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JAV NEPRIPAŽĮSTA PRIEVARTINIO
LIETUVOS ĮJUNGIMO I S. SĄJUNGĄ
Kokią vietą JAV-ių užsienio ma proga Washingtonas viešai 

politikoje užima Baltijos valsty- pakartoja, kad Amerika nepripa- 
kės? Į šį klausimą vasario laido- žįsta prievartinio trijų valsty- 
je suglaustai atsako JAV-ių Vals bių Įjungimo Į Sovietų Sąjungą, 
tybės Departamento informaci- Penkta, JAV-ių ambasadoriui 
nis leidinys Gist. Maskvoje ir kabinetinio rango

Leid.ny.je pabrėžiama, kad vyriausybės pareigūnams nelei- 
JAV-ės “nepripažįsta 1940-ais džiama lankytis Pabaltijo res- 
metais jėga įvykdyto ir neteisė- publikose.
to Estijos, Latvijos ir Lietuvos Kaip Washington© politika 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. Bal- Baltijos valstybių atžvilgiu vei- 
tijos valstybių diplomatiniai at- kia JAV jų Sovietų Sąjungos 
stovai JAV-ėse naudojasi pilno- santykius. Anot Valstybės De
mis diplomatinėmis privilegijo partamento informacinio leidi
mas ir imunitetu: “Jų vaidmuo nio, JAV-ės retkarčiais tariasi su 
yra išlaikyti laisvos Estijos, Lat- Sovietų Sąjunga ypatingais rei- 
vijos ir Lietuvos idealą”. kalais, kai paliečiami Amerikos

Ar šiandien tebėra prasminga piliečių interesai Estijoje, Lat- 
nepripažinti Baltijos valstybių vijoje ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, 
įjungimo į Tarybų Sąjungą? stengiantis suvienyti šeimas ir 
“Nuo 1940-ųjų metų mes pakar- padėti šeimos nariams išvykti iš 
tolinai patyrėme”, rašo Gist, Baltijos respublikų, reikia dę- 
“kad mūsų nepripažinimo politi- rėtis su sovietiniais pareigūnais, 
ka daugeliui baltiečių primena, Taip pat, JAV-ių piliečiai, kurie 
jog mes jų nepamiršome, ir sim- nori lankytis Baltijos respubli- 
bolizuoja ateities viltis. Mes jau- koše, turi gauti sovietines vi- 
čiame, kad po Helsinkio baigmi- zas. Tačiau, Washingtono nuo- 
nio akto pasaulyje padidėjo dė- /mone, . derybos Sovietų Są-

- mesys žmogaus teisėms, todėl ( 
ir mūsų politika Baltijos, valsty-; 
bių atžvilgiu tebėra prasminga ir 
svarbi bendros JAV-iu politikos 
dalis”. Tačiau;, nors-Baltijos vals-; 
tybių atstovybės tebėrk ‘paltie-į 
čįąms į svarbūs, simboliai'i,. Wa- Į 
cftingtppąs jų^jfiąlaikp “šgžilinė-Į 
miš vy'riausybėpais”.%i!

Kuriais būdaiš pasreVSria “ne
pripažinimo politika-’-? > Valsty
bes departamento' <• leidinys-, iš
vardina šias priemones; ' j

Pirma, Amerikos valstybės j 
sekretoriūš kasmet paskelbia j 
Nepriklausomybės šventės svei-Į 
kinimus lietuviams, latviams ir 
estams; Valstybės departamen
to atstovai lankosi trijų ^Balti
jos šalių atstovybių ruoąjamuo-! 
se Nepriklausomybės šventės; 
minėjimuose.

Antra, kitų JAV-ių įstaigų < 
veiksmai derinami taip, kad jie. 
sutaptų-su nepripažinimo politi-1 
ka. P a v yzdžiui, oficialiuose į 
JAV-’ių vyriausybės žemėlapiuo-; 
se siekiama išlaikyti nuoseklią 
Estijos. Latvijos ir Lietuvos vie
tovardžių ir paaiškinimo teksto 
terminologiją.

Trečia, JAV-bės bando išlai-, 
kvti ryšį su baltieciais Amerikos 
Balso ir Laisvės Radijo laidomis 
jų gimtosiomis kalbomis.

Ketvirta, kiekviena atitinka-'

^ŲĄiii.y».»Ji^či.i i;....ji.,$:

Kremliaus valdovai pradėjot nerimauti dėl I.eakijos. Jie pasiuntė Varšuvon žudiką Suslovą, 
bet patarė būti mandagiam; k ad nereikėtų siusti Andropovo.

junga specifiniais klausimais ne
susilpnina Amerikos politikos, 
kuri remasi Baltijos valstybių 
pprievartinio Įjungimo nepripa-

SEKR. KANIA REIKALAUJA LEISTI 
RINKTI PARTIJOS PAREIGŪNUS

MASKVA BIJO REFORMŲ LENKIJOS KOMUNISTU 
PARTIJOJE IR VISAME KRAŠTE

PREZIDENTAS REAGANAS KALBĖS
IR ATSTOVU RŪMU NARIAMS

MABU

Richard M. Daley

CHICAGO, Ill. — Richard M. 
Daley, Cook apskrities valstybės 
gynėjas, pranešė, kad jis trau- 

ikia teisman Co'ok apskrities mo
kesčių rinkinio įstaigą, kad jam 
praneštų, ar yra užsilikusių ap 
skrilies gyventojų mokesčiais i

I sudėtų pinigų.
j Valstybės gynėjas Daley žino, i 
| kad keli apskrities rajonai turi 
į užsilikusių mokesčių mokėtojų. 
j sudėtų pinigų. Pasirodo, kad tie 
: pinigai jau keli metai guli vie- 
• tos ižduose. Rajonų vadovybė 
privalo likusius mokesčius grą
žinti Cook apskrities iždininkui. 
•Jeigu iš gyventojų surinkti dau-

j giau mokesčių, negu reikia, tai 
apskrities iždininkas privalo įninkąs James A. Baker III ir

> patarėjas Edwin 
mokėtojams. Mcese III pareiškė optimizmą

Prokuroras žino, kad per eilę , lėl ekonominių programų pra- 
Balandžio 26: Atvelykis, Kle-’meĮų Cook apskrities gyven

ta, Marcelinas, Kregždė, Nor-* tojų buvo surinkta apie $13 mi- 
^aiša- • lijonų daugiau mokesčių, negu

Zita Baukė ' privalėjo būti mokėta. Tie pini- 
’ j gai privalėtų būti grąžinti mo

kesčių mokėtojams.

KALENDORĖLIS

JAM A INFLIACIJA, MAŽĖJA K.VNŲ KILIMAS

WASHINGTON, D.C. — Biu- JAV ekonomijk, neprarandant 
džetojdirektorius David Stock-, amerikiečių pasitikėjimo, i" 
maętšs kalbėjo Amerikos laik 
raščių redaktoriams ketvirta
dienį apie prez. Reagano ekono
minės programos kai kurias de
tales. Jis pareiškė, kad išlaidų 
sumažinimas palies lygiai ir vie
nodai visa krašta. Tačiau bus 
šioks toks skirtumas, atsižvel
giant į vienos ar kitos srities 
ekonomirtį pajėgumą. Jis bus 
nuo $158 nuo galvos vidurvaka- 
riuose iki $170 industrinėse šiau
rės rytinėse valstijose.

Bet gi svarbiausiu dalyku lai
koma jo pranešimas, kad se
kantį antradienį prez. Beaganas 
lankysis Kongrese ir pasakys 
kalbą bendrame senatorių ir at
stovų posėdyje tikslu propaguo
ti savo ekonominį planą, kurio 
kai kurios dalys yra užkliuvu- 
sios Senato Irei Atstovų Bumų 
komitetuose. Kalbės 8 vai. vak. 
Čikagos laiku ir bus transliuo
jama per televiziją. Tai bus pir
masis viešas prez. Reagano pasi
rodymas nuo pasikėsinimo jį nu
žudyti kovo- 30 <i. ir po išėjimo 
iš ligoninės balandžio. 11 d..

Einąs Spaudos sekretoriaus 
pareigas I^irry Speakes pareiš
kė, jog prezidentas yra pasiry
žęs savo asmeniškais pasirody
mais ir kontaktais Kongrese 
pravesti ekonominės programos 
visumą. Raitųjų Rūmų štabo vir

Balandžio 25: Morkus, Rutvi- tuos pinigus grąžinti mokesčių | prezid. n to 
lė, Arėjas.

Balandžio 27:
Gervė, Aušra, Kontrimas.

Saulė teka 4:56, leidžiasi 6:42.
Oras šiltesnis, pasirodys debe

sys, cetkarčiai palis.
— Penktadienį aukso uncija 

kainavo $491.

vedimo'. Jie pareiškė, kad gali 
būti nežymių nuolaidų bei kom- 

•promisų, kad lik praeitų visa 
programa. Vienu iš geriausių 
programos propaguotojų yra 
viceprez. George Bush. Jis pa
tarė demokratams atidžiau 
klausyti, ką prez. Reaganas Šio
mis dienomis sako ir atstatyti

Tuo tarpu Darbo departamen
tas išleido pranešimą apie eko
nomijos pagerėjimą ir infliaci
jos sumažėjimą. Ligi 1980 m. 
kovo 31 d. per metus vartojamų 
prekių kainos buvo bendrai pa
kilusios 14.4fž, o ligi 1981 metų 
kovo mėn. 31 d. — tik 10.6%.

Maisto kainos kovo mėnesį 
pakilo- tik 0.5%. Ypač sumažėjo 
mėsos ir paukštienos kainos.

PADIDINO SOCIALINĖS 
APDRAUDOS MOKĖJIMUS

IŠTEISINO KUBIETĮ UŽ 
NUSIKALTIMĄ KUBOJE

TOPEKA, Kansas. — JAV 
Distriklo teisėjas Richard Ro? 
gers įsakė išleisti iš A tlantosjfe- 
deralip.ip kalėjimo Kubos .p'abe 
gelį Pedroj.Rpdriguęz I'ėrnan-; 
dez, pabėgusį iš Kubos ' laive? 
bu flotile. Jis buvo Kubos ka
riško teismo nubaustas už če
modano vagystę ir įtariamą va
gystę iš buto. Teisėjas nutarimą 
motyvavo tuo, kad Fernandez 
nenusikalto amerikiečių visuo
menei. Nutarimas gali paliesti 
1,500 kubiečių, laikomi] kalėji
muose už panašius nusikalti
mus Kuboje.

Amerikos administracija tei
sėjo nuosprendį apeliavo. Tikru
moje teisėjo Rogers įsakymas 
turi būti įvykdytas laike 30 die
nų, arba teismas dovanos baus
mę.

V ARSI’VA. — Lenkijos vy
riausybę ir komunistų partijos 

i pareigūnus nustebino staigus 
i Michailo Suslovo atsiradimas 
Varšuvoje ir pareikalavimas tuo
jau pradėti pasitarimus su Sta
nislovu Kania, lenkų komunistą 
partijos Įtakingesnių pareigūnu. 
Suslovas atskrido į Varšuvą ne 
vienas. Kartu su juo lenkų šeš
tinėje atsirado Konstantin Ru
sakov, Sovietą Rusijos komunis
tą partijos pirmasis sekretorius.

Suslovas yra pats seniausias 
Rusijos komunistų partijos cent
ro komiteto ir politbiuro narys. 
Jis pažino Leniną, glaudžiai 
bendradarbiavo su Stalinu, o' kai
Chruščiovas, su Centro komite i 
tu nepasitaręs, pasiūlė Nase- 
riui milijoninę paskolą, tai Sus
lovas pradėjo ruošti perversmą 
prieš Chruščiovą. Partijos cent-> 
ro komitete ir politbiure jis] 
pravedė.nutarimą^tlejsU Cjhruš 

treigy, o -I 
Brežnevą išrinko Chruščiovo 
vietota. Suslovas, pravedė nutari 
ma Įpareigoti Brežnevą įsakyti 
Chruščiovui iš Jaltos vasarvie- 
tėš įkristi į Maskva, (‘.hruščie- 
vas Uęnęrėjo klausyti Brežnevo, 
•bet pastarasis pasakė, kad toks 
yra politinio biuro nutarimas. 
Chrušėjovas, skrisdamas iš Jai 
tos^-opamalė jį lydinčius karo 
lėktuvus- ir suprato, kad pads 
rytas perversmas. Jeigu jis būtą 
bandęs skristi į užsienį, tai lydė
jusieji karo lėktuvai būtu jo ne- 
išleidę. Maskvoje Chruščiovas

RUTH LOVE DABAR 
APGAILESTAUJA

CHICAGO, Ill. — Ruth B. 
Love, brangiai apmokama Chi
cagos švietimo tvarkytoja, labai 
apgailestauja, kad ji paskelbė 
pliauškalus apie josios automo
bilyje ir švietimo tarybos ofi
suose rastus slatpo sekimo įtai
sus. Niekas neįrengė jokių įtai- 

; su ar mikrofonų jos automobi
lyje ar įstaigose.

