė, kad Amerikoje ge
riausia žingsniuoti kartu su demokratija. Kelis mė
nesius ėjo kovos Laisvės šėrininkų tarpe. Komunistuo-

kos negali būti jokios pažangos.Ten darbininkai žiauriai 
išnaudojami. Jis pasakė, kad geriau Amerikos kalėji
mas, negu sovietinis komunizmas... Jis atsikratė komu
nistinių idėjų ir gailėjosi, kad buvo padaręs labai 
skaudžią klaidą.

Prie Naujienų taip pat bandė prisikabinti maskvi- 
niai, bet Juozas šmotelis ir Aleksas Ambrozė laiku su- 
pirkdami Šerus, jas išgelbėjo. Petronis sukviestiems 
žurnalistams pastatė, R. šarmaitį aiškinti, kaip Anta
nas Bimba redaguoja Laisvę, bet jisi nepasakė, kaip 
Laisvė pateko į komunistų rankas. Vilniun sukvistiems 
žurnalistams pristatė R. Šarmaitį aiškinti, kaip Anta- 
listai tvirtina, kad A. Bimba jau 70 metų redaguoja 
Laisvę. Petronis juos sukvietė, kad būtų įtikinti mask
vine “tiesa”, bet ne tikrais praeities faktais.

Amerikos žurnalistus, palaikytus kelias savaites 
Vilniuje, Šarmaitis taip pat mėgino įtikinti.

Jei įvyks, tai šį kartą jis pra
sidės jau iš Kubos ir bus žymiai 
žiauresnis. Šia temą, dabar pla
čiai rašo buvęs Kubos profeso
rius ir ambasadorius JA Valsty
bėse, dabargi gi dirbantis ASC 
radijo stotyje pranešėju ir pas
kaitininku' dr. Herniino Portell- 

;Vila.^ A' J,' \ \ .7 l
“Washington Report” redak

torius,1 supažindindamas skaity
tojus su dr. H. Portell-Vila, pa
brėžia, kad praeitų m. topkri- 
čio mėn. rinkimuose amerikie- j 
čiai aiškiai pasisakę už kietą už-i 
sienio politiką ir už stiprų- apsi
ginklavimą. Esą, į taiką per sti
prybę! Esą. užsienio politikos 
atžvilgiu, balsuotojai išreiškė 
nepasitenkinimą vedama žmo
gaus teisių kampanija, kai Ame
rikos administracija šališkai tai 
kė žmogaus teisių doktriną JA 
Valstybėms palankioms ir drau
giškoms šalims,- tuo pačiu už
merkiant akis prieš komunisti
niuose kraštuose vykdomą pa
vergtų tautų genocidą. Gi, kas 
liečia Amerikos ginklavimąąsi 
tai balsuotojai griežtai pasisakė 
prieš JA Valstybių karinį silp
ninimą, turint omenyje beatodai 
rinį ir stiprų Sovietų Sąjungos 
ginklavimąsi-

Sovietų Rusijos ginklavimosi 
grėsmė, pro pirštus žvelgiant 
buvusiai JAV administracijai, ne 
juokais jaučiama, kai Kremliu-
je sėdintieji valdovai, tvirtai 
įsistiprinę Kuboje ir paruošę po
grindžio revoliucinius smogikus, 
ėmė jau atvirai reikštis Pietų j 
Amerikos kontingente, ypačiai! 
Karibų Jūros salose ir jos pa-l 
krašciais esančiose valstybėse-

Kaip ir kokiu būdu šiame Kari
bų Jūros regi jone Maskvos po
nai skleidžia revoliucinę veiklą 
Jamainkoje, Trinnidade, Bar ba
dų, Granados salose ir kaip jų 
kurstoma ir ginklojama revoliu
cija jau atvirai virsta kąru Hon
dūre, Guatemaloje, Nikaraguje 
ir Salvadore, tai ryškiai maty
ti iš filmos, pavadintos “A Car- 
ribean Pearl Harbor”, kurią pa
gamino “The American Securi
ty Council” organizacija ir ku

rną lietuviams ir, žinoma, ki
tiems rodoma susirinkimuose 
dėka dailininko Jono Tfičio, dr.s 
Vytauto Dargio, inžinieriaus Ed. 
Jasiūno, Vinco Kačinsko ir Juo-.’ 
zo Bagdžiaus. Filmas spalvotas, 
įdomus ir parentas dabar vys
tančiais įvykiais. Jį kiekvienas 
būtinai turi pamatyti.

Rusiška diktatūra įsigali 
Granadoje .

Laike antrojo pasaulinio karo, 
vokietijos povandeniniams lai
vams įsigalint Karibų Jūroje, 
JA Valstybių karo strategai tuo
met rimtai vertino Karibų Jū- 
ros re gi j oną, tvirtindami, kad 
West Indies yra tvirtovė, kurią 
turime saugoti. Betgi, laikui bė
gant, ta Karibų Jūros apsauga 
silpnėjo ir po kiek laiko beveik 
dingo, leidžiant Kremliaus ponų 
pakalikams įsigalėti toje Vaka
rų Indijos tvirtovėje. Ir tai įvy-
ko vos praslinkus trisdešimčiai 
metų nuo antrojo pasaulinio ka
ro pabaigos, šiandie Sovietų Ru
sija valdo Kubą ir jau tvirtai 
yra įsitvirtinusi Venežuelos pa
kraštyje esančioje Granados sa
loje ir mažesnėse soliukėse. Ir

tai įvyko 1979 m. kovo 13 d., 
kai Kubos kareiviams padedant 
buvo nuversta demokratinė žmo 
nių rinkta vyriausybė. Kanado
je ir kai jos vieton buvo paso
dintas diktatorius Maurice Bis
hop, kurį rižiūri Kubos “Direc
tion General de Inteligencia” 
(DGI), valdoma Maskvos pri
siųstų kagėbistų — KGB-

