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ATSIGAVO LĖKTUVU PRAMONĖ
150 KELEIVINIŲ LĖKTUVŲ

— Chicagiečiai už naują auto
mobili moką $300 daugiau, negu 
mokėjo praeitais metais,

LENKAMS NELEIDO 
VAŽIUOTI AMERIKON

ir 
vi-

NESUSTP^’fTMAI TARP* 
i NIKARAGVOS IR HONDŪRO

Ai

VERČIA PIETŲ AFRIKĄ DUOTI NEPRIKLAUSOMYBĘ NAMIBIJAI
PREMJERAS BOTHA NEPERKEIS KOLONIJOS 

Į KOMUNISTUOJANČIŲ GRUPIŲ RANKAS

ĮTEIKIA “SAMOGITIA”; EAST CHICAGO KNYGYNUI
Albertas G. Vinikas, Lake County ALTo pirmininkes, įteikia knygą &pie Žemaitiją 
bei žemaičius — “Samogitia” East Chicag-’s knygyno vedėjui Robertui Wood. Pa
veiksle matome Birutę Vilutienę, Lake County ALTo sekretorę, ir Lupę Figueroa, 

knygyno tarybos pirmininką.

LIBANO KOVOS KELIA SUSIRŪPINIMO WASHINGTONE
IZRAELIO VYRIAUSYBĖ PASIRYŽUSI NELEISTI 

SIRIJAI IŠNAIKINTI LIBANO KRIKŠČIONIS

— Britų vyriausybė nesirengia 
airių teroristu skaityti politka
liniais, nes jie vartojo krimina* 
lines priemones politinei kovai.

s

NEW YORK, N.Y.— Jungtinių 
Tautų Saugumo taryba svarstė 
kelis Trečiojo pasaulio valsty
bių pasiūlymus priversti Pietų 
Afrikos vyriausybę tuojau duoti 
Namibijai nepriklausomybę 
leisti savarankiškai tvardyti 
sus Namibijos reikalus.

Pietų Afrika sutinka duoti
priklausomybę Namibijai, bet ji 
nenori atiduoti vyriausybės į 
komunistu rankas. Pietų Afri
kos vyriausybė nori būti tikra, 
kad vyriausybė bus atiduota 
rinktiems vietos gyventojams. 
Jie turi pažinti kraštą ir žinoti, 
kaip viską tvarkyti, kad nepasi
kartotų žudynės, kurios vyko 
Angoloje, Rodezijoje, Madagas
kare ir kitose vietose, kur rusų 
ginkluotos grupės nori primesti 
komunistine santvarka.

Saugumo' taryboje JĄVvĄng-

laikotarpyje atmetė keturias 
Trečiojo pasaulio valstybių re
zoliucijas, patariančias nubausti 
Pietų Afrikos vyriausybę už tokį 
ilgą vilkinimą. Manoma, kad 
rinkimus laimėjęs dabartinis 
p rem j eras' nedaryk ; ''njiolai d ų 
ginklais; jvąnginąrfęuim^ gru
pėms.^ N - v- ' i '

Komunistai neg^i
, • mestį.valdžį^; ’

\Koiniunsiuinsį^uoTaiups- vals
tybės buvo ĮsiŲ'kThjlsios. kadį iš 
keturių y rezolįačijų i-Įįenty vięna 
bus priim&Ųir Pietų Afrikos .vy- 
riausybė.privalės nusileisti. kaip 
buvo nusileista Rddežijoje, da
bartinėje Zimbabvėje. .-.-j

Pietų' Afrika turi investavusi 
dideles sumas. Narnibijoj^Jt ji 
nenorinti-llE sumų prarasti. Pie
tų Afrika taip- pat žino, kad 
Vakarų valstybės paskutiniais 
metais pasimokė. Jos žino, kad 
JAV, Didžioji Britanija ir Pran
cūzija gali pareikšti veto ir ne
leisti saugumo tarybai imtis 
sankcijų prieš Pietų Afrikos 
vyriausybę.

Namibija iki Pirmojo Pasau
linio karo buvo vokiečių koloni- 
ja. Pralaimėję karą, vokiečiai 
pralaimėjo visas kolonijas. Pra
rado ir Namibiją. Ji buvo britų 
žinioje iki 1924 m., o tais me
tais Namibiją paėmė Pietų Af
rika. Visi pripažįsta, kad vokie
čiai ten paliko didoką skaičių 
paminklų, gerai tvarkomų ūkių.
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Gegužės 2: Atanazas, Elbė, 
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; * Oder Une Million Lithuanian 
In The United States

— Sovietų diplomatas, įtartas 
KGB agentu, Yuri L Osipov at
šauktas į Maskvą, kai kolum- 
nistas Jack Andersonas paskel
bė, kad jį sulaikė Washingtono 
policija 5 vai; ryto girtą, besi- 
lankiojantį parke, kuriame, ren
kasi homoseksualai.

— švietimo sekretorius Terrell 
Bell yra prieš aprangos bei as
meninio kodo įvedimą aukštes
nėse mokyklose. Buvo numaty
ta prašyti Kongresą įstatymais 
apriboti nešiojamų barzdų ir 
plaukų ilgį bei bitisthaltėrių dė
vėjimą. >

— Pasaulinio Banko žiniomis, 
vidutinis amerikietis per metus 
uždirba $9^770. Daugiau uždir-. 

ba~ Kūvėifo pifiečĮaŲ .šveicarai, 
danai, švedai ir yak. vokiečiai.

— Prez. Reaganas, paminėda
mas 6 milijonus žydų, nužudytų 
nacių valdymo' metu, pareiškė, 
kad i£>:.^ąbąr jie persėdo jam i. 
Aiškų^-jbiij.^ydąi yra pe^ękio-

— 'Nuo gegužės 'tbd. Chrysler 
korporaciją- pakėlė Aįyo ganay- 
bos masine^ą. kąiną 2^^ arba 
apie $194 įž fegjįyierią -|našipą. 
Fordo bekrovė -pakėlė kainą 
savo gamybos aūtojndbilianis 
apie 2.1 niįpš. A. < "

— Prąeitąssavaitę automobi
lių pramonė' pagamino 163,050 
mašinų, 1.9.% . daiigiau negu už
praeitą savaitę ir 2.0% daugiau 
negu praeitais metais.

— Ketvirtadienį doleris pasie
kė aukščiausia kursą 10 metu 
laikotarpyje. Tai atsitiko ryšium 
su prekybos deficito sumažėji
mu ir nuošimčių už paskolas 
padidėjimu.

— Ketvirtadienį New Yorke 
buvo palaidotas John Roosevelt, 
F. D. Roosevelto sūnus. Laido 
tuvėse dalyvavo buvęs prezi
dentas Richard M. Nixon.

— Kalifornijos daržininkams 
pavyko išauginti naujas gelto
nai ružavas rožes, kurias pava 
dino First Lady Nancy. Pirmąjį 
šių rožių buketa Pasadenos Gro
žio Fondas dovanojo preziden
tienei Nancv Reagan. \ v • - ) .

— Lake Michigan Federacija 
paskelbė, kad žuvys, pagautos 
Waukegano uosle, yra .apsikrė 
tusios '‘Vėžio ligą sukeliančiu 
chemikalu PC-B’fr yra nevalgo- 
jnos. Tq chemikalo jds turi riEf 
3;$rkartus daugiau už norma
lias žuvis

— Buvęs Illinois valstijos gu
bernatorius, dabar Čikagos ad 
vokalas Richard Ogilvie, iki j *' 
šiol važinėjęs Švediška. Volvo 
mašnia, ją parite į Detroite 
gamintą. Jis gavo Illinois leidi
mą Nr. 1.

— Mokslininkai nustatė, kad 
garsintas, vaistas “Laetrilė'’ vi- 
vai 5>ėžib nebėgydo. ,

VIENA BENDROVĖ UŽSAKĖ

United Airlines vykdomasis 
vicepįgnpinkas Richard J. Fer- 
Ųs kėjįįii^^ępį pareiškė, kad . jo 

j^Ždovaū^ama oro' Inija planuoja 
užsakyti iki 150 naujų keleivi
nių Imtuvų ir tam dalykui iš- 
leią^ devynis bilijonus dolerių. 
Naujieji lėktuvai turėtų būti 
taupūs degalų vartojime ir 
skristų tik vidutinius nuotolius. 
Jau duotos tų lėktuvų specifika
cijos penkioms lėktvų statybos 
bendrovėms ir trims sprausmi- 
nių motorų gamykloms.

Minimi lėktuvai turi būti vi
dutinio dydžii, 150 vietų kelei
viams, dviejų sprausminių mo
torų. Jų skridimo nuo'lolis būtų 
apie 1,850 mylių, pajėgūs nu
skristi iš Čikagos į Los Angeles 
ar San FrancisCo. Tačiau 
kelionės būna apie 800 
nuotolio. Jie pakeistų 
naudojamus Boeing 727
lėktuvus ir sutaupytų iki 25G 
degalų. Manoma, kad naujieji 
lėktuvai bus pradedami statyti 
1986 m., išnaudojant laiką su
dėtinių dalių gamybai.

Metiniame susirinkime, įvy
kusiame Čikagoje, UAL pirmi- 

| ninkas Edward E. Carlson pa- 
! reiškė, kad bendrovė šių metų 
| pirmąjį ketvirtį turėjo $21.3 mi- 
lijino nuostolio'.

