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VLIKO TARYBOS PIRM. SKCRUBSKAS 
ATSISVEIKINA DR. Z. DANILEVIČIŲ

š. m. balandžio 21 d. vakarą VLIKo tarybos pirminin- 
■> kas Juozas Skorubskas prie dr. Zenono Danilevičiaus karsto 

tarė šiuos žodžius:.
“Vyriausiojo Liejuvos Išlaisvinimo Komiteto vardu len

kiu galvą prieš vieną lietuvių visuomenės veiklos ir lietuvių 
tautos; kovos už laisvę stulpų. Visoje savo veikloje velionis 
buvo principingas, kietas savo nusistatymuose ir bekompro
misiais kovotojas už savo idealus. Tokį mes jį matėme, viso
mis išgalėmis remiantį Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto veikla. -

Jo netekimų skaudžiai pajus ne tik VLIKas, bet ir tos 
organizacijos, kuriose velionis dirbo.

VLIKo Tarybos ir Valdybos vardu reiškiu nuoširdžiau
sia užuojauta velionies žmonai, dukroms, sūnui ir jų s.i-
moms.”

198.1 m. balandžio 45 dieną 
2.10 vąl.mirė dr. Zenonas Dani
levičius, sulaukęs 65 pietų am
žiaus. Amerikoje išgyveno 31 m.

-Dr. Danilevičius gimė 1915 m. 
gegužės 13 d. Petrapilyje. Tėvai 
ten buvo vaistininkai. Kaune 
beigė Jėzuitų gimnaziją. 1938 
metais Kaune universitete bai-r

Serapinas;
. 5) Pasaulio ir III. Lietuvių 

Gydytojų s-go's vardu — dr. D. 
Giedraitis.; . .

6) Liet. Krikščionių Demo
kratų Centro v-bos ir dr. K. Bo
belio vardu — Pr. Povilaitis;

7) Ateitininkų gyd. korp. 
“Gajos” vardu — dr. A. Šležas;

gė Medicinos fakultetą. Kurį 
laiką dirbo Kauno, ligoninėje, delis; 
Rusams artėjant; išvyko Į Vo-

8) Naujienų vardu — M. Gu

lt) Vy.čių 112-os kuopos ir Se
kiętiįų. Schw. Gėmaiende. įsteigė niorų bąl Lietuvos Darbo Fędę- 
gailestingų seserų kursus. Į racijos vardu—K.- Povilaitis;-.

1947 m. atvyko Į Ameriką ir > 10) Giminių vardu — Ap. Sa-
gailestingų seserų kursus.
T 1947 m. atvvko i Ameriką ir!
išlaikė gydytojo egzaminus. Vė- kevičiuK. '
liau tapo Journal of American; Tikiuosi,, kad pasakytos kal- 
Medical. A^ėĮciatipm?rędaktoriu-. bos h^^^bfos spau^>ję....
mi, Gj’vėnp" NiaftpĮeiie^ Parke, j p0 ^tsišv£f^^pj.o su^ed^ta^- 

Kurį laiką'sirginėjo.^ Panoro i Tauto-S himnas.k^lė, koirid£J 
nuvažiuoti j . Pietų-'Arniką, Is rįaį perpildyti.^ Tiėsrag oro trū- 
ten grįžęs, sunkiai |usirgq ? ir ■ bo jrxprayerė jdurisj;

\ J Balandžio', - 22. . d.' koplyčioj e 
ma^a-s sulį^lbėjb^kleb.' "Za- 

Rita ' karauskas. Po to velięnis išlydė
tas į Šv. M.'Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kur gedulin
gas šv. Mišias, atnašavo Jo Eks. 
vyskupas’ V.. Brizgys.

■(Nukelta į trečią puslapį)

mi

mirė. • ■ i' 1 : j 
■ '■ <

Paliko žmona dr. Joana Sake-' 
vičiūtė, dvi dukterys — ,
žentas C. A. Fernande*, ir Dai-Į 
naj žentas R. Dumbrys, sūnus; 
Linas, marti Louise ir šeši anū-j 
kai. Be to, liko keturi švogeriai: 
kun. dr. J. Sakevičius, Juozas, 
Gediminas ir Česlovas su šeimo- 
mrs, ir kiti giminės. — Ruth Love prieina Įsitiki-

Kūnas buvo’ pašarvotas D. ’ nimo, kad niekas jos automobi- 
Petkaus koplyčioje 71-oje gat-pYK neįtaisė sekimo Įrengimų, 
vėje, Chicagoje. .

Balandžio 21 d. įvyko atsi- j — Japonai prašo $4 milijonų 
svShiim’as su vėUonim Maldas! «ž- žvejų laivo' sudaužymą ir 
sukalbėjo kan. V. Zakarauskas; dviejų keleiviu žuvimą. Bus ve- 
ir sugiedojom-“Marija, Marija”, j ^amos deryoos.

Kadangi dr. Z. Danilevičius; 
priklausė daugeliui organizaci- j 
jų, tai įvjko įspūdingas atsisvei- ■ 
kinimas, kuriam vadovavo inž. Į 
Domas Adomaitis.

Inž. D. Adomaitis savo įvadi- j 
niu žodžiu davė labai gražią gy- i 
venimo apybraižą. Po jo kai- j 
bėjo:

1) VLIKo Tarybos ir Valdy
bos vardu adv. J. Skorubskas;

2) B’ALFo Centro valdybos 
vardu —1 M. Rudienė;

3) ALTo Chicago ir Centro! 
valdybos ir pirm. dr. Kazio Šid
lausko vardu — E. Mikužiūtė;

4) R. Liet. B-nės vardu — Ig.

Leonidas Brežnevas norėjo snsftifeti su prezidentu Reaganu, bet'pasta rasis 
neskuba i Kremlių. Dabar Brežnevas įpareigojo K. Černenką iškoneveikti. 
Ameriką ir primesti jai Lenkijos ir Rusijos komunistų sukeltas nelaimes.

PREZIDENTAS REAGANAS PRIEŠINGAS 
FEDERALINEI GINKLU. KONTROLEI..

DAUGELIS VALSTIJŲ ĮVEDĖ SAVO GINKLU KONTROLĘ
: • . * 1

WASHINGTON, D.C.'— Tre- reiškė, kad tai vra atsakymu ne- j 
čiadięrųnrcz.. Ronald Reaganas randąs jaunuolis ir galvoja, jog ■ 
Bąlįųjų Riinių Žemėlapių kaną-, suras atsakymus savo proble- i 

įbairyję- kalbėjosi su Associated . moms. 
'Press ir United Press'Interna- T’ 
tionaĘkorespondenlais Bei foto- jo gyvenimo būdas pasikeitė 
grafinis.' Į minimą kambarį jis prez. Reaganas juokaudamas ait 
Įėjo gana laisvai, tik: truputį, sakė, kad tik laikinai: dabar jis i 
nelanksčiai, dėvėdamas pilkai 
mėlynu kostiumu. Jis juokavo 
su fotografais ir jiems šypsoda 
mas pozavo.

Korėspondentams prez. Rea
ganas pasakojo a p-e atentatą ir 
-sužeidimą, kuris jam atrodė ne
tikras, kaip sapnas. Jis dar jau
čia skausmą sužeistos krūtinės 
srityje. Gydytojų nuomone, 
skausmas ir nepatogumas bus 
jaučiamas ilgą laiką. Prez. Rea
ganas turi vilčių, kad Spaudos 
sekretorius James S. Brady pa
sveiks ir vėl galės eiti tas pat 
pareigas. Apie užpuoliką jis pa

NAUJA OPERACIJA
SPAUDOS SEKRETORIUI

WASHINGTON, D.C. — Tre
čiadienį Tjuvo padaryta Spau
dos sekretoriui James S. Bradv J
operacija galvoje. Gydytojai^ 

i laiko neskubia ir healiarmuo- 
j jancia, nors ji tesėsi virš penkių 
; valandų. Po operacijos \Vą^i- 
! ingtono universiteto ligoninės 
’.chirurgas dr. Dęnnis O^Leary 
f pareiškė, kad operacija pavyko 

ir ligonio sveikatos stovis yra 
negali užšokti ant arklio. Jis: P^kamai geras. ,L S. Brady 
buvo ir tebėra priešingas bet, yra pilnoje sąmonėje ir gali ju 
kokiai federalinei ginklų kon-jdmh ko-1Ų Pirstus- 
{rojeĮ j Apie sCkmrngą operacija pn-

j informuotas prez. Reaganas.
Tuo tarpu Gallup Instituto su- ‘ 

rinktomis žmonių nuomonėmis, 
dauguma amerikiečių pageidau
ja ginklų kontrolės. Po atentato 
prieš prez. Reaganą tokių skai-

Korespondentų paklaustas, ar

VĖL LIBANO SOSTINĖJE: 
UŽSILIEPSNOJO KOVOS

BEIRUTAS, Libanas. — Tr

K. ČERNENKA PASAKĖ PAGRINDINĘ 
UŽSIENIO POLITIKOS KALBĄ

TVIRTINA, KAD AMERIKIEČIAI SUKURSTĖ LEN
KIJOS STREIKUS IR DABARTINĮ NERIMĄ

MASKVA, Rusija. — Kons
tantinas Černenka, 6.9 metų am
žiaus veiklus politinio’ biuro na
rys, trečiadienio naktį per pa
grindines Sovietų radijo ir tele
vizijos stotis pasakė pagrindinę 
kalbą Sovietų užsienio politikos 
klausimais. Jis tvirtino, kad 
JAV sukėlė dabartinį nerimą 
Lenkijoje ir bando sukurstyti 
lenkus prieš Sovietų Sąjungą if- 
komunistų partiją.

Černenka pasakė pagrindinę 
kalba Lenino gimimo 111 metu 
sukakties proga. Patys svar
biausieji jo kalbos punktai bu
vo' nukreipti Sovietų Sąjungos 
užsienio politikai apžvelgti. Jis 
bandė Įrodinėti, kad pats svar
biausias klausimas yra atomi
nių ginklų kontrolė. Jis tvirtino, 
kad JAV keliais atvejais atidė
liojo tuo reikalu aptartus pasi
tarimus, sukėlė neramumus 
Lenkijoje, kursto Lenkijos gy- 
.ventojus ir. valdžios žmones, 
prieš komunistus, ir bando juos 
visai atskirti nuo Varšuvos pak
to valstybių.

DEMONSTRACIJOS ŠIAURĖS 
AIRIJOJE NESILIAUJA

BELFASTAS. — Trečiadienį 
Belfasto ir Londonderry mies
tuose vj-ko didžiulės ir nuosto
lingos katalikų demonstracijos. 
Taip pat demonstravo dar ke
turiuose šiaurės Airijos mies
tuose.

Ypač nuostolingos, demonstra
cijos buvo Londonderry mieste, 
po laidotuvių dviejų jaunuolių, 
žuvusių po britų kariško auto
mobilio ratais Velykų sekmadie
nio demonstracijose. Demonst
rantai mėtė Molotovo' kokteilius 
į policijos bei kariuomenės ma
šinas. Mažiausia 10 mašinų bu
vo padegta. Daugelis kareivių ir 
policininkų nukentėjo nuo sie
ros rūgšties, kurią minia mėti 
pieno bonkose.

Demonstracijos prasidėjo, rei« 
kalaujant išpildyti kalėjime ba- 
rkiūjančio Boldry Sands reikala
vimus. Po 53 badavimo' dienų 
jis yra arti mirties.

— Joks redaktorius negali iŠ- 
laikraštyje melo, jeigu.

Niekam ne paslaptis, kad
■Brežnevas į nėra stiprus,’ be pa-, vengti 
galbos^^^n,labai sunku atsikelti bent vienas korespondentas yra 
nuo kėdės. Jis visuomet laiko linkęs meluoti. — pareiškė B. 
šalia iįavęs žmogų, pasiruošusi • Bradlee, atsakingas Washington 
padėti jam atsikelti ir įsisma- Pc'st redaktorius.
ginti, žingsniuoti.

Iki šio meto politinis hiur:r 
dar nenumatė žmogaus, kuris 
galėtų Brežnevą pavaduoti. Čer
nenkai pavedus pasakyti pagrin

- - Trečiadienio popiet už auk
so unciją mokėjo net $550, bęt 
jo vertė tą patį vakarą nu
krito.

dine kalbą užsienio politikos rei- t .... 1 —:
kalu, manoma, kad jis gali būti (tikimą patenkinti visus strei- 
paskirtas Brežnevo vietai, jeigu I kuojančiu reikalavimus, apie

i
K ALENDOReLIS

Balandžio 24: Fidelis, Adalber
tas, Gražvyda, Kantrimas.