^Pasak dr. H. Portell-Vila, pa- 
sitemiant'Kubos dienraščiu “Gra 
nma” (Didžioji mama) ir tiek 
pat 'pranešėjais iš Kubos, šian
die Granada jau paversta gerai 
ginkluota, cementu ir žemėmis 
sutvirtinta tvirtove. Tuo būdų 
iš Granados jau rasai galės už
kirsti laivams ir tanklaiviams 
kelią, plaukiantiems su žemės 
alyva ;įr: kitomis prekėmis per' 
Atlantą arba per Panamos kana- 
la i Karibų Jūra, i Trinidado-To- 
bago ir į Arubos esančias alyvos 
rafinerijas bei į pačias JA Vals 
tybes.

Rusų pasiruošimai Kuboje

Kubos karinių jėgų žurnalas 
“Verde-Olivo” 1980 m. laidoje, 
atpasakodamas diktatoriaus Cas 
tro 1958 m. pasakytą kalbą, pri
mena, kad jau tuomet Castro 
prisiekė atkeršyti ir sunaikinti 
Ameriką “ilgu ir dideliu” karu, 
kuriuos oficialūs JAV- sluosniai 
netiki, nors toks klausimas bu
vo iškilęs raketų krizės metu 
1962 metais. Nuo tų metų, pa
sižadėjus prez. Kenedžiui Kubos 
netrukdyti, prasidėjo milžiniški 
kariniai pasiruošimai Kuboje.

(Bus daugiau)

— Sovietų valdžia šaukia at
sakomybėn visa erdvėlaiviu sla- 
tybos komisiją, kaip ji galėjo 
taip atsilikti.

P. L.

N?. ’ ; A GARSIAI KALBĖTI
Jj.it f 'La kiewicz — “NIE TRZEBA GLOS- 

NO — 1980 m. lenkų kalba 559 puslapių
leidinys Londone, apimantis 1941-1945 m. Vil- 
niaus-Minsko srityse politinius įvykius bei lenkų 
rezistencinę veiklą. Veikalas parašytas neįprastu 
stiliumi. Nesiimu veikalą recenzuoti, tik patiek
siu skaitytojams Įdomesnes įvykių atplaišas, ku
rios mažiau-daugiau paliečia Lietuvą bei lietu
vius, o taip pat įdomesnius statistikos duomenis. 
Nepastebėjau autorių turint lietuviams pagiežos, 
todėl manyčiau jį esant gan objektyvų įvykių rai
dose. Nežinau, kaip lenkų literatūros kritikai 
įvertino jo rašymo stilių, bet man primena grafo
mano stilių. Tur būt, tai nauja modernizmo ap
raiška.

« t *

1940 m. lapkričio mėnesį pulk. Kazys Škirpa, 
buvęs Lietuvos pasiuntiniu Berlyne, vokiečių Ab- 
vehrui remiant, organizuoja Berlyne politiniai 
kovingą, antisovietinę lietuvių organizaciją var
du “Lietuvos Aktyvistų Frantas”. Gruodžio mėn. 
5 d. išspausdinta “Nuo bolševikų nelaisvės iki 
«”ios Lietuvos” brošiūra. Pūkelių dienų kapito-

Pr« ? Gužaitis prasmunka per Sovietų ru- 
ri-žių Į-Kaum ;r Vilnių su minėtomis brošiūro- 
•n: . slaptomis formacijomis jau pogrindy vei- 

an.H'' ' - Lietu'- )je organizacijoms ir žinia apie 

netolimoje ateityje įvyksiantį karą. P41 m. pir
mose sausio mėn. dienose grįžtantis į Berlyną 
Gužaitis buvo ant Rytprūsių fubežiaus Sovietų 
areštuotas, pradžioje į Kauno kalėjimą pristaty
tas, gi vėliau į Minską, kur ir sušaudytas.

* jĮr *

Tame laikotarpyje Sovietų pasiuntinybė Ber
lyne nieko nežino konkretaus apie įvyksiantį ne
tolimoje ateityje karą. Sovietų špionažo centrai 
— GRU (Glavnoje Razviedyvatielnoje Upravlie- 
nyje) ir INO-NKVD visiškai sėkmingai supai
nioti pagrindinių jų seklių. Vienas pagrindinių 

i sovietinių agentų — lietuvis Vytautas Pakulaitis 
jau seniai perėjo vokiečių tarnybon. Kitas INO 
svarbus informatorius Berlyne — Max Bauer 
taip pat buvo jau ištikimas Abvehrtn.

Vokiečių surežisuota sugestija buvo nukreip
ta ne tik migdyti Dekanozovą, bet ir įtikinti, kad 
jį pasiekią gandai apie vokiečių ruošimąsi pulti 
Sovietų Sąjungą yra anglus klaidinantieji... Tai 
yra tik didžiulis “bluff”, turintis tikslą slėpti ata
ką prieš Angliją. ..