Delta Oro Linija nori taip pat 
pakeisti savo dabar naudoja
mus .lėktuvus į panašaus tipo 
vidutinio dydžio ir nuotolio 
sprausminius. Jei prie to pridė- 
s'me karo aviacijos lėktuvų už
sakymus, lai matysime, kad ši 
pramonės šaka turi užsakymų 
iki šio šimtmečio paliaigos.

vidaus 
mylių 
dabar 

ir 737

J TEGUCIGALPA, Honduras.— 
j Savaitės* pradžioje įvyko nesu- 
• sipratimai Nikaragvos ir Hon- 
Jduro pasienyje. Nikaragvos ka-, 
į rinė vadovybė įsakė pasienio 
r daliniams budėti, kad išMfon-

RADARINIAI LĖKTUVAI 
LAIKU ĮSPĖJA

WASHINGTON, D.C. — Prez
Reaganas, norėdamas parduoti, duro. nebandytų prasiveržti gin- 
Saudi Arabijai radarinius lėktų-. kluotf žmonės,-kūrių .tikslas yra 
vus, turi įtikinti Kongreso na-į pasiekti Salvado'rą. Nikaragvos 
rius, bet tas jau ne toks lengvas, kariai sustabdė pasienyje pasi- 
uždavinys, nes nemaža grupė se-' ryžusius tolyn žygiuoti žmones, 
natorių ir Atstovų Rūmų narių,jUOs apklaųsinėjo ir pasiuntė 
įsitikinę, kad tas pardavimas; atgal. Siuntė ne terr, kur jie rio- 
gali kenkti Izraelio saugumui. \ rėjo eiti, bet ten, iš kur :jie 
Prezidentas nutsrė tuo tarpu, atėjo/ :
pasitarimus Kongrese atidėti, .j Tuo reik^taVkilo diplomatinis

Dabartiniu metu Saudi Ara-, 
biją turi keturis tokius lėktu
vus. Ji džiaugiasi tais lėktuvais, 
nes jie įspėja apie kiekvieną 
prie Saudi Arabijos artėjantį 
lėktuvą. Dabar tie lėktuvai pri
klauso Amerikai ir juos aptar
nauja amerikiečiai specialistai.

WASHINGTON, D.C.— Vals
tybės departamentas yra labai 

susirūpinęs paskutinių dienų 
įvykiais Libane. Aukšti depar
tamento pareigūnai tarėsi Sau
gumo departamente dėl galimų 
karo veiksmų Libane. Niekam 
ne paslaptis, kad Izraelio karo 
vadovybė teikia įvairios rūšies 
ginklus Libano krikščionių gru
pei, vykusiai besiginančiai nuo 
Sirijos karo jėgų. Be Izraelio į 
ginklų Sirijos kariai būtų užėmę 
Beiruto priemiesčius ir užkaria ‘ 
vę strategines pozicijas Zahlei * 
užimti. Gerai ginkluoti Libano 
partizanai sulaikė Sirijos karius 
prie Zahlės ir Beiruto priemies
čių. Pačiame Beirute partizanai 
vykusiai gina savo pdzicijas nuo j 
Sirijos karių. j

Didžiausias rūpestis yra prieš
lėktuvinių Sovietų patrankų įve
žimas į Libano teritoriją. Savo 
Taliui 'Sirijoj karo'A^dpvybČ, pa
sirašydama paliaubas su Izrae
lio karo jėgomis, pasižadėjo ne
siųsti Sirijos aviacijos į Libano 
padanges. Toje pačioje sutarty
je Izraelis privertė Sirijos atsto 

:Vą^pasirąšyli, kad Libane- nebus 
joĮrių -priešlėktuvinių patrankų 
ir Ėibhnoj erdvėj e nebus jokių j 
karoi-yeiksmų. Sirijos karo va 
dai, pasirašiusieji susitarimą 
nieko neminėjo apie Izraelio ka >. r®--:, .fe. -■ . .. .

VARŠUVA. — Lenkijos Soli
darumo unija nutarė pasiųsti- 
delegaciją į Amerikos metalo 
darbininkų unijos suvažiavimą 
ir pasakyti kalbą apie dabartinę. 
Lenkijos padėtį, bet Lenkijos 
vyriausybė uždraudė jiems va
žiuoti į Ameriką. Vyriausybės. 

Į nariai tvirtino, kad ta kelionė, 
i pakenks Lenkijai.

Vyriausybės nariams buvo 
sunku paaiškinti, kaip-Solidaru 
mo atstdvų kelionė į Ameriką 
galėtų pakenkti Lenkijai, bet pa
galiau nurodė, kad ta kelionė 

Į sukeltų daug ginčų politiniame- 
jbime ir tarp pačių valdžios at

stos ų.

i karag- 
vos užsienio reikalu minister!

•jon atvyko Hondūro ambasado
rius, buvo informuotas ąįSįę 
tarptautinius nutarimus ir iš
aiškinta, kodėl negalima praleis
ti toliau
.vyrų.
• šiomis 
! užsienio 
1 aukštas pareigūno 
’gucigalpą, kad galėtų baigti pa 

Po Naujų Metų didesniuose sįenj0 incidentą ir dabotų, kad 
miestuose iš parduotuvių visiš-. ateityje panašūs įvykiai nepali
kai dingo kiaušiniai. ’ kartotu.

Jeigu anksčiau juodoje rinko-« 
je kiaušinis kainavo apie 20 ka ’ Barry Goldwater Ji. 
peikų, tai prieš Velykas pakilo ^1.) kandidatuos į Senatą pri 
iki 50 kapeikų ir tai buvo labai dabartinį sen. respublikoną S. L 
sunku ginti. (Iš laiško) ; Hayakawa, taip pat kandida- 

__________  i tuojantį. Žada kandidatuoti ir 
—Tūkstančių tūkstančiai mo prezidento duktė Maureen, atst. 

kejo dideles sumas už Laetrile. Robert K. Dornan ir atst. Pele 
vaistus. Jie tikėjo, kad šie vais
tai išgydys žmogų nuo vėžio li
gos. Galų gale Valdžia išbandė gubemator.ų Jei n Brown, 
tą vaistą 300 žmonių, bet nė j 
vienam neepadėjo. Pasipinigau-! 
tojams uždrausta pardavinėti t 
Laetrile Illinois valstijoje.

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE 
KIAUŠINIS — 50 CENTŲ

— Dr. Thomas T. Aoki, di- 
Į džiausiąs plaučių specialistas, 
Į tvirtina, kad ligos nukamuotas
ligonis neturi jėgos išvalyti 
plaučius. Tada sakoma, kad jis 
gauna “plaučių uždegimą”, bet 
plaučių uždegimas yra kitos li- 
Jds primestas silpnumas.

— Prisiekusiųjų teismas ištei- , _ ,
sino Chicagos aldermaną E.F l f*astatyti sargai, kad niekas į- 
ward R. Vrdblyak. ‘ vandenį, nėįhngtų.

vykti norinčiu jaunu

dienomis Nikaragvos 
reikalų ministerijos 

atvyko j Tc-

McCloskey. Demokratai turi tik 
viena kandidata —.dabartinį t *

. -4>4- l •

Meno Institutas Čikagoje 
paveldėjo Pablo Picassoi kūrinį 
‘Mergaitė”. Taip pat paveldėjo 
George Seurat, Paul Klee ir Ed
gar žinomus kūrinius. Juos vi 
sus padovanojo Mary Block, mi
rusi š.m. vasario 17 d.

— Kardinolas Cody uždraudė
šiaurės Chicagos klcbdnui duoti 
bažnyčios salę dvilyčių susirin-1 
kimams. . i !

_____________ ; Į — Japdnijos automobilių pra
— Chicagos North Avenue ' monė prižadėjo sumažinti auto- 

paplūdimin uždrausta įžengti, mobilių eksportą į JAV 7N . 
nes vanduo pilnas bakterijų.

padėtį Artimuose Rytuose,.
P.uvo manoma siųsti sekreto- 

• rių Haįg į Maskvą ir aptąrti be- 
> - -»■--, . - i sikeičiančia Libano bei Artimu-ro j4ėktliXįis Libano padangėse, 
užtat apie Izraelio lėktuvus nie
ko nepaminėta tame susitarime. 
^kįTęi Avivo ateinančios žinios 

sakŽŲikad- premjeras Beginar. 
ketvirtadienį la'rėsi su Izraelio 
karo vadais ir pailamėntę...atskr 
vais. Niekam ne paslaptis, kt.d 
Sirijoj vyriausybė sulaužė pasi- 
rašytą susitarimą. Sulaužė’'net 

tdyiįgttt’ atvejais: siųsdami karo 
medžiagą į Zahlės sritį malūn
sparniais ir puldami Libano 
krikščionis. Sutarties laužymas 
yra svarbus dalykas. Jie ne tik 
sulaužė sutartį, bet dar siuntė 
priešlėktuvines patrankas. Ta. 
karo veiksmai, kurie keičia visą

O

gurno vadais apie Sovietų 
karių valdomas priešlėktu

vines patrankas Libane,
Zahlės srityje

.— Penktadienį aukso uncija 
kainayo $481.

jų Rytų padėlį, bet .paskutiniu 
metu paaiškėjo, kad sekretorius 
nevyks j Maskvą. Vietoj Sovie
tų Sąjungos, sekretorius nuvy
ko liudyti saugumo pareigū
nams. Jis nori informuoti kraš
to ' apsaugos pateigūnus 'apie 

I Sovietų priešlėktuvinių patran
kų siuntimą j Libąpa. .

Izraelis pasiruošęs ginti Liba
ne užsilikusias krikščionių gru- 
peš. Izraelis dabar nori sužino.i 
JAV nusistatymą ryšium su Sc- 
vielų priešlėktuvinių patrank į 
siuntimu i Libaną. Izradio pad 
rytos fotografijos rodo, kad jas 
aptarnauja ne siri j iečiai, bet So
vietų specialistai. Izraelis nenori 
imtis didesnio žingsnio, nepaty
ręs JAV pažiūros šiuo reikalu.

Penktadi nio rytą Izraelio 
žvalgai apžiūrėjo pietų Libaną 
ir Beiruto apylnikes, b t Izrae- 

| lio lakūnai nuskrido i Zahlės 
sritį, kuri ketvirtadienį jau bu
vo ginama rusiškomis priešlėk
tuvinėmis patrankomis Izrael s 
žino, kur minėtos patrankos 
{stiprintos ir kad j s yra pavo
jingos.