Charles Mitchell Jr., artimiau
sias superintendentas R. Love 
bendradarbis ir jos pa vaduoto
jas, ketvirtadienį pareiškė Chi
cagos spaudos ir radijo atsto
vams’ kad gandai apie įtaisytus 
sekimo įrenginius buvo jo išgal
voti. Jis tai padaręs, norėdamas 
superintendente apsaugoti; da
bar, suprasdamas didelę klaidą, 
atsistatydino iš pareigų ir grįš 
į DelToitą:

Rurmistrė Jane Byrne faip pat 
labai apgailestavo apie visą šį 
nerimtą incidentą. Ji pažymėjo, 

!■ kad šis dalykas kenks miesto 
• mokykloms ir yra Įsitikinusi', 
Į )md JRuih I»ve turi plačiau pa- 
■ aiškinti apie tokį nevykusi išsi- 
i galvojimą miestui ir pareigū- 
niams, nes daug kas abejoja, ar 

j ji nebuvo taip pat įsivėlusi.

priėjo išvados,’ kad komunistų 
partijos pareigūnai privalo bū’: 
renkami, o’ ne skiriami. Kania 
sutinka su šiuo pasiūlymu. Jis

patyrė, kad jo karaliavimas pa įgali būti, išrinktas gen. sekreto- 
sibaigė, kraštą valdo Brežnevas, nurai.

APKLAUSINĖJA NARKOTIKŲ 
VARTOTOJUS HOLLYWOODE

pensiją, 
gaunan- 
pensiją, 
amžiaus

WASHINGTON, D.C.— Svei
katos ir gerbūvio sekretorius 
Richard S. Scnweicker pranešė, 
kad nuo liepos pradžios pakelia
ma 11.2% visiems, gaunantiems 
Socialinės apdraudos 
Tiek pat pakeliama 
tiems nedarbingumo 
neturtingiems vyresnio
asmenims ir akliesiems.

Pakėlimai bus išmokami:
- Vidutinė vyresnio amžiaus 

pora gaus $64 daugiau. Jų mė
nesinis čekis bus $640;

- Motina su dviem vaikais 
gaus $88 priedo;

~ Vyresnio amžiaus našlei ar 
našliui vidutinis priedas bus 
35 dol.;

~ Nedarbingi asmenys su 
žmona ir vaikais gaus 81 dolerį 
daugiau.

. — žurnalistas ir notaras Ana
tolijus Čepulis, iškentėjęs dvi 
operacijas dviejose ligoninėse, 
pamažu taisosi ir grjžo į savo 
butą. Dar jaučiasi silpnas.

UPT agentūros žiniomis, Kon
greso Narko'tikų kontrolės ko
mitetas apklausinėja narkotiku 
vartotojus. Artistas Gr?g Mor 
ris iš filmų Mission Impossible 
ir Vegas apklausinėjimą palygi
no su McCarthismu. Daugelis 
artistų j j laiko raganų gaudymu 
ir atsisakė dalyvauti posėdžiuose 
ir atsakinėti j klausimus.

Komiteto pirmininkas Lco C. 
Zefcretti pareiškė artistui Mor
ris, kad žinomi žmonės įvedė 
madon narkotikų vartojimą, jie 
turėti prisidėti prie mažinimo’ 
bei kovos. Morris atsakė, kad jis 
tai padarė, dalyvaudamas prieš 
narkotikus išleidžiamuose fil
muos?.

— Ispanijos vaškų teroristai 
nušovė per vieną dieną tris as
menis — du atsargos karininkus 
ir prekybininką.

— Irano centrinio banko di
rektorius spaudos konferencijo
je pripažino, kad valdininkai, 
kurie buvo nusiųsti į Prancūziją 
pirkti ginklų ir šaudmenų, pasi
savinti apie $7.5 milijono ir pra
bėgo. Ginklus buvo planuota 
pirkti iš privačių pirklių.

Lietuviai Suslovą labai gerai 
prisimena, kai kartu su Sovietu 
karo jėgomis kariškame tanke 
atvyko ir Suslovas. Tarne pa
čiame tanke Vilniun atšliaužė ir 
Antanas Sniečkus. Suslovas va
dovavo komunistų partijos ir 
rusu žvalgybos sudarytai žudikų 
grupei. Jie turėjo teisę žudyti 
vietoje kiekviena lietuvį, kovo
jusį prieš komunistus, rusų par 
tiaznus ir Maskvai pritariančius 
elementus. Suslovas įsakė žudyti 
lietuvius kovotojus ir palikti 
juos miestelių ir kaimų gatvėse,; 
kad niekas nedrįstų pakelti bal
so prieš įsiveržusius rusus, j 
Sniečkus buvo Susiuvo vertėjas. 
Jis, trumpai patardęs suimtuo
sius, Suslovui pasakydavo, kas 
ouvo suimtieji, o Suslovas įsa
kydavo kaip sušaudvti ir kur 
palikti lavonus. \ isoje Lietuvo
je Suslovas buvo žinomas kaip 
didžiausias lietuvių tautos žu
dikas.

Dabar tas pats žudikas ket
virtadienio rylą atsirado Varšu
voje ir pradėjo šokdinti Stanis
lovą Kanią ir kitus centro' komi- 
Lto narius. Brežnevas buvo pri 
verstas *atle:sli nusigyvenusį 
Giereką ir sekretorium paskyrė 
Kanią. Pastarasis priėmė strei-

Didelė komunistų partijos da
lis įstojo į Solidarumo uniją. 
Susidaro įspūdis, kad Suslovas 
yra priešingas komunistų parti
jos šudemokfatinimui, bet Ka
nia Suslovui pasakė, kad lenkų 
komunistų partija turi sude'mo- 
k ra tėti. Kania mano, kad ir Ru
sijai būtų geriau, jei būtu dau
giau demokratijos partijoje ir 
visame krašte. Lenkų kariuome
nės vadovybė pasižadėjo klau
syti sekretoriaus Kanios patvar
kymų.

Miehail Siislov ketvirtadienįk įjojančių Dancigo darbininkų
reikalavimus, prižadėjo juos atskrido į Varšuvą įtikinti
vykdyti ir su. jais susitarti. Ky-
šius ėmusius komunistus išva
rė iš partijos, o su kitais pradė
jo tartis Lenkijos komunistai

komunistus, kad jie nepripa-
žinių demokratinių rinkimų 

pačioje lenkų komunistų 
partijoje.



Euphrosine Mikužiūtė ir Ignas Serapinas 
atsisveikina dr. Zenoną Danilevičių

šių metų balandžio 21 <1. Petkaus Marquette šermeninėje 
panelė Mikužiūtė ir p. Ignas Serapinas prie karsto 

atsisveikino su dr. Z. Danilevičiumi.
p. ii pabudinus gamtą j 

ukk * ė mii. slydimi 
'•hen peninti dar pačia-[ 
m?;auš brandume tvirtų j 

orincipu vyrą, talentingą kal- 
oė oją - - • kią 1 u y.viskąjĮ Ci- 
(e om, Rcfc r“"<'4*>s Lietuvių 
Bendruomenės Garbės Pirmi-; 
ri-ka. ■ :

Savo g Lai tikinčio žmogaus 
rvvenimo kelią jis nuostabiai j 
t;k-liai derino su tauraus l etu- 
vio, kovojančio dėl tautos bei 
religijos laisvės ir valstybės ne- 

” nriklausomvbės pareigomis. Bet 
koks, pata’kavimas av prisideri-, 
rimas blogiui — velioniui Dak-, 
tnrui buvo svetimi ir nepažįsta- < 
mi dalykai. Jo kietas, tiesus ir‘ 
taiklus žodis buvo jo visų darbų , 
tikslus atitikmuo. Jo viso gyve-1 
rimo kelio vaiiuotoja buvo pr eš 
akis šviečiant (vaigždutė) tie-' 
sos meilė ir nepakanta taip pla
čiai sišaknijusio melo.

To kelio laikydamasis, tiesos 
nepaken tėjų. ypač pastaraisiais 
metais, jis buvo niekinamas, 
pravardžiuojamas, o tebebūda
mas medicinos žurnalo redakto
rium — net skundžiamas redak- 
ci’os vadovybei. Visatai jis jsut 
riai peusyveno, kas, be abejo, t 
nesidėjo ir prie jo š rdies grei- ‘ 
te-nio pažeidimo. ’

Būdamas išlikimas teisė'u Lie
tuvos laisvinimo veiksnių — VLI 
Ko ir ALTo nuo prieš juos pasi- • 
kės ntojų gy^ėias, net ir savo 
naskutme nriešnrrHnę kelionę 
Pietų Ame ikon panaudojo Lie
tuvos reikalui.

Jo svarūs žodžiai, išsakyti įvai 
riomis progomis ikklausytojams 
bei įamžinti raštu ir paliudyti 
darbais palieka gyviesiems tes
tamentu — tęsti šventą misiją 
pavergtai ir kenčiančiai Lietu- ' 
vai padėti priartinti jos • laivės ! demokratiškai

KOMUNISTAS NORI TARTIS 
SU VA K. VOKIEČIAIS

B

i
H4 CTYKTgh WT tad re fi^bf rta British

Skambinti Y A 7-9107turned ouc
KKX

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJ V

Dažo namus iš lauke 
ir iš vidaus.

Darbiu garantuotas.

MTonę and self-sufficient. And ttav re ta<pir< rberw* 
to safe. dependable savings by uJring Mock to

America with the Payroll Saving Flask, 
Buy United States SjtAxc* Bcodk

>>

wlrnhtft army without proper clothing

^ei ru<MU«|e*

And then the m *vf ame

patyri man — sąžiningas darbas 
kejjHUt) — Kreipkite^ j Lietuviu

nienran l'ravet Service Bureau 
m Chicago. III 60643

Velef, 312 23»-^78Į7 , ’
F4uuu*»iiuA4 jLkMXc.ni lėktų m. traukinių kelto*

ių iCraise<j, »r *U'uOLuf>iiių niM>fli*vuTto rt*2er7Mrn&x
ie teiioftiQ kelione* | Lietuvą u utut leastus,
odarome giruunu tymui \mcnkc> u teikiau)* lofor

leuooiij
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Centjo Valdybos vardu reiškiu 
nuoširdžią užuojautą velionio' 
našlei p. Dr. Joanai, dukroms —! 
Ritai ir Da nai bei sūnui Linui 
— su jų šeimomis.

Ilgėkis ramybė’e. mielasis Dak 
tarė, toli nuo išsiilgto krašto — 
Lietuvos.

Ignas Serapinas , 
♦ ♦ *

Euphrosinė Mikuž’ūte, čika- ( 
gos Lietuvių Tarybos pirminin- ’ 
kė ir ALTo Centro atstovė at- • 
sisveikino a. a. dr. Zenoną Da-į 
nilevičių šiais žožiais:

Didžiai nuliūdusi žmona dr. 
Joana, dukterys — Rita ir Dai
na, sūnus Linas su šeimomis, ki- 
t; artimieji' giminės, draugai ir 
pažįstami!

Mes kia susirinkome atsisvei
kinti su velioniu, didžiai gerbia
mu Dr. Zenonu Danilevičium, j 
atiduoti jam užpelnytą pagarbą 
ir paguosti šeimą, netekusią my- 
’imo vvro ir gero tėvo.

Šiandien ALTos 
dr. Kazio Šidlausko ir visos AL- 
Tos 
cik;
du. mes visi nubudę, perduodam 
žmonai d r. Joanai, dukterims, 
sūnui ir ju šeimoms nuoširdžiau 
ria užuoiautą ir linkime tvirtai 
la’kvtis šioje liūdesio valandoje.