Tuo pagrindu Dekanosovas informuoja Mas
kvą. Ta jx>litinė situacija teikia Stalinui didelį 
pasitenkinimą. Tačiau agentų ^usys pagaudavo 
ir tikras žinias, kurios ėjo Maskvon, bet ji vis tik 
nieko tikro nežinojo? Kovo mėnesį (1941) USA 
dep-to pasekretorius Summer Welles įspėjo So
vietų ambasadorių Vašingtone apie vokiečių pa
siruošimą invazijai Sovietijon. gi balandžio mė
nesį pakartotinai įspėjo Winston Churchill, bet 

tuo neįtikino Maskvos (Pasirodo—savo dragus 
visad saugojo, globojo pasimetę vakarai...).

* * *
Spalių mėnesį (1940) pulk. Rovhel gavo iš 

Hitlerio įsakymą suorganizuoti virš vakarų Ru
sijos tolimo skridimo eskadras špionažo tikslu. 
Toks pirmas skridimas virš Baltgudijos atliktas 
fotografuojant aerodromus, karinius įrengimus 
ir t. t Antras skridimas iki 9000 mtr. aukštyje 
virš Baltijos valstybių iki Ilmenio ežero. Iš Bu
karešto, Budapešto ir Krokuvos vykdomi skridi
mai siekiant net 12,000 mtr. aukštį. Skridimų re
zultatai buvo reikšmingi. Atidengė foto nuotrau
kos svarbius bolševikų kar. įsitvirtinimo centrus, 
kariuomenės telkinius,lėktuvų aerodromuose pa
dėtį ir t t Bolševikai visiškai nejautė, tik birže
lio mėnesio 20 d. (1941), dvi dienas prieš karą, 
lėkuvo motorui sugedus, turėjo nusileisti netoli 
mmsko. Lakūnams pavyko lėktuvą sudeginti, tu
rimas paslaptis sunaikinti.

< * $

Birželio mėnesįo pradžioje (1941) vokiečiai 
sukoneentravo palei Sovietų rubežius—1,500 kra. 
ilgio— nuo Baltijos iki Juodosios jūros —146 di
vizijas—apie 3 milijonus karių, 500,000 vežimų, 
750,000 arklių, 3,580 tankų, 7,184 patrankų ir 
1,830 lėktuvų. Be to, 5—4 pietuose rumunų ar-' 
mijos ir šiaurėje suomių armijos.

Sovetų Sąjunga turėjo palei vakarų sienas 
sugrupavusi 139 divizijas, 29 savystovias briga
das bendroje sumoje 4 milijonai ir 500 tūkstan

čių karių.
Vien tik baltgudijos aerodromuose stovėjo 

6,000 lėtuvų, jų tarpe pasenusios konstrukcijos 
4,500 ir 1,500 naujo tipo.

Birželio mėn. 22 dieną, 1941 m., sekmadienį, 
3.15 vai. ryto, visu frontu pajudėjo vokiečių ata
ka prieš Sovietų Sąjungą. Nė vienas Sovietų ka
riuomenės dalinys nebuvo užaliarmuotas ir ne
pasipriešino.

Nuostabu, kad vieną valandą ir 15 minučių 
prieš vokiečių ataką, Sovietų prekinis traukinys 
iš Bžescios pervežiavo per Būgos upės tiltą į Te- 
resolą, vokiečių tėritorijon, su grūdų kroviniu 
pagal bendrą prekybos sutartį. Pradedant vasa
rio mėnesiu 1940 m. iki karo pradžios, Sovietai 
vokiečiams pristatė: 1,500,000 tonų gimdų, mili
joną toną nūftos, 2',700 kg. platinos, mangano ir 
chromo. Vokiečiai pristatė Sovietams įvairių pre
kių už 487 milijonų markių sumoje ir nebaigtą 
statyti kreiserį — “Lutzow”. Vokiečiai liko sko
lingi Sovietams 239 milijonus markių.

* ♦ * Į \

Nepraėjo nė trejetas valandų nuo pirmojo 
vokiečių Vilniaus miesto bombomis apmėtymo iš 
lėktuvų, keli gyventojai kibo prie pareudonėjūsio 
kurpiaus, reikalaudami pasisakyti, kas sudari
nėjo sąrašus deportacijai?

(Bus daugiau)

4 — Naujienos. Chicago, H'., • dr.«a<lay, April 22. 19R1



ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištų knygą apie šventąjį Rastų. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planų*’, 374 psL, vardų 
rddyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino ’, 3o8 
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

UK. PAUL V. D ARGUS 
GYDYTOJAS <R CHIRURGAS 

Woa^hoeler Community klinikos 
Medicinų direktoriui

S. Menkeun RC, Woatchoeior, IL.
VALANDOS: 8—9 darbo dienomia ii 

ku antra ieitodien; 8—3 v*l. 
TeL: 562-2727 arta 562-272?

TEL. 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

SUSIRINKIMU

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubas rengia žaidimų poouvi (Bunco 
Party) sekmadieni, oaiandzio z6 d., 
1 vai. popiet, Dagaus ir Girėno poslO 
salėje, 4416 So. Western Ave. Narės 
ir svečiai kviečiami atsilaikyti. Bus 
gerų dovanų ir Kavutė po žaicLmų. 
Visus kviečia Rengimo komisija.

E. Strungys

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos eilinis narių susirinkimas įvyks 
penktadienį, balandžio 24 d., 6 vai. 
vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi- 

‘ rinKimo bus vaišės.
E. Strungys, rast.