Izraelis yra pasiry/es padėti 
Libano krikščionims gint s ne 
tik Libano pietuose, bet pačia- 
flh) Beirute ir jo priemiesčiuose. 
Izraelis teikė ir t t iks ginklus 
gintis pasiry usiums krikščio
nims. Bet jeigu Sovietų kariai 
aptarnaus priešlėktuvines pa-* 
trankąs ir teiks Sirijai kitus 
ginklus, tai kaip ilgai Izraelis 
galės padėti? Izraelio karo me
džiagos atsargos yra ribota.

Manoma kad Artimųjų Rytu, 
ypač Libano klausimas šiomis 
dienomis turės būti iš pagrindo 
aptartas. Paaiškės, kas ir kaip 
tarsis su Sovietų vyriausybe.



DR. JONAS REMEIKA

GENEROLAS ANTANAS GELGAUDAS -

NEMUNO ŽILOJI PRAEITIS 
IR GELGAUDIŠKIS

sraunus ir vaizdinga- 
lū'iTiui.as yra susijęs su judria 
ir kanu didinga senove, čia vi
sa kupeta praeities įvykių palai
doji Daug senų pilių stūkso jo 
cugštuosP krantuose ir primeni 
i’efuvni kovas su vokiečių kry 
ž uoč ų Ordinu. Tūlos baigia 

ar v sai sutrūnijo, kurios 
kadaise savo augštais bokštais 
dangų raižė.

Maža turbūt 
Gelgaudų pilis- 
važiuoja, mato:
pusėje stovi Gelgaudiškio dva
ras, antroje — milžiniuki griu
vėsiai su dviem augštais bokš
tais. Lietuvių žilos senovės ty
rinėtojas M. Balinskis tvirtina. 
Kad kryžiuočiai 1313 m. ją pa
statę. o 1314 m. Gedimino bro
lis Didysis Lietuvos kunigaikš
tis Vytenis 17 dienų ją puolęs, 
norėdamas susigrąžinti kryžiuo 
ėių pagrobta^ Nemuno pakran
tes.

garbingas. Daug jis minimas ži
lais laikais. Užteks trumpai pa
minėjus. kad iš šios giminės vie
nas buvo vyriausias 
"eisė’as, Žemaičių 
Antanas Gelgaudas, 
karaliaus Vladislavo

kam žinirrm ii
Kas Nemunu

vienoje Nemuno

Lietuvos 
vietininkas 

antras — 
VII sekre

orius, m misteris ir Lietuvos sei
mo pirmininkas Andriejus Gel
gaudas. trečias — Liublino uni- 
os sūdai yme dalyvavęs Tomas 
Gelgaudas. Paskiau Mykolas 
Gelgaudas valdė Gelgaudiškio 
įvarą ir buvo Lietuvos marša
las.

1831 m. sukilimas vėl iškėlė 
ūkštėn Gelgaudų giminę: mi- 
ūsfe ‘io Mykolo sūnus Antana> 
Gelgaudas vadovavo visai Lie 
•uvos sukilėlių kariuomenei.

LIETUVA VAKARI/ 
EUROPOS ĮTAKOJE

Mikas Šileikis Riverview parkas

BOATING & FISHING 
Buriavimas ir ivvavimas

RESTAURANTS £ T
Valgyklos ir išsintši-rai

GELGAUDAI ŽYMIOS
ASMENYBĖS

Vėliau pilis buvo atimta iš Or
dino. Nuo 1686 m. šitą pilį su 
dvaru valdė Lietuvos bajorų 
Galgaudų giminė. Nuo jos pa 
eina ir šio dvaro pavadinimas.

Gelgaudo vardas yra senas ir

f-------— .... ......STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ V

Dažo namus iš lauke 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Tai buvo sunkūs ir liūdni lai
kai. Lietuva jau 1795 m. per 
paskutinį Lietuvos ir Lenkijos 
oadalinimą tarp Prūsų Rusų 

5 r Austru neteko laisvės. Lenkų 
kunigaikštystė, atgaivinta Til
žės taika (1807), buvo nepaten
kinta savo sienomis ir vidujine 
•varka. Didžiausią galią Lenki
joj vis dėlto turėjo rusai. Visa 
vakarų Europa neramumais gy
veno. Vienos monarchinių vals
tybių kongresas, pasmerkęs Na
poleoną. visur rūpinosi atstaty
ti Europą, kokia ji buvo prieš 
Prancūzų revoliuciją. Bet liau
dis, reikalaudama' konstitucinės 
tvarkos, žmonių lygybės, tikėji
mo ir mažinės laisvės, i tai atšau
kė smarkiais sukilimais, kurie, 
'r mūsų kraštą pasiekė-lyg koks- 
žemės drebėjimas, ūgn'iakalniui 
prasiveržus.

š\ai 1830 m. gale sukilo ir len
kai. Narsiai kovojo. Keliuose žy-

I giuose turėjo pasisekimo. Ta
čiau būdami mažai pasirengę, 
pritraukus rusams daugiau ka-

riuomenės, sektančiais metais 
gegužės 31 d. #buvo skaudžiai 
sumušti tie Ostrolenka.

Lenkų sukilėlių tarpe svarbų 
^vaidmenį turėjo ir Lietuvos ba
jorai. Ypatingai didikas M. Rad
vila. Pastarųjų įtaka lenkai, no
rėdama! išsigelbėti, davė įsaky
mą generolui Antanui Gelgau; | 
dui skubiai keliauti į Lietuvą ir I 
organizuoti sukilėlius prieš ru-. 
sus, kad tokiu būdu atitraukus : 
rusų kariuomenės dalį nuo len- j 
kų pusės.

ŽMONIŲ UŽSIDEGIMAS IŠSI
VADUOTI Iš RUSŲ 

NELAISVĖS

džiabos. Neorganizuotiems žmo- su vokiečiais dėl nuginklavimo, 
nėms nieko daugiau neliko, kaip . Kitą dieną per Gargždus atvy-} 
nusileisti ponams ir jiems ver-!ko ir Rolando kariuomenė, ku-J 
ciant stoti į sukilėlių būrius su! ri norėjo dar toliau nuo rusų1 
rusais kariauti. į gintis.

Suk irimui išsiplėtus po visą
Lietuvą, buvo sudaryta ir suki-! girnas buvo 
lėlių valdžia. Pasivadina. -.
“laikinąja Lenkų valdžia”!

DĖL NEVIENYBĖS IR PEB-
MENKO PASIRENGIMO

PRALAIMI

Atvykus Lietuvon gen. A. 
Gelgaudui, užuot tuojaus užpuo 
lūs Vilnių, kol dar rusai ten 
nesustiprėjo, Gelgaudas su su- 

; kiteliais lūkuriavo ir gaišino

Šioje dalyj Gelgaudo pasiel- . 
labai peikiamas.

j Vienas išsišokėlis lenkų karinin- j
• kas prie jo prijojęs jį pavadino 
[išdaviku“ir paleido šūvį, kuris 
į pervėrė Gelgaudo krūtinę. O j 
Į visai be reikalo šio lenko pasi-1 
j karščiuota: po dviejų dienų, pa-J 
į sitraukusi per Švėkšną ir Nau
miestį ir ši dalis, matydama

: save stipresnių rusų apsupta, 
ties Degučiais (Katyčiais) perė-

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugeli melų skubiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ.
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS MEKO NEMOKA.

A’lSI SIUNTIMAI APDRAUSTI.

Visuose mūsų skyriuose rasite dideli kiekį Įvairių 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g
FLOOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022.
Tel: (212) 758-1150/1

Apple*Valley, Minn 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chkaqo. III. 60629 
Cleveland. Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids. Mich. 49504 
Hackensack, N, J. 07601 
Irvington, N J. 07111 
Hartford, Conn. 06’06 
Lakewood, N. J. G8701 
Los Ang«l*s. Car’f 90022 
New Haven. Conn. 06511 
Newark. N. J. 0710^ 
Naw York. N. Y. 10003

Philadelphia, Pa 19122 
Philadelphia. ’°14) 
Pittsburgh, Pa. 15203 
W>V*-bu^v. Co-m. C6710 
Worcester Me*;*. 01610
Youngstown, Ohio 44503

7826 W. 150 St.
393 West Broadway 
1880 
2501 
6089 
1807
636-33 Bridge St. N. W 
112 Main St.
1082 Springfield Ave.
518 Park St 
741 Fourth Street 
960 S. Atlantic Blvd. 
1329 Boulevard 
698 Sanford Ave.
45 Second Ave.
135 West 14 St.
DUN. Sth Street 
<99$ Old York Rd. 
1307 E. Carson Street

Seaview
West 69 Street
Stete Road 
Beineke Road

7083 
6* 7-268-8764 
203-367-2863 

WA 5 2737 
884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
246 9473 

FO 3 8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783
4- 545G 
3-2583 
3-4818
5- 9586 
1 2750

756U68 
SW 8-2868 

Rl 3 0440

AL 
CM 
PO 
GL 
HU

1*4 Millbury Street
309 W. Federal Street

FISH — LAKE MICHIGAN
On The All Modem 32 Ft 

SALMON MASTER II 
All Tackle & Equipment 

Downtown Launch Parking Avail.
For Details: 675-5576

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

The Sea Food Place 
Specials - All Day - 7 Days

3200 W. Tilth St. 779-860C

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 |
--- ---- .

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

Open Sunday
4855 S. Ashland Ave. 

254-6747
»■ _ .----- [ į . |--------------- ---- - 1Z

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

SOUTHGATE COFFEE SHOP 
& RESTAURANT

Serving Breakfast All Day 
Daily Lunch Specials 

Homemade Soups & Chili 
18665 Dixie Hwy. 798-3180

CHARTER FISHING
ON LAKE MICHIGAN 

OF A 36’ BOAT 
FOR SALMON

Call Now For Reservations
830-8864

’ ARCHER FISH MARKET

WE SPECIALIZE IN FRESH 
FISH AT ALL TIMES.

4160 S. Archer 523-3529

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

hook-ups. From $420/yr.

553-6323 — Mr. Hopkins

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

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

NOW 
OPEN FOR LUNCH!