Velionio smulkesnę veiklą pa
teiks kifi. Iš mūsų pusės, mes 
malėme velioni kaip logišką, 
tv^rkinča, veiklu žmogų. Jis pa 
geidavo lietuviams vieningo dar- j 
bo, ypač dėl Lietuvos Neprikišu 
somybės: jis nuoširdžiai dirbo 
už atgavimą Lietuvos laisvės ir j 
nepr klausomybės. laisvės 
komunistų jungo, 
atsistotu kaipo nepriklausoma, Į “Bandymą 

i tvarkoma šalis

pirmininko t Sus> pasiliks mūsų mintyse.
Užsimerkime* .ramutei iri'min- 

Valdvbos vardu ir taipogi i tyge pamatysim..‘dr^Danilevičius _ - _
cms Lietuviu Tan/bos var-1 Y — ’ . s • l solo. Is jų ne tik sekios neisau--os aliuviu idiyuub vai j SįOV| pnes mus ir .su malonia - , - ,

1 t » <nn<t ha! ir ffalvnannę np^iiQAr-
šypsena sveikina kiek vieną. Pa-1 
duokime ’jam rąhką ir prižadėki 
me, mes 1 etųviar vieningai veik
sime ir seksime jo ^rūpestingą 
kelrodį L etuvos gyvybei išlai
kyti ir ją atstatyti tarp kitų tau
tų ir šalių-
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Kalifornijos pakraščiuose.

BOATING & FISHING 
Buriavimas ir žuvavimas

WATERFRONT SITES AVAIL
ABLE — Beaut, wooded 1g. priv. 
campsite lots, only 45-min. ML of 
Chgo. Lk. & river access for fish
ing, swimming, hpating, ( CompL 

hook-ups. From $420/yr.

553-6323 — Mr. Hopkins

INCOME TAX SERVICE
Pajamų mokesčiai

LAKE MICHIGAN 
CHARTER

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

4 people maximum.
Call Bill — 266-7460

TRAVEL — TRANSPORTATION 
Kelionės

jis rėmė demokratiškai nusitei
kusią spaudą ir radijo valandė
les; jis rado šiems reikalams lai
ko ir aktyviai dalyvavo lietuviš
kose ir savo profesijos organiza
cijose. Jo pasaulėžiūra buvo 
plati, tvarkinga ir logiška. Jo 
darbai ir jis, kaip malonus žmo-

tengė. Tad ir sėklos pardavimo 
planą įvykį tik... 7,3 proc.

— Gal ši žiema bus palankes
nė, — nutarė specialistai. Pra
tęsime eksperimentaą.

Kaip tarė, taip padarė. Rude
nį į kaupus supylė 284 tonas pa
šarinių runkelių sekioju, užme
tė šiaudais ir paliko žiemoti, ne- 
užpylę net žemėmis. Ir vėl šni- 

‘ pštas. Daugiau nei 200 tonų su- B .

■ ginsi, bet ir galvijams nesušer- 
f si- Taigi vėl sėklų auginimo pla

nai pavojuje.

3 Juodas juodas, kuo dau
giau maišai — tuo daugiau ver- 

Asmeniniame pagalbiniame i da? (Skruzdėlynas)
ūkyje galėtume išauginti dau- j 
giau gyvulių, jei nesusidurtame j 
su pašarų trūkumu. Pastaruoju j 
metu už valstybei parduotą pie- j 
ną ir guvulius nereguliariai gau Į 
name nusipirkti kohmbinuotųjų ■ 
pašarų. Nelengva gyvolius iš-s 
šerti ir vasarą, nes ūkis teduo- 
da 0,4 ha ganyklų. Ir tos dažnai! 
būna prastos, nederlingos. Rei- j 
ketų, kad gyvulių augintojams] 
ūkiai skirtų daugiau ir geresnių Į 
ganyklų. į

BŪSIMAM DERLIUI

Praėjusią žiemą Širvintų ra
jono Gelvonių kolūkio agrono
mai darė '"bandymus”, ar gali- 

nuo | ma iš pasaldytų pašarinių run- 
kad Lietuva < kelių sekioju išsiauginti sėklų, 

nepasisekė. Vos ne 
pusė jų sušalo. Vadinasi, persis-

IŠAUGINOME DAUGIAU

Artėja pavasaris, sodybiniame 
sklype reikės auginti bulves, o 
sėklos trūksta. Būtų gerai, jei 
parduotuvėse gautume nusipirk! 
ti cukrinių arba puseukrinių run ! 
kelių sėklos. Tuomet galėtume 
išsiauginti cukrinių runkelių. 
Trūkstant bulvių, tai būtų geras I' 
pašaras pagalbiniame ūkyje au-j 
ginamoms kiaulėms. Deja, rajo-i 
no sėklų parduotuvėse cukrinių j 
runkelių sėklų negausi. 
Anykščių rajonas

PATŲ BERLYNAS. — Rytų 
Vokietijos komunistų partijos1 
sekretorius E. Hoenecker pa- j 
reiškė, kad jis sutinka tartis su 
Vakarų Vokietija Įvairiais abie
jų valstybių reikalais. Iki šio 
meto jis statė įvairiausias sąly
gas deryboms su Vakarų Vokie
tija, bet dabar jis pareiškė, kad 
Hmetė visas tąs sąlygas, nes Įsi
tikino, kad kancleris Helmut

4612 S. Paulina St
(To^n ©f Lake)

k

Schmidt su juo nesįtars, jeigu 
jo sutarimai priklausys nuo už
sieniečių.

Kancleris Schmidt žinojo, 
kad Hoeneceker priklauso nuo 
rusų, nes rusai jį paskyrė komu
nistų partijos ir valstybės prieš- 
akih. ši kartą Hoenegker pa
skelbė, kad jis tarsis vien tiktai 
vokiečius liečiančiais klausimais.

Manoma, kad rusai suminkš
tins savo politiką ne tiktai Vo
kietijos, bet ir visos Europos at
žvilgiu. Maskva turės daryti 
nuolaidas, Brežnevas tai pajuto.

CONSTRUCT1ON & REMODELING 
Statyba ir remontai

ALL-WAYS ALUMINUM CO. 
SOFFITS, FASCIA, GUTTERS, 

SIDING, ROOFING. 
INSURED. REPAIRS 

848-5965

Free! Free! Free!
WE CLEAN OUT 

ATTICS, APARTMENTS, 
HOUSES.

SAME DAY SERVICE
WE SPECIALIZE IN EVICTIONS

262-7676

WALTER CONSTRUCTION
CABINET MAKING 
FINE CARPENTRY 

REMODELING
ALL WORK GUARANTEED

289-1311

M.G. Baker Interiors
EXPERIENCED IN Ht-RISES - 

SMALL SCALE APARTMENTS 
AND RESIDENTIAL HOMES.

ACCESS TO MART
827-7424

E. H. P.
LANDSCAPING 

Power Raking - Rototilling 
Weekly Lawn Care

447-9351

L & R LANDSCAPING 
-Weekly lawn care — Roto- 

lilling —- Yard clean up.
Free Estimate 

739-3745 or 887-8278 
Senior Cit. Discount

V

QUALITY PAINTING
Reasonable 

Free Estimates
TIM RICK 

969-3755 — 759-1355

T

FOR THE BEST
IN PROFESSIONAL TAX AND 

ACCOUNTING SERVICE
Lou Battiato-Burke de Co.

I Certified Public Accountants
II 236-5972 628-0286

I

FISH — LAKE MICHIGAN
On The All Modem 32 Ft.

SALMON MASTER II 
All Tackle & Equipment 

Downtown Launch Parking Avail. 
For Details: 675-5576

f
BILL'S CHARTER SERVICE

From Burnham Harbor - Chicago 
The 32-Ft. Fishing Boat

JUDY IN DISGUISE 
All Equipment Supplied 
CALL CAPTAIN BILL 
225-6325 or 922-1176

SALMON SEEKER CHARTERS 
The Fish Are Snapping! 

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

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

nr.'.M-x.r niw

CHARTER FISHING
ON LAKE MICHIGAN 

OF A 36’ BOAT 
FOR SALMON

Call Now For Reservations
830-8864

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

i

Underwood Resort 
Modern 1, 2, 3 bdrm, fully furn. I 
hskp. cottages. All cottages come 
with k.t., 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- j 

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

Rt 2, Birchwood, Wl 54817 ri 
(715) 354-3550

• ROOFING & REPAIRS
• ALUMINUM SID. & REPAIRS
• GUTTERS CLEANED
• SMALL PAINTING JOBS
MIKE 456-4750

1 DO WINDOWS 
SQUEAKY CLEAN — IN/OUT 

REASONABLY PRICED 
HIGH QUALITY WORK 

975-0317
Some Times Machine Answered. 

Ail Calls Returned. 
Randed/Insured. References

TREE SERVICE

DUlLUfU Į .aajv. ------- - -------------

• *------------

a .. ............... .

TREE CUT. TREE TRIM. MED, 
STUMP REMOVAL 

384-5678
Call in the Morning bef. 7 A.M. 

or all day Sunday

INTERIOR — EXTERIOR 
QUALITY WORK AND PAINT 

PATCH PLASTERING 
SMALL PORCH REPAIRS 

Excel. References. Free Estimates.
235-2338

JF YOU WANT YOUR HOME 
OR APARTMENT
— TO SHINE —

CALL
JACK’S CLEANING SERVICE 

561-8300 Ex 812
AFTERNOONS & EVENINGS

MINI-BLINDS and 
WINDOWS CLEANED

1 DAY SERVICE ON BLINDS.
PICK-UI* — DELIVERY 

REAS. RATES FREE EST.
885-0604 Evenings

RESTAURANTS & TAKE-OUT 
Valgyklos ir išsinešimai

THERESA’S DELICATESSEN
Complete Line Deli Products 
open »AM — 6 PM, Daily 

Open Sunday
4355 S. Ashland Ave. 

254-4747
J

a SOUTHGATE COFFEE SHOP 
& RESTAURANT

Serving Breakfast All Day 
Daily Lunch Specials 

Homemade Soups & Chili 
18665 Dixie Hwy. 798-3180

ARCHER FISH MARKET
Į

WE SPECIALIZE IN FRESH
FISH AT ALL TIMES.

41Q0 S.‘ Archer 523-3529

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

Chicago, Hl. 60629 
"Bill's Meats Are Your Treat" 

Specializing in Prime 
and Choice Meats

|

t'

NOW 
OPEN FOR LUNCH!

DiGUIDO’S
RESTAURANT „

Italian Cuisine 
Pizza & Cocktails
Open 7 Days 

We Deliver 
238-6630

3358 W. 111th St.
111th & Homan

1 THAMES FAMJL. RESTAURANT!
Open 7 Days — □ aM - 9 ?M 

Breakfast Specials. The most | 
famous waffles in the SW.

Lunch and Dinner
10% Senior Citizen Discount 

8501 Cork (88th Ave.) z2? |
Justice, Illinois j

i

SKIPS MORGAN LIQUORS 
5996 S. Archer Avenue 

7325-2345 or 735-2316.
Complete Select on of .js, 

Wines and Liquors 
At Lowest Prices.

MID-STATES BEEF CO.
Sides - Quarters 

Special Cuts for Your 
Cookouts & Fieczci 

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

i

FIFTH WHEEL RESTAURANT
Specializing in Omelettes

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

All you can eat on Thursdays.
Your Hosts Steve and Pete
Open 7 Days 6 AM — 12 PM

H6Ci S. Western 233-2323

FOREMOST
. ‘ LIQUORS

“Pay Less - Get More”
2060 W: 35th St 254-7066

INDOOR/OUTDOOR FLEA 
MARKET EVERY SATURDAY 

AND SUNDAY — 8-4 
930 W. IRVING PARK 

ITASCA 
885-9094 or 773-0277 

FREE OUTDOOR SPACE FOR 
’.s-TiME SELLERS W/THIS AD

REMOVAL 
. SERVICE

•A ill clean attic. basement, 
garage or haul away anything 
you do.i t ’want. Will also do 
miscellaneous work of any type, 
paint, wash walls.' hang wall
paper. suple rode’., cic. Call 
Red for your tree tstimate now.

582-6807 or 890-0064

ALL-PRO 
CO?^'STRUCTION
Cnll Mike After 6 P.M.