ROCKFORDO ŽiNIOS
R. LB-nės susirinkimas

R. Liet. Bendruomenės Rock- 
Dr. LEONAS SEHB UTIS fordo skyriaus metinis susi

rinkimas įvyks balandžio 26 d. 
d. 2 vai. po pietų Lietuvių klu
be. Valdyba kviečia visus na
rius atsilankyti. Bus valdybos 
rinkimai, veiklos pranešimas 
kiti

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CH1RURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos; antracL 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vai. 'vak- 
Ofiso telefonas: 776-2830, 

Rezidencijos felsL; 443-5545

einamieji reikalai.

Mirė Jonas Makūnas

ir

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING 
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5996

J. Makūnas mirė balandžio 
11 d., sulaukęs 79 m. a. Lie
tuvoje liko žmona, du sūnūs ir 
duktė. Jo sesuo gyvena Austra
lijoje. Amerikoje giminių netu- 

• rėjo, todėl laidotuvėmis pasirū- 
\ pino draugai rockfordiečiai.

J. Makūnas Lietuvoje gyveno 
Kaune. Buvo batsiuvys. Vokie
čiams užėmus Lietuvą, buvo 
išvežtas į Vokietiją darbams. Ka 
rui pasibaigus, gyveno anglų zo
noje, Wetter stovykloje. Ame- 

I riko j e išgyveno 30 metų. Dirbo 
Barnes Drill Co. dažytoju. Du 
kartu buvo nuvažiavęs į Lietu
vą aplankyti savo artimųjų. 
Taip pat aplankė ir seserį Aus
tralijoje.

Jonas buvo narys Lietuvių klu 
bo. Liet. Bendruomenės. ALTo. 
BALFo ir pensininkų.

Palaidotas balandžio 15 
Kalvarijos kapinėse.

Rockfordietis

d-

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WO PA, 
1490 kiL A M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

?159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vadėj*

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 WITS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

PATS SKAITYK IR DAR K1|Į 
TUS PARAGINK SKAITYTI ji 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” 'J

Punktukas Anykščiuose

tūrių kalbos, poterių ne iš graž- 
r dankds, bet iš vyskupo Valan- 
1 šiauš maldaknygių. Vėliau tėve

liai nupirko ir tėvukų servitutą 
Paežeriuose. Dočkiūtė mus mo-

I kė Akronkoje lietuviškai melstis 
ir abėcėlės r inkė irgi iš malda-

i knygių. Vilkaviš cio miesto mo- 
sykloje mačiau ant viškų graž-

i dankas sukrautas, bet mes iš jų 
ueslinokėm. .

Antra Velykų diena. Dar te
beskamba ausyse Haendelio 
"‘Aleliuja”. Koks didelis kontras
tas! Laidojame Apoloniją žy- 
gienę ir klausomės garsų, kurie 
palydi Į amžinybę kilnios sielos 
didelę patriotę. 

* *
Balandžio 13 d. Los Angeles 

mirė A. žygienė, sulaukusi 83 
metų amžiaus. Amerikoje išgy- ’ 
veno 31 metus.

Nuliūdime liko: sūnus Vytau
tas, marti Janina, du vaikaičiai: 
Vytenis su žmona Dalia ir Ar
vydas; dukterys: Laima Vaičiū
nienė su žentu Jonu, Gražina Sa- 
kevičięnė su žentu Gediminu, 
dukraitė Vida, vaikaičiai Rimas, 
Kęstutis ir Audrius; Danutė 
Baltutienė, žentas Aleksas; bro
lis Antanas ir sesuo’ Viktorija 
su šeimomis; kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas buvo pašarvotas Mar
quette Parke pas D. Petkų.

Velykų pirmą dieną 7 vai. va
karo kan. V. Zakarauskas sukai- žvalginis rašinys apie Dramos 

sugiedojome Sambūrio veiklą per paskutinius 
'18 metų.

Anglų kalbos dalyje atspaus
dinta A. Čekanausko kalba, pa
sakyta vasario 16 d. vėliavos 
pakėlimo proga, pašnekesys su 
Vladu šakaliu ir J. Gliaudos

raną ant 71-mos gatvės Mar
quette Parke. Dalyvavo per 50 
asmenų.

Gimiau Simanėliškių dvare. 
Mano močiutė A. Barščiauskie- 

,nė dvarokų vaikučius mokė lie-

Velionė Apolonija savo jauną 
šeimą mokė Dievo ir Tėvynės 
meilės ir auklėjo toje patrioti
nėje dvasioje, kuri tuomet vyra
vo. Tik prisiminkime, kai mūsų 

t savanoriai, Tėvynės meilės ve
dini, kovojo su Tautos priešais. 
Alvite po J. Augustaičio ir J. Ma
tulionio kalbų 23 raiti išjojo į 
frontą. Kai iškasė 3 savanorių 
lavonus skirtingose vietose Ne
žinomo kareivio kapui Karo mu
ziejuje, visi turėjo ant kaklų rą
žančius.

Ir velionė Apolonija viena iš 
tų didelių patriočių, kaip žentas 
Jonas Vaičiūnas atsisveikinimo 

i kalboje pasakė, savo vaikams 
davė tautinius vardus. Ir šian
dien, žiūriu, prie vaišių stalų 
sėdi diplomuoti asmenys. Štai 
kokios kilnios asmenybės mus 
rengė Dievo* ir Tautos tarnybai.