DiGunxys 
RESTAURANT 

Italian Cuisine 
Pizza & Cocktails 
Open 7 Daysz 

We Deliver 
238-6630 

3358 W. 111th St. 
111th & Homan

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

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

Rt 2, Birchwood, W1 54817 
(715) 354-3550

jd sieną ir leido ?rūsų valdžiai l 
nuginkluoti. .

1 I
Generolo Gelgaudo kūnas bu-! 

vo nugabentas į artimas Kisiniųj 
kapines, netoli Minijos upės ir j 
čia palaidotas. Žymiai vėliau joj 
giminaičiai Anglijoj pasirūpino 
ant kapo pastatyti padorų 
minklą su šitokiu lietuvišku 
rašų:

Gegužės mėnesio gale gene-j brangu laiką visokiomis iškilmė- 
rolas Gelgaudas dideliu
ziazmu buvo sutiktas Lietuvos į gu žygiavimu Nemunu žemyn, 
bajorų ir kunigų. Visi matė ja
me ] 
nemanė, kad 
buvo ko.

Jau tų metų pradžioje visur j pasitraukti ir susijungti su Vil- 
subruzdo Lietuvoj žmonės priešjniuje sėdinčia stipresne įgulą, 
rusus. Pirmiausia žemaičiai (TeljKai pagaliau birželio 19 d. Gel- 
šiai), nenorėdami į rusų kuriuo-1 gaudąs puolė Vilnių, rusai, tu

rėdami gražaus laiko apie pu
santro mėnesio, buvo puikiau-! 
šiai pasiruošę ir savo jėgas žy
miai sustiprinę. Nors Gelgaudas 
su savo kariuomene iš 21,000 { 
žmonių ir daug narsumo paro- Į 
dė, bet skaitlingesnė rusų ka- Čikagoje, 
riuomenė jį nugalėjo. Jis su
žeistas turėjo pasitraukti.

Rūstus atrodė dangus Lietu-1 ..... . . . < —. n , . ... . . ; .. , | viskoji visuomene ir organiza--^pai plaukus ir vyrisKai persire- ycre. Ne Lk v.suomenej, bet ir’ •-
ųžiusios. Grafaitė Emilija Pla- generolų tarpe; nesimatė glau- 
eraitė buvo praminta lietuvių daus veikimo. Tuo tarpu iš vi- 
Toana d'Arc, kuri prieš 500 me-" 
u 
šgelbėjo iš anglu jungo, ši gra
faitė tiek daug narsumo suge
bėjo parodyti, kad net kapitono 
laipsnį pasiekė. Šalia jos mato
me dar Prušinskaitę ir irckyto- 
ą Mariją Rašanavičaūę suki

lime dalyvaujant.
Kunigai, eidami išvten .u dva- 

dninkais. smarkiai prikalbinėjo 
žmones dėtis į sukilimą. Sun
kus ūkininkų ir šia p žmonių 
iungas. kaip baudžiava ir t. t., 
vertė juos susimąstyti savo gy
venimu. Tuo labiau, kad ir kai- 
kvrie Vilniaus universiteto stu
dentai. ypač D'of. T.plrv'lio įta
ka. plat no la:s\ė.» idėjas: pa
naikinti baud/j.ųvą, pagerinti 
vargingųjų būvį.

TcEiu apskiitio žemaičiai jau 
’8?1 m. vastric mėnesį sakote, 
nenorėdami tarnauti rusų ka 
iuomenėte, ir atsisakė duoti 
ekrūtu. Bot iu^u buvo nugalė

ti ir pasitraukė į Pjū<iją. kuri, 
būdama aplamoj visek ems bruzj 
r’ė imams nenatarki. juos nu
irklavo ir išdavė rusams. Kai- 
’’U r Žemai č iu o e bau d ž i a u n in— 
kai sukilo ir -tvn ponus
ivarininkus ir kunigus. Daugu
moj sulenkė:ę kunigai, kaip ir 
ivarininkai. ir mąstyt r nenorė
jo savo žmon V p?teisti iš bau-

entu- į mis, linksmybėmis ir nereikalin- į

kur ties savo sentėvių Gelgau- 
krašto išvaduotoją! Niekas i diškio dvaru persikėlė per Ne- 
anė, kad gelbėti jau nebe-^muną. Taip delsiant davė pro- 
: ko. Į gos menkai rusų įgulai Kaune

menę stoti- Raseiniai, Telšiai, 
Šiauliai ir kiti miestai išvaikė 
rusų įgulas. Vėliau taip pat pa
sielgė Upytė, Trakai, Ašmena 
.‘r t. t. Visa Lietuva pavirto iš
tisu gaisru.

Tėvynės vadavimą taip pat 
oers'ėmė Lietuvos bajorai ir di
dikai. Net moterys stojo į suki- 
’ėlių būrius, nusikirpusios trumj

(Bus daugiau)

minėjimas

pa
pa-

EMERALD CEMENT |
STEPS • FOUNDATION

V I. ■ ■ 1

MISCELLANEOUS 
įvairus dalykai

— m m mim-

DRIVES • BASEMENT 
AND GARAGE FLOORS 

•BRICKWORKS 
FREE ESTIMATES 

636-0894

RESTAURANT
5 AM • 9 PMOpen 7 Days

Breakfast Specials. The most 
famous waffles in the SW. 

Lunch and Dinner
10% Senior Citizen Discount 

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

ROMO Kalantos minėjimas 
Čikagoje, rengiamas Lietuvos | 
Šaulių Sąjungos Tremtyje, įvyks j 

, š. m. gegužės m. 3 d., sekma- 
i dieni, kuriame kviečiama lietu-

sekma-

Mia - -ift - >r -mrmiTr
’ PLASTIC FURNITURE COVERS 

EXPERTLY DONE

Protective Cover Co.
AFFORDABLE PRICES 

CALL FOR A FREE ESTIMATE 
Day or Night — 471-2982

SKIPS MORGAN LIQUORS 
_5996 S. Archer Avenue 
7325-2345 or 735-2346

Complete Selection of Beers, 
Wines and Liquors 

At Lowest Prices.

su pusių rusų jėgos supo ir su
su viršum prancūzų kraštą kitelius puolė Vis stipriau. Lie

pos 9 d. Kuršėnuose armija sus
kilo į tris dalis. Gelgaudas jau 
nebesiskaitė vyriausiuoju vadu- 
Ir kiekviena kariuomenės dalis 
toliau turėjo žinotis kaip ji išsi
gelbės. ' ’

GENEROLO GELGAUDO 
LIKIMAS

Generolas Dembinskis su savo 
dalimi, tiesiog stebuklingu bū
du, per miškus atsidūrė Varšu
voje. Kitos dvi dalys paskubo
mis žygiavo per? Žarėnus ir Plun 
?ę Prūsų link. Generolai Gelgau 
das ir Chlapovskis liepos 12 d. 
buvo Prūsų pasienyje ties Gu- 
daunos kaimu ir vedė derybas

ei j os su vėliavomis, ypatingai; 
šauliams giminingos organiza-1 
ei jos — Lietuvos Kūrėjų Sąva-į 
norių Są-ga, LKVS “Ramovė”! 
bei LDK Birutės Dr-ja gausiai] 
dalyvauti. Minėjimo programo-. 
je — 10-30 vai. ryto pamaldos 
Marcfuette Parko parapijos baž-. 
nyčioje. Tuoj po pamaldų, 
vykstama į Šv. Kazimiero kapi
nes apeigoms prie Romo Kalan
tos paminklo, kurioms vadovaus 
LŠST pirmininkas K. MILKO- ■ 
VAITIS, žodį tars dr. L. KRIAU 
ČEUŪNAS.

Uniformuoti šauliai pamal
doms renkasi 10.15 vai. ryto 
Marquette Parko parapijos sa
lėje. Neturintiems susisiekimo 
priemonių nuvykti į kapines yra 
pasamdytas autobusas.

Ed. Vengianskas

ATIDARYTA “DAINA”

TRAVEL — ;paMSPORTATION
Kulienės

LAKE MICHIGAN 
CHARTER

"FMIM H leaves from Marina
CHy Marina. 26’ twin engine, 

4 people max mum.
( all Bill — 266-7160

š\ ARtS, NAUJAI ĮRENGTAS LIETUVIŠKŲ
Valgių Liutikų restoranas

Balandžio d. Julija ir Da- Man bevalgant pietus, buvo 
nielrus Liutikai 2fi5C) XV. 7|-oje per 50 ąsmenŲ. Nuostabu — pir- 
gatvėje atidarė restoraną. (Se- ma diena.

Dabar nereikės važiuoti į va
karus į ištaigingus, liuksusinius 
restoranus, nes turėsime Mar
quette Parke. ;

Minėjo apie oficialų atidary
mą. Apie tai infonnuos spau
da, radijas.

j Išėjome sužavėti, pavalgę ska-
’ nius pietus puošniame resto-

na71e* 1 PIRKITE JAV TAUPYMO BONUt
Jauniems savininkams linkime 

sėkmės! K. Paulins I * ?
f __ a 111 ioTinc ( TII ’

sienos

niau ton buvo baleto mokykla.) 
Pirmas įspūdis — labai geras: 

gražiai išdek oruotos, 
puošnūs stalai, kėdės. Rūbinė
prie pat durų. Grindys pailrng- 
tos puikiu kilimu. *

Aptarnauja jaunos mergaitės. 
Valgis labą i genas' ir, palygina
mai. nebrangus.

Yra <84 vietos. Vienas truku
mas nėra baro. Kalbėjau su t 
savininku; jis likisi gauti lei
dimą.