Saulė teka 4:58, leidžiasi 6:39.
Oras debesuotas, ii?,

\ Edward Kennedy ji 

Senatorius E. Kennedy jau dabar pradėjo rinkti pini
gus savo rinkiminei kampanijai 1982 metais. Jis pa
reiškė,; kad konservatorių grupės yra pasiryžusios 

veikti, kad jis nebūtų perrinktas Senatui.

čius žymiai padidėjo ir siekia čiadienį Beiruto prekybos kvar- 
net 62 procentus. Pavyzdine j vėl prasidėjo kovos tarp 
kontrole jie laiko Massachusetts Į krikščionių falangistų milicijos 
valstijos ginklų kontrolės Įsta- ir Sirijos kariuomenės dalinių, 
tymą. Jame yra du pagrindiniai j Kovose buvo panaudota artile- 
dalykai: niekas neturi teisės be j ri.ia- Krikščionių artilerija pa
leidimo nešioti rankinio ginklo laikė Į nebaigtą 40 aukštų Murr 
ne savo namuose, gi nusikaltu-; dangoraižį ir prancūzų aptar 
šieji automatiškai baudžiami j naujamą ligoninę. Kovos prasi- 
vieneriais metais kąlėjimo baus-, dėjo ir Zahlės mieste.
me, kuri yra laikoma sunkiuoju į Libano policijos žiniomis, už- 
nusikaltimu. Sunkūs kriminali- mušta 2.> asmenys, tačiau tos ži
niai nusikaltimai ten vra žymiai nibs nėra pilnos.
sumažėję. Panašų įstatymą pra Į 
eitą vasarą priėmė New Yorko 
valstija. j

Tačiau girdėti ir griežtai Pr’e-I raebo lėktuvai bombardavo bei 
šingų halsų. Jie savo nusistaty- a

tymą. Jame yra du pagrindiniai

Izraelio kariuomenės daliniai 
vėl apšaudė palestiniečių parti- 

! zanų stovyklas pietų Libane. Iz

mą remia konstitucija, leidžian
čia nešioti ginklą. Senato demo
kratų vadas iš West Virginijos 
pareiškė, kad jis nebalsuds už t 
ginklus kontroliuojančius įsta
tymus, lik nori griežtesnių įsta
tymų už ginkluotus nusikalti
mus.

Gallupo lyrinėijmai parodė 
šiuos dalykus:

- Dauguma piliečių, norėdami 
apsisaugoti nuo nusikaltimų, 
perka ginklus;

* Prieš metus nebuvo krimi
nalinių nusikaltimų tarp 10 di
džiausių problemų, gi dabar yra 
viena iš svarbiausių;
x - 54 procentai amerikiečių 
sako, kad jų apylinkėje padidė-

apšaudė jų būstines Beiruto apy
linkėje.

Libano prezidentas Elias Sar
kis kreipėsi dėl paliaubų, nes 
paskiros kovos vyksta tarp pa
lestiniečių bei kairiųjų ir krikš
čionių milicijos.

— Psichologai tvirtina, 
liktai pamišėlis gali žudyti 
daug Atlantos berniukų.

kad
tiek

— Nešvarus įstaigų oras, ci
garečių dūmai yra pavojingi 
sveikatai.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $496. <

jo kriminaliniai nusikaltimai, gi 1977 metais tokių buvo tik 43%.

dabartinis vadas visai priliptu 
prie kėdės.

Černenka, matyt, neskaitė, 
kad Lenkijos pagrindinį streiku 
pradėjo’ Dancigo Lenino laivų 
statybos darbininkai, pareikala
vę didesnės algos, šmotelio mė 
sos ir iš Lenkijos komunistų 
nutraukti turimas privilegijas. 
Pirmas streikuojančiu reikala
vimas tuojau buvo išpildytas: 
komunistų partijos nariams da 
bar duodamos tokios pat maish 
kortelės, kokias gauna darbi 
ninkai ir visi krašto gyventojai 
Be to< darbininkai reikalav< 
’eisti pastatyti paminklą prieš 
dešimtį metų Dancige nužudy 
tiems streikuojantiems darbi
ninkams. Bet, svarbiausia, dar
bininkai pareikalavo leisti orga
nizuoti Lenkijos darbininkų uni 
ją be komunistų. Valdžios vice
premjeras Jagielskis sutiko su 
visais darbininkų reikalavimais. 
Tai buvo pats pagrindinis dar
bininkų reikalavimas. Juos Ja 
gielskiui įteikė Dancigo laivu 
statybos darbininkas Lešek Va
lensa. Jis tapo nepatenkintų 
lenkų vadu. Jis tuojau įsakė 
pradėti kasti tokius pamatus 
užmuštų darbininkų paminklui, 
kad niekas negalėtų jo nugriau
ti. “Jeigu paminklas būtų iš
griautas, tai iš šaknų pradėtų 
augti1 naujas”, pasakė Valensa.

Černenka nė vienu žodžiu ne
prasitarė apie lenkų val<J£id$

Giereko pavarymą ir šimtų ko< 
munistų kyšininkų išvarymą iš 
valdžios vietų. Dalį jų patys ko-> 
munistai nutarė traukti ti
ni nn. Z?*

Brežnevas buvo sutraukęs ka
lias divizijas į Lenkijos pasienį, 
dvi turėjo pačioje Lenkijoje 
“manevrams”, bet jas atšaukė, 
kai patyrė apie galingą JAV 
erdvėlaivi, greitai pakilusį į erd
vę ir pasiekusį 172 mylių orbitą. 
Brežmvas pareiškė, kad Sovietų 
karo jėgos į Lenkiją nežings
niuos ir kad lenkai patys išspręs 
savo nesutarimus be rusų karo 
jėgų intervncijos.

Černenka žino, kad “CJlum- 
hios” pasisekimas staigiai pa
keitė karo jėgų persvarą, kalba 
apie reikalą tartis dėl atomo 
ginklų kontrolės, kaltindamas 
JAV dėl nerimo Lenkijoj?. Tuo 
tarpu patys rusai nežino, kuo 
lenkų nerimas gali pasibaigti. 
Maskva trukdo visus lenkų ra- 
dijo pranešimus, bijo, kad rusai 
neužsikrėstų Dancigo Lenino 
laivų statybos darbininkų idėjo
mis, nepasektų jų pėdomis ir 
nepersimestų į L t kurį didesnį 
Rusijos centrą.

Černenka žino, kad JAV yrj 
didžiausias sovietinės prievartos 
priešas, todėl ir stengiasi prieš 
komunistus sukilusių lenkų dar
bininkų streikus primesti Ame
rikai. Lenkai tuo netiki. Jie yra 
tiksliai informuoti.
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Balandžio 21, 1981 — 17 (180)

Redaguoja PRANAS ŠULAS
Klausimus ir medžiagų siysH: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60432
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ILLINOIS VALSTIJOS PENSININKAMS 
TEIKIAMOS LENGVATOS

Brdd Griffin, šios vai- 
Atstovų rūmų nary> pa 
kad federalinė admini- 

šiar valstijai paskvrė

Mr. 
stijo. 
sakė, 
>lraujii
$101 mil. ši suma skirta pa
lengvinti mažai uždirba n liems 
pensininkam^ butu ir name 
šildymo sąskaitoms apmokėti. 
Ši milijoninės suma sudaryta 
iš Loyv Income Energy Assis
tance programoj Šioje valsti
joje šią programą tvarko If Ii- įėjo *14,232. 
nois Department of Commer-į Smulkesnėms 
ce and Community Afairs, —j reikia kreiptis 
DECCA. f and

Pašalpa pensininkų šildymoj Assn. 
suskaitom
nuo '$$30 iki *130. vienam a? 
menini arba šeimai. Viską

apskaiėinojama nuo 
pensininko pajamų. Jei 
įlinkas per metus uždirbo 
daugiau 84,/38, jis gali prašy-j 
ti piniginės pašalpos. Jeigu 2-' 
jų pensininkų šeima jei brut- 
to pajamų turi iki- —$6,088 
lai pašalpą irgi gali gauti; jei 
pensininko šeima susideda iš 
šešių asmenų, tai pašalpas ga
li gauti, jei brutlo pajamų tu-

brutlo 
pensi

ne, j

žinioms gauti
Coinmynity 

DevelopmentEconomic 
of Cook Countv GEDA * ? 

apmokėti svyriu jai arba paskambinti telefonu —
i 135-6900. Petit.

Kuršių marios

šioniis dienomis Chicagosj 5 patingam reikalui ištikus, 13 
CTA administracija paskelbė,! susituokiančių nereikalauja- 

kad sekmadieniais tiek Cali-, ma kraujo testo pažymėjimo 
Mornia.tiek Kedzie.tiek ir \Ves-Į santuokos įstaigai pristatyti.
tern Ave popietinėms valan
domis. nutraukiamas susisie

kimas b ūsais.
Atrodo ,kad Cliicagos CTA 

valdytojai pradėjo taupyti sek 
madieniais keliautojų sąsjkai- 
ton. Mat, tų dienų keleiviams 
buvo duodama bilietų kainų 
didelės nuolaidos (beveik 50 
proc.).

Mums atrodo ,kad šios su-

pareigūnai turėtų pradėti 
taupyti nuo savęs — suma
žinti per daug išpūstas sa
vo ir vairuotojų algas.Mūsų ži
niomis busų vairuotojams dar 
bar mokama po $11 už darbo 
valandą. Tuo tarpu kai kurių 
fabrikų specialitams temoka
ma po 5—6 dol. už darbo 
landų. Kaimynė

Iš neridentų, nereikalauja
ma, kad jie pristatytų teismo 
divorso pažymėjimo kopiją. 
Pagal papročių teisę (Com
mon law) vedybos panaikina
mos (are abolish).

Lunotikams arba idiotams ne
leidžiama susituokti.

Kvakerių santuokos yra tei
sėtos ir bet kurių religinių or
ganizacijų nariai gali vedybas 
celebuoti pagal jų pačių tai
sykles. , j

(Daugiau informacijų gali
te rasti Samuel G. Kling lei
dinyje The Legal Eucydope-

for Home and Business“)dia

NAUJI RAŠTAI

x’a- 
yi.

KANADOS LIETUVIŲ 
KLUBAS SKELBIA LITERA

TŪROS KONKURSĄ

MEDICARE APDRAUDA NEVYKUSIAI APRANAU
JA PENSININKUS BEI JŲ ŠEIMOS NARIUS

Jau nuo praeitos vasaro> 
šio krašto Kongreso komiiclas 
pavedė apklausnėjimus, kad 
sužinotų, kaip veikia Medicare 
Įstatymas praktiškame gyve-j 
nime per pastaruosius pen-į 
kiulika metu.

Kongreso specialaus komite
to apklaustieji liudininkai pa
sakė, kad peilininkai moka 
kasinėtai daugiau už apdrau- 
dą, gaudami vis mažesni pa-! 
tarnavimą pagal Medicare pro: 
gramą.

Iš tikrųjų tie medicinos paj mokėti aukšta hon< rara, ir tik 
tarnavimai gal pasiliko tie pa! po to pacientas jau gali kreip- 
tvs, per pastaruosius 15-ka’tis į Medicare apdraudos įstai- 
inctų. bet tik už tuos medici-'gą su gydytojo užpildytos for
uos patarnavimus pensiniu- mos sąskaita.

kanis kas metai tenka 
daugiau mokėti. Iki šiol 
dar pensininkai nagauna 
mokamai akinių, akių gydymo 
nei dantų taisymo, nei 
tojų prirašytų vaistų.

Pastaruoju metu vis 
nis medicinos gydytojų
eitis atsisako teikti medici

niškų patarnavimų tieni> atei
nantiems ligoniais, kurie turi 
tik viena Medicare apdraudą. 
Iš tokių ateinančių ligonių gy
dytojai erikalauja pirma ap-

vis 
vis 
ne-

d i des-

Surasim vieną kartą nuostabų pasauli, mama, 
toli nuo žemės ir dienos tėkmės bais'os.
Mes pastatysim mažą iš keistų gintarų namą, 
ir mums per daug bus neaprėpiamos šviesos.