* * $=
Anūkėliai neša karstą ir tarpu

savyje kalba lietuviškai. Tiesiog 
jaudina, kaip mūsų pranokėjai, 
Dievo ir Tėvynės meilės vedini, 
davė gražias direktyvas jauna
jai kartai.

Apolonija, tebūna Tau lengva 
ši svetinga žemelė! K. P.

MŪSŲ SPAUDOJE
Naujas “Lietuvių Dienų 

numeris

“Lietuvių Dienų” kovo nume
ris yra skirtas Loš Angeles Dra
mos Sambūrio režisorei Dalijai 
Mackialienei ir Dramos Sambū
riui pagerbti bei įvertinti ilga
mete veiklą. Viršelyje D. Mac- 
kialienės nuotrauka, o numeryje 
per dvylika lapų tęsiasi Dramos 
Sambūrio veiklos nuotraukos, 
J. Gliaudos išsamus straipsnis, 
skirtas D. Mackialieneei, kaip 
Kultūros Tarybos Teatrui premi
jos laureatei, ir Alės Rūtos ap-

bėjo maldas ir 
‘Marija, Marija”.

Balandžio 20 d. 9:30 vai. ryto 
šv. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje buvo atlaikytos 
sv. Mišios. Jas atnašavo kan. V. 
Zakarauskas ir pasakė grąžų 
prasmingą pamokslą.

Šv. Mišių metu grojo muzikas °^raipsnis apie Jurgio Račkaus 
A. Kalvaitis, giedojo solistė D. Paro<^4» įvykusią GTendelės bib- 
Stankaitytė. ’ ; Hotekoje. Yra daug nuotraukų

į šv. Kazimiero Liet, kapines ▲ 
palydėjo per 20 mašinų. Laido- 4 
tuvių apeigas atliko kan. V. Za- j 
karauskas. Po laidotuvių šeima, 
palaikydama tradicijas, pakvie- 
tė vaišėms į Gold Coast ręsto'

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika V Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

iENIAUSLA. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

straipsniams pailiustruoti.
“Lietuvių Dienas” leidžia 

tanas F. Skirtus. Adresas: 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles, C A 
90029. Prenumeratos kaina $18, 
Kanadoje $20. į -

K. Petrokaitis i:

iAn- »
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

-------—------------------ i i

— Čikagos šiaurėje areštuoti 
29 metų vyras ir 21 m. moteris 
už mažiausiai 10 ginkluotų api
plėšimų.

— Izraelio parlamentas atme
tė pasiūlymą uždrausti valgyli 
kiaulieną Izraelyje. Fanatikams 
nepavyko svarstyti tokio įsta
tymo projekte?.

KIEK JŪROSE DRUSKOS?
Viename svare jūros vandens 

yra truputį daugiau nei 1/į unci
jos druskos, tad iš visų jt*ų ir 
vandenynų vandens būtų galima 
gauti tiek druskos, kad būtų ga- 
Įima druska padengti visą žemės 
ritulį 15 metrų storio pluta.

• Dievai nefilosofuoja. Mat, 
jie gyvena būties šviesoje, jiems 
esą viskas aišku, todėl jie ne
klausią. (Platonas)

JURGIS IVAŠKA

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

T B1JŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

AUKŠTOS ATMINTIES

MARIJA BEKERYTĖ JODKIENĖ
1901 m. gegužės 1 d. lietuvė gimusi Rygoje ir mirusi 
11^1 m. balandžio 17 d. Buvo palaidota Lietuvių Tauti
nėse kapinėse.

Ji buvo mylima žmona Nikodemo JodkoS, g inusio 
1X95 m. lapkričio 1 I d. ir mirusio 1970 m. balandžio .‘i d.

Nuliūdusi duktė ALMA MARIJA JODKAITf:

Kilęs iš Biržų aps., Rudenų vienkiemio.

Mirė 1981 m. balandžio 20 d. sulaukęs virš 90 m.a.

Amerikoje, išgyveno 29 metus.

Paliko giliame liūdesyje: dukra dr. Adelė, žentas kun. 
Ansas, anūkas’Martynas su žmona Dalia Trakis; brolio ir 
seserų vaikai okupuotoje Lietuvoje bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Vietoj gėlių, prašome aukoti Tėviškės bažnyčiai.

Budėtuvės trečiadienį, balandžio 22 d., 7 vai. vak. Tėviš- 
Lieluvių Ev. Liuteronų bažnyčioj, 6641 S. Troy SI.

Ketvirtadienį, balandžio 23 d., gedulingos pamaldos 
10 vai. ryto ten pat. Po pamaldų bus lydimas į Lietuvių 
Tautines kapines.

Visi a.a. Jurgid Ivaškos giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas, anūkas su žmona.

laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs.
Tcl. 737-1213.

kės

TĖVAS IR SŪNUS
VIARQUETTE FUNERAL HOME

» ra

Chicafog
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

*354 8o. halsted street

AMS U LA NSO 

PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

lei. I Areli 7-131!