CARPET
FURNITURE CLEANING

AT ITS BEST
PHIL AND PETE'S 

RUG CLEANING SERVICE
348-3770

MID-STATES BEEF CO. '
Sides - Quarters 

Special Cuts for Your 
Cookouts & Freezer 

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

L-r-_ —Ml■ I III—1|^_________________

'WRECKING AND HAULING i 
Reasonable Prices 

Insured 
599-5777

SIMMONS HAULING
V-

CHICAGO CUSTOM ALUMINUM 
No Job Too Srrkall 

SEAMLESS ALUMINUM GUTTERS 
SOFFIT. FASCIA, SIDING 

Gutters Cleaned 
With This Ad 821.95 

CALL 286-0412

Glass Block Panels
CALL FOR FREE ESTIMATE 

779-6600
711 W. 103rd Street

V, ■ HI. | III 1 1 -

REX’S MECHANICAL 
CONTRACTORS 

SALES- SER VICE-INSI TATION 
HEATING & COOLING 

599-8477 
8640 S. ROBERTS RD.

A. & D. NELLI TRUCKINC
Black Dirt: Stone & Sand
& Garage Removal A Fill.

Low prices.
Call After. 5:00

Phone: 637-9134

AUTHENTIC MANDARIN
& SZECHWAN CUISINE

Hours (Closed Monday):
Tues., Wed., Thursday

11:30 to 10 p.m.;
Fri. & Sat. 11:30 to 11 p.m.;

Sun. 11:30 to 10 p.m.
Bank America rd

Master Charge Accepted
TeL 929-3969

3805 N. Clark_______ _

M 0 VI N G ’
HAULING CLEANING

INSURED 

994-2547 994-3743
^■11 ■ — — Į— | I 4

REFRIGERATORS AND 
FREEZERS REPAIRED 
ALL MAKES, ALL MODELS 
ALL WORK GUARANTEED 

24 HOUR SERVICE
436-8716

BRIGHTEN YOUR HOME 
& OFFICE FOR SPRIXG

PAINTING AND PLASTERING
REASONABLE RATES

875-8469

DECORATING
BUILDING REPAIR WORK

LOW PRICES ON ALL WORK
271-5625

PATS SKAITYK IP DAP KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS1’

XI a v



KETURIŲ TŪKSTANČIU VALANDŲ 
AUDINYS

Dailininkų Tamošaičiu kilimų paroda ir didžiojo 
Anapilio kilimo sutiktuvės

Balandžio 12, sekmadienis, 
buvo pažymėtina diena Anapi-J 
lyje, kur įvyko net du meno] 
renginiai.

KILIMŲ PARODA

Po 11 v. r. pamaldų įvyko ati
darymas kilimų parodos, kurio
je matėme Anastazijos ir Anta
no Tamošaičių austus kilimus 
ir paveikslus. Visų akis traukė 
ypač kilimai-gobelenai, austi * 
įvairia technika- Juose švytėjo 
lietuviškos nuotaikos bei moty
vai.

Susirinkus Parodų salėn gau
siam būriui tautiečių, prabilo 
rengėjų vardu Anapilio Moterų 
Būrelio pirm. D. Garbaliauskie
nė, pasveikindama susirinkusius | 
ir pakviesdąma dail. Snaigę Ši
leikienę žodžiui apie dailininkų 
Tamėšaičiu kilimus. Jauna dai
lininkė, pastudijavusi L. Enci
klopediją ir pačius kilimus, taik 
liai apibūdino abiejų dailininkų 
kūrybą ir iškėlė jų nuopelnus 
kilimų srityje, ypač Lietuvoje, 
kur jie buvo tikri pijonieriai.

A. Tamošaitis savo kalboje 
padėkojo už surengimą šios pa
rodos, kuri ;esą turėtų paskatin- j 
ti lietuvaites eiti į audimo me - tomus lobius, 
n ą. Kilimų menas esą plečiasi.
Lietuvoje dabar yra jauš-tūks- -Kię^ęąū^či’aū kilime

oą priesalį specialiu kllimis 
Dail. A.-Tamošaitis sukūrė pjJ>- 
jektą* kuris buvo gana greitai 
igy vend Intas — kilimas puošė 
vieną priesalio sieną.

Vėliau paaiškėjo, kad reikia 
žymiai didesnio kilimo. Vėl dail. 
A. Tamošaitis paruošė projektą, 
b A. Tamošaitienė atvyko su 
juo Anapiliu ir susitarė su Ana
pilio Moterų Būreliu pradėti jo 
audimą, {stačiusi į vėžes dar 
nepatyrusias audėjas, dail. A. 
Tamošaitienė paliko darbą tęsti 
bei jį organizuoti dr. Angelei 
Kazlauskienei. Ji tęsė darbą, pa
sitardama su dail. A. Tamošai
tiene bei telkdama audėjas. Ir 
taip kilimo audimas Anapilio 
studijoje truko trejus metus. 
Dirbo apie 60 ar daugiau audė
jų. Vienos jų dirbo labai trum- 

‘ pai, kitos — labai ilgai- Iš viso 
susidarė maždaug 4000 darbo 
valandų. Pagaliau išėjo gražus, 
spalvingas kūrinys.

Ką jis vaizduoja? Kaip pats 
projekto autorius A. Tamošai
tis aiškino, apačioje matyti gė
lių išsišakojimai — kraitinių 
skrynių ornamentai. Jie reiškia 

| kūrybines tautos gelmes, nema- Į 
iš kurių išauga J 

plačiašakis tautos gyvenimas.
■ matyti 

lemčiai audėjų. Jo pastangomis £ lietuvaitė j su lietuvaičiu, kurie 
Kanadoje taip pat auga audėjų j pilies ribose sodina 
įkaičius, ypač kanadiečių mote- j 
ru eilėse, kiek mažiau lietuvai- 
$ių tarpe. Kilimų menas pra
dedamas vėl visur branginti, 
ties jame gali atsispindėti tan
ios kultūra. Tai esą matyti pvz. 
i-įs Britanijoje naujai išleistos 
knygos “Tapestry”, kurioje yra 
atspaustas ir vienas A. Tamošai- 

i tięiiės kilimas.
Po šių įvaidinių kalbų gausūs 

aūrbvąi gėrėjosi savo tautiečių 
Rūpyba, iųri randa kelius ir į 
kanadiečiu institucijas.
I DIDYSIS KILIMAS

URGLS JAŠINSKAS

pri-

"lliuzija" (Tapyba)Tamošaitis

Tokiu jos pavaizdavimu, 
menančiu girtu.okio elgesį, Ca
rol Burnett, pergyvendama

1. Televizijos žvaigždės Carol Burnett's ir lietuvės žurnalistės 
Aleksandros Vaislūnienės sensacingos bylos

ų metų pirmame ketvirtyje 
pasibaigė televiz^ o_ žym-^ ak
torės, kernikės ir dainininkės 
Carol B irnetis byla, kurią ji 
*^;;vo iškėlusi sensacijas mėgs- 
ančiam skelbti kurios žurnalui

e.” (Tyrinėtojas arba 
nė c j as )

:rre savaitraštyje 19/o m. 
kovo mėnesi buvo atspausdintas 
etraipsnis apie virš minėtos ar
tistės isda gingą elgesi vienome 
Washington©, D. C. re torane. 
kur ji būk lindusi pr e ten bu
vusio Valstybės Sekretoriaus 
K:ssingerio, kitam svečiui ant 
galvos užpylusi gėrimo, skėtro- 
įosi ir kitokias išdaigas isdannė-

medį. Jis 
savo viršūne ir šakomis kils 
augštyh pro kūrybon bei lais
vėn šaukiant varpą į anapus že- į 
miško horizonto, kur prasideda; 
antgamtinė sfera, teikianti pa-j 
laimą tautos ugdymo pastan-j 
gom. Virš horizonto matyti di-j 
dėlė trikampė akis, vaizduojan-j 
ti Dievo Apvaizdą, - spinduliuo
janti šviesos sruogomis ir 
žvaigždėmis. '

ATIDENGIMO IŠKILMĖ

j Tokį vaizdą pamatė gausūs 
iškilmės dalyviai, kai buvo nu- 

£ “T.,“ : 'nitą uždanga. O jai nutraukti
’ Kai prieš keletą metų išdygo buvo pakviesti p. p. Tamošai- 
Ąnapilio pastatai, kilo mintis čiai ir Mississaugos miesto bur- 
papuošti didžiosios salės patai- mistrė H. McCallon. Vos ati-

dengus kilimą, prišoko visas bū
rys fotografų, jų tarpe “Missi
ssauga News” ir “Mississauga 
Time” korespondentai.

Anapilio Moterų Būrelio pirm. 
D. Garbaliauskinė, tarusi įvadi
ni žodį, iškilmės pranešėja pak
vietė G. Lapienę- Oficialiai ki
limą perdavė Anapilio sodybai 
D. Garbaliauskienė, perskaidyda 
ma specialų aktą.

šią brangią dovaną priėmė 
Anapilio sodybos pirm. A. Rin
kūnas. Dėkodamas už dovana, 
jis priminė- Vydūno vaizduoja
mą paskutinę vaidilutę, kuri, 
matydama, kad nesulaikomai 
gęsta paskutinis laužas, ranka 
palietė liepsną. Ši išsiskaidė į 
daugybę mažų liepsnelių ir pa
sislėpė girioje laukti palankaus 
vėjo, kuris savo jėga vėl surinks 
tas liepsneles į vieną didelę ug
nį. Pasak kalbėtojo, mes dabar 
gyvename tokius laukimo lai
kus tiek Tėvynėje, tiek išeivijo-

ALL-PRO 
CONSTRUCTION 
Call Mike After 6 P.M. 

848-6341

je. Tikimės, kad visi mūsų dar
bai vieną dieną vėl bus surinkti 
į vieną laužą, liepsnojantį stip
ria laisvės liepsna. A. Rinkūnas 
išreiškė padėką uoliom audė
jom ir pažadėjo rūpintis didžio
jo kilimo apsauga.

Čia buvo prisimintas ir a. a. 
kun. P- Ažubalis, Anapilio stei
gėjas, skaitines to kilimo audi
mą. Prie kilimo buvo atnešta 
labai gražių gėlių pintinė, o 
smuikininkė D. Mazurkevičienė, 
akompanuojant, J. Govėdui, pa
grojo Schuberto “Avė Maria”.