Ant stalo rasime gėlių mažutę puokštę, 
nedūžtančio kristalo vazoj.
Ir, paskutines ašaras nušluostę,
regėsime, kaip leidžias uždanga ant žemės kruvino

ekrano

0 ten kažin kas šaukia dar: “Mama, mama!' 
Sudegusius namų pilkuosius pelenus žarsty 
keliaus per žemės klaikumą beprasmę, 
ir nevilties bedugnėn links gyvenimo svirti

Iš amžiaus fontanų trykš gyvybės eleksyras, 
žiedai Mefisto rankoje nevys....

Ii’ vieną vakarą, gal svetimą, vėlyvą, 
atidalysime Į nuostabų pasaulį, motina, duris!

Algimantas Pagėgis.
(Punta iš Sūduvos leidinio Elegijos rinkinio'

PHONE 254 4470

P^bdtook Savings

Saskaif apdraustos 
ki 540,000

2657 Al. 69 STREPt 
Clrcapo. IL 606?

T-1 9/5-7400

4 '’S’b saving’ 
(Minimum ^Na»

t ei u£7<M»*

SAVINGS
AMO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632
r *"

BrMo
Twl V)g 9400

VMIanrt Savin* otar- 
narna Uduhdio dniL 
p.l^knh; »•» K^hjx X ’-Ub qr||> 
mj apv’inkės Dėkojame 
Tume p mum* parodyta 
nasif‘kė; ma Me> norėtir 
me bu’i naudingi n 
ate tvje

Algirdas Budreekas — Prie 
Tėvynės Aukuro* Poezija. Gra 
žus dąil Miko Šįleikio viršelis. 
48 psl. Kaina nepažymėta.

KLUSNI TARNAITĖ

PAS CHICAGOS LIETUVIUS PENSININKUS 
SUEIGOJE APSILANKIUS

— Kaip tau pavyko pagul- 
dvti vaikus 

w ™—y --- landą( kaip
’ peskelbc antrąjį literatūros

Sužinojome, kad Kanados] 
Lietuvių Pensininkų Klubas

Amerikos Lietuvių Pensiniu lyginamuosius svorius. Kalis,
pensi-

apie devintų va_ 
išeidama sakiau? 
tarnaitės klausia 
parėjusi iš teat-

naujos 
šeknūninkė, 
ro.

— Visi buvo paklusnūs, tik' 
su tuo rudplaukiu turėjau daug 
darbo..,

— Bet tai mano vyras...

' kūrinėlio konkursų iš 
niko gyvenimo.

Yra paskirtos trys premijos į 
po $100. Kūrinėliui pristaty-l 
ti paskelbtas terminas iki š.m. Į 
rugsėjo 15 d.

resonableu i kų Sąjungos Čikagoje kovo 11) turįs atominį svorį, lygų 39,1 
ir lyginamąjį svorį 0,86, che
mijoje tepažymimas raide K. 
Gi potašą sudaro to paties ka
lio, anglies ir deguonies jun
ginys, vadinamas kalio karbo
natu (K2CO2).

Reikia manyti,kad prelegen
tas, kaip žadėjo, sekantį kar
tą, kalbėdamas apiie mineralus' 
ir vitaminus, teisingai juos 
apibūdino ir 
šmę žmogaus 
reikalingumą 
nizmui.-

Pažymėtina, 
į cepirmininkas 

jog viską ateitis parodys, va-j 5 ...............
dinasi, kaip bus, tai paniafy-

į sime.
‘ Kultūriniu reikalu vadovas 
dr. J, Briedis kalbėjo apie mi
tybą. Prelegentas labai pavir
šutiniškai, tartum nepasiruo
šęs, kalbėjo a.pie riebalus, mė
są, duoną, daržoves ir vaisius, 
kai kur net suklykdamas.

i užsiminęs upie potašą, 
I jog tai yra kaus. Tuo 
Į kalis ir potašas — dvi 

tai skirtingos medžiagos, 
rincios

d. sušauktame narių eiliniame 
susirinkime visi buvo pavai- 

gydymo sąskaitos sinti kavute ir pyragaičiais.
Sąjungos pirm. St. Vanagūnas 
ir vicepirm. J. Skeivys padarė 
įdomius pranešimus. Informa
cijų ir kultūros reikalų vado
vas J. Briedis skaitė paskaitą 
iš medicinos srities. Dailinin
kas J. Tričys pademonstravo 
įdomų filmą. •

S-gos pirmininkas savo pra 
nešime gana sausokai nagri
nėjo Socialinės apdraudos 
klausimus, susijusius su tos ap
draudos likimu, sakydamas,

Čia irorime pažymėti, kadi 
Medicare apdrauda apmoka j 
medicinos gydytojų išrašy-Į 
tos sąskaitos tik dalį, sakyda
mi, kad jie moką 
kainas.

Kaip žinia Medicare apmo
ka tik 8o<;
išlaidu ir dar kai kada suma
žintų sumų už patarnavimą.

Iš to aišku, kad šio krašto 
pensininkai yra skriaudžiami. 
Medicare apdrauda apmoka 
tik mažą dali medicinos išlai
dų, arba, kai kada Medicare 
įstaiga net visiškai atmeta pa
tiektą prašymų dėl pacientui 
nesuprantamų priežasčių, čia 
reikia pabrėžti kad Medicare 
įstaiig.s tarnautojai kai įtei

kiamas prašymas, nesuteikia 
pakankamai paaiškinimų, ko
dėl gydymo pateiktos sąskai-j 
los neapmokamos ir kur tuoj 
a įveju galima kreiptis?

'o Kongresas pasistengs priim 
ii tokius Įstatymus, kurie pa
gerintų Medicare apdraudos 
sistema C •

Kai kurios oragnizacijos siū 
’o įstatymo keliu įpareigoti gy 
• lytoj us skaitytis su Medicare

Pvz

tarpu 
griež- 

tu

JŪS KLAUSIATE, VAIKAS NEGALI SUPRASTI

teisingai
išaiškino jų reik- 
mityboje bei jų 
gyvajam orga-

KL. Kokius formalumus rei 
kia atlikti, jei norime susi
tuokti Illinois valstijoje?

ATS. Illinois valstijoj vy
ras 18 metų amž. ir moteris 16 
m. amž., privalo gauti tėvų su 

vvrui 21 V 
18 metų 

nereikia

kad S-gos vi- 
perdaug sausai 

ir, palyginti, ilgokai dėstė apie tikimą susituokti; 
Čikagos Miesto Tarybos posė-
džius, kuriame dalyvauja 121 ,ani tokio sutikimo

pristatyti. Norį susituokti vy
ras ir moteris iš anksto priva
lo pasidaryti kraujo testus irj 
juos patiekti santuokos įstai
gai. \

organizacija, kurių tarpe 
sirodo ir ALP
J. Skeivys.

Susirinkimo < 
vicepirmininko 
vo nepatenkinti.

Pažymėtina, kad sueigos da 
lyviai buvo labai patenkinti 
rodomu filmu, kurie peril
gai neužtruko. Fihnoje aiškiai 
buvo matyti Maskvos ir Kubos

pa-
S-gos atstovas

dalyviai tokiu 
pranešimu bu-

n i o j e esą ne ia is p aci e n t a is.
Medicare apdraudos reika-j

’u pagerinimu rūpinasi Ame
rikiečiu Pensininkų Sąjunga—į pensininkų sąjungomis, 
American ?\Ssociatb'j
red, Persons. „ ---- x —

Mes manome, kad Medi-: dos įstatymo projektą ir įteik-! valstybėse.
care apdratid - paiy-r rimo rei Į tų šio krašto federalinei ad-|
kalu turėtų susirūpinti ir CRi-Į ministracijai bei Kogrcsui prLį —
cagoje gerai veikianti Pensi-’ imti ir kuo greičiau įg\TvenJ CHJCAGOS (71A VADOVAI 
ninku Sųjung-u kuri Imėtų su dinti.
eiti i kontaktą su amerikiečių

skirtingus atominius ir j paruo§tu jr vadovaujamų te- 
• roristų vaikla ir pastangos įsi- 

kad: galėti, jei ne visoje P. Ameri- 
n of Reli-I bendromis pastangomis panic koje, tai benl Karibų Jūros sa- 

štų tinkamą Medicare apdrau- lose ir prie jos prieinančiose

Camp-Out

vp)\

Pr. Fabionaitrs
PRAĖJO TAUPYTI Iš KITOS 

PUSĖS .

Cuisine -
One Dish Makes It Easy

For cool kitchen cookery, 
or campsite convenience, 
there’s no need to defrost fro
zen Cod. Ocean Perch, Pollock 
or Flounder/Sole fillets , . . 
and often you can have an 
entree or a whole meal on 
the table in 15 or 20 minutes.

Ingenious “Pot-a-Stew” 
for instance, simmers frozen 
fish fillets and a variety of 
summer vegetables in canned 
chicken broth. Not really a 
recipe, it's a whole different 
way to prepare frozen fish.

With North Atlantic fillets 
available year round and the 
bounty of each season — and 
that of the American super
market — the variations on 
this simple dish are almost 
infinite.

Even easier to prepare is a 
one pound package of fish 
broiled from frozen to ready- 
to-serve in only 15 to 17 min
utes. Place the low fat, high 
protein fillets about 7 inches 
below the broiler and baste 
often with lemon butter. . . 
no need to turn. Slice cross
wise into four servings and 
count about 100 calories for 
each. Usually one pound of 
fish will serve four, but when 
it’s barbecue time — better 
count on one-half pound per 
person.

Indoors or out, you’ll find 
preparation fast and easy and 
the choice of cooking methode 
wide.

Campfire ‘Pot-A-S tew’ 
can (46 ot.) chicken 

broth
cam (10-3/4 oz,) cream 

of shrimp soup
lb.frozen North Atlantic 
Cod, Pollock, Perch
or Sole fiHets 

onion sliced 
teaspoon salt 
teaspoon savory 
ears corn cut in thirds

or 1 can (12 oz.) corn 
can (15 oz.) baby * A 

carrote
can (1 lb.) tomato 

w'edjfes or 2 fresh 
tomatoes cut in wedges 

large green peppers cut
in 1” pieces

1

3

2

1
1 
1
4

1

2

Combine chicken broth and 
cream of shrimp soup in 5 qt. 
Dutch Oven or large camp 
cook-kettle. Bring to boil, then 
reduce heat and add frozen 
fish, diced onion, salt and 
savory. Cook, covered, over 
low heat until fish defrosts 
(approx. 4-6 minutes). Sepa
rate fillets with a fork and 
break into large pieces. Add 
remaining vegetables, cover 
and cook another 6 to 8 min
utes or,until com is tender. 
To serve, remove vegetables 
from broth with slotted spoon 
and ladle broth into individual 
cups. Or serve fish, vegetables 
and soup together in large 
soup bowls. Makes 8 serving*.

gi
m. amž.. ir moteriai

šeįima nuotaikingai pietau
ja. Staiga mažasis Petriukas 
pertraukia tylą:.

— Tėte, kodėl tu apsivedei 
mamą? ?

Tėvas susimąsto, padeda ša 
kūtę ir kurį laiką . žiūrėjęs Į 
žmoną, sako:

— Matai, net vaikas negali 
to suprasti.

* * ąc

ATATIKO KORVIS KOTĄ
— Klubo susirinime aš pa

sakiau, kad visi jie yra akli, 
kvaili ir užsispyrę asilai.

— Kaip jie į tai reagavo?
— Jie mane išrinko to klu

bo garbės nariu.

Egipte žiloj senovėj buvo toks paprotys:
Kai iškilmingai laidojo turtingus, 2^
Jiems samdydavo verksnius skaitlingus, 
Kad verkdami su karstu jie žygiuotų 
Ir paskutinę pagarbą velioniui atiduotų.
Kadaise, vežant Į kapus kažkokią įžymybę, 
Karstą jo lydėjo raudančių žmonių daugybė, 
Kurie taip garsiai verkė, šaukė, 
Kad visų praeivių dėmesį patraukė.
Čia keleivis, tuos liūdnus garsus išgirdęs, 
Pamanė, kad velionio giminės jam taip nuoširdūs 
Ir kad jie taip sunkiai nuo pergyvenimų kenčia, 
Jog gailestis raudoti juos priverčia.
Jis paklausė: “Ar jūs nelaimė tuoj išnyktų, 
Jei man jį atgaivint pavyktų?
Aš burtininkas. Tikrai, turiu galybę 
Atgaivinti mirusio žmogaus gyvybę”. 
—“0, tėve”, visi sušuko, “kaip mums to reik!
Tik dar vieną malonumą mums suteik: 
Kad po kelių dieenų jį vėl į kapus lydėtų. 
Tuomet tos laimės visi mums pavydėtų.
Kol buvo gyvas, niekas jo turto negalėjo panaudoti, 
0 kai numirs, mus vėl samdys raudot.”