818-6341
KAULLNG CLEANING 

INSURED 
991-2547 994-3743

PlfcKlTE JAV 1AUPYMC

2 — Naujienos, Chicago, Ill., Sal.-Morvlay, April 25-27, 1981



“VYTIS” PASIEKIA VAKARUSr
Lietuvoje 1979-ais metais pra

dėtas leisti pogrindinis Vytis pa
galiau pasiekė Vakarus. Penk
tojo žurnalo numerio (1980 m. 
l epa — rugpiūtis) vyr. redakto 
riumi nurodomas Vladas Saka 
lys, kurį Vyčio redakcija svei
kina “sėkmingai perėjus gele
žinę uždangą’ — TSRS sieną — 
ir linki toliau kilniai dirbti 
tuvių Tautos labui”.
“Laisvė ateina iš Vakarų”, 
soma, kad dabartinė politinė 
kių banga artina mementą, 
da “laikinai atidėta” Lietuvos! 
nepriklausomybės byla bus at-1 
gaivinta. Prie jos atgimimo daug s 
prisidėjo Lietuvos rezistencija 
ir laisvajame pasaulyje gyve J 
nantys lietuviai, kur e “vado-į 
vaujami Vyriausiojo Lietuves 
Išlaisvinimą Komiteto ir kitų i KGB persekiojamas. “Pareiškiu, j 
organizacijų, neleido L etuvos • 
klausimo pamiršti”. Dalis strains į 
nio parafražuota iš pokario lai? i 
kraščio “Partizanas”, kuris buvo Į 
paminėtas Vyčio pirmame nu-Į 
meryje.
,Vytyje skelbiamos ištraukos iš 
šiuo metų Įsručio (čemiak- 
hovskio) psichiatrinėje ligoninė
je kalinamo dr. Algirdo Starke
vičiaus knygos “Visuomenės gy
venimo abėcėlė arba bendra- 
žmogiškumo’ manifestas”. Anot 
autoriaus, “šiandien ultrafašis- 
tinė Rusijos imperija labiau bi
jo plunksnos, negu šautuvo”. 
Paskelbtas ir Statkevičiauą pa- 
ieiškimasį r-aš^ė^/pemari'Tūg 
jaučio 12 d. LTSR Aukščiausios 
Icarybos prezidiumo pirmininkui 
Barkauskui. Statkevičius nuro
do, kad jis buvo teistas už akių 
Į# net dabar nežino, kuo jis spe
cifiniai kaltinamas; jis reikalau
ją, kad už jo ir Lietuvos Helsin
kio grupės šmeižimą teisminėn 
ątsakomybėn būtų patraukti jį 
teisęs teisėjas, eilė KGB darbuo- j 
tojų ir psichiatrai. Jis‘taip pat 
pr^soį ikad,: remiantis gautu iš-5- 
kvietimu, jam būtų leista išvyk
ti į-. JAV-es pas; seserį-
1 Kitame straipsnyje palygina
ma sovietinė ir pogrindžio spau
da Lietuvoje. Spausdinami šiuo 
Įnetu kalinamo estų patrioto ?Jar 
to Niklaus ęspūdžiai “Vilnius 
ir vilniečiai disidento akimis”.:

He

ra

Savo pareiškime Lietuvos sau
gumo ir valdžios organams Danu 
tė Kersiūtė aprašo, kaip 1&80 m. 
birželio 24 d. KGB ją tardė dėl 
per kratą paimtų poeto Oskaro ~ 
Milašiaus kūrinių. Tardymo me
tu iš jos buvo tyčiojamasi ir, ga
liausiai, ji buvo sumušta.

Viktoro Petkaus bylai didelės 
reikšmės turi Vytyje paskelbtas 
22-mečio Regimanto Pauiionio : 
pareiškimas LKP CK antrajam.

KGB pirmininkui generolui J J 
Petkevičiui. Uis aprašo, kaip 
KGB šantažo būdu privertė ji 
šnipinėti Petkų, o vėliau melą- • 
gingai liudyti Petkaus byloje. ‘ 
Petkaus teisme Paulionis savo 
suklastotų parodymų atsisakė.: 
Už tai jis prarado darbą ir yra ’

visų!
ikau i

‘og netrauk u visus ryšius su; 
KGB organais, atsisakau- 
savo raštų, dar kartą atsi 
parodymų prieš Viktorą Petkų,»
kurie buvo KGB fabrikacija,1 
oasinaudojus mano silpnumu iri 
bailumu’’, užbaigia savoz pareis-j 
kimą Regimantas Paulionis. j 

» 
“Kronikos” skyrelyje spaus

dinama vertingos biografinės me 
džiagos apje Lietuvoje persekio
jamus patriotus Petrą Lukoše
vičių, Gintautą Iešmantą, Volde-Į 
marą Karaliūną, Julių Sasnaus- • 
ką, Vytautą Abrutį ir Liutavaiąj 
Kazakevičių. * ELTA |

-^-'^rltanijos premjerė Mar
garet Thatcher, baigusi vizitai 
Indijoje, sustojo Saudi Arabi
joje.. Ją priėmė karalius Khali- 
das. Jiedu kalbėjosi 30 minučių 
apie Sovietų okupaciją Afganis-J 
tane ir kitus Vidurio Rytų klau- J 
simus. Premjerė Thatcher Indi-į 
joje- kalbėjo parlamente, laciau j 
jos kalbą boikotavo kairiosios | 
partijos. Spaudos konferencijo-} 
je jai teko ginti britų politiką’, 
■užsieniuose, ypač dėl naujai siū
lomo imigracijos įstatymo.

j GET INSTANT CASH
WE BUY: » GOLD

• SILVER COINS • DIAMONDS

| Call 344-8284

Your dotfs'Cdnstant x-r.itdiih,r 
serious skin problems, nredh s 
expense. Get Veterinarian ?est 
St I H )DE N k ; a painless, dear I 
frantic scratching, s: i 
sores, cuts, hot spots and rczen 
special dog germs that home r» 
kill. Get \F. America n
mtniiration.

S'JLFOlEN DOG SKIN MEDICATION

M. ŠILEIKIS Mabelė (Tapyba)

Kos premijai
Vasario 3 d. penki JAV-ių gyventojams-.. Už tokį asmeni- 

kongresmanai ir penki senato-j nį pasiaukojimą ir pasišventimą 
jie nusipelno ypatingo pripaži
nimo, kurį tegali suteikti Nobe
lio

DR. GI ENTER WETZEL

(Referatas, skaitytas Europos Krikšč. Demokratu Unijos 
kongrese Lisabonoje 1980 m. birželio 25 d.)

i

Tai yra daug reikalaujantys 
ir politiškai svarbūs išaSkini- 
mai, ir nerė kia savęs apgaudi
nėti su teisiniu nuo jų nepri
klausomumu.

Nuo 1976 metų abiems tarp
tautinėms sutartims — 1) apie 
pilietines ir politines teises ir 
2) apie ūkines, socialines ir kul
tūrines teises — kovai dėl žmo-

nauja teisinė kokybė. Abiejose 
tose sutartyse žmonių teisės da
bar yra iš pagrindų, visuotinai 
ir pagal tarptautinę teisę priva

lomai sureguliuotos. Abi sutar-
• tys galioja jau ketverius metus, 
o liečiančios pilietines ir politi-

. nes teis.es galioja nuo 1976 m. 
kovo 23 d.

! Buvo reikalinga 35-kių valsty 
teisių r bių ratifikavimo, kad sutartis ga- 
iškil- į lėtų įsigalioti. Valstybės. pagal 

sutarties 40-tą straipsnį apie 
' pilietines ir politines teises sa-
• vo krašte turėjo pranešti 'Žmo
gaus Teisių Komitetui. Bet dau-

- guma valstybių, jų tarpe visos

grižti O

riai, priklausantys Europinio I 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Komisijai, nominavo Viktorą 
Petkų, rusų fiziką Jurijų Orlo
vą, Rusijos žydą matematiką 
Anatolijų ščaranski, ir ukrai
niečių poetą Mykolą Rudenką 
kandidatais 1981 m; Nobelio Tai- ______________,___
kos premijai. Savo laiške No-lsim šostakovič, 42 metų, gar- 
belio Institutui, jie pabrėžė, jog, saus muziko Dimitrijaus Šosta-■ 

i minėtieji kandidatai “pašventė kovičiaus sūnus, vadovavęs Sim- 
į savo gyvenimus veiklai už tai- foniniam Sovietų orkestrui ir 

ką ir moralę”.-
Viktoras Petkus

laiške vadinamas Lietuvos Hel
sinkio Grupės vadovu. Rašo
ma, kaip jis Permės lageryje Nr. 
36-2 baudžiamas už savo religi
jos praktikavimą. Už savo “ak
tyvi zmą” jis buvo neseniai nu
baustas šešiais mėnesiais vienu
tėje.

“Ir vis dėlto”, rašo nominuo- 
tojai, “informacijos sriautas, 
kaip ir persekiojimai Tarybų Są 
jungoje, tebesitęsia. Šių Sovie
tų Sąjungos piliečių veikla tapo 
moralinės drąsos ir pilietinės są
žinės pavyzdys, kitų Helsinkio j biams su lenkų komunistais, 
sutarties pasirašiusių valstybių ’ Kas Suslovą pakvietė, neaišku.

Institutas". ELTA

MAKSIM ŠOSTAKOVIČ 
NORI LAISVĖS

(Pabiga)

Atvaizduoti Įvykiai gali būti 
cavyzižiu ir daugelio kitų žmo
gaus teisių p.že dimų. Čia nega
lima įvykiu vert nti vienašališ
kai. Kas, kain Kinifcs premje- 
’as Hua Guafengas, lankydama
sis Japonijoje, kalba apie Pietų 
Korėją, tam tu-ėxų būti nuro
dyta ir šiaurinė Ko: ėja, ir jis y gaus teisių išsiskleidimo duoda 
’’urėtu leisti pak’ausJ, kaip, 
tarp kita ko. yra su laisvo nuo
monės pareiškimo teise jo paties 
didžiajame krašte.

Artėjant antrajai Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
kcnfe enci ai Madride, susidaro 
D’-oga šiand en ypatingai 
i Euiopos sūuaeija.

III
Konstitucijų nuostatai, 

principai deklaracijos ir
mingi proklamavimai, kurie lie
čia žmonių teises, nuo Antrojo 
pasaulinio -karo laikų nėra nau
ji. Turime 1945 metų spalio 24 
dienos charta ir 1948 metų gruo
džio 10 dienos Bendrąjį Žmo-į Rytų Europos valstybės nenori 
gaus Teisių Pare.škijną, kuriame L subordinuotis 41-j am straipsniui, 
pyį, 13.-zne straipsnyje aiškiai j Jos vengia pripažinti Patikrini- 
pasakyta: 'Kiekvienas turi tei
sę išvykti iš . gyvenamo krašto, 
įskaitant ir savąjį, ir vėl į savo 
kraštą sugrįžti”, . arba 19-tas

. straipsnis: “Kiekvienas tūri tei 
sę į nuomonės ir nuomonių pa-

moję akto pasirašymo yra bū
dinga priespauda žmonių, pasi* 
s.akančių už žmonių teises, kurie 
įsakmiai remiasi Helsinkiu. Nuo 
latiniai tarptautiniai pripažintų 
minimalinių objektyvaus pro
ceso reikalaujančių dėsnių pa
žeidimai būdingai pasirodo pro
cesais prieš taip vadinamą Hel
sinkio grupę. Uždedamos baus- . 
mės siekia tarp 8 ir 15 metų ka- 
Lnimo. Tebevartojamas ir poli
tinių kalinių uždarymas psichiat 
rinėse institucijose, nors tos prie 
monies yra pasaulio viešumos 
griežčiausiai pasmerktos. KGB 
viršininkas ir politbiuro narys 
Jurij Andropovas režimo kriti
kus ir žmonių teisių šalininkus 
yra pavadinęs “nusikaltėliais”. 
Sovietų Sąjungos saugumo-' or
ganai fr^ateltyje stabdysią išda
vikų nusikaltėlišką veiklą.

Religijos laisvė, kaip ir anks
čiau, negarantuojama. Pagal SS
SR baudžiamųjų įstatymų 142-rą - 
straipsnį yra baudžiamas turėji
mas vaikams' religinių pamokų 
taip vadinamoje . organizuotoje 
formoje. •

Sovietų Sąjungos įsiyeržimas 
į Afganistaną, per kufį'būvo iš
plėšta nepriklausomybė afganų 
tautai, priklauso prie sunkiausiu 
ir įžūliausių žmogaus, teisių pa
žeidimų paskutiniais laikais.

įlš “Tėvynės Sargo'9) 
(Bus daugiau) ,

:mo Komisijos kompetenciją tuo' 
atveju,' kada viena susitarian
čiųjų valstybių iškelia, kad ki- 

. ta sutartį pasirašiusiųjų valsty
bių nevykdo savo iš sutarties ky- 

; ■ lančių įsipareigojimų. .Tuo bū- h T i - , . t / -f 1 • • •

—Paskelbta, kad prez/Ronald 
Reaganas gegužės 17 d. vyks į 
South Bend, Ind., ir pasakys 
kalba Notre Dame universitete. 
Gegužės 27 d. jis. kalbės West 
Point akademijoje.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
t MARIJA NOREIKIENe i

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

’į SIUNTINIAI I LIETUVA t
F 44 Cosmos Parcels Express Corp.