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. 50th Aven Cicero, UL TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 - 113J

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe HilU, I1L 974-4418

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA A VE. TeL: Y Arda 7-3401

'MĮB

» — Naujienos, Chicago. 8, UL Wednesday. April 22. 1981



SKAITYTOJU BALSAI
I

Pastabus Naujienų koresper.- 
d.ntas, gana tiksliai aprašinėjęs 
Namų Savininkų draugijos susi- 

Ynkimų, pastebėjo ir iškėlė lie-I 
tuviams labai pavojingą dalyku. į 
Jis pastebėjo, kad los sąrašinė- i 

’j'ino žinios lietuviams gali būti 
labai pavojingos. 

r Reikalas paaiškėjo sekančios \ 
dienos editoriale. Ten aiškiai Į 
pasakyta, kad žinias surenka! 
lietuvis, bet anketa yra rusiška. 
Tiktai rusams gali l uti reika
lingos tokios žinios, kurias sura- [ 
šinėtojai nori surinkti iš Ameri-j 
kas lietuvių.

Man labai norėtųsi patirti, 
kaip Namų Savininkų valdyba 
galėjo įsivelti į tokį lietuvių su
rašinėjimą, kuris gali rūpėti tik
tai Brežnevui. Reikia žinoti, ku
riam tikslui namų savininkams!
reikėjo kištis į rusišką lietuvių ' tokių surašinėtojų į savo namus 
surašinėjimą? Toks surašinėji-1 neįsileisiu. Vysiu juos laukan 
mas namu savininkams visai ne ; nuo savo durų. Rusišku suraši- ‘ .. .reikalingas. Jis išvaikys visus ’nėjimų Amerikos lietuviams ne-J 

.tuos nuomininkus, kurie gyvena f reikia.
lietuviu namu savininku namuo-* 4. *■

iŠ

APIE RUSIŠKĄ SURAŠINĖJIMĄ
sc, o š:e kurstomi surink'.i 
nuomininkų žinias ir atiduoti jas
rusams. Nuomininkai, patyrę 
apie tokias anketas, kelsis nas 
lenkus, vokuičus ir kitus, kad 
liklai nereikėtų gyventi pas Lė
tu vi lis.

Iki šio meto dar niekas nepa- 
aiškino, kaip tokį nutarimą ga
lėjo padaryti namų savininkų 
valdyba. Kas pasiūlė leisti tokį 
surašinėjimą siūlyti namų savi-

rado valdybos narių, kurie bal-1 
savo prieš tokį surašinėjimą? 
Ar valdybos nariai žinojo, kad 
rusai nori žinoti kur lietuviai gv- 
vena, ką jie Amerikoje sutaupė ’ 
ir kur tas santaupas laiko?

Tuo reikalu turėtų pasisakyti j 
AL l'as ir VLIKas. Kol jie napa-‘ 1 ■ v 1 «. v 1 • .. 'vidarys aiškaus pareiškimo, tai aš visu lietuviu vardu.

I®

£ *

■

E. Mikužiūtė taip atsisveikino 
Viktcrą Viksninj

— Amerikos Lietuvių Tan 
Petras Steponavičius į bos, vadovaujamos dr. Kazio 

Šidlausko, Chicagos, Lietuvių 
Tarybos, vadovaujamos pirmi-

- 1K,'1 v»— i . i • «i • TT’l j T7*l • • (ninkės E. Mikužiūtės, ir Vinco'Mikuzmte atsisveikina Viktorą Viksninj sanuos, chicagos Lietuvių
■ ■ _ ... .. . ' . Tarybos viceprezidento', vardu
. Latvių veikėjas Viktoras j Piadžioje buvo skaitomos, reiškiu savo nuoširdžią užuo- 
-Viksninis gimė Latvijoje. Rygo- į užuojautos, gautos telegramos. J jautą nuliūdusiam sūnui Ansis, 
je, 1923 metų sausio 31 dieną.' E. Mikužiūtė perskaitė tokią! giminėms ir artimiesiems, ir

konsulės Daužvardienės tele- j Latvių Bendruomenei, šiandien 
gramą Latvių Bendruomenei: Į jungiamės prie jūsų sleausmo,

Giliai paliesti netikėta Vik: ’ ne[eLus didelio patrioto Viktoro 
toro Viksninio mirtimi, liūdime; Viksnins, Pavergtų Tautų ko
dėl didelio latvių patrioto ir lie- Į miteto pirmininko ir kovotojo 
tuvių bei pavergtų tautų drau-juž komunistu pavergtu tautų

ĮjChicagoje jis kelis metus buvo 
Pavergtų Tautų Savaitės komi
teto pirmininkas. Atstovavo ne 
didele latvių tremtinių grupę.
' Viksninis mirė 1981 metų ba
landžio 10 dieną. Jis buvo pa
šarvotas didelėje Chicagos Lat
vių Evangelikų koplyčioje, esan
čioje 6551 \V. Montrose Avenue. 
Į atsisveikinimą atėjo daų<Į 
žmonių, virš 200.

go netekimo, reiškiame užuo
jautą jo' šeimai ir visai latvių 
bendruomenei.

Juzė Daužvardienė, 
Gen. Lietuvos konsule,

Dr. ZENONUI DANILEVIČIUI mirus,
velionio žmona Joaną, sūnų Liną su žmona, dukteris 
Ritą ir Dainą su jų vyrais, bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

JAV LIET. BENDRUOMENĖ (R) CICERO 
APYLINKĖS VALDYBA

laisvę ir demokratiją.