* ♦ *
Yra pasauly daug žmonių turtingų, 
Kurių tik mirtis yra kai kam naudinga,

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina 43.) 
kaina $3, gaunama Naujienose.

2 — Naujienos, Chicago, 111. Friday, April 24, 1981



kcjorr.Įj suit

mirimų išpežmimų ir tarp 
m:ų isiparcigojn ų iš vienos 
s ir tu paredvmu wkdymo

ra. A.' da ant 5-j į kolokviumą. w C v ■
Fia:ik furto vv^esnysis buimis- 
t. as Valteris Wallmanas Povilo 

reikiaįsakė.

Dr. Zenono Danilevičiaus laidotuvės
(Atkelta iš pirmo puslapio) j kas ir kun. Vaškas. Po maldų
Pamokslą pasakė kleb. A. Za

karauskas, Priminė, kad dakta
ras Danilevičius buvo gerai pa
žįstamas, nes jau 20 metų bend
radarbiavo organizacijų veiklo
je; paminėjo dr. Danilevičiaus 
dorybes, maldingumą, . dažr.ą 
tv. Kofnūmjds priėmiiuar; (Aš 
prisimenu, mačiau daug kartų 
iflaktara su žmona d-re. nešant 
Sekmadieniais šv. Mišių auką.) 
Klebonas atsisveikino su velio
niu Jo Eks. vysk. V. Brizgio, 
kan. V. Zakarausko, kun. Vaško, 
kun. Gelažiaus, kun. F. Kireilio, ■ ..kun. dr. Urbono' vardu, nes jie 
dalyvavo Mišiose.
; Komuniją dalino vysk. V.

ų teises, už kurias ire~ 
da-rcarre dėkingi p^ran- 
ziet rrui ir anrlų arr.eri- 

valstybinei filosof jai,
19 me šimtmetyje, 

kai kurių nuosmu- 
nors jos ir nebuvo

Tame •Ant polifkos laktų (Grafika)

K-C< U 
I kad 18 

než ūrint 
kiu. galit 
įrašytos
la komrpyie valstybininkai, filo-, 

i sofai ir rašyto‘ai tik savo įsili-; 
kir.irro jėga pajėgė anas kur 
no-s oaneigtas žmonių teises ati |

i

Burke'o kova prieš jo tautie- 
} čiu ž aurumus Indijoje, Schil- 
j ’er'o kunigaikščių kaltinimas už 
} nrekiavimą žmonėmis ir Wil~ 
į berforso viso gyvenimo veikla, 
iškirta vergams išlaisvinti — yra

sugiedojome “Marija, Mari j a” 
ir Tautos himną.

Į kapines lydėjo per 100 ma
šinų. Visą laiką lijo.

Po laidotuvių, šeima, palai
kydama tradicijas, pakvietė vi
sus pietų į restoraną prie 91-os 
gatvėsjir. So. Cicero Avė. Daly
vavo per 200 asmenų.

Beje, tarp atsisveikinusių su 
velioniu pasigedome gen. konso
lės J. Daužvardienės.

Suvažiavo daug daktarų ir ki-1 
tų įžymių asmenų, nės dr. Zeno- Į 
nas Danilevičius buvo labai po-i oriezasc U I 
pūliams. Reta asmenybė ir di-1 
dalės veiklos žmogus.

Klebonas prašė savo’ maldose i 
prisiminti kilnios sielos asme-{

Brizgysrir trys kunigai. Labai nybę.
šv. Mišių auką nešė dvi duk-daug asmenų prie Komunijos.

Būdinga, kad kleb. A. Zakaraus- terys ir sūnus.
kūpriname mirtį savo pamoks-, Daugeliui mūsų patriotinių. 
Te Kristaus prisikėlimo šventės kultūrinių ir politinių organiza

cijų vadovavusiam asmeniui te- 
į‘ Į kapines lydėjo klebonas A. būna lengva ši svetinga žemelė! 
Zakarauskas, kan. V. Zakaraus- K, P,

proga.

ŽMOGAUS TEISIU APSAUGOJIMAS
IR RĖMIMAS -

• \ DR. GUENTER WETZEL
' (Referatas, skaitytas Europos Krikšč. Demokratų Unijos 

kongrese Lisabonoje 1980 m. birželio 25 d.)
r " (Pabiga)

Bet mes kasdien esame liūdi- 
ninkai žmogaus teisių pažeidimo 
daugelyje kraštų pasaulyje. Mus

šviesūs įsitikinimo jėgos ir pasi
sekimo pavyzdžiai žmonių, ku
riems žmogaus teisės buvo jų 
atsakingo veikimo ir meniško
sios kūrybos dalis.

Yra drąsių vyrų, kaip Solženi
cynas ir Sacharovas a’ba tik ne
seniai dėl savo įsitikinimų mi
ręs arkivyskupas Romeųo, 
rių kovą dėl žmonių teisių yra 
sujungta su jų pačių asmeniniu 
likimu. Bet kas gali tvirtinti, 
kad jų veikimas vėliau taps pa
saulio įsitikinimu? Deja, yra 

j oriežasč ų prileisti, kad Gulag 
► šiandien mažiau 

i veikia, kaip Burke’o Warren 
Į Hastingo kaltinimas. Jei šiandien 
I yra valstybių ir režimų, kuriuo

se yra išsipildžiusi Orwellio fan 
tazija ir kuriuose Dostojevskio 
Didysis Inkvizitorius pradėjo sa
vo viešpatavimą, tai tas dar ne
kyla iš žmogiškosios prigimties, 
o yra tik visuomenės ir žmogąus 
vaizdas, ant • kurio kuriasi tofa- 
$stinės valstybės# Totalistiškai 
individą integruojant į bendruo-' 
menę, individualinė laisvė ne- 

j pasikeičia į kolektyvinę, o tik 
laisvė visiškai dingsta.

Žmonių bėgimo daugumas to
limose pasaulio dalyse rodo žmo
gaus teisių pažeidimo neribotu
mą. Tokie žmonių pavadinimai

matant, kaip didėja žmogaus 
teisių pažeidimai. Nežiūrint žo
dinio prie žmogaus teisių princi
pų prisipažinimo, dar daugelio

slegiančiai ir skaudžiai veikiai pasaulio valstybių elementariau

i SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARU A NOREIKIENĖ

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

į ■ SIUNTINIAI Į LIETUVA J 
Cosmos Parcels Express Corp. I

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 5

į 2501 W. 69th SL, Chicago, Ill. 60629 * Tel. 925-2737 J
5 - V. VALANTINAS f
f f
gpiRM

| JAY DRUGS VAISTINE |
1 2759 W. 71st St, Chicago, Ill J

H ' 4 RO?ESTTNGAJ I3PILDGMT RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- H 
sl DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
=3 =
Hl Atdara šiokiadieniais nuo =į ■ 1

g > vaL ryto iki 10 vai. vakaro. g

H Befanadieniaii nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai vxk.
= === 

D. KUHLMAN, ReglatmotaJ vaistininką*
| Tel. 476-2205 |

Ealandžio 20 d. iš D. Petkaus 
koplyčios palaidotos A. žygienė 
ir ponia Juršėnienė. Jų vieton 
pašarvota dr.'Z. Danilevičius ir 
A. Kasnickas. Esą, dar du lau
kia eilės. Balandžio 20 d. vaka
re, kaip bičių avily — tiesiog 
spūstis žmonių. Tarp jų, prie! 
dr. Z. Danilevičiaus karsto, Jo’ 
Eks. vyskupas V. Brizgys, AL
To nariai, daktarai, BALFo* R. 
LB-nės atstovai ir kiti įžymūs 
asmenys.

nariu. Prisimenu, BALFo suva
žiavimuose visuomet sėdėdavo 
prie garbės stalo. (K.P.) ’

■ fi) A- Patackas atsisveikino 
Namų Savininkų S-gos sardii.

6) Ig. Petrauskas atsisveikino 
R. Liet. B-nės vardu.

7) Vilniečių S-gos 
vardu atsisveikino p. 
Suvalkiečių atstovas

ir ALTo 
J. Lekas, 
neatvyko.

vai. vak. 
su žymiu 
vienu iš

Antanu

* * *

Balandžio 20 d. 7 
įvyko atsisveikinimas 
visuomenės veikėju, 
BALFo steigėjų — 
Stankum.

A. Stankus, mirė balandžio 
18 įd., sulaukęs 92 metų am
žiaus. Gimė Lietuvoje, Perlo- 
jaus vals., Miliūniškių km. Ame
rikoje išgyveno 76 metus.

Paliko nuliūdime: žmona Kons
tancija Jackelėvičiūlė, sūnus 
Antanas su šeima, vaikais ir -------  ------------- ---------------- - O * _•

Baisus kambodiečių tautos Ii-1 Urugvajų, Nicaragua ir kitas i vaikaičiais; sūnus Leonas : šu 
kimas yra sukrečiantis, kaip ly- Lotynų Amerikos valstybes, veik i seimą ir vaikais; pusseserė E.- 
giai sukrečia pasaulį milijonų darni jų valdžias. Europos krikš- Birgiolienė; ok. Lietuvoje- bro-

ka p “boat-people’\ taikomi viet 
varniečiams, arba “skeleto-peo- 
ole”, kaip pav^dirazvi prbėgė- į 
iai iš Etiopijos ir kitų kraštų, Į 
atskleidžia žmonių teisių pažei- 
Jimo išdavas. Į

Baisus kambodiečių tautos ii-! Urugvajų,

dimų. Europos krikščionys de
mokratai yra nuolat kėlę į pa
saulio viešumą režimų nusikal
amus Eticpiio e ir-Angoloje. Jie 
yra kre’gęsi- del žmogaus teisių 
pažeidimų į Čilę, Argentiną

žmonių mirtis Kambodijoje, čionys demokratai nuolat ats- 
■įvykdyta nusikaltėliško režimo, skleidžia, slaptus nužudymus, 
kurį pasaulis stebi, nieko neda
lydamas. Pabėgėlių skaičius iš 
Etiopijos siekia 1,6 milijono, iš 
Angolos 80G.000, iš kitų juodų
jų afrikiečių valstybių 3 milijo
nai, iš Kubos 1 milijonas, iš Af
ganistano 800.000 ir t. t.
. Prie politinio, persekioojimo ’ tinoje -didelis kankintų ir be ži- 
pasaulyje prisideda badas. Apie 
vienas bilijonas žmonių Azijoje, 
Afrikoje ir Lotynų Amerikoje 
maitinasi nepakankamai f iš jų 
450 milijonų pastoviai vegetuo
ja prie mirties ribos. Stipriau 
negu, tie skaičiai mus veikia fil
mų paveikslai išbadėjusių vai
kų su prašančiomis arba užge
susiomis akimis, kas aiškiai pa
rodo problemos didumą. Čia ne-

lis Juozas su šeima, sesuo E. 
Tamkuvienė su šeima, ir kiti gi
minės.

Maldas sukalbėjo kan. Vaclo
laisvo nuomonės pareiškimo ir 
religijos praktikavimo priespau-į
dą ir kitus žmogaus teisių pažei-J vas Zakarauskas. Po to sugiedo- 
dimus. Čilėje opozicijos žmonių} jome “Marija, Marija”.

' suėmimai4 ar-, nėra pasibaigę.! 
Apie daugeli o“ be žinios dingu-1 
siu likimą nėra, žinių- Ir Argen-

Prasidėjo atsisvėikinimasL Va-', 
dovavo Vilniečių S-gos .pirmi
ninkas p. J. Lekas. Davė trum
pą gyveninio apybraižą.

Į Ameriką atvyko 17 m. vai-;

Balandžio 20 d. 7 vai. kan. V. 
Zakarauskas sukalbėjo maldas. 
Po įo sugiedojome ‘’Marija, Ma
rija”; . f

Balandžio' 21 d. iš D. Petkaus 
koplyčios palydėjome ; į Šv. M. ' 
Marijos Gimimo parapijos'baž- ‘ 
nyčią Marquette Parke. Gedu
lingas šv. Mišias atnašavo kan. 
V. Zakarauskas ir pasakė gražų ■ 
pamokslą. Priminė Antano idea- * 
liziną ir aktyvų dalyvavimu po- • 
litinėje ir: kultūrinėje veikloje. • 
Ta senoji karta, mažai uždirb
dama, pastatė bažnyčias,'; mo
kyklas, sukūrė patriotines orga- • 
nizaeijas.Mes laidojame didelę ’ 
asmenybę!