I
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
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* Kllf fcSTINGAI iSPUJXiMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- Iff 
||! DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS ff
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|| Sekmadieniai i nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai rak. g
5 D. KUHLMAN, BX, Regiatruotaa vafcrtlmnkaa
I TeL 476-2206 J

WASHINGTON, D.C.— Mak- -reiškimo laisvę. Ta teisė apima ’du komitetas gali tik atėjusius 
laisvėj pranešimus diskutuoti, bet nega

ri- Ji nieko nutarti. Tai sudaro pro- 
informacijas ir minčių lo-kgą paklausti, kaip šiandien rei- 

•kia vertinti Helsinkio baigiamo
jo akto ir abiejų tarptautinių sii-1 
tarčių rezultatus? Padėčiai Eu
ropoje padaryti aiškesne leiskite 
man kaip pavyzdžius suminėti 
■Sovietų Sąjungą ir Demokrati-*. 
nę Vokietijos Respubliką. .

. Sovietų Sąjunga, pagal visas 
. informacijas, neatsisakė laisvų 
nuomonių pareiškimo priespau
dos. Režimo kritikai yra perse- 
ikiojami, įmetami į kalėjimus, 
'prievarta atiduodami į psichiat- « 
■rines įstaigas arba ištremiami. 
•Tuo būdu atomo fiziko ir Nobe
lio taikos premijos gavėjo An
driejaus Sacharovo ištrėmimas 
'[ Gorkį nėra tik vienkartinė įbau 
ginanti bausmė. Priemonės prieš 
jį yra, palyginti, santūrios, nes 

•: j-į pasaulis pažįsta. Nuo Baigia-

sugrojęs paskutini koncertą 
komiisijos i balandžio 11 d. Vakarų Vokie- 

1 tijoje, ten pat prie koncerto sa
lės stovėjusiam policininkui pa
reiškė, kad jis benori daugiau 
grįžti į Sovietų Sąjungą.

Ketvirtadienį, jau pasiekęs 
į Ameriką, Maxim šostakovič ir 
jo sūnus Dimitri, 19, pasakojo, 
kad jie laimingi pasiekę Vaka
rus, norėtų gauti JAV pilietybę 
ir verstis muziko amatu,

— Maskva paskelbė, kad Sus
lovas buvo pakviestas pokal-

. netrukdomą nuomonių 
neatsižvelgiant į valstybių 
bas.
bį, pasinaudoti visų rūšių prie
monėmis joms priimti ir toliau 
perduoti”: Mes turime ir Euro
pos Saugumo ir Bendradarbiavi
mo. Konferencijos Baigiamąjį 
.aktą Helsinkyje 1975 m. rugpjū
čio 1 dienos, kuriame 7-tas prin
cipas taip skamba: “Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių sri
tyje dalyvaujančios valstybės 
veiks sutinkamai su Jungtinių 
Tautų charta ir Bendruoju žmo
gaus Teisių Pareiškimu. Jos sa
vo įsipareigojimus įvykdys, kaip 
jie yra išdėstyti tarptautiniuose 
išaiškinimuose ir susitarimuose 
šioje srityje, kiek tai juos riša, 
taip pat ir tarptautinėse konven
cijose apie žmonių teises”.

— Praeitos savaitės viduryje 
buvo.' pabrangę Amerikos akci
jos (serai), bet į savaitės pa
baigą vėl nukrito.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONU'I

MEET THE CHALLENGE!

• V

404 puslapių. Kaina $8. Persiuntimas $1.

JHE NATIONAL GUARD \

1 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 po veikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų

, šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja J2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už S2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. .Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžfų pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. LabaJ 
aaudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
^t kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupral- 
las ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
furgio Jašfnsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
’Cnyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio
vertimas. 200 knygoje yri 40 aąmojingų novelių. Kaina

NAUJIENOS

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
iL 60608. Užsakant paltu, pridėti dolerj persiuntimo maldoma.
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kė jau praeitą rudenį skersti kiaules, nes žinojo, kad iš 
Amerikos negaus pašarų ir javų. Praeitą žiemą pradėjo 
stigti maisto, o pavasarį dar labiau viskas pasunkėjo. 
Kanadon atvažiavusieji lietuviai tvirtino, kad dabartiniu 
metu siaubia tikras badas. Rusai išvežė viską iš valsty
binių dvarų, o dabar verčia grytelninkus atiduoti valdžiai 
javus ir pieną, riebalus ir daržoves. Miestų gyventojai 
nemiršta badu tiktai dėl 200 arų, kurie buvo palikti prie 
ūkininkų trobesių, jų žemę nacionalizavus. Sovietų spau
da šitaip rašo:

“Šiandien susirinko didelė grupė Vilniaus, Tra
kų, Varėnos, Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Ute
nos, Ignalinos, Zarasų ir Molėtų rajonų žemės ūkio 
darbuotojų, kurie už laimėjimus vykdant dešimtojo 
penkmečio užduotis ir socialistinius įsipareigojimus 
didinti žemdirbystės ir gyvulininkystės produktų ga
mybą ir pardavimą valstybei apdovanoti TSRS ordi
nais ir medaliais. *

į iškilmingą susirinkimą pagerbti žemės ūkio pir
mūnų atvyko Lietuvos KP Centro Komiteto pirma
sis sekretorius P. Griškevičius, Lietuvos KP CK sek
retorius V. Astrauskas, respublikos Ministrų Tary
bos pirmininko pavaduotojas J. Bernatavičius, Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sek-'

VI. BAKŪNAS

PASTABOS IšAtima duoną, dalina medalius
Didžiausias lietuviu tautos ir visos laisvos žmoni

jos priešas yra laisvų tautų ir žmonių pavergėjas. Lietu
vių tautos didžiausias priešas yra okupantas, karo ir poli
cijos jėgomis panaikinęs Lietuvos nepriklausomybę, iš
naudojęs Lietuvos turtus ir krašto gyventojus. Antroje 
eilėje eina lietuviai, nuėję okupanto tarnybon.

Didelė lietuvių tautos dauguma priešinasi okupantui, 
bet silpnesnieji, nepajėgiantieji pasipriešinti prievartai, 
sutiko tarnauti priešui. Ne visus priešo tarnybon nuėju
sius galime smerkti, nes dažnai priešas juos priverčia 
vergauti. To, negalime pasakyti apie laisvajame pasau
lyje gyvenančius ir stojusius priešo tarnybon ir teikian
čius Haiti Įvairius patarnavimus. Keliame viešumon pa
čioje pavergtoje Lietuvoje ir gyvenančius užsienyje prie
šo bendradarbius. Keliame viešumon ir kitas negeroves, 
bet niekad neužmirštame, kas yra didžiausias lietuvių 
tautos priešas, kas su didžiuoju priešu bendradarbiauja 
pačioje Lietuvoje ir laisvame pasaulyje.

Visi praeitos savaitės Naujienose skaitėme VLIKc 
pirmininko pranešimą apie padėti šiandieninėje Lietu
voje. Visi žinome, kad Lietuvoje trūksta riebalų, mėsos, 
o dabartiniu metu trūksta ir duonos. Atvažiavusieji Ka
nados lietuviai pasakoja apie maisto stoką ne tik Kaune, 
Šiauliuose, Kretingoje, Jurbarke, bet ir dar kur kitur. 
Vilniuje šiek tiek geriau, nes okupantas leidžia Vilniaus 
kepykloms kepti kiek geresnės ir daugiau lietuviškos 
duonos, bet virš minėtuose miestuose duonos trūksta. Tą 
pati tvirtina ir Lietuvoje buvusieji turistai. Vienam ki
tam pavyko savo akimis matyti gyvenimą pavergtoje Lie
tuvoje. Jie tvirtina, kad niekad nebuvo taip sunku vers
tis, kaip šį pavasari.

Ekonominė padėtis pablogėjo visoje Rusijoje, kai 
prezidentas Carteris sustabdė javų pardavimą Sovietų 
Sąjungai, kol ji neištrauks savo karo jėgų iš Afganis
tano. Amerika turi didelius javų sandėlius, gali javų par
duoti kitoms valstybėms. Rusams neparduos, kol jie ne
nustos naikinę ir žudę savo kaimynų.

Visa Sovietų Sąjungą pajuto Amerikos javų stoką. 
Rusai mokėjo Įsivesti komunistinę santvarką, bet jie ne
pajėgė pasigaminti duonos ir mėsos. Sovietų valdžia Įsa- ’

retorius S. Naujalis, Lietuvos KP CK žemės ūkio 
skyriaus vedėjas V. Normantas, kiti vadovaujantys 
partiniai ir tarybiniai darbuotojai”.

(Laisvė, 1981 m. balandžio 17 d., 2 psl.)

Kauno, Šiaulių, Kretingos, Plungės ir kitų miestų 
gyventojai maitinasi savo giminių išaugintomis daržovė
mis. Pirma lietuviai bėgo iš kolchozų į miestus ir mieste
lius. Dabar tie patys miestiečiai, maišais nešini, grįžta Į 
kaimus, renka tą maistą, kurį gali gauti iš likusių gry
telninkų.

Anksčiau Sovietų valdžia kviesdavo pasižymėjusius 
padlaižius Į Maskvą ir jiems Brežnevas prisegdavo me
dali, o dabar Įpareigojo patį Petrą Griškevičių tuos me
dalius segioti už išaugintas daržoves, gautą pieną ir ja
vus. Kolchozuose išaugintus javus Sovietų kareiviai anks
tyvą rudeni išsivežė, o dabar policija priverčia grytelnin
kus pusdykiai atiduoti valdžiai javus ir daržoves, o liepia 

. Griškevičiui nuskriaustuosius apdovanoti medaliais. Griš
kevičius, segdamas medalius, šitaip tarė:

— Ordinai ir medaliai, kurie šiandien sužėrėjo 
ant jūsų krūtinių, — pasakė draugas P. Griškevi
čius, — kiekvienam apdovanotajam, be abejo, bus 
itin brangūs ir atmintini. Ir visų pirma todėl, kad 
jie apvainikavo laimėjimus, pasiektus ypač sunkio
mis žemės’ ūkiui pastarųjų metų sąlygomis, pareika
lavusiomis iš jūsų, visų žemdirbių maksimalaus fizi
nių ir dvasinių jėgų Įtempimo, atkaklumo ir išradin
gumo. Džiugu dar kartą pažymėti, kad šis pasiauko
jimas nenuėjo veltui, davė neblogų rezultatų.”

(Ten pat)

Okupantas atima iš grytelninkų išaugintus javus ir 
daržoves, prisega nieko nevertą medali ir dar Įsako tuo 
blizgučiu didžiuotis.

Juozas Pilsudskis, kalbėdamas legionieriams, pasakė, 
kad jis lengvai gautą medali Įsikišo Į užpakalinę kelnių 
kišenę, ir pasakė kovotojams, kad reikia didžiuotis gerai 
atliktu darbu. Ir dar pridėjo, kad geras darbas daugiau 
kalbės, negu tavo pasididžiavimas.

Maskvai dirbantis ir nutukęs Petras Griškevičius, pa
dėjęs rusams atimti Lietuvos ūkininkų paveldėtą žemę,

KODĖL “NAUJOS” 
VALDYBOS RINKIMAI?

Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Los Angeles skyriaus Valdyba 
nesenai išsiuntinėtuose (kai šios 
mano eilutės pasirodys “Naujie
nose” ir pasieks Los Angeles 
skaitytojus — tai bus jau “labai 
senai”...) pranešamuose, apie 
balandžio mėn. 26-tą dieną šau
kiamą skyriaus metinį susirin
kimą (parapijos salėje 12 vai. 
— po pamaldų) dienotvarkės 
“punktuose”, berods 10-me, įra
šyta: “Naujos Valdybos rinki-, 
mai”. Nežinau, kodėl įrašyta 
“naujos” valdybos, bet tik ne 
“valdybos” rinkimai? Išeitų, kad 
jau iš anksto sakoma, jog “se
noji” (praeitų kadencijos — nuo 
rinkimų iki rinkimų — metų) 
valdyba atsisako būti renkama- 
Ar net, jos paskiri nariai neno
rės būti netik renkami, bet ir 
perrenkami? Argi taip? Šiuo at
veju norėčiau būti pateisintu 
mano “klaidinguose” spėlioji
muose. Mat, pagal mano (asme
nišką) darbų ir vietinės “politi
kos” vertinimą — labai apgai
lestaučiau. kad “senoji” skyriaus 
valdyba tikrai norėtų atsisakyti

TOLO
ir dėl metiniame susirinkime 
reikėtų rinkti tikrai naują val
dybą. “Senoji” valdyba yra pa
rodžiusi labai didelio takto ir su- 
sigaudymd — supratimo netik 
vietinės lietuviškos “politikos” 
bet ir išviso Amerikos lietuvių 
tarpusavio bendradarbiavimo ba
ruose, netik Vasario 16-tosios 
minėjimuose, bet ir visais kitais 
atvejais — kur ALTas galėjo ir 
turėjo veikti. Dėl to, gal kiek ir 
klaidingai įtariau, kad praneši
me apie metinį susirinkimą (ba
landžio 26 d. parapijos patalpo
se) dienotvarkės 1 O-tas punktas 
lyg ir sako, kad tikrai reikės, 
rinkti naują, taigi visai naujos 
sudėties valdybą. Kas žino? 
Abejoju, ypačiai tuo atveju, jei 
“tautos” atstovai (skyrių suda
rančių organizacijų delegatai) 
panorės palikti tą pačią “val
džią” dar vieniems metams. Kaip 
tada? Ar irgi reikės rinkti “nau
ją valdžią”? Pamatysime.

Tą senąją “valdžią” — sky
riaus valdybą, parodžiusią dide
lio darbštumo ir lankstumo vie
tinės “politikos” baruose lietu
viškos taikos labui, sudaro: pir
mininkas — Feliksas Masaitis, 
turįs didelio patyrimo visuome-

niniame darbe įvairiose organi
zacijose, paskiausiai porą mėtų 
buvęs Tautinės Sgos skyriaus 
pirmininku, gi ALTo veikloje 
žinomas jau net nuo 1959 tų me 
tų; vice Pirmininkas — Anta
nas Skirius, lietuviškos spaudos 
“magnatas” — “Lietuvių Dienų” 
žurnalo ir “Lietuviai Amerikos 
Vakaruose” la kraičio leidėjas, 
ALTe ir Tautos Fonde netik da
lyvaująs, bet ir atsakingas pa
reigas einąs jau, berods, arti 40 
(keturiasdešimt) metų — ne
vardinant jo pareigų įvairiose 
kitose organizacijose; antras vi
ce pirmininkas — Aloyzas Pe- 
e ulis, ALTe dar naujokas, ma
žai savo pareigose tepasireiš- 
kęs, dar skaitytinas prie jauni
mo, prieš kelis metus atvykęs iš 
Lenkijos — Suvakų trikampio; 
egzekutyvinė-vykdomoj i sekre
torė — Rūta Šakienė, turinti di
delio patyrimo lietuviškai visuo
meniniame darbe, veikianti įvai
riose organizacijose, labai pla
čių ir pozityvių pažiūrų į bet ko
kį lietuvišką darbą išeivijoje; 
sekretorius —Rimas Paškauskas, 
studentas, labai pozityviai besi
reiškiąs lietuviškoje veikloje ne
tik su jaunmu, bet ir “senimu”; 

•’ždininkas — Kazys Prišmantas, 
daugelio organizacijų dalyvis, 
net valdybose, įskaitant Skautų 
organizaciją — kuriai atiduoda 
daug savo laiko, darbo ir pini
gų, .ilgametis ALTo ir kai kurių 
kitų organizacijų nepamainomas 
kasininkas, turįs didelio patyri
mo piniginėje atskaitomybėje su 
valdžios mokesčiu ištaigomis. 
Finansų sekretorius — Simas 
Kvečas. tylus ir pakantus įvairių 
organizacijų dalyvis, ilgametis 
ALTo labai aktyvus veikėjas ir 
rėmėjas, visur su lietuvišku pas
laugumų, jei reikia ir pinigo, tal
kinąs visur kur tik reikia ir kur 
gali.

Kai iš susirinkimo (balandžio 
26 d.) dienotvarkės sužinojau, 
kad bus svarstoma “naujos val
dybos” rinkimai — peržiūrėjęs 
dabartinės valdybos sudėtį, 
pats sau pastačiau klausimą: ar 
rinksime naują valdybą? O gal 
tik perinksime?

(Bus daugiau)

išvežęs įrankius ir pusdykiai iš darbininkų atėmęs javus 
ir daržoves, įsakinėja, kad lietuviai didžiuotųsi beverte 
blekute.

Apie lietuvius okupantas gali įvairios nuomonės 
būti, bet lietuviai žino, kaip jie privalo elgtis su okupantu. 
Jie ramiai pastovų kol Griškevičius jiems sega medalius, 
bet kai saulė nusileidžia, tai Griškevičius paskubomis 
nešasi iš lietuviškų kaimų ir miestelių, kad lietuviai jam 
skvernų nepakirptų.

—Turkijos vyriausybė paskel
bė, kad nuo rugsėjo mėnesio 
suimta 25,000 politinių teroris
tų. Iš to skaičiaus 1,200 jau nu
leisti ir atlieka bausmes, dar 
19,269 laukia kalėjimuose teis
mo, 5,188 bylos dar ruošiamos.

— Lešek Valensa mano, kad 
M. Suslovas nenugąsdins Ka- 
nios. Suslovas nesirengia susi
tikti su Valensa.

— 77 metų artistas C. Grant 
vedė 30 metu Barbara Harris.4.

f 1.

NEREIKIA GARSIAI KALBĖTI
(Tęsinys)

1) Užtikrinimas, kad vokiečiai neturi teri- 
teritorialinių pretenzijų Rusijoje; 2) Garantuo
ti tautoms okupuotuose plotuose, kad jos turi 
teisę savo nuosavas valdžias steigti;.3) Minimas 
valdžias pripažinti ir skatinti, kad jos sujungto
mis jėgomis stotų atisovietinėn kovon

Grafo von Schulenburgo iniciatyva, Ribentro
pas sušaukė 1942 m. pavasari Berlyne “Adlen” 
viešbutyje, įvairių emigracinių tautybių valdžių 
bei komitetų, esančių Berlyne, Paryžiuje ir An
karoje, atstovų konferencją. Susirinko apie 40 
pavergtų tautų atstovų — grafas Herakles Ba
gration, pretendentas Į Gruzijos sostą; Said Sa
mi! Dagestano; gen. Kazum Bex Azerbeidžano 
atstovas; Krymo, Ukrainos ir kiti. Nutarta kreip
tis pas Hitlerį išgauti reprezentuojamoms tau
toms bei šalims nepriklausomybų paskelbimą.

Ribentropas, grafo Schulenburgo įkalbėtas, 
kreipėsi su suformuotu, vadinamu “Adlonados” 
projektu pas Hitlerį. Grįžo išbalęs su drebančio
mis "'nkcmis. 

X * *
Dr. Gerha *d von Mende, vienas “Ostministe- 

r:um” vedėju, Į ’žmetimus vokiečiams dėl blogo 
iu-ų belaisvių užlaikymo, generolui Schcncken- 

dorf’ui pareiškė: “Sutinku, kad mūsų lageriuose 
[belaisvių situacija baisi. Sovietų sąjungininkų 
šauksmai užsieny ir jų brangių apsiaustų neva 

| “humanistiniais” tikslais net perplėšiami kaip ne
logiški. Priimkite, generole, dėmesin, kad Sovie
tų valdžia ne tik nepasirašė Ženevos konvencijos 
karo belaisvius liečiančios sutarties, bet, dar gi, 

i 1941 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 260, kurio nuo- 
■rašą turime, pareikšta, jog, kas liečia mūsų be
laisvius, tai ne tik belaisviais nepripažįstami, bet 

’tėvynės išdavikais laikomi; net ir sužeistieji. Iki 
šiai dienai neišsiųsta jiems nei gramo maisto, 

'nei per Raudonąjį Kryžių, nei per ką kitą; ne
gavo jie nė vieno laiško iš giminių. Tai žmonės^ 

j kurie išbraukti ne tik iš Sovietų Sąjungos, bet ir 
? iš gyvųjų sąrašų..

Pas kai kuriuos karo vadus buvo mintis: Ru- 
: sija gali būti pačių rusų nugalėta. Hitleriui karių 
]x>litikavimas buvo nepriimtinas. Jis sakydavo: 
“Tegul ponai karininkai rūpinasi karo reikalais, 
bet nesikiša Į politiką”.

* * *

Tūlas vilnietis skundžiasi: “Ak! Koks bai- 
1 sus gyvenimas! Iki šiol girdėjau, kad būna civilio 
ir kario drąsa. Atrodo, jog reikia dar turėti drą
sos prieš nuolatinį chamizmą, šūkavimus bei smū
gius. Jau nuolat bijau. Toji baisi lietuvių policiją, 
jų koks ten “saugumas” ir tie baisūs vokiečiai. . . 
Kalbėjau su varšuviečiu, tai jis pasakė, kad šič 
neišlaikytų. Esą, mes turime vieną okupaciją, gi 
jūs dvigubą...”

Generalinis komisaras KUBE, gavęs Slucko 
“Gebietskomisaro” Carlo slaptą raportą, persiun
tė “Ostministerijai”. Raporte sakoma:

“Žydų masakros metodai yra neapsakomi. 
Tos rūšies metodais nepavyks Baltgudijoj ramy
bės bei tvarkos užlaikyti. Be to, žydai verslinin
kai reikalingi ir nepakeičiami. Slucko policijos 
batalionas išvedė visus žydus ir išvežė. Į mano 
intervenciją policijos kapitonas pareiškė, jog žy
dų išvalymas iš srities atliekamas politiniais su
metimais ir negali būti kreipiamas dėmesys eko
nominiu požiūriu. Neaprašomu vokiečių policijas 
valdininkų, ypač lietuvių SS bataliono, brutalumu 
buvo traukiami iš namų ne tik žydai, bet ir kitos 
Slucko tautybės žmonės ir krūvon suvaromi. 
Mieste vyko baisūs šaudymai, gatvėse voliojosi 
nušautų žydų lavonai. Baisiomis priemonėmis 
vykdoma žmonių akivaizdoje žudymai. Gyvento
jai šautuvų buožėmis daužomi ir sadistinis įtūžis 
iki to priėjo, kad žmonės buvo gyvi užkasami, o 
Hetuvių policijos batalionas leido sau neįsivaiz
duojamus prievartavimus ir privataus turto gro
bimus. .. Maldauju, pone Generalinis Komisare, 
kad tą policijos batalioną atitrauktum. Heil 
Hitler R”

» ♦ ♦

J. Požėlas, LAF narys/ bendraudamas su 
lenkų rezistencijos nariu, pareiškė, kad pribrendo 
reikalas ne tik pradėti kalbėti, bet ir siekti susi
tarimo. Jis sakėsi esąs įgalintas pranešti lenkams, 
kad buvęs Lietuvos prezidentas dr. Kazys Gri

nius, taip pat krikščionių demokratų lyderis ku
nigas M. Krupavičius, buvęs žemės ūkio minist
ras Jonas Aleksa ir arkivyskupas Skvireckas Kau
ne padavė protesto memorialą vokiečiams prieš 
lenkų persekiojimus Lietuvoje.

Baltgudijoj gyventojai pasakojo, kad Svait- 
kių, Miadzilų, Kobylnikų valsčiuose vokiečių ka
rinė ekspedicija sudegino virs 40 sodybų. Vaikus 
ir senelius mėtė gyvus į ugnį. Didžiausiu sužvėrė
jimu pasižymėjo latvių SS daliniai. Luntupuose 
prikrauta 60 vagonų vaikais, norėta vežti Vokie
tijon, bet vagonai buvo pastatyti į šalutinius bė
gius ir pamiršti. . . Visi vaikai baisiausiose kan
čiose išmirė. Stolovicuose apsupo cerkvę ir maldi
ninkus su popu sudegino.

♦ * *

1942 m. pabaigoje 4,000 latvių ir estų pasiųs
ta Į Leningrado tvirtoves. Į Krasnoje-Sielo iš
stumtas 19-as ir 21-as latvių batalionai. Estų 
29-as batalionas, vadovaujant estų majorui Peik- 
ker, 33-as estų batalionas, vadovaujant kapitonui 

iParlin, veikė drauge su latviais. 36-as estų bata
lionas su viršila įstumtas Į Staliningrado maišą.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
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Brighton Parko Lietuviu Moterų 
klubas rengia žaidimų pooūvi (Bunco 
Party) sekmadienį, balandžio 26 d., 
1 vai. popiet, Dariaus ir Girėno posto 
salėje, 4416 So. Western Ave. Narės 
ir svečiai kviečiami atsilankyti. Bus 
gerų dovanų ir kavutė po žaicLmų. 
Visus kviečia Rengimo komisija.