Dr. A. Kazlauskienė, audimo 
vadovė, savo kalboje pranešė, 
kad šis Anapilio kilimas, austas 
savanorių, yra didžiausias Ka
nadoje. Ji išvardijo 57 audėjas, 
jų tarpe porą audėjų vyrų, iš
skirdama ypač Sprainaičius, V. 
Aušrotienę ir kt. Visos audėjos 
buvo apdovanotos rožėmis, ku
rias prisegė pats projekto auto
rius A. Tamošaitis, specialią 
puokštę skyręs dr. A. Kazlaus
kienei.

Po šaunios vakarienės smui
kininkė D. Mazurkevičienė, pia
ninu palydima munz. J. Govėdo, 
atliko šiuos kūrinius: Pakalnio 
“Raudą”, Gruodžio A la Cho
pin, Paganinio “Sonatiną”, Kreis

rašcių skaitytojams. Ji, artimai 
pažindama Venezuelos lietuvių 
įvairiopą veiklą ir pati joje ak- 
yviai dalyvaudama, laisvojo pa
kulio lietuviškoje spaudoje yra 
oareiškusi ir kritinio pobūdžio 
pasisakymų dėl tos veiklos ar 
jos vadovų klaidingų žingsnių. 
Vienas kitas Venezuelos Bend
ruomenės vadovas dėl to perdė
tai susijaudino ir to išdavoje at
sirado tą žurnalistę liečiant “bau 
ūžiamoji byla”. Kaip minėta, 
tos “bylos” eigos ir išsprendimo 
dokumentacija patiekta “Gairė” 
nr. 16. Jo pirmame puslapyje 
padidintu šriftu paskelbta:

“Aleksandrai Vaisiūnienei at
šauktas pakvietimas būti oficia
lia Bendruomenės koresponden
te: . ' .

1980. IX. 27 d. Venezuelos Lie-

naujiena”: didieji Amerikos 
laikraščiai, radio stotys ir tele
vizijos “kanalai” nuolat apie tos 
bylos eigą informuodavo 
skaitytojus ar klausytojus.

1930 metais ir lietuvių 
vijoje buvo užsiliepsnojusi 
našaus sensacingumo bylą, 
nezueloje, Carakas mieste 
veliančiai lietuvei žurnalistei j 
Aleksandrai Vaisiūnienei to kraši

i
to Lietuvių Bendruomenės Cent 
r o Valdyba savo pačios “teis
me” iškėlė jai bylą ir ją nubau
dė už jos raštus lietuviškuose
laikraščiuose, kuriuose būk bu- į |uvi*ų Bendruomenės Tarybos

savo

išei-
pa-

t

i mo
ralinę skriaudą (jof tėvai buvo 
alkoholikai) ir sąmoningą šmeiž 
tą, iškėlė žurnalui bylą teisme, 
reikalaudama už padarytą jai 
skriaudą, 10 milijonų dol. atsi
prašymo. Byla tęsėsi iki šių me
tų balandžio mėnesio. “Džiurė”, 
susipažinusi su visbmis bylos 
aplinkybėmis, nutarė, kad “En-1 
quirer” yra ieškovę apšmeižęs 
ir už tai vertas bausmės. Teisė
jas to žurnalo leidėjus nubau
dė, įsakydamas sumokėti tai te
levizijos žvaigždei 1,6 milijono 
dolerių. Artistė Carol Bumett, 
kilusi iš neturtėlių šeimos, bet 
savo talentu prasimušusi į ga- 
nybes ir praturtėjusi, jai pri
teistą daugiau kaip pusantro 
milijono dolerių sumą pasižadė
jo paskirti labdarybės reika
lams. Nubaustieji bylą perkėlė 
į aukštesnį teismą, tikėdamiesi 
išvengti paskirtosios bausmės-.. 
Ši byla visą laiką buvo “karšta

vo skelbiamos neteisingos žinios 
apie kai kuriuos tos Valdybos 
narius ar apie pačią Bendruo
menę, tuo ardant lietuvių vie
nybę ir jų visuomeninę veiklą. 
Į kaltinamąjį aktą įjungtas ir 
Venezuelos lietuviu kataliku 
veiklos Metraštis — “Rožės ir j 
Spygliai", kurį suredagavo pa- j 
minėta žurnalistė, apkalbinant ją 
už tai, kad tame Metraštyje per
daug išgyrė vietinį kun.. Ant

1 Perkumą.
Visa bylos kilmės, jos eigos 

.ir paskirtosios .bausmės doku-., 
’.mentacija pateikta Venezuelos į
Lietuvių Bendruomenės leidžia 
mame neperiodiniame 
“GAIRĖ” nr.

posėdis nutarė atšaukti 1977 m.
27 d. (mėnuo nepažymėtas) 
VLB centro valdybos pakvieti- 

i mą būti oficialia bendruęmenės.
korespondente, nes ji per lais
vojo pasaulio lietuvišką spaudą- 

; pradėjo - tendencingai žeminti 
1 mūsų bendruorpenės ir jos vei- 
i kėjų gerą, vardą, prarasdama 
objektyvumą ir realumą.

Tat/ Aleksandra • Vaisiūnięnė 
toliau spaudoje rašys tik k-aip 

.Vaisiūnięnė, n ę a tstovaudama 
VL Bendruomenės”.

1 ’ Šis to žurnalo pirmame pus
lapyje atspausdintas nutarimas, 
su platesniu paaiškinimu ats- 
pausdintas psl. 11-me anksčiau 

- - / paminėto “Venezuelos Lietuviu 
žinti, kad tas, nors ir neperiodi- Į Bendruomenės: Tarybos posėl 

lsPūdinS*s:| džio santraukoje:
išvaizda, gausio- j ,« .priimtas nutarimas, išna-

16. Reikia pripa-

n is, žurnalas 
tiek išviršine

.mis nuotraukomis ir turiniu, ku- ’ if gailestavus p^.
riame vaizdžiai atsispindi Vene- j y^siūnienės
zuelos lietuvių politinė, visuo
meninė, jaunimo religinė meni
nė ir kitokia veikla. Tai nuopel-

. straipsnius, pasirodžiusius Bra
zilijos “Mūsų Lietuvoje” ir Ka
nados “Tėviškės Žiburiuose’” 

nas Venezuelos lietuvių, suge- liečiančius nev& pasikaibėjimą

lerio “Vienos kaprizą”, Brahm- 
so “Vengrų šokį”. Žymioji smui
kininkė, prieš 6 metus atvyku
si iš okup. Lietuvos, susilaukė 
ovacijų.

Programos pabaigoje buvo 
pagerbtas pats kilimo projekto 
autorius dail. A. Tamošaitis — 
didele šampano bonka, o jo 75 
metų amžiaus proga sugiedota 
“Ilgiausių metų”. Jo padėkos 
žodžiu baigta visa iškilmė. Bu.

bančių gražiai bei vaizdžiai ra-;
syti. Tokių tarpe yra ir A. Vai- 
siūnienė.

Žvelgiant į žurnalistei A. Vai
siūnienei iškeltą bylą ir jos pa-

J sekoje paskirta bausme, tenka j
pasinaudoti 1980 m. gruodžio 20 j t]- ja- 1977 m lapkričio mėn. 27

su mūsų bendruomenės kapelio
nu kun. Ant. Perkamu, tenden
cingai žeminančius t mūsų ben
druomenės ir jos veikėjų gerą 
vardą ir neturinčius jokio ob
jektyvumo bei realumo,; atšauk

ti. išleista “GAIRĖ” nr. 16 esan
čia dokumentacija.

1977 m. XI. mėn. 27 d. Vene
zuelos Lietuvių B-nės centro 
valdyba pakvietė Aleksandrą 
Vaisiūnienę būti oficialia tos j 
bendruomenės korespondente. 
Ji, kaip žurnalistė, buvo ir te
bėra pažįstama .ne vien Pietų 
Amerikos lietuvių leidžiamų ' 
laikraščių skaitytojams, bet ir 
Canados ir AJV — Amerikos lie 
tuvišku, įvairiu pakraipų laik-

d. VLB centro valdybos pakvie
timą būti oficialia bendruomenės 
korespondente”.
ti (Bus daugiau)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
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Call 344-8284 ■

IBBIIIilliBilllBIIIIBIIIIIIIIIIIlIBnimmilH

Persiuntimas $1.404 puslapių.
D. KUHLMAN, B.S-, Regbrtruotai vaistininkai

3 — Naujienos, Chicago. Ill., Saturday-Monday, May 2-4. 1981I
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fy. SIUNTINIAI Į LIETUVA
Ą- MARMA NOREIKIENĖ

jį-.:. 2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 ♦ Tel. 925-27S7

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

« KOTXSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * EANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno 
i vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

• LITERATCRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, 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. Rukšlelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tiniu šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja £2. :

• V1ENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauško 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės, ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienom 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardŽių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. LaBaJ 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |6.

• KĄ 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 83.

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

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pai. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago,
IL 60608. Užsakant paltu, pridėti dolerj persiuntimo maldoma.

1739 S. Halsted St, Chicago, TL 60608
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prarado lenkų darbininkų, valstiečių ir inteligentijos 
paimamą, ir galop pasitikėjimą pačioje Lenkijos komu
nistų partijoje.

Šiame politiniame lošime Maskva, kaip ir jos staty
tinis Gierekas, laiku nesugebėjo užgniaužti pačioje užuo
mazgoje pasireiškusio darbininkų protesto dėl valdžios 
keliamų maisto kainų, po kurio įvykiai išsiplėtojo po 
visą kraštą, apėmę visų gyventojų sluoksnius ir prasi
skverbę į pačios kompartijos eiles. Dabar per vėlu su
grąžinti padėtį į senąsias vėžes.