•’ . -Ą . <■ Ų ■ V -į -4

Bažnyčioje šv. Mišių mėtų da- • 
lyvavo kun. dr. Urbonas ir pa
lydėjo j kapus.-Kapinėse'■po'pa
maldų sugiedojom ‘Marija. Ma
rija” ir Tautos himną.

šeima palydėjusius į kapines 
pakvietė pietų Į Gold Coast ,ręs- 

. toraną. Dalyvavo apie 80 žmo
nių. ' ' ' 4 '

po •/;

*nios dingusių kalinių skaičius 
rodo, kad tikrer pagerėjimo nė-

,‘ra. Žmogaus teisių pažeidimas kinas. Po kiek laiko grįžo į.Lie- 
Urugyajuje buvo Amerikos tuvą ir sukūrė šeimą. Beartė- 
Valstybių ' Organizacijos šuva- jant pasauliniam karui,
žiavime įspūdingai, patvirtintas, i mėnesių vėl grįžo j Ameriką. 
Europos Liaudies partija savoj 1920 metais atvyko žmona. Apsi- 
griežtoje rezoliucijoje apkaltino J gyveno Chicagoje ir įsijungė į 
Urugvajų pilietinių ir politinių ] labdaros, kultūrines ir net poli- 
laisvių varžymu. ir krikščionis- I’tines organizacijas. Buvo labai 
kosios partijos išskyrimu iš bet pareigingas ir aktyvus. Po pir- 

gali likti nepaminėta, kad komu-1 kokios politinės veiklos. Nica- mo pas. karo atvažiavusiems pa- 
nistinės valstybės niekuo nepri
sidėjo badui sumažinti. Jie yra 
tie, kurie savo įsiveržimais į ki
tus kraštus arba paremdami 
revoliucinius sąjūdžius yra su
kėlę pabėgėlių, skurdą.
' Čia negalima nė apytikriai pil
nai atvaizduoti daugelyje pasau
lio vietų asmeninio integralume 
pažeidimų diktatūrose: Pietų 
Amerikoje, rasinės diskrimina
cijos .Afrikoje, politinių kalinių

ragua ir Ei Salvadore ir naujo-} rūpino darbų/globojo, 
sios valžios uždaro į kalėjimui 
jiems nepatinkamus opozicijos • 1952 m. įsijungė į Vilniaus 
žmones7wšu'tVkraštų galingie’-l S?Įungąj Už pavyzdingą veiklą
ji turi žinoti,-kad krikščionys 
demokratai nepalaužiamai lai
kosi su priespaudoje esančiais 
savo- draugais.

įlš “Tėvynės Sargo”) 
(Bus daugiau)'

? išrinktas garbės nariu. Sąjungos 
vardu išreikšta šeimai užuojau
ta ir 
diev 
biui.

pasakytas paskutinis su- 
savo mielam bendradar-

------ ^7------

— Amerikos vėžio draugija

K. Mačiukas atsisvikino 
Centro Valdybos ir 6-ojoSLA 

skyiraus v-bos vardu.
3) -M., Simokaitis atsisveikino

Persijoje ir taip vadinamo isla- nori sukelti 3 bilijonus dolerių 207 kuopos vardu;
miško teismo sauvališkų spren- kovai prieš pavojingą ligą.

404 puslapių. Kaina $8. Persiuntimas $1.

NAUJIENOS

1739 S. Halsted St, Chicago, TL 60608

L 4) J. Mackevičius atsisveikino 
j BALFo vardų J Už pavyzdingą il- 
{ ganietį veikimą pakeltas garbės 
i

Verta priminti, kad mus su
jaudino prie karsto matytas 
vaizdas: ten matėme abudu sū
nus sii mamytę verkiančius 
kaip kūdikiai. Tėvai, būdami di
deli idealistai, šeimai įkvėpė Die
vo, artimo ir Tėvynės meilę. 
Ėjo prie šv. Komunijos.

Tebūna ši: šeima pavyzdžiu 
mūsų ateiviams, kurių? nemaža . 
dalis eina klystkęliais. K. P.

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE-ir
THE NATIONAL GUARD

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno 'ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

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

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

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

• K4 LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

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

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio
vertimas. 200 p«L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina |2.

Knygoe gauname* Naujienose, 1730 So. HaJsted St, Chicago, 
IL 60608. Užsakant paltu, pridėti dolerj penduntfmo Ulaidoma.
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ivio 3 vaL ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12Amerikos triumfo reikšmė

Sėkmingas erdvėlaivio “Columbia” iškilimas į er
dvę ir labai tikslus nusileidimas iš anksto numatytame 
aerodrome, sukėlė džiaugsmą veik visame laisvajame 
pasaulyje ir didelį nusiminimą Maskvos imperijoje. 
Šiuo triumfu Amerika padarė didelį šuolį lenktynėse su 
komunistiniu pasauliu* keliais požiūriais. Įrodė savo ne
abejotiną technologinį pranašumą, atidengė naujus ho
rizontus naujiems mokslo atradimams ir naujos techni
kos išbandymams ir užtikrino savo viešpatavimą erdvė
je. kas turės ateinančiame dešimtmetyje nepaprastos 
reikšmės kariniu ir politiniu požiūriu, vykstant rungty
nėms tarp laisvojo ir komunistinio pasaulio.. <

-"Erdvėlaivio “Columbia”.triumfas įvyko lygiai po 20 
metų, kai Sovietų Kosmonautas Juryj Gagarin atliko pir
mąją kelionę erdvėje. Prieš tai iššautas į erdves sputni- 
kas ta’ppat buvo sukėlęs didelę nuostabą visame pasau
lyje ir gilų nusiminimą Amerikoje. Net eilinis amerikie
tis gre’tai suprato, kad po sputniko turės sekti tarpkon- 
tinentalinės raketos, aprūpintos atominiais užtaisais, 
kurios pasieks kiekvieną Amerikos didmiestį. Iki tol 
Amerika buvusi apsupta iš trijų pusių vandenynų ir 
saugumą stipraus karo laivyno bei pranašingos aviaci
jos, buvo skaitoma nepasiekiama priešui tvirtovė, iš ku
rios galėjo Valstybės sekr. John Dulles vesti drąsią 
brinkmanship politiką ir reikalauti Sovietų pasitrauki
mo iš Rytų Europos.

Pakilus į erdvę pirmajam sputnikui ir net.ukus iš
kilus į erdves pirmajam žmogui, iš pagrindų pasikeitė 
pasaulinė padėtis ir jos politika. Sovietų Sąjunga įgavo 
pasaulinės galybės statusą, kas privertė Vakarų demo
kratijas atsisakyti no roll back politikos ir priimti Ni
kitos Chruščiovo pasiūlytą koegzistencijos politiką. Pri- 
simenme tą išdidumą, kuriuo Chruščiovas įžengė į 
Baltuosius Rūmus, kaip iššaukiančiai atsakinėjo į re
porterių paklausimus ir net drįso per Amerikos TV sto
tis paskelbti savo doktriną — mes palaidosime jus.

Chruščiovas anuomet Įrodinėjo amerikečiams, kad 
Sovietai kovoja už taikos įgyvendinimą visame pasau
lyje, bet turi gintis nuo priešų, kurie norėtų atstatyti 
senąją santvarką. Toliau įrodinėjo komunistinės siste-

P. L.NEREIKIA GARSIAI KALBĖTI
(Tęsinys)

RugpiūČio mėn. 10 d. Sovietų žvalgyba už
sieny nustatė, kad vokiečių prieš Maskvą atakos 
laikas yra nustatytas ir atakos ašis nukreipta 
Briansko kryptimi. Rugpiūč’’o mėn. 12 d. Jerie- 
menko, Stalino įsakymu, dalyvaujant šapošniko- 
vui, prisistatė Stalinui, kuris jį paskyrė atrėmi
mui vokiečių svarbiausiame šarvuočių puolimo 
ruože.

Tame laikotarpyje vokiečių gen. Guderian 
suprojektavo šarvuočių koncentruotas jėgas 
Maskvos užėmimui mesti iš Roslavlios rajono. 
Rugpiūčio vidurnaktį gen. Guderian, feldmarša
lo Bock'o išbudintas telefonu, prisistatyti į Bo- 
rysevą, kur gen. Haider paskaitė Hitlerio tele
fonogramą: “Ne Maskvos prieš žiemą užėmimas 
yra svarbus, bet Krymo—pramoninio Dono ang
lies mazgo, tuo atkertant iš Kaukazo alyvos pri
statymą. šiaurėj privalo būti atkirstas Lenin
gradas ir susijungta su suomiais”.

— Tai neįmanoma! — sušuko gen. Guderian.
Pcrkias savaites kovėmės dėl žygio Maskvon, 

nustatėme c'igianiąjį planą!
Rugpiūčio 23 d. gen. Guderian buvo priim

tas Rytų Prūsij s tvirtovėj—Rastenburge (Vil
ko Guolv). Pašančiam teko lankvti minimą “Vii-

mos pranašumą prieš kapitalistinę, nes sovietinė pro
dukcija kasmet didėja 10% tempu, kai Amerikon vos 
pasiekia 3%. Apie 1970 metus Sovietai pralenks gamy
boje Ameriką ir taps pirmaujančia -valstybe pasaulyje 
su aukščiausiu gyvenimo standartu. Toje prasmė
je komunizmas palaidos kapitalistinį pasaulį.

Sputnikai tikrai buvo pakeitę plačiųjų masių gal-
voseną ir poltikų nusistatymą. Iš spaudos puslapių din
go kalbos apie preventyvų karą prieš Sovietus, apie i*oll 
back politiką, bet buvo daug kalbama apie koegzisten-' 
ciją, kad išvengus atominio karo ir bendro susi
naikinimo.

Vienok Amerika, nors buvo užklupta sputnikų, ne
nuleido rankų ir ėmė ne tiek vytis Sovietų pasiektus erd
vėje laimėjimus, kiek ėmė galvoti apie milžinišką šuolį 
į priekį, kuriuo būdu palenkti Sovietai ir atstatytas 
Amerikos pirmavimas technologijoje, erdvėje ir gamy
boje. Šie uždaviniai buvo pasiekti nuleidus pirmuosius 
amerikiečių astronautus Mėnulyje, nes tuo pačiu laiku, 
išradus tobulus kompiuterius, drauge buvo įvykdyta 
pramoninė revoliucija, toli nustelbusi visus ankstyves
nius Sovietų laimėjimus ir jų palaidojimo planus.

Amerikos nelaimei, prez. Kennedy davęs impulsą 
šiam drąsiam užmojui, įsivėlė į nesėkmingą Vietnamo 
karą, kuris pakirto JAV finansinę galią, sulaikė ap
siginklavimą ir moraliai susmukdė tautą. Nežiūrint šių 
visų sunkumų, nesėkmių ir nelaimių, Amerika neišlei
do iš akių savo istorinės paskirties, apgnti demokrati
nes laisves, kas būtų neįmanoma pasiekti ateityje, nepa
siekus absoliutaus strateginio pirmavimo erdvėje. Erd
vėje koncentruojasi žmonijos ateities civilizacija, nes čia 
rengiami viso pasaulio komunikacijos tinklai, Žemės ty
rinėjimo stotys, astronomijos observatorijos ir čia bus 
bandomi laserio ir atominių spindulių ginklai.

Kaip tik dėl šių perspektyvų,pirmojo Amerkos erdvė
laivio triumfas buvo Maskvoje sutiktas gal dar su dides
niu nusiminimu, negu pirmasis sputnikas Washingtone. 
Sovietai yra mažiausiai visu dešimtmečiu atsilikę nuo 
Amerikos erdvės ir kompiuterių technikos, nes dar tebe
vartoja to paties tipo žibalu varomus raketų motorus, 
kai ameyikieriai jau Saturno motorams vartojo skystą 
deguonį ir vandenili.

Per ateinantį dešimtmetį Amerika yra ■ paruošusi 
planus ir priemones naujos technikos išbandymui, nau
jiems mokslo atradimams ir svarbiausiai laserio ir ato
minių spindulių išbandymui prieš sovietines raketas, kas 
padarytų galą Sovietų militarinei galiai ir jų agresijai 
visame laisvajame pasaulyje.