Ramiai ilsėkis, brangus Vik
torai, o tuo tarpu latviai ir visos 
kitos tautos tęs tavo vestą darbą, 
kovodami už laisvę ir demokra- j 
tiją, kad būtų atsiekti tavo idea- > 
lai ir išsipildytų tavo viltys.

i Ilsėkis ramiai, brangus Vikto-. 
rai! Esi atlikęs visus savo Įsipa
reigojimus trumpame gyvenimo 
laikotarpyje.

Susivienijimas Lietuvių Ame- 
. riko j e ir Lietuvos Vyčiai jun- 
: giasi su mūsų mintimis, nete
kus didelio’ latvių vado Viktoro 
Viksnins. Tegu jam būna leng-

, va Amerikos žemė!

|į a Mes, lietuvininkai, barščius 
| į ir šiupinį skanų su lašiniais gar- 
- į džiai išvirtus girdami valgom.

(Kristijonas Donelaitis)
R. L. B-nės Garbes Nariui ir mūsų apylinkės nariui

A. A. Dr. ZENONUI DANILEVIČIUI
mirus

žmonai dr. Joanai, sūnui Linui ir dukroms Bilai ir Dainai 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

R. L. B. MARQUETTE PARKO 
APYLINKES VALDYBA

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

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

Minkštais viršeliais, tik______________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$3.00

1735 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 63608

— Dėkui poniai Paulinai Ye- 
lich, Los Angales, Cal., už gerus 
linkėjimus ir už $20 auką kalen
doriaus proga. Dėkui už nuola
tinę paramą.

32-ąją LSS Europos rajono sto-j 
vykią surengti liepos 25 — rug j 
piūčio 1 dienomis Lietuvių So-j 
dybeja Headley Parke prie Lor.-» 
done'. Stovyklautojo mokestis — | 
32 svarai. Stovyklon kviečiamas1 
visas skautiškasis jaunimas. Po-j 
sūdyje buvo paliestas jr žinia
raščio “Budėkime“ leidimas bei 
siuntimas, nes pastaruoju metu 
pabrango popierius ir pašto pa
slaugos. Nularta “Budėkime“ 
siuntimą sustalxlyti tiems, ku
rie nėra atsiskaitę už prenume
ratą.

— Ponios Uršulės Astras, 
Grand Rapids, Mich., margučių 
rinkiniai bus išstatyti iki gegu
žės pabaigos Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje, šiokiadie
niais atdaras nuo 1 iki 4:30 vai. 
popiet.

— “Europcs Lietuvis” savo 
vlnjetėn buvo įjungęs Lietuvos 
žemlėlapį su į jį įtraukiu Kara 
liaučium ir Gardinu. Vieni skai
tytojai tokiam žemėlapiui prita
rė, kiti jį smerkė kaip perdaug 
nerealų, 
vinjetėje 
simboliai 
no pilies 
keitimas

■ pasitraukus iš pareigų. Naujoji 
1 redakcijos komisija vinjetės pa 

— Ponia A. Salisbury, Niaga- keitimą teisina bandymu atsta
ra Falls, Ont., iš anksto be ragi- tyti vienybę, 
nimo pratęsė prenumeratą ir 
prie jos pridėjo $5 auką už ka- j 
lendorių. Mykolas Mažeika, St.
Joseph, Mich., atsiuntė 3 dole- landžio 25 d., šeštadienį, 
rius. Dėkui.’- ' i vaL vakaro, Vyčių s;1"

Dabar tą žemlėlapi 
pakeitė du Vilniaus 

— katedra ir Gedimi- 
bo'kštas. Vinjetės pa- 
įvyko red. K. Barėnui

i

— P*rdivlmu| 
ESTATE FOR SALI

_ Namai, tam* — PardavinM 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS. 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS . 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

T

5

i

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
>0 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

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

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

— Zarasiškių Klubo pavasari
nis banketas įvyks 1981 m. ba . ... _ _ . . . 7:3C 

vai. vakaro, Vyčių salėje 245f 
47 St. Bus šalta ir šilta vaka- 

-— Dėkui B. Kaveckui ir jo rjenė ir turtingas dovanų pa- 
žmonai, Cohimbus, Georgia, už skirstymas. * šokiams gros pui 
nuolatine paramą, ankstyvą pre- įus orkestras. Visi kviečiam’ 
numerates pratęsimą ir už $4 dalyvaut. Auka $10., studentam! 
auką kalendoriui. Taip pat dė- * — Valdyba prašo bilietus įsi 1 
kui už pranešimą apie Naujienų gy^* anksto paskambinus tel.: j 

- nenormalų pristatymą paštu. : HE 4-7916 arba 434-6155.
į Skundas perduotas Čikagos 
centrinio pašto viršininkui. — Juozo Kapačinsko atsimi j 

nimai Spaudos Baruose, Chica-
— šv. Kryžiaus ligoninėje gos Lietuvių Literatūros Drau

tarnauja apie 1,700 asmenų. 177 gijos 1979 m. leidinys. Gausia 
asmenys bus pagerbti už ilga- _ iliustruotas nuotraukomis, 21 f 
metę tarnybą balandžio 24 die- psl., kaina §7, gaunamas Nau- 
ną Lexingtc’n House restorane, jienose. (Pr.)
Be to, ligoninėje dirba visa eilė . 
asmenų savanoriškai. Sakysime, 
kovo mėn. buvo pristatyta į na
mus 1,650 pietų 52 sergantiems 
chroniškomis ligomis.