Paskelbus Lenkijai savo nepiiklausomumą nuo Mask
vos, tvarkant savo vidaus reikalus, padėtis Rytų Euro
poje turės pasikeisti iš pagrindų. Išlikę ištikimi Maskvai 
satelitai :• Rytų Vokietija, Čekoslovakija, Vengrija ir 
Bulgarija, atsidurtų savotiškame užnugaryje už Lenki 
jos ir Rumunijos- nugarų, ir būtų padrąsinti taip pat 
atsipalaiduoti nuo Maskvos paklusnumo. Pačiai Maskvai Paskutinė Vakariene’Leonardo da Vinci

Kitose JAV vietota: 
metams _______

Pinigui reikia siųsti palto Mone^
$40.001 Orderiu kartu su užsakyMu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus aekmadieniua, 
<yio 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vaL

Lenkijos krizei aiškėiant
Prieš porą savaičių Lenkijos krizė buvo pasiekusi 

savo kulminacinį punktą, kuomet vykstančių karinių ma
nevrų priedangoje galėjo įvykti Sovietų invazija. Tačiau 
dideliam Vakarų nustebimui, Brežnevas Pragos kompar
tijos suvažiavime prabilo taikiu balsu ir netrukus užsi
baigė kariniai manevrai ir atslūgo invazijos įtampa.

Vakarų politikai ir komentatoriai šiame Kremliaus 
sprendime įžiūrėjo lemtingą posūkį. Pasak Time maga
zino turimij žinių, pačioje Kremliaus viršūnėje vyko kieti 
debatai, svarstant Lenkijos padėtį. Po karštų diskusijų 
maža politbiuro dauguma, su Brežnevu ir Gromyka prieš
akyje,- nutarė susilaikyti, bent tuo tarpu, nuo invazijos 
Lenkijon ir dar kartą mėginti surasti politinį sprendimą.

Tuo tarpu Lenkijoje Įvykiai riedėjo savo vaga. Var
šuvos vyriausybė, po nevykusios provokacijos Bydgosz- 
cze, turėjo nusileisti ūkininkams ir pripažinti jiems teisę 
organizuoti savo Solidarumo unijas. Po šio laimėjimo 
sekė dar didesnis lūžis pačioje partijoje, kuomet į atei
nantį Lenkijos komunistų partijos suvažiavimą atstovai 
bus renkami, o ne skiriami vielos partijos vadovybių.

Lokaliniame Toninės partijos suvažiavime delegatai 
gan kritiškai pasisakė prieš kompartijos vadovybės ve
damą politiką ir pareikalavo toli einančių reformų pa
čioje partijoje ir pašalinimo iš partijos promaskvinių ko
munistų. Užaliarmuota Maskva paskubomis atsiuntė 
Varšuvon M. Suslovą, tikslu užbėgti įvykiams už akių, 
bet iš pasikalbėjimų su St. Kania niekas neišėjo. Reiš
kia, net Lenkijos kompartijos ir .vyriausybės viršūnės, 
išskyrus promaskvinę mažumą, yra apsisprendusios 
ateinančiame Lenkijos komunistų partijos suvažiavime 
pasisakyti už toli einančias reformas pačioje partijoje, 
vyriausybėje, santykiuose su darbininkais ir ūkininkais.

Eidama šia kryptimi, palaipsniui visa lenkų tauta, 
jei ne formaliai, tai de facto, paskelbs savo nepriklau
somumą nuo Maskvos diktato vidaus ir užsienio politi
koje. Tuo keliu anksčiau pasuko Jugoslavija. Albanija, 
Kinija ir Rumunija, o dabar atėjo eilė Lenkijai. Kaip 
anksčiau Maskva neįstengė išlaikyti atskilusių savo sate
litų, taip neįstengs išlaikyti Lenkijos, nes palaipsniui

būtų nesaugu laikyti savo kariuomenes priešiškai nusi- 
stačiusiose valstybėse, kas spirtų ją ieškoti visai naujo 
sutarimo su Vakarų Europa dėl jėgų pusiausvyros ir tai
kos išlaikymo sąlygų, kas galimai pareikalautų sovieti
nių karinių jėgų pasitraukimo iš Rytų Europos.

Vakarų Europos atsakingi politikai, matydami kuria 
kryptimi vyksta Lenkijos Įvykiai ir nenorėdami sutruk
dyti vykstančio proceso, laikosi labai santūriai ir nepri
taria Reagano-Haig konfrontacijos politikai. Vakarų Eu
ropos politikų įsitikinimu, Lenkijos įvykiai įrodė deten- 
tės politikos ir Helsinkio sutarimų prasmingumą, nes 
Baigiamajame Akte Brežnevas pasirašė ir už satelitinių 
valstybių sienų neliečiamumą ir už nesikišimą į jų vi
daus reikalus. Kadangi po šiuo aktu padėjo savo parašus 
ir satelitinės vyriausybės, tai Brežnevas dvigubai supan
čiojo sau rankas, ne tik vakariečių, bet ir satelitinių vy
riausybių atžvilgiu. Helsinkyje praktiškai buvo panai
kinta Brežnevo doktrina, kurios Maskva negalėjo pritai
kinti Lenkijai, nes sulauktų griežtos vakariečių sankci
jos Sovietams už Helsinkio sutarimo sulaužymą.

Vykdant Vakarų Europai detentės politiką, sateliti-- 
nėse valstybėse ir dalinai pačioje Sovietų Sąjungoje buvo 
sudarytos sąlygos pasireikšti disidentiniams sąjūdžiams, 
pogrindžio spaudai, kultūrinių ryšių palaikymui, kas su-j 
kėlė tose tautose demokratinių laisvių siekimą. Suteikti 
vakariečių kreditai ir moderni technologija Lenkijai, at
palaidavo ją dalinai nuo Maskvos priklausomumo ir su
rišo su Vakaių ekonominiu ir politiniu pasauliu.

Nors dabar Vakarų demokratijoms teilka teikti Len
kijai papildomą paramą ir prarasti kelis bilijonus dole
rių už laiku neatmokamas skolas, bet šie nuostoliai bus 
dešimteriopai atlyginti Sovietams praradus Lenkiją ir 
galimai visą Rytų Europą, kaip išeities poziciją užval
dyti visą Vakarų Europą.

Dėl šių priežasčių Vakarų Europa nesiskubina smar
kiau apsiginkluoti ir nepritaria Reagano administraci
jos spaudimui, nes-nemato Sovietų didėjančios grėsmės 
Vakarams. Priešingai, sulaužymas Helsinkio sutarimų 
Sovietams neišėjo į gerą nei Afganistane, nei tuo labiau 
Lenkijoje, kas privertė juos atsisakyti nuo ofenzyvinių 
užmojų visame likusiame laisvajame pasaulyje ir pasi
tenkinti vien turimų pozicijų gynimu.

Vakarų Europa yra įsit'kinusi, kad jos pasirinkti 
metodai ir priemonės kovoje prieš Sovietų imperializmą 
yra teisingi, nes veikiant idėjiniais, politiniais ir ekono
miniais ginklais galima iš vidaus palaužti teroru ir ap
gaule primestą tautoms komunistinę sistemą ir drauge 
išvengti atominio karo. * V. K.

LIETUVA - INDOEUROPIEČIU TĖVYNĖ
(Tęsinys)

Jau PlSnijus mini "Bailia'’, A. 
Bremenietis XI a. mini "mare 
Balticum” (žiūr. "L.E.”), “visi- 
gotų” gentis, kildinusi save iš 
vado Balta (žiūr. “L.E.”), rodo, 
kas toms vietovėms pirmuosius 
vardus uždėjo', kas tose vietose 
gyveno ir kam tie gyventojai 
pagal kraują ir kultūros gimi
nystę priklauso. Jei germanai 
(vokiečiai su skandinavais) turi 
savo kalboje žodžius “baltas”, 
ar žino, ka reiškia lietuviškai 
Upsala,’mes patikėsime, kad go
tai su savo “runom” yra germa
nai. Deja, to jie neįrodys, todėl 
Ir mums nėra ko abejoti, kad 
vardas “Baltija” yra kilęz iš 
“baltas”, o “vikingas” iš “vie- 
kingas” — bus. taip pat lietuviš
kas žodis. ... .

Visi, duomenys rodo į faktą, 
kad indoeuropiečių protėviai — 
baltai prieš tūkstančius metų 
bus gyvenę dabartinėje prūsų 
— lietuvių teritorijoje ir Balti
jos salose bei Skandinavijoje, 
kur buvo sudarę sveiką, gaiva
lišką rašę, kol kažkokios gamtos 
katastrofos ištikti, — dėl klima
to pakitimo, ar dėl jūros išsilie
jimo. kas yra gedlogų patvirtin
ta, turėjo pajudėti į naują erdvę 
ir pradėti savo ekspansiją į pie
tus, j šiltesnį klimatą.

Žinant, kad be priežasties nie
kas neįvyksta, galima spėti, kad 
ir pusiasalio pavadinimas Skan- 
da, Skandinava (vok. Skandi
nau) siejasi su skendimu, gal ir* 
tikru žemyno įlinkimu, jūrai įsi- 
liejant; tai pakitę ir ligtolinę jū
ros bei pusiasalio geografinę 
padėtį.

Žmonės — baltai, — ieškoda
mi sau naujos erdvės, lindo į 
pietinio žemyno girias, patogio
se vietose, prie upių, kirto me
džius, kūrėsi so'dybas. Tas vie
tas, nuo žodžio lįsti (lindi), lin
dimas, pavadino — landos, lan

dynės. Atsirandant žmonių prie
augliui, buvo kertamos naujos 
landos, senosios, užmiršus jų 
primityvų pavadinimą, jau bu
vo vadinamos “dirvos”, nes pra- 
dyrę žemę 'jau pradėjo auginti 
javus.

Taip bekirsdami landas, bal
tai pasklido po vidurio ir vaka
rų Europos plotus, kur priėję ko
kią kliūtį —vandenį ar kalnus— 
pavadino “galu”, buvo jų žemės 
galas, jų landų galas. Pirmas 
toks galas buvęs prie Priepetės 
ir; Vyslos vandenų —Galinda,—■ 
vėliau vakaruose pasiekta da
bartinė Olandija, Holland — Ga- 
landija. Pietuose, priėjus Karpa
tus, kur kalnai pastojo baltams 
kelią, jie paskelbė Galicija — 
ten buvo dar vienas galas. (Ki
tais atvejais “gala” galėjo reikš
ti ir valstybę — galią. Prisimin
kime Betygalą, Vendžiogalą, Ra
mygalą, Maišiogalą... tai vis lie
tuviški padarai.)