Tai nėra lengvas uždavinys, nes krašte, kaip ir vi
same pasaulyje, kyla sunkios problemos, kurių sprendi
mui yra reikalingi milžiniški kapitalai, kai tuo tarpu 
numatyti planai erdvėje pareikalautų papildomų šimta- 
bilijoninių sumų. Nežūrint sukelto entuziazmo, Ameri
koje jau yra pasigirdę balsų prieš neribotą erdvės planų 
rėmimą. Tačiau Amerika negali atsisakyti nuo savo se
nai užbrėžto plano, vėl atgauti pilnutinį pirmavimą 
moksle ir technikoje bei drauge laimėti lenktynes stra
teginių ginklų paruošime. Sovietai buvo sutelkę ir to
liau tebetelkia didelę dalį savo gamybos išteklių moder
niam apsiginklavimui, prieš kuri Amerika turi priešpa
statyti savo lemiamą pranašumą erdvėje.

Praeitame dvidešimtmetyjc sputnikai didele dalimi 
buvo nulėmę pasaulinės politikos susidarymą ir jos po
sūkius,taip panašiai Amerikos erdvėlaiviai lems pasauli
nę politiką ateinančiame dešimtmetyje, nors, kaip pra
eityje, taip ir ateityje, nemaža dalimi svers ir kiti fak
toriai, iškilę laiko bėgyje. Prieš Sovietus atsistoja se-Į

š.m. gegužės mėn. 3 dieną Šv. Kazimiero Liet, kapinėse įvyks 
Komo Kalanlos tragiško žuvimo minėjimas.

V. Pr.AR ĮVYKS ANTRASIS PEARL HARBOR?
(Tęsinys)

Žurnalas “La Voz de los Cris- 
tionas de Cuba”, išeinąs Califor- 
nijoje, pasiremiant kubiečių 
žvalgybos žiniomis, veikiančios 
slaptai Kuboje, 1980 m. sausio 
mėn. laidoje pranešė, kad Sabi
nai ir .Guajaba salose, kurios 
pridengia uostą Nuevitas, rusai 
ir kubiečiai kasą tunelius- Mi
nėtos salų graninės yra šiau
rinėje Kubos dalyje priešais Ba
hamos Ragged ir Domingo sale
les. Šią tiesą taipgi patvirtino į 
Majamį atbėgęs artimas įtakin
gos diktatoriaus Castro šeimos 
narys Cristo Paz-Martinez, ku
ris dar ppridėjo, kad arti Sabi
nai ir Guajaba salų, rusai yra 
įsirengę povandeninių laivų ba
zę ir kad ji įrengta Cape Luc
retia salooj e- Šią kubiečių žinią 
dar pakartojo savo skiltyse 
“New York Times” 1980 m. ge
gužės 14 d.

Laiveliu į Majamį atbėgęs ku
bietis, 26 metų amžiaus Manue- 
lis Lopez, buvo kubiečių virši
ninku, kurie saloje Isle de Pines 
aptarnavo sovietiškas tipo HCZK 
raketas. Tačiau, pasak Lopez, jį 
patį ir visus kitus kubiečius stro 
piai prižiūrėt) rusų karininkai. 
Lopez taipogi pranešė, jogei ra
ketos ir jų paleidimo aikštės 
yra įrengtos įvairiose Kubos 
vietose. Jos,, esą, yra labai ge
rai apsaugotos ir užmaskuotos.

paslėptos. Pasak Lopez, šiandie 
Kuboje pilna įvairių karinių 
bazių, kurių dauguma yra visiš
koje rusų žinioje ir prie ktirių 
net prisiartinti neturi teisės pa
čios Kubos karininkai, nors jie 
yra baigę Sovietų Sąjungoje ka
rinius mokslus. Atseit, visa Ku
ba yra jau paversta karine tvir
tove.

LT. GEN. D. O. GRAHAM 
PAREIŠKIMAS

Buvęs JA Valstybių gynybos 
departamento žvalgybos virši
ninku lt. gen. Daniel O. Gra
ham 1980 m. pareiškė, kad Mig 
23-As lėktuvai, kuriuos apturė
jo Kuba, skirti atominiam gink
lui nešti. Atseit, 'atomo bom
boms.- Bet prieš ką? Ar prieš 
Bahamas? Guatemala? 'Ar, pa
galiau, prieš EI Salvadorą? Pa
sak generolo Graham, jos gali 
būti numestos tik JA Valstybė
se. Tuo tikslu jie ir atsirado Ku
bo’e, lygiai kaip ir tos raketos, 
kurios buvo įrengtos 1962 m.

Kuba nėra pasirašiusi TLA- 
TELOLCO sutarties, kuri drau
džia turėti atomines bazes Va
karu Indijos dalyje — Karibų 
Jūros srityse. “Žinokite, sako 
generolas, — kad Castro nėra 
paslaptingas, kaip kaikas ji no
ri pavaizduoti. Jis yra lunati
kas, kaip ir Hitleris, kurį Castro

kantieji galimumai: sustiprinti savo agresingumą vi
sose pasaulio dalyse, kol Amerika nėra paruošusi nauju 
strateginiu ginklų; ieškoti pusiausvyros pasaulyje suda
rymo ir ginklavimo lenktynių suvaržymo,, arba pereiti 
į gynybos pozicijas, pasitraukiant iš tolimų ir neapgina
mų savo kolonijų. Dar peranksti spėlioti, kuria krypti
mi Vakarai ir Rytai pasuks savo pasaulinę politiką, bet 
Amerikos triumfas erdvėje padarė ja neišvengiamą.

V. K.

garbino studentavimo laikais, 
dar prieš pasiduodant komuniz
mui”. ,

Maždaug prieš 40 metų buvę 
^♦sakingi Amerikoje asmenys įs
pėjo ir pranešė, kad japonai 
staniga ir netikėtai pulsią Pe
arl Harbor, nors, jie tada neturė
jo atominės bombos. Tačiau visi 
t’e įspėjimai buvo nuslepiami. 
Gi dabar gali būti toks kitas 
Pearl Harbor užpuolimas, bet 

į šį kartą jau su atomo bombo
mis ir iš kitos pusės — iš Kari
bų Jūros... - •

i
1941 metais JA Valstybės ki

taip žvelgė į nacių ir fašistų ar
mijas, užpuolančias Sovietų Są
jungą, bet ne Tolimuosius Ry
tus. Bet tuomet Karibų tfūros 
sritis buvo vadinama “tvirtove, 
kurią stropiai dabojame”. Ji 
tuomet buvo apsaugota. Tačiau 
šiandie ši tvirtovė jau suardy
ta, sugriauta, o JA Valstybės 
jau žiūri kita kryptimi — į Vi- 
duriniuosius Rytus, į Afganista-
ną, į Korėją.’ Kai amerikiečiai 
retkarčiais pabando rimčiau žvil 
gterti į Karibų Jūros regi joną, 
tai jų dėmesys tuomet nukrei
piamas į žmonių persikėlimo dra 
mą, kurią suvaidina 12,000 ku
biečių ir kuriems diktatorius 
Castro sarkastiškai leidžia “pa
bėgti” į JA Valstybes ir kuriuos 
prez. Carteris priima išskėstomis 
rankomis.

Dabar vis daugiau ir daugiau 
iškylančios žinios į paviršių mus 
veda prie išvados, kad Maskvos 
ponai, padedant diktatoriui Fi
del Castro — Ruiz, kada nors 
prie progos, kai bus reikalas, 
užpuls JA Valstybes atominiais 
ginklais. Ir tas jų užpuolimas 
būtų tolygusįį^antrajam Pearl 

i iHarbor užpuolimui, bet tik žy
miai baisesnėmis pasekmėmis. 
Rusai, tiek ir Castro žino, kad 
tas jų toks Amerikos užpuolimas 
labai brangiai kaštuos. Tačiau, 
kaip Castro rašė prieš 22 metus 
savo meilužei Celia Sanchez, 
jis ir, žinoma, rusai neabejoti
nai ruošiasi ir yra pasiryžę mes
tis į karą prieš JA Valstybes. 
Tokia yra buvusio žvalgybos 
viršininko lt. gen. Graham nuo
monė.

— Japonijos prekybos ininis- 
teris R. Tanaka įsakė ištirti, ko
dėl 56 darbininkai buvo pri-
versti valyti požemius, kai išsi
lieja stipriai radioaktyvūs van
denys, įvykus nelaimei atomo 
varomoje elektros jėgainėje.

— Vėžio lįga kiekvienais me
tais apima vis platesnius sluoks
nius, — tvirtina Lane Adamas, 
vėžio naikinimu susirūpinęs gy
dytojas.

PIRKITE JAV TAUPYMO SCNUj

ko guolį”. Gen. Guderiant raportavo Hitleriui, 
dalyvaujant generolams Keitel’iui, Jodel’iui ir 
Hausinger’iui. Hitleris val- nepertraukiant 
klausėsi įtikinėjimų, galop stojosi ir greita žings
niu nuėjo prie žemėlapo. Krįžęs pasakė: “Mano 
generolai supranta strategiją, bet neturi supra
timo apie ekonominį karą”. Jis dėstė grūdų, naf
tos, sviesto, kiaušinių, anglies bei mineralų 
reikšmę. Svarbiausia ekonominė gerovė, bet ne 
politiniai, strateginiai, propogandiniai ar psi
chologiniai momentai. Smūgis duotinas Ukrai
nai, bet ne Maskvai; “Ponas generole, nukreipk 
rugpiūčio 25 d. visą šarvuočių jėgą į pietus, Į Po- 
notopą — geležinkelių mazgą Kijievd linijoj!”

Stalinas ir šapošnilo’as laikėsi savo nuomo
nės. žvalgybai pranešus apie vokiečių ūuklTiptą 

yvisą armadą į pietus* Staliuos taip sUšUkUl 
.“Apgaulė! Jie nori supti Maskvą iš pietų, bet nė 
Ukrainą iš šiaurės!” Vokiečių stvategijos išdava 
buvo raudoniesiems katastrofiškai: a^Uptl rau
donieji pasidavė belaisvėn — 6<>5,000 karių, pa
imtos 3,718 patrankos ir 884 šarvuočiai.

Hitleris mėgo tvirtinti, kad nepakartos Na
poleono klaidos. Jis gen. HaldeUiui pasakė: 
“Maskva nesvarbi. Visiškai esu abejingas Mask
vai. Ką Maskva davė Napoleonui? Nieko!”

Stalinas ir CK partija buvo kitos nuomonės: 
Maskvos žlugimas komunistų internacionalo ga
las — Rusijos žlugimas. Ginti Maskvai sukon
centruota: 40G gynėjų, 35'■ šarvuočių, 44^ pa

trankų, 32% visų lėktuvų; pašaukta 
darbininkų batalionai, moterų brigada, išs 
tos dar niekur neišbandytos patrankos — “ka- 
tiušos”, kurias vokiečiai pavadino “Stalinorgel”. 
Nežiūrint nepaprastos bolševikų jėgų koncentra
cijos, vokiečiams pavyko paimti ties Viazmą į re
ples ir sunaikinti—8 Sovietų armijas: 73 pėsti
ninkų ir kavalerijos divizijas, 13 šarvuočių divi
zijų ir kit Paimta 673,000 karių nelaisvėn. Iš vi
so* keturių mėnėsių laikotarpy, į nelaisvę paimta 
2,061,000 karių. Nūd amžių niekad karuose ne
buvo tokio skaičiaus belaisvių paimta. Po tokio 
laimėjimo, Hitleris triumfaliai šaukė: “šiandien 
skelbiu, nes Šiandien turiu teisę tai skelbti. Prie
šas sulaužytas ir niekad daugiau nebepri- 
sikėls*

» ♦ »

Vatikanui rūpėjo vokiečių užimtose Rusi
jos* Baltgudljos bei Ukroinos, bolševikų religijos 
persekiojamose srityse legaliai vesti misijas. 
Pirmasis, kuris pritarė Vatikanui, tai buvęs An- 

.karo vokiečių ambasadorius Franz von Papen. 
|ji> Įteikė Ribentropui pagrįstą “būtinų reika
lų” memorialą leisti bažnyčiai vesti misijas bol
ševikų subedievintuose, bet dabar vokiečių užka
riautuose plotuose, pagal Vatikano programą.

Borman pabrėžė, kad fiureris su pasipikti
nimu atmetė Paepno projektą. Negali būti oku
puotose žemėse jokių svetimų virš lokalinių or
ganizacijų. Esą, mūsų interesuose glūdi reikalas

policija, i prileisti įvairių vietinių krikščionybės pasekėjų., 
taty- Ikad klierai tarpusavy skaldytų frucifiksais sau 

kaukuoles. Priešingu atveju, sukursime pasi
priešinimui naują išperą.