— Socialiniame Mančesterio 
Lietuviu klube kovo' 7-8 dieno
mis Įvyko skautų vadovų suva
žiavimas ir šV. Kazimierui skir
ta skautų sueiga. Buvo nutarta
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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
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SUSIVIENIJIMAS LIETUA1Ų AMERIKOJE
yra ?emausih, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or- 

CaniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metu g

SLA Atlieka kultū rinitu darbua, gelbsti Lr kitiems, kurie ten* 
darbus dirba. f

SLA —išmokėte daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS doleri! 
apdraudę mvo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kalnomia. SLA. neieško pelno. n»- 
riuma patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekrienas lietuvi* ir lietuviu draugai cnH 
Susivienijime apsidrausti iki 410.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jįj gyvenimo pradžiai

SL.K — vaikus
>1,000

SLA —kuopp 
i savo .. __ , „
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

apdraudžia pigia terminuota a pd rauda: už 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama

vyra riaose lietuviu kolonijose. Kreipkite* 
apylinkės SLA kuopę veikėjus, jie Jums

Galite kreiptu ir tieMal 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

>t7 w.
Tot dll) UJ-ttll

Notary Public

Insurance, Income Tax

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

D Ė M E S 1 O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

HFLP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

J REIKALINGA ŠEIMININKĖ GYVEN- 
i n PRIE ŠEIMOS. Turės pr.žiurėti 

m. berniuką ir rūpintis namų 
ruoša, šiaurės vakarų priemiestis. 
Turi suprasti angliškai. S100.

Skambinti 438-4682

— LIETUVIŲ DAILININKŲ 
darbai yra vertingiausia ir ne 
senstanti dovana vestuvių, su 
kakčių ir kitomis progomis į 

'Gaunami ČIURLIONIO GALE
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė.. 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid 
land Savings bendrovės valan
domis 254-4470, kitu laiku — 
434-6155.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*' 
.šleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
na Naujiemj administracijoj*. 
739 South Halsted St., Chica

go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

( ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

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

į Vakarus nuo California)

AUKSINIO SAULĖLYDŽIO 
GUNDYMAI

R. Spalio vienos kartos isto
rijos ciklo tik ką išėjusios sep
tintosios dalies (knygos), “Auk
sinio saulėlydžių gundymai” sur 
tiktuvės rengiamos 1981 m. ba
landžio 24 d. (penktadienį) 
7:30 vai. vak. Jaunimo centre 
kavinėje.

R. Spalio kūrybą trumpai ap 
tars ir su “Auksinio saulėlydžio 
gundymais” supažindins belet 
ristikos kritikas dr. K. Keblys 
Paskaitininką palydės romane 
ištraukų skaitymas ir trumputė 
meninė programa. Sutiktuves 
rengia ir jose dalyvauti visur 
kviečia Korp! Neo-Lithuania, 
Chicagoje. (m v) (Pr.)

FRONTININKŲ IR PETRONIO 
TARNYBOS ŠULAI

Ištraukoje iš komunistinio 
laikraščio “Laisvės” 1979 m. 
gruodžio 7 d. laidos nustebę 
skaitome — kokių “didžių pat
riotų“ besama giliai įleidusių 
šaknis ir iškilusių į atsakingus 
postus frontininkų vadovauja
mo] Lietuvių Bendruomenėj. 
Tik pažiūrėkime. Atsisveikinti
su iš Amerikos išvykstančiu g _ NaTjien(Mi CbtOjjo, 8, m.

f Visiems gerai žinomas 
Taktas yra, kad valgydamas tik 
daržoves per 87 metus susilauk
si garbingo ilgo amžiaus.

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenut 

Tel. 776-8505

Deng&šne

-juojameiĮpeS&ine ap'draūšt£*

•' ARVYDASKIELA/1 
6557 S. Tgjmah Aveftcė^'

•' . Chicago*, IL.60629 /■' € 
4^4^9^5X^737-17^

p

Laikrodžiai tr brangenybė*
Pardavimas ir Taisymai 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpubllc 7-1F4I

u

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

p. N EDAS, 4059 Archer Avenua, 

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

HOMEOWNERS POLICE

Slate ^Farrą^ire tM OMfr Cwpyrj

F. Zxpolia, Aoenl 
IŽOS'/j W. 95th St ' 
Erarp. Pirk. III.

ž 1 M K U f

Kotary Public
INCOME TAX SERVIC3 

4259 S. Tel. 254-7455
pit daromi vertimai, giminių 

iskviitimai, pildomi pilietybės pn- f 
iymai ir kitokį blankai.

Lkrtft use of dlswasber ! 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
•nd electricity.

ba « Bora UokJ

aklai “didžiajam broliui” parsi
davusius okupuo'tos Lietuvos 
komunistiniu minsteriu Vytau
tu Zenkevičium atrinktų komu
nistų partijai patikimų tarnų 
eilėje randame ypač mums įsi
dėmėtinas “stambias žuvis”: dai
lininką Vytautą Jonyną, Vilniu
je jo paveikslų surengtoje paro
doje viešai pareiškusį pagarbą 
ir padėką šlovingajai komunistų 
partijai. S. N.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St 
Darbo vai.: nuo 9 nto iki 7 vik. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toc 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokate
GINTARAS P. CEPtNAS

Dirbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vai. vak. Se’.tadienj nuo 
. 9 vai. ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal sumtarimą.
Tai. 776-5162 arba 776-5181

2649 West 63rd Street
Chicago, Ui- 60629

Wednesday, April 22, 1981