UR. FaUL V. DARGUS 
GYDYTOJA* CHIRURGAS 

Ww«^becler Community ktadke* 
Medicines direktoriui

S. ManoSUo RA, Wesrcbettor, 
VALANDOS; d&roo dienomis u

Lju ancHį iekudieių 8—3 v«o. 
TeL: M2-2727 irbė 562-272*

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

SVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietai 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rddyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

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

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60032

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

5 Mickus, Vilija Lukoseviciū- 
Kazys Skučas, Andrius Va

linskas. Įvadiniame žodyje re
daktorė rašo: ‘‘Liepsna” yra la
bai svarbi devintai klasei, nes 
ii karūnuoja-mūsų dešimt metų 
darbą. Ji parodo ką mes atsie
kėme lankydami šią mokyklą. 
Kartais, šeštadienio rytais^ no
risi ilgiau pamiegoti, žaisti ar 
žiūre i telev ziją. Bet mes, bū
dami lietuviai, turime atlikti sa
vo pareigą ir lankyti lietuvių šeš 
tadienhię mokyklą. Nors ir ne 
visada į ją noriai einame, bei 
mūsų tėvų pasakojimai apie jų 
^’mtine ir mus paskatina dau
giau išmokti apie tėvynę Lietu
vą.” Dvideš'mt1 keturiuose laik
raštėlio puslapiuose sudėta daug 
rašinių įvairiomis temomis, juo
kų ir piešinių.

— Chicagcs Lietuvių Taryba 
šaukia metinę darbo konferen
ciją, kuri įvyks 1981 m. balan
džio mėn. 26 d. 2 vai. popiet 
Lietuvių Tautiniuose namuose, 
6422 So. Kedzie Avė. Lietuvių 

E. Strųngys i organizacijos ir visuomene kvie- 
----------------------------- — čiamos gausiai joje dalyvauti, 

i
Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau- i 

gijos eilinis narių susirinkimas įvyks į 
penktadienį, balandžio 24 d., 6 vai. i 
vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi- i 
rinkimo bus vaišės. J

E. Strųngys, rast.

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika & Evans

I • 
i S ¥

r.uEOJNASSElBUTIS 
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos falai.: 448-5545

— Zarasiškių Klubo pavasari-/. 
nis banketas įvyks 1981 m. ba-' 
landžio 25 d., šeštadienį, 7:30. 
vai. vakaro, Vyčių salėje 2455! 
47 St. Bus šalta ir šilta vaka- ’ 
rienė ir turtingas dovanų pa- 
skirstymas. Šokiams gros pui- 

i j kus orkestras. Visi kviečiami
! dalyvaut. Auka $10., studentams 
I — $6 Valdyba prašo bilietus įsi- 
I gyti iš anksto paskambinus tel.: 
’ HE 4-7916 arba 434-6155.

DOMAS ADOMAITIS ATSISVEIKINA 
A.A. DR. ZENONĄ DANILEVIČIŲ 
Inž. D. Adoniaitis Petkaus Marquette šermeninėje 

1981 m. balandžio 21 d. vakarą šiais žodžiais 
pradėjo a.a. dr. Z. Danilevičiaus atsisveikinimą:

“AVĖ VITA, MORITURUS rencijose. Čia dirbdamas 
TE SALUTAT’” — “Sveikas gy- ’ 
venime, mirštantis tave sveiki
na-” Šiais žodžiais velionis pra
dėjo pasikalbėjimą telefonu po-

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

vėlio-
1 nis turėjo ryšių su vyriaujan- 

čiais viso pasauluio medicinos 
mokslininkais. Taisydamas ar 
net atmesdamas jų straipsnius,

EUDEIKIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

GAIDAS - DAIMID| •• i - . C A ---------- ---------------------------------------- J'Z - ---------,

i ra dienų prieš mirtį. Iš balso' ir savo žinojimu jis įsigijo mokslo 
— VERTINGIAUSIA DO VA- reikalų svarstymo neatrodė, kad ! žmonių pagarbą bei pripažini

mą. Tas pripažinimas savaime 
įkėlė jį, bene pirmą-> lietuvį, į 
pasaulinio garso ir svarbos as
menų vardyną “WHO is WHO”.

Būdamas didžiai sąmoningas, 
lietuvis, velionis, kaip puikus f 
kalbėtojas ir judrus spaudos žmo 
.gus, buvo nepamainomas dauge
lyje organizacijų. Savo įsitikini
mus jis sugebėjo aiškiai formu
luoti ir drąsiai ginti. Matyda
mas klystant draugą ar nedrau
gą, velionis be svyravimų aiški- į 
no jų klaidas, nežiūrėdamas ar į 
tatai kam patinka ar ne. Iki pat 
mirties jis liko įsitikinęs, kad 
su tautos pavergėju ir jos žudi
ku laisvas lietuvis gali tik ko
voti, bet ne bendradarbiauti. .

Kaip žmogus, velionis buvo 
labai jautrus, draugiškas ir pas
laugus. Jis. nedrįso atsisakyti ir 
naktį paskambinusiam ligoniui. 
O kiek jis žmonių gydė iš jų nė 
cento nepaimdamas!

Šiais keliais žodžiais atidarau 
atsisveikinimą su a. a. Dr. Ze
nonu Danilevičium...

— Ramutė Plioplyte, 7212 Sc-.
Talman Ave., Chicago, IL 60629,
išrinkta ^Pedagoginio Lituanisti- Į NA — lietuvio dailininko meno tai bus paskutinis mūsų pasikal- 
kos Instituto Neakivaizdinio j kūrinys. ČIURLIONIO GALE- bėj imas. Tačiau, kaip gydytojas, 
skyriaus direktore. Priimami J RIJA, Ine., 4038 Archer Avė.,, jis, matyt, žinojo ką sako.
studentai iš bet kur ir bet kada. į Chicago, Ill. Telefonas — Mid- Į

' - Stud. G. Ošlapas iš lUinoisV^ Savinfs darbo valandomis'

jENIAUSLA lR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

254-4470, kitu laiku 434-6155.

— JAV LB (R) Cicero Apy-
----- Į universiteto, išvyko studijuoti

vieneriems metams į Kiniją pa
gal mokslo pasikeitimo progra-: linkės valdyba š.m. balandžio 
mą. j mėn. 26 d. 11:45 vai. ryto ren-
- A. a. kompoz. Jono Švedo Jaunimo kultūrinę popietę 

kūriniai bus išleisti atskiru lei- pf- -irAano paiapijos salėje, 
diniu. Tuo tikslu Klevelande įs-- ^^ ^°- P’ Cicero, HL 
teigtas specialus fondas. j Visuomenė Kviečiama dalyvauti. (

; Valdyba
—Dail. Juozo Sodaičio, iš New j ■

Yorko, kūrybos paroda atidary- Į
ta balandžio 24 d. Jaunimo cent-į £
re. Čikagoje.

— Hamiltono lietuvaičių eho-

7

— Venecutlus Lietuvių Drau- ' 
j gi ja rengia Motinos dienos atžy- 
' m ėjimą š.m. gegužės mėn. 9 d.. 
Šeštadieni, šaulių salėje, 241.7-21 
W. 13rd St. Trumpa programa.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

i ras Aidas savo vienuoLktą gim- Veiks laimės šulinys, šokiams

Apdraustas per k rausly mat 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

1 tadienį atžymės koncertu ir šo-1 ^rQS 
kiais gegužės 9 d. Jaunimo cent;
re. Ruošia Rėmėjų komitetas, j

— Montrealio
t mokykla Vasario 16 proga išlei- skambinti 776-3/27. 

do tradicinį laikraštėlį “Lieps-!
na”. Jo redaktorė — Audra Ver-
bylaitė, talkininkės — Rita Jau- 
gelytė, Andrius Knystautas, Vy-

Edward Knol orkestras. 
Šiitą, šalta vakarienė su šampa
nu. Pardžia 7:30 vai. vakaro, 

šeštadieninė Auka 12 dolerių. Rezervacijoms

• Iš 2,500 pasaulyje gyve
nančių gyvačių rūšių tiktai 410 
yra nuodingos.

Susirinkome atsisveikinti tau
rų, sąmoningą, drąsų ir nepa
prasto gabumo lietuvį. Pačiu 
jauniausiu baigęs Medicinos Fa
kultetą Lietuvoje, jis tuojau, ša
lia praktikos, ėmėsi užpildyti di
džiulę spragą ir paruošė, vi
siems suprantama kalba, labai 
laukiamą medicinos f veikalą 

“Žmogus”. Jau Lietuvoje velio
nis laisvai kalbėjo vokiečių, len
kų ir rusų kalbomis. Vokietijos 
stovykloje ne vieną nustebino 
savo gamumu: visai nesimokęs 

'anglų kalbos jis paprašė mane 
lengvai skaitomos angliškos kny 
gos. Po kelių dienų ją grąžinda
mas jis paprašė* kitos, kurią sa
kėsi skaitęs jau be žodyno.

Šiame krašte netrukęs išlaiky
ti valstybinių gydytojo egzami
nų jis savo anglų kalbą taip iš
tobulino, kad be jokių sunkumų 
galėjo būti pagrindinio Ameri
kos medicinos žurnalo “J AM A” 
vyresniuoju redaktorių ir atsto
vauti šią galingąją medikų or
ganizaciją įvairiausiose konfe-i tų Vokietijos komunistų vadais.

—Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt nesirengia tartis su Ry-

t

VANCE FUNERAL HOME
SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.

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

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

t

i

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti
2 ssstwew7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO. IL 60629

į

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
'banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

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

.'.vra^

4

Dr. ZENONUI DANILEVIČIUI

ALDONA ir VAL PLIOI’LYS

f

§

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

. mirus,
jo žmonai dr. Joanai ir visai šeimai reiškiame užuo
jautų ir kartu liūdime.

GOALS. G/VE GENEROUSLY TO
HEART FUND

$
I

ppEVEN'op iNBORN- 
HEART DEFECTS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

*354 tiAl^TED STREET

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiMI

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

Telef. 476-2345

*

IeL lArcu 7-l»u

BUTKUS - VASAITIS
1446 feo. oUtfa Avė, Cicero, RL TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
MIS So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArd» 7-1133 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS '
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublk 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa HUD, HL 974-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: Y Aidi 7-3401

*
f
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mix.
jvairu* Dalykai

drTgeo. p. vasen
Optometrist

24 Hour Switchboard
Phone 323 3202

Mon.t Tue. & Thursday 9—9, 
hrr 9 io 5, Sal. 9 io 12.

203 Railroad Ave., Clarendon H Ik
S_________ _ ___— ___c—

AMAZING TV MOVIE |! 
PROJECTOR KIT

Projects your 7 ? to 25” TV p ctarc i 
io a full 5? by 6’. Enjoy Theater- I 
uke movies while at home. K.t į 
only $50. Perfect inHal.on f ghu*-r.

Call: 2*8 *54

GOLDEN WOO I) STABLES
HORSES FOR HIRE
Hayridc-s, Boarding

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

of Bell Rd., Lemont
- 'Vl— —nrr~i~nnr— ’rr ~~

I>. M. S. 0.
Sold as a Solvent

8 Oz. / $15.1’0
Call:

863-5606 or 656-3167
fr~—»» r^» — y-x.«». rr*, j

DELTA WAY
MOVING/STORAGE CO.

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

Call 933-9347

l

rx /

PRIVATE POSTAL MAH 
BOXES FOR RENT 

IN YOUR AREA.
REGISTER NOW

' 426-4315

I

PROTECT YOURSELF
Family or business. Lease or buy. ! 
Direct Police hookup. Free security I 
survey & estimates. Discounts avail- j 
able for U. of C. faculty; tsudents. 11

Call 361-5080
INSIGHT INDUSTRIES I:

GETTING MARRIED? 1 
Create tne Wedding of Your Choice J j 
Weddings are non-denominationai, 

kept in confidence.
For further information:

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

Universal Life Church, Inc.
387-0173

I

I
I

52001/2 N. CLARK 
(Foster & Clark) 
HOSANNA 

We Pav Highest Prices!
GOLD - SILVER - DIAMONDS 

COINS - WATCHES 
561-0505

*------- . -■ A

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 
BARGAINS GALORE

Seller space avail, by appointment 
in advance. For information call:

488-8179 — Ask for Bill
Food Available on Site 5

SENIORS X PRICE ADMISSION 
Chicago’s Newest, Cleanest 
& Secure Indoor/Outdoor 

Flea Market
Sellers Space S8-$10 Saturday 

$10-$12 Sunday

TRADERS WORLD 
2233 W. 79th St, Chicago 
For Details Call 431-1771

J

NEAT & TRIM LAWN MAINTE
NANCE. Residential & Commercial 
Mowing, Fertilizing, Weed Con
trol. Hedge Trimming, Thatch

► & Leaf Removal.
NO JOB TOO SMAIJ.