Baltgudijoje vokietis traukė už ragų karvę 
iš tvartb. Buvęs kolchozininkas pastojo kelią. 
Vokietis smogė jam veidan. Kolchozininkas rei
kalavo antro karto, šis pakartojo. Reikalaujant 
trečią kartą, vokietis susilaikė ir paklausė: “Ko- 
dėl tu nori* kad tave musčiau? Kuo tokiai baus
mei užsitarnavai?” šis atsakė: “Todėl, kad lau
kiau jūsų kaip išsigelbėtojų nuo žiauraus li
kimo”....

*

Grafas Voh Schulenburg jautė gilią noapy- 
antą hitlerizmui. Gerai pažinojo Rusiją bei so
vietus. Jo nuomone, reikia proklamuoti laisvą fe- 
deralinę Rusiją, remti atskirų tautų siekius Į jų 
nepriklausomybes ir netrukdyti joms jungtis Į 
bendrą federaciją. Tuo būdu rusų tauta su sepa- 
ratinėmis tautomis stos vieningon kovon Stalino 
režinmo sužlugdymui. Tos programos san
trauka:

(Bus daugiau)
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS }

1
I

atrodė, kad kūryba neturėtu 
būti matuojama pinigais. Jis 
parašė kelias knygas, bet labiau
siai skaitoma “Tavo gyvenimo 
laikas’. Jis augo didelėje far- 
merių šeimoje ir aprašinėjo 
sunkų vaikų gyvenimą farmoje.

SUSIRINKIMU

ti virs 100 šūvių. Sužeisti trys 
šoferiai ir vienas piketuotojas, 
visi ligoninėje patenkinamame 
stovyje.

, ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais pastą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti; i) “Amžių planą“, 374 psi., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino“, 358 
puslapių.

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

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

ok paul v. daugis 
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

Wendmtw Community klinlke. 
Medicine* direktorių*

itM S. Menkeun RA. Wostcdeetw, 1L
VALANDOS: 3—J darbo dienonūa ii

SAROJANĄ IŠTIKO 
ŠIRDIES PRIEPUOLI

FRESNO, Cal. — Išgarsėjusį 
rašytoją William Sarojaną išti
ko širdies priepuolis, jis išvež
tas į ligoninę, kur pamažu pra
deda atsigauti.

Saroj anas yra 72 metų am
žiaus. Jis gyveno savo' name vie
nas. Pirmadienį jį ištiko’ širdies 
priepuolis. Jis nukrito ant grin
dų ir gulėjo be sąmonės. Jį su
rado sessrs sūnus Archie Mica- 
sian. Jis tuojau nuvežė jį į li
goninę.

Dr. John Thompson, Fresno 
gydymo centro daktaras, pareiš
kė, kad rašytojas dar sunkiai

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Gimęs 1900 m. liepos 13 dieną
Obelių miestelyjee, J. Macijaus
kas nuo Sovietų revoliucijos

i pradžios tarnavo rusams. Ant-
Į rojo paraulinio karo metu lar- serga, bet jo širdies plakimas 
navo politruku 16-oje divizijoje, 
o po karo — respublikos kari
mu komisaru ir kituose postuo
se, kur jis daug pasidarbavo 
Maskvai. (E. L.)

_ SENATORIUS KENNEDY 
SUSIRŪPINĘS ATEITLMI

BOSTON, Mass. — Įtakingas 
demokratų senatorius Edward 
Kennedy pirmą kartą parodė 
didelį susirūpinimą savo politi
ne ateitimi, Jis įsitikinęs, kad 
konservatorių jėgos grupuojasi 
ir siekia, kad Kennedy pralai- 
laimėtų perrinkimą Senatui 
1982 metais. Nors Kennedy yra 
milijonierius, jis vis vien jau 
pradėjo rinkti pinigus savo 
būsimai rinkiminei kampanijai 
ir ragina savo pasekėjus su
glausti eiles ir pasiruošti politi
nei kovai.

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika Evans

i
I

i

T*L; 542-2227 artM 5*2-272? Laidotuvių Direktoriai

VANCE FUNERAL HOME

Aikštės automobiliams pastatyti

PERKRAUSTYMA1

• Balta dirva, brandi sėkla, 
gyvi diegai dygsta? (Kiaušinis)

Brighton P^rko Lietuviu Moterų 
klubas rengia žaidimų pouūvį (Bunco 
Party) sekmadienį, oaxandzio 26 d., 
1 vaL popiet, Daigaus ir Girėno posco 
salėje, 4^16 So. Western Ave. Nares 
ir svečiai kviečiami atsilankyti. Bus 
gerų dovanų ir kavutė po žaidimų. 
Visus kviečia Rengimo komisija.

E. Strungys

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORLNI7

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

L>r. uEONAS SE1BUT1S 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2656 WEST 63rd STREET /

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

Rezidencijos telet; 448-5545

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau- ! ANGLIAKASIAI PANAUDOJO 
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 aptaiti. Po susi
rinkimo bus vaišės."

E. Strungys, rast.

GAIDAS - DAIMID
GENIAUSIA IE DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Telefonas 523*0440

Į

bo. HAl^šTED STREET ieu lArti 7*1911 I
Aukštos Atminties

i

t

t
už-

KAZYS JX1VTLAITIS

v

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

JUOZAS BAGDŽIUS
JONAS KREIVĖNAS

PATS SKAITYK IR DAP KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

' j. .Program®* vedeia

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LF
iI

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

' 1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.; HEmlock 4-2413

PHILLIPS - LABANAUSKAS
4307 So. UTUANICA AVĖ. Tol: YAjrd, 7-3401

Dr. Zenonui Danilevičiui 
mirus,

jo žmoną dr. Joaną, dukras Ritą bei Dainą, sūnų Liną, 
jų šeimas ir artimuosius skausmo valandoje giliai 
jaučia ir kariu liūdi

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Aven Cicero, AL TeL: OLympic 2-1003
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sunormalėjo ir jis pamažu pra
deda atsigauti. Antradienį rašy
tojas atgavo’ sąmonę ir kalbėjo
si su artimaisiais.

1940 metais Saroj anas laimė
jo $1,000 Pulitzer premiją, bet į • Mažutis vyrutis medį ker- 
jis atsisakė pinigus imti. Jam ta, ir skiedros nešoka? (Genys)

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

MIRĖ GEN. JONAS { 
MACIJAUSKAS

Kovo 27 d. mirė gen. Jonas I 
Macijauskas, buvęs Raudono
sios armijos karininkas, 1940 m. 
vasarą atsiųstas į Lietuvą “liau
dies kariuomenės” vyriausiojo 
po'litruko pareigoms.

ŠAUNAMUS GINKLUS

UPI žnių agentūros praneši 
m u, trečiadieni streikuoją ang-j ^ 
liakasių unijistai panaudojo! 
šaunamus ginklus prieš dirban- ’ £ 
ėius neunijistus. Incidentas įvy-. 
ko Belfry apylinkėje, Kentucky 
valstijoje.

Streikuojančių piketai sustab-' x 
dė 10 sunkvežimių konvojų su 
anglimis. Netrukus prasidėjo $ 
šaudymas. Streikuojantieji jam, 
matomai, buvo pasiruošę, nes, 
šaudė nuo kalnelio. Buvo išleis^ $

i Q -------------- - --- ------ ---- 1 iįi

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245

Tauriam lietuviui, R. Lietuvių Bendruomenes 
Garbės Pirmininkui

EUDEIKIS

■ I 
a * 1

DR. ZENONUI DANILEVIČIUI 
mirus, l .

žmonai dr. Joanai, sūnui Linui ir dukterims Ritai 
ir Dainai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 827-1741 —1742

jo

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš {vairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ROCKFORDO APYLINKĖS VALDYBA 

IR NARIAI

Dr. ZENONUI DANILEVIČIUI

mirus 
žmonai dr. Joanai, sūnui Linui ir dukromis Ritai bei 
Dainai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

R. L. B. BRIGHTON PARKO APYLINKĖS 
VALDYTU IR NARIAI

ALEKSANDRUI KASNICKUI

mirus,
jo žmonai Stasei, sūnui Alfredui, broliui Vytautui su 
šeima ir giminėms reiškiame mūsų nudširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime. \

JUŠKĖNV ŠEIMOS r

Kali. Vaclovo Zakarausko 50 metu kunigystės sukakties

minėjimo komiteto pirmininkui

A. A. Dr. ZENONUI DANILEVIČIUI

mirus,
žmonai dr. Joanai, sūnui Linui ir dukroms Rilai bei

Dainai ir jų šcimc'ms reiškiame nuočirdžią užuojautą.

MINĖJIMO KOMITETAS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Chicagot
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos

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

Telef. 476-2345

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

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArde 7-1133 -1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS ~
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hill*, HL >74*4411



< Gydytojai ir mitybos žino
vai pataria nevalgyti sūriai, nes 
druska didina kraujo .^paud ma. 
Tačiau L. Karkauskaitė 
keistą naudingų druskoj

aut
įdedami įsa- j 
•, o paskui

skrandv c

nepajudinant net ma-

EUPHROSINE MIKUŽICTĖ

ina

usics palyginamai vyresnio am- 
g:rai išsilaiko, nes iš ma-i 

jos yra {pratusios dirbti ir !

u burnoje,
žr.myne.

technikos amžiujeo šiame
buvęs New Yorko' policininkas 
Louis R. X alent? išrado senoviš
ką priemonę, kaip nuplauti kie
mo
tojo pirštelio. Jis į savo kiemą 
paleido avelę, kuri nuėdė žolę. 
Lab ;r savo ūkyje .prie Catskill 
laiko 128 aveles ir jas išnuomo
ja po >’35 vasarai.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
patenka į kraują, 
i sudėtingą kelią.

duoda
varto

jimo būdų Kanados lietuvių ka
lendoriuje:

— Mėsą ir žuvį galima kepti 
be taukų ar riebalų. Įkaitintą 
keptuvę pabarstome druska ir 
laukiame, kol druskos kristalė
liai pradės šokinėti. Tuome
są ar žuvį kepame be baim 
kad ji gali prisvilti.

: — Kiaušinių baltymas iš 
plaks greičiau ir bus daugi 
papuręs, jei į baltymą įdėsime 
žiupsnį druskos.

•< — Gabalėliais supiaustytos, 
-bulvės, obuoliai, kriaušės n p i- ‘ 
juodės, jei pamerksime silpna
me druskos skiedinyje.

- — Indus, įrankius po žuvų,
silkių, svogūnų pjaustymo rei
kia kelioms minulėms pamerkti 
j šaltą pasūdytą vandenį, o pas- 
:kui nuplauti šiltu vandeniu. Jie (tikus 
Jdus idealiai švarūs, blizgantys J sako, kad gal rytoj praeis. Bet 
“ir nekvepės. ’ j jei nepraeina, o tie užsitikrini-
; — Dėmės nuo vyno ar vaisių mai vis kartojami, tai gali išsi- 
šulčių dings be žymės, jei luc-Į vystyti iki pavojingos sveikatai 
/tuojau po sulaistymo pabarsty- 
sime druska.

y — Drabužių ar plaukų šepe
čius valome pasta, padaryta iš 
().l stiklinės druskos ir (1.5 stik
linės vandens.
- — Kilimai, takai valomi kem
pine, sumirkyta stipriame drus
kos skiedinyje.
? -— Žiupsnelis druskos, įkertas 
-į batus, panaikina prakaito kva
pą ir saugo odą,

S Gydytojas, išrašydamas 
vaištūs, pasako kaip juos nau
doti: prieš valgį ar po jo. Ar tai 
svarbu? Vaistų efektyvumas 
priklauso nuo to. kaip juos var
tosime. Vaistų vartojimas išge
riant su vandeniu — lai- vienas 
iš seniausių įprasčiausių būdą.