Call For Free Estimate 
925-8532

1

AMERICAN HOMES INC.
DIRECT WITH OWNER

Home Imprvmts. Phimbin-
Paintg. Dec. Kits. & Bath:

Floors & Ceramic Tile
Free Estimates — 622-5172

Dealers Wanted 
for Flea Market 

Call 530-5374

WILL HALL CHEAP
CLEAN BSMT.. GARAGES, 

ATTICS. Wrecking.
Contractors Desired, also

881-7383

auto repair
Mašiny remontai

J. C. Al TO ELECTRIC
Specializing in Car Care Service 
Everything Eieeiricai. Siartcis.

Alternators Replaced or Exchanged
11200 Indiana 843-0512

jarn - trri iT . ia.<w.Tnri- mi ib

THE GARAGE DOOR STORE ’ 
5711 S. Harlem

6 Carage Doors
• Electr c Openers

Sc. v.ce - Parts - Springs
Fencing -.Gutteis

■ 599 4131

Phone 488-9772
EDDIE L. ALLEN'S 
SERVICE GARAGE

Complete Auto Repairs
Inside Parking Available

Felton Nelson
Lincoln Fields Mechanics

Complete Body Repair
MEG EE BROS. |

542 E. 75th St., Chicago, III. 60619 |
«- f—«wrrr' »r^jF

EIONIC AUTO PARTS
& SALES, INC.

All typos of used parts available.
We buy junk cars ’71 and up.
;oFn. Kilpatrick 489-6020

L & C AUTO BODY
& FENDER

Free Estimates 
Towing 

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

235-2086 or 225-2087

IDEAL AUTO PARTS
AUTO ELECTRICAL 

SERVICE
STARTERS & ALTERNATORS

975-8469

A. & D. NELLI TRUCKING
Black D’-rt: Ste^° & Sand
& Garage Removal & Fill.

Low Prices.
Call After 5:00

Phone: 637-9134
J

ED OLESKY 
Auto Body’ And 

Fender Repairing 

438-4441

ATTENTION!!!
CARS WANTED

$45 and Up 
JERRY’S AUTO VALLEY 

257-6401 257-2486

CONSTRUCTION & REMODELING
— Statyba ir remontai —

RENT IT AND SAVE 
ROUTE 12 RENTAL 

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

CL 3-4404

BUILDING REPAIRS
Low prices on any types of repairs.
Carpentry, elec., plumb., ruof, etc.

Free Estimates.
236-6770; 995-8197

• PAINTING
• WALLPAPERING
• antiquing

WOODWORK & FURNITURE

Call Don 274-4784

I

LAWN MOWERS 
REPAIRED

Reas. Rates. Sen. Citz. Disc.
631-0785 5015 N. Natoma

ASK FOR RICK
’nos

BRIGHTEN YOUR HOME 
& OFFICE FOR SPRING

PAINTING AND PLASTERING
REASONABLE RATES

1639 S. California 523-5277

FREEZERS REPAIRED 
REFRIGERATORS AND 
ALL MAKES, ALL MODE! S 
ALL WORK GUARANTEED 

24 HOUR SERVICE 
436-8716

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS ‘

STEVE SIANO
Blacktop Paving & Seal Coating 

Residential & Commercial 
Free Estimates

532-5409

MARTIN SCHLIEP 
TUCKPOINTING

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

Glass Block Windows 
Free Estimate - Insured 

Call 589-1946

ALL TYPES 
CARPENTRY-REMODELING 

CONSTRUCTION 
424-0843 — Any Time

ALL TYPES, FLOOR & 
WALL TILE, SHEET VINYL 

COUNTER TOPS 
INSURED

Bill Parrish — 986-8268

V&J SEWERAGE
Rod Main Line. Sink Line and 

Clean Catch Basin $32.00
Free Estimate—Lie. & Bonded

Call 243-7263

BASEMENTS Dug — Reasonable 
rates — Fast service. 897-7726 
REPAIR OR REMODEL ANY 
FIRE DAMAGE. • 
FIX YOUR LEAKING 
before the Spring rain. 
INCREASE YOUR 
pressure. Guaranteed.

897-7726 
basement 
897-7726 
WATER 
897-7726

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

481-5274

REFINISHING, 
STAINING & VARNISHING, 

STRIPING
OLD FURNITURE REPAIR

735-0194

KITCHEN MAGICIAN
Recover Your Old Cabinets 

and Corian
Counter Tops & Vanities 
Custom Cabinets & Bars 

Free Estimates.
627-8108 Lombard

LEN MALATIA

BARBERA DECORATING
PAINTING

INTERIOR & EXTERIOR 
WALLPAPER 

20 Years Experience
Sam Barbera 453-0432

BRICK WORK & BRICK REPAIR 
FIREPLACES, GLASS BLOCK 

WINDOWS, STONEWORK, 
TUCKPOINTING. 
Free Estimates. 

No job too small. 
423-6567

UNI VERS AiFrENOV ATORS 

Roofing — Int/Ext Painting 
Tuckpoint and Drywall 

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

> II I ■ I

THE DECORATORS
A Custom Service Offering 

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

Call RICK 580-5682

• COMPLETE REFRIGERATION Į
• AIR COND. SERVICE

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

Call 764-3206
SHAAN REFRIGERATION '

B.B. & B. SECURITY
LOCKSMITH & COMMERCIAL 

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

383-5656

H & L DECORATING 
Our Specialty 

WALLPAPER REMOVAL 
276-7250

JIM'S PAINTING
INTERIOR AND EXTERIOR

Pressure Washing
Free Estimates

JIM WITTENKELLER
(815) 838-3948

DECORATED CEILINGS
WITH

BEAUTIFUL TEXTURING!
Cover cracks at the same time.

963-7806

ki

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

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

442-5987. Ask for Fred

LINOLEUM
Enjoy No-Wax Vinyl Floors! GAF: 
Armstrong; Solarian; Congoleum. 
Visit Our New Display Room or 
We’ll Show Samples in Your Home. 

^All Work Guaranteed. Free Estim.
Immediate Installation Available.

A-ABLE Flooring Installation 
2826 W. 55th St. 776-2969
...

FOR ALL YOUR
PAINTING NEEDS

AT REASONABLE PRICES 
Call MICK: 279-1196 

Quality work. Exc. references. 
Free estimates.

PAUL & SONS
DECORATING

• Interior • Exterior • Garages
• Porches • Wall Papering

• Stuccoing
Paint Spraying of Large Areas

J FREE ESTIMATE
Call 791-1417

After S — 842-6237

i ti i irrri r'lirni-MgTM -TrBi ajffTi ffin^-IiWi

I
 COMPLETE HOME REPAIRS 

REMODELING
Kitchen and Bath.

Plumbing & Electrical.
■ Rcuficg, Painting & Siding.

Jerry’s Home Care Serv. Inc.
968-5898

CARPENTRY SERVICE
Remodeling, repair, new 

const. Free estimates.
Call JOHN SUTTON

599-8195

r■ H. J. A. BARTOSIK 
General Contractor

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

Room Additions 777-9834
Mowimy Popolsku 334-0187
■»-,J a, - FM- ¥i"■ 1-r-r * —a-f x

Professional Carpet Cleanin 
<£• Upholstery Cleaning 

ESTIMATES FREE 
24 HR. SERVICE 

745-7757
IS

BURNS PLUMBING 
Sales & Service

Pvemodeling New & Old
Electric Power Rodding

Free Est. 50 Yrs. Exper.ence 
Licensed-Bonded-Insured

423-4791

1

1

SA 1-5598 
RELIABLE PLUMBING CO. J

Plumbing & Heating 3
2232 E. 75th Street 

Frank Mokry 
BA 1-5965-66

California Colors 
PROFESSIONAL QUALITY WORK 

REASONABLE RATES 
FREE ESTIMATES

Call Wayne — 425-9677

I

1
i

ELECTRICAL REPAIR
Outlets - Circuit Breakers

Rewire - Fuses
265-1889

MARBINO CEMENT
DRIVE WAYS

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

LAKE SHORE DRAINAGE
Catch — Basins 

Cleaned, Rodded & Repaired
Bathtubs & Sink's -
Call 889-8873

1012 N. Dearborn

CARPENTRY AND
REMODELING ,
FREE ESTIMATES 

WORK GUARANTEED 
Ask for Dave — 460-3944

*• i

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

Soffit, Fascia ' and Roofing. 
Deal Direct - No Middle Man.
Guaranteed & Fully Insured.

Call Rick Now! 748-7305

MARTIN BYRNE PLASTERING

CLEAN WORK 
Satisfaction Guaranteed. 

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

REFRIGERATION REPAIR
FOR THE BUDGET CONSCIOUS. 

Guaranteed Work - Same Day 
Service and a Great Price.

Call:
AIRES REFRIGERATION

327-3995

COMPLETE RENOVATIONS 
CARPENTRY & DRYWALL 

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

B & T CONSTRUCTION Co.
271-8634

R.A.D. LANDSCAPING 
& LAWN MAINTENANCE

Power raking, fertilizing and 
weed control - Rototilling, 

evergreens and sodding. 
Commercial - Industrial 

Residential 
767-4360

ELITE LANDSCAPING
Residential - Commercial 

Complete lawn maintenance 
Sod & Decorative Ston*

Troybilt Rotofilling 
Free Estimates 

599-4722

Kūnai, Ž«m4 — P.rdavlmul 
R.CAL ESTATE FOR SALI

latni — Pardavimai
REAL ESTATS FOR SALI

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

D£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS j
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI. . įj

TISŲ RCšIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
>0 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS ~ 2 po 6. Atskirai šildo- 
ni 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. ‘

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

REALTY G.<CUP

We’ll help you make the right move.

PIRKTI AR PARDUOTI, 
momoti ar apdrausti savo nuo 
;avybę Chicagoje ar bet kui 
Amerikoje, prašome skambint 
rr užeiti i mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

/irs 500-tai namų pasirinkimai

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Td. 767-0600
EVANSTON — OPEN HOUSE 

Sunday, 1:30 to 4:30 P.M. 
1736 Keeney St., 7 room brick ranch, 
3 large bedrooms, 2^ baths, living 
dining room. 2 woodburning fire
places. Family room. Oak floors. 
Many closets. Attached garage. Full 
oasement and rec. room. $98,500.

Call agent — 328-0535

OAK LAWN — GOLD COAST
9600 Komensky Apt. Home

Custom built. 4 bedrooms, 3 full 
baths. 2 car gar. $375 monthly 
income plus home office. Ap
pointment only — Call 424-4120

SAIF SUDAROMI 
TEST/UIENTAI

Tuo reikalą jums gali daug 
>adėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta — teisėjo Alphonse 
>VELLS peržiūrėta, “Sūduvos^ 
šleista knyga su legališkomis 
ormomis.

Knyga su formomis gauna- 
na Naujienų administracijoje 
739 South Hoisted St., Chica 
o, ILL. 60608. Kaina 53.00.

e Namie palikęs, lauke su 
ūkęs — savo gera nepailsta Y 
(Bitės)

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 77G-8700

6 — Naujienos, Chicago, Ill., Sat.-Monday, April 25-27, 1981
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ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

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

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

DĖMESIO
52-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai SI20 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ, 
TeL 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kidzie Avanu#

Tel. 776-8505

Laikrodžiai Ir brangenybė
Pardavimas ir Taisymas
2644 West Street
T«L Republic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenu«, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

4259 S. Maplewood. Ta!. 254-7451 
Taip pit daromi vertimai, giminiu ‘ 
Isioriatimai, pildomi pilietybės pra- 

lymai ir kitokį blankai.

U_____ - __ ________ U

M. IIXIUI
Notary Pvtslk

INCOME TAX SERVIC1

WEQWNER$jPQ
F. Zapc‘i», Ag-tor 
220SI/, W. 95Jh St 
Ev«rg. Perk, III, 
60642, - 424-4654

TWfotwfrji*. CsožflrjttĮnpan.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BtUZGYS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo C vaL ryta 
iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo

Ir pagal susitarimą.
Tai 776-5162 arba 776-516J 

2645 West 63rd Street
Chicago, m. 60621