‘ zens
• niekad nenuobedžiauti. Tačiau

1 ir jems reikalinga atkreipti dau-
1 giau dėmesio ne vien į išorine 
išvaizdą, bet ir į savo sveikatą. 
Daugelis vyresnio amžiaus mo- j 
lerų yra perdaug kantrios ir, iš-j 

kokiems negalavimams, j 
i

komplikacijos. Todėl šiuo at
žvilgiu kantrumas nėra dorybė. 
Norint išlaikyti sveikatą vyrės-j 
niume amžiuj 
□abuvol i

darbo, 
dažniau 
vaidina

reikia dažniau | 
atvirame ore, pasi- 
nevengti lengvesnio 
miegamąjį kambarįO 

vėdinti. Maistas čia irgi 
svarbų vaidmenį. Jis 

privalo būti vartojamas nedide
liais kiekiais, vengiant to, kas 

‘sunku suvirškinti. Riebūs, ašt-| 
rus valgiai via našta mūsų skil-; 
viui. Gero būdo moteris mažiau | 
pyksta, o daugiau šypsosi ir’įban-j 
do tinkamai- apsieiti su- lėliais j 
žmonėmis. Ji ir po 65 metų-ąm-J 
žiaus maloniai sutinkama kiek-; 
vienoje sueigoje ar pramogoje.

M. Miškinytė

Vokietijos mokestiniai Įsipareigojimai
Paruošiame pranešimus ir prašymus

Sveikatos netekimo, senatvės, našlės pašalpų 
Jei^u Jūs 2, 3 ar 4 metus dirbote Vakarų Vokietijoje 

Jūs turėtumėte mums šiuo telefonu paskambinti 
312—271-0657

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.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegulartyl

see us for 

financing.
‘ AT OUR LOW RAID

Companded
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO S%

2212 WEST CEKMAX ROAD CHICAGO, TTTJNOTS fflSCS
Pnn Kazamacskuu PmiJtat Ffumet Virpink 7*7747

B5URS1 Mon.Tut.Ft1.9-4 Thor.9-8 Sat. 9-X

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

sekmadienį, balandžio 2(5 d., 2 vai. popiet Lietuvių Tauti
nių Namų salėje šaukia Cbrcagos Lietuvių Tarybos konfe
renciją, informuos susirinkusius atstovus apie praeitais metais 
Chicagos Lietuvių Tarybos atliktus darbus, išrinks ateinan
tiems metams naują tarybą ir perduos visus organizacijos 
reikalus. Visos Chicagos ALTą sudarančios grupės prašomos 
atsiųsti savo atstovus ir dalyvauti šaukiamoje konferencijoje.

Svečiai galės stebėti konferencijos eigą.

— Onutė ir Vincas Kuliešiai iš 
Marquette Parko, žiemą pralei
dę Brazilijoje,. grįžo į namus. 
Pakeliui buvo sustoję St. Peters- 
burge, Fla.? aplankyti gimines ir 
draugus.

— Detroito Lietuvių Sporto 
klubas “Kovas’ išrinko naują 
valdybą. Ją sudaro šie klubo na
riai bei pareigūnai: Vytas Ru
gienius — pirmininkas, Rama 
Petrulienė-Petrusevičienė —sek
retorė, Stasys Klimas — iždinin
kas ir Algis Rugienius — narys. 
I klubo valdyba ieina ir Įvairiu 
sporto sekcijų’vadovai: krepši
nio — Robertas JanukaiMs, tink
linio — Aliukas Lelis, plaukimo 
— Antanas Grigaras ir golfo — 
Vytautas Petrulis.
....— Lietuvių Tautodailės Insti
tuto Chicagos skyrius rengia 
juostų ir tautinių audinių šešių

Naujienoms reikalingas

ti kalavijo rankena. Įrašas skel
bia: “Vytautas Didysis 1392 1430, 1 
Lietuva1; Jį papildo lotyniškas 
tekstas: “M. dux Lituaniae”. Me-< 
dalione matyti ir vaškinis šio, 
valdovo antspaudas. Skulptorius, 
nuliedino keliolika medaliono^ 
egzempliorių, kad juos galėtų 
įsigyti lietuvių institucijos.

— Marquette Parko BALFo; 
5-ojo skyriaus valdyba kviečia, 
visuotinį, metinį narių ir pri

Hamtl, tsmi — Fardavlmti 
REAL ESTAT3 FOR SALI

lemi — Perdi vlmul 
MAL ESTATE FOR SALK

i 
jaučiančių susirinkimą, kurij 
įvyks balandžio mėn. 26 dienąį 
11:30 vai., tuoj po pamaldų, švj 
Margelės Marijos Gimimo para-j 
pijos salėje. Susirinkime bus 
aptariami BALEą liečiantiejij 
svarbesni klausimai, valdybos irt 
kontrolės komisijos pranešimai] 
skyriaus valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai. Prašome į 
sus-rinkime kuo gausiau daly
vauti. Valdyba

— Chicagos Lietuvių Taryba? 
šaukia metinę darbo konferen-Į 
cijąs kuri įvyks 1981 m. balan-i 
džio mėn. 26 d. 2 vai. popiet; 
Lietuvių Tautiniuose namuose,; 
6422 So. Kedzie Avė. Lietuviu’j ; 
organizacijos ir visuomenė kvie-; ninės ir universiteto/ $130,000. 
čiamos gausiai joje dalyvauti.;
' ' (Pr-} l
— Zarasiškių Klubo pavasari-} 

nis-banketas įvyks 1981 m. ba] 
* landžio 25 d., šeštadienį, 7:3d 
■ vai. vakaro, Vyčių salėje 2455' 
’ 47 St. Bus šalta ir šilta vaka-? 
j rienė ir turtingas dovanų pa/ 
skirstymas. Šokiams gros pui 
kus orkestras.. Visi T 
dalyvauk Auka $10., studentam: 
— $6 Valdyba, prašo bilietus įsi 
gyti iš anksto paskambinus tel.- 
HE 4-7916 arba 434-6155.

kviečiam: j
...J------ 4- .

— LIETUVIŲ DAILININKŲ! 
darbai yra vertingiausia ir ne- 

, senstanti dovana vestuvių, su
kakčių ir kitomis progomis 
Gaunami ČIURLIONIO GALE
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė.. 
Chicago, III. Telefonas — Mid
land Savings bendrovės valan 
domis 2-54-4470, kitu laiku — 
434-6155.

— Juozo Kapačinsko atsimi | 
nimai Spaudos Baruose, Chica
gos Lietuvių Literatūros Drau 
gijos 1979 m. leidinys. Gausia 
iliustruotas nuotraukomis, 21 ( 
psl., kaina $7, gaunamas Nau
jienose. (Pr.)

( savaičių pradinį kursą. Kursų 
; į pradžia bus šeštadienį, balandžio 

. 26 d. Jie vyks šeštadieniais nuo 
9-12 vai. ryto, šv. Kazimiero se
serų vienuolyno audimo studi
joje. Pažengusioms audėjoms 
kursais bus šeštadieniais, nuo 
2 iki 5 vai. popiet.

— Skulptorius Vytautas Ka
šubą Lietuvos didybę stengiasi 
įamžinti jos valdovų medalio
nuose. Pradžia buvo padaryta su 
karaliumi Mindaugu, kurio jis 
sukūrė net keletą variantu, o vė
liau pereita ir prie kunigaikščių.
Kultūros Židinį Brooklyne, NY,1 
jau puošia penki švine iškalti 
Lietuvos valdovų medalionai — 
Mindaugo, Gedimino, Algirdo, 
Kęstučio ir Vytauto. V. Kašuba 
dabar pradėjo naują medalionų 
ciklą, skirtą Vytautui Didžia
jam. Pirmasis juodo akmens me-; 
dalionas, kurie diametras yra, 
15 colių, vaizdi oja Vytautą, lai-, 
mėjusį Žalgirio mūšį. Jame yra 
Vytauto galva su didžiojo kuni- * 
gaikšvio karūna, vėjo skleidžia- • švtas apie Lieluva. Nu< 
Tnais plaukais, kryžių primenan-.pirmadienio ikį še§tadienic 

nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak 
4104 Archer Avė. (pusė bloko

į Vakarus nuo California)

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

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

IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

miff uiiiiiiiiiiiiiiiiii m linini iiiiiiiii nn imiiiiif ii'iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiif i iūiT

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI ’ 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

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

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — žfAUROS 
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

$4.00

1735 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAXAL’SKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 *4AMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

NOTAR1ATAS ♦ VERTIMAI.

.TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA p

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
>0 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo-

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

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
#9,000. ‘

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

SMSB—E1 lIKJCaMMKžaag^

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

EVANSTON — OPEN HOUSE 
Sunday, 1:30 to 4:30 P.M.

1736 Keeney St., 7 room brick ranch, 
3 large bedrooms, 2^ baths, living
lining room. 2 woodburning fire
places. Family room. Oak floors. 
_4any closets. Attached garage. Full 
oasement and rec. room. S98.500-

Call agent — 328-0535

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

kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775

| GENERAL REMODELING A 
> • Alumin, langai, durys, medžio | 
. apmušimai. e Staliaus darbai, ce- J 

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGJS CONSTRUCTION
7152 So. K^dzie Avenus 

Tel. 776-8505

fuojanfe ir esainiė apdrausi

\ 6557 S’ Tatrųan /^ėriųe

OAK LAWN — GOLD COAST 
9600 Komensky Apt. Home

Justom built. 4 bedrooms, 3 full 
paths. 2 car gar. $375 monthly
’ ncome plus home office. Ap
pointment onlv — Call 424-4120 

if___________ i_____:

| JOHN GIBAITIS |
Advokatų įstaiga

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

I

Mes kalbame lietuviškai. No. Į 
rime pirkti lietuviškas knygas I

Solistė EGLĖ RUKšTELYTĖ

dainuos “Lietuvos Aidų’’ radi j 
5 metų sukakties vakare š. n 
gegužės 2 d., 6:30 vai. vak. Li< 
tuvių Tautiniuose namuose.

Visi kviečiami atsilankyti i 
užgirsti jaunos solistės pirm 
pasirodymą Chicagoje.

Pakvietimai gaunami mūs 
raštinėje, esančioje 2(>46 W. 71s 
St., ir Marginiuose.

“L. Aidų” Radijas

Romo Kalantos
minėjimas

I^ŠST Centro valdybos posė 
dyje pirmininkas Karolis Milkc- 
vaitis pranešė, kad 1981 metais 
gegužės men. 3 d. įvyks Rome 
Kalantos ir kitų brolių tragiško

KALĖJIMAS AR MIRTIS

— Mano sužadėtinė atsisa
kė už manęs tekėti. Man tai 
įreiškia mirties sprendimą.
! — Geriau mirtis, negu kalė
jimas iki gyvos galvos.

i šuvimo minėjimas šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse.
J Prie paminklo jau padaryti 
*ąm tikri pagerinimai bei pagra
sinimai. Tą dieną bus pakeltos 
vėliavos, padėti organizacijų 
vainikai prie paminklo ir žodžiu 
prisiminti liepsnose savo gyvy
bes paaukoję vyrai. Visi šaulių 
zienetai privalo uniformuoti ir 
kuo’ skaitlingiausiai dalyvauti, 
prašomos visos organizacijos, 
{ypatingai jaunimo, dalyvauti 
organizuotai ir su vėliavomis. 
Atskirų pakvietimų organizaci
joms nebus siuntinėjama.

Prieš tai Marquette Parko šv. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje 10.30 vai. bus 
itlaikytos pamaldos. Po pamal
ki, ten pat jau lauks autobusai 
r neturinčius susisiekimo prie
monių nuveš į kapines.

Prašome šaulius ir kitas or
ganizacijas nepamiršti šios da- 
os — gegužes mėn. 3 d. 12 vak 
Visa lietuviškoji Chicagos ir 
įpylinkių vsiuomenė prašoma 
<uo gausiau dalyvauti* Romo 
Kalantos, atidavusio savo jauną 
jyvylję už Lietuvos laisvę, mi
nėjime. Prisiminkime jo didžią 
auką ir pagerbkime jį ir kilus 
brolius, žuvusius liepsnų čiuk
čiuose. Ap. Skopas x

i — Naujienos, Chicago, 8, IH.

Laikrodžiai Ir brangenybte 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tek REpubUe 7-1W

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

i I M K U 5
Motary Public

INCOME TAX SERVICE
4159 S. Maplntfood. Tel. 254-745# 
T»ip pit rfiroml vertimi!, giminią 
Iškvietimai, pildomi pilietybėj pri* 

žymei ir kitokį blenkiL

F. Zipoh*, Aeetv 
noa/i w. ?£th st 
Syorg. Perk, III. 
W64X - 424 €654

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St 
Darbo vai.: nuo 9 r>to iki 7 vik 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tot 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nu© 9 vaL ryta 
Ud 6 vai vak. šeštadieni nuo 

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

TgL 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street 

Chicago, DI. 60621

Friday, April 21, 1981