Tą pati liudija ir istorinis 
miestas Haličas (suslavintas, nes' 
lietuviai garso h, kaip ir ch, f, 
neturėjo) ir to vardo kunigaikš
tystė. Probalčiai, taip žygiuoda
mi, nustūmė prougro-finus, ar- 
creologų teigimu tose vietose 
prieš kokius 3000 m. pr. Kr. gy
venusius klajoklius, kai kur su 
jais sumišo ir sudarė kitą rasę, 
-dviejų — baltų ir ugrų — jun
ginį, kai kieno spėjimu — ger
manus.

Atrodo, kad prie Karpatų, bal
tų pagyventa ilgą laiką, nes pa
likta žymių pėdsakų. Lenkų 
profesorius .1. Kostrzevsky vei
kale "Kultūra Prapolska” sako, 
kad lenkai įsikūrimo vietą miš
ke senovėje vadindavę lęda, lęd- 
zina — lenda, lendzina — juk 
tai mūsų landa, landynė, lig šiol 
kalboje lindimo- vieta taip tebe
vadinama. Tatrų kalnėnai gyvu
lių kaimenę vadina “kerdel”, 
tai lyg lietuviško kerdžiaus, ker-

delia atgarsis — kurpes vadina 
“kierpiec”, svetimą žmogų — 
"niepiliec”. Kalnėnai, kaip ir 
lietuviai, neturi ch garso. Jei kas 

: specialiai pastudijuotų jų kalbą, 
rastų daug probaltiškų, net bal- 
tiškij liekanų. Kairysis Vyslos 
intakas netoli Krokuvos vadina
si Nida, o jo intakas — Nidica. 
Daugiau Nidų yra aptikęs M. 
Anysas, beieškodamas filosofo 
Kanto tėviškės Šlionsko (Silezi
jos) kalnuose. Jis rado ir kitą 
Preilą netoli Danijos sienos, kai 
tuo tarpu viena j!au žinoma Klai
pėdos krašte.

Tie faktai patvirtina S. Dau
kanto teigimą, kad lietuviai ka
daise gyveno nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros ir buvo tikri gi
minės su graikais, nors ir jis dar 
ne viską buvo pasakęs. Tikrai 
aiškėja, kad baltai, kadaise ap
gyvenę dabartinę lenkų ir dalį 
vokiečių teritorijo's, kada abiejų 
dar nebuvo nė ženklo, bus labai 
sustiprėję prieaugliu ir kultūra, 
atradę geležį ir jos pagalba pa
sinešė naujam žygiui, eidami 
pro vakarinį Juodosios jūros pa
kraštį, įsiveržę į Egėju salas, ten 
keliomis bangomis sukūrę grai
kų kultūrą, paliko savo lietuviš
ką vardą “heknoi” — galėnai.

Graikų kalbos panašumą su 
lietuvių kalba negalima aiškinti 
pripuolamu sutapimu, nes jose 
yrą perdaug ryškių bendrybių 
ne tik žodžiuose, bet ir pavardė- 
se, ir mitologijoje; to nerasime 
kitose šio meto kalbose. Tačiau 
baltų ekspansija dar tuo nesi
baigė, jie pasiekė Pirinėjų kal
nus ir pažymėjo dar vieną galą 
— randame ten “galus”, Galiją. 
Po kiek laiko, susilaukę gero 
prieauglio, dar anksti prieš mū
sų erą, tie “galai” perėjo Pirinė- 
jus ir atsirado dabartinių ispa
nų pusiasalyje, padėdami ten 
savo paskutinius parašus, kaip 
Galija, Galicija, galai, galegai 
(galeigiai), portugalai.

(Bus daugiau)

JUOZAS KARIBUTAS

SALŲ LABIRINTE
(Tęsinys)

Sekmadieniais vykstam į bažnyčią. Jie neturi 
savos; ją nuomoja iš australų. Suvažiavo dau
giausia senyvo amžiaus žmonės. Visi labai kon
servatyviai apsirengę, kaip kurie primena dar 
Vokietijos lagerių laiką. Sako, choras atostogau
ja. Tylu. Kun. Vesaris skubotai, be didesnio pa
maldumo, ailaiko mišias ir, ilgai niekas nešneku-
čiavę, išsiskirstė. Girdėjau, kad prieš tokius il
gus bendravimus, vietos kunigai buvo laibai prie
šingi. Girdi, jų parapijiečiai to nedaro. Po pa
maldų, trumpi' pasisveikinimai ir iš parapijos 
kiemo važiuokite į namus Žinoma, jiems sunku 
suprasti, kad mūsų žmonės suvažiavę iš t bau 
nori susitikti artimus, pabendrauti.

bėga greitai, o vienas Dievas težino kiek dar jų 
bus atsaikuota.

Laimė, lėktuvas nepurtė. Po šaltų užkandžių, 
kapitonas praneša, kad jau leidžiamės Sydnėjaus 
aerodrome, kur saulutė nuotaikingai šviečia. 
Gražu ir malonu. . .

Pašaukiu taxi ir važiuoju pas kun. Butkų ap
sistoti. Jis užprašė dar Adelaidėje, kad būtinai 
pas jį apsistočiau. Visi broliukai yra išvykę atos
togų kur tūi prie jūros. Yra keliolika tuščių kam
barių. Taigi, mielu kvietimu ir siūlymais reikia 
pasinaudoti.

Namas didelis ir mūrinis. Prie jo stovi ir 
kun. Butkus. Jis ne manęs laukė, bet vestuvi
ninkų. Pagaliau, aš net nepranešiau kada atvyk
siu. žingeidumas nemažas pamatyti vestuves. 
Ka’p tik nuveda į kambarį ir persirengiu daugiau 
karščiams pritaikytais rūbais, einu į koplyčią 
žiūrėti vestuvių, kurių pažiūrėti, be manęs, susi-

Nakčia praūžė stipri audra. Dabar visą die- [rinko dar apie 16 žmonių. Mišrios vestuvės. Išei
ną lyja. Drėgmė kamuoja. Sako, kad žiemos metu ' vijoje tai jau nieko naujo, bet kad jaunikis būtų 
yra tikrai žiauru. Kad ir nelabai šaltas oras, bet tik su raudonais marškiniais ir “džinsais”, tai 
kartu su drėgme lenda prie kaulų ir reumatizmui ; tikrai kažkas nepaprasto. Atrodo, kad tą berniu- 
bujoti sąlygos labai palankios.

Sausio 9 dieną išvykstu į Sydnėjų. Lietus vis 
dai vargina. Poros valandų skridimas. Atsisvei
kinu vaišingus prietelius, kurie manimi taip rū- 
.,.;dgs... supažindino su lietuviais, vežėsi į svečius, 
kai jų pri'-uLni kviesdavo pietums ar vakarienei, 
.'i ur atsi?veik viniai būna ta proga liūdnoki, 
b U g. Kad jau paskutinis kartas... Dienos

Iką sugavę gatvėje prievarta apvesdina. Jaunosios 
tėvas groja ir keturios moterys gieda Veni Crea
tor. Balsingos tos moterys. Kun. Butkus jaunuo
sius “suriša” neišskiriamai.

Kai visas ceremonijas baigia, išeina į priean
gį ir prasideda sveikinimai. Jaunosios ’ėvo brolis 
net iš Chicagos atklydęs. Palinkiu ir aš tai jau
nai porai laimingo gyvenimo. Vokietukas ir kukli

lietuvaitė, graži, ir dar taip jauna, mano pasvei
kinta jaunoji. Bet kad tas jos vyrelis... kaip iš ka
napių. Negi vokiečių kilmės būdamas, nesuprato 
kaip prie altoriaus tokią dieną einama?

Rytojaus diena — sekmadienis. Kun. Butkus 
pasakoja kaip vakar veseliojo. Buvusi viešnia ir 
iš Lietuvos, kuri siunčia man linkėjimus. Taigi, 
Petrauskaitė. Neseniai čia viešėjo Petrauskienė- 
Kiprienė, o dabar — duktė. Gaila, kad nebuvau. 
Galėjom šnektelėti.

SUSIPAŽINKIM SU SYDNĖJUM
Kaip jau žinoma, Sydnėjus yra didžiausias 

Australijos miestas, su netoli trijų milijonų gy- 
ventolų. Svarbiausias uostas yra Port Jackson 

| įlankoje, pietų krante. Kaip uostas, taip ir mies
tas yra labai išsidraikęs virš 30 km. abiem pusė- 

rmis labai išsišakojusios įlankos. Tai labai erdvios 
ir palankios sąlygos laivynui.

Galima tik įsivaizduoti, kad tarpe išsišakoju
sių įlankų ir salelių yra 48 dalys — priemiesčiai, 
kurie drauge su centrine miesto dalimi sudaro 
DIDĮJĮ sydnėjų. Uolėti ir statūs krantai ir 
įvairūs, į visas puses išsiplėtę vandenys, miestą 
daro labai vaizdingą, ypač kai pakyli į specialiai 
įtaisytą pastatą, kuriame spinduliu-ratu gali ap
žiūrėti tolumas. Tai labai savitas vaizdas ir itin 
įspūdingas. Man priminė iŠ Cukraus kalno ma
tytą Rio de Janeiro, Brazilijoje, tik čia skirtu
mas, kad daug daugiau vandens raižinių ir sale
lių. Žavėtina^ vaizdas. Labai originalu ir niekur

Į dar taip nematyta.
Kapitono Cook turas laivu. Turistų mases. 

Laivas prisipildo. Oras nebuvo palankus: debe
suota ir miglota. Iš uosto pirmoji atrakcija — 
Operos rūmai. Labai 'jie išreklamuoti, bet man 

;nepadarė didesnio Įspūdžio; priminė didelius 
i kniauklius, kurie žmogaus rankos apipavidalinti. 
[Visų aparatai paruošti filmavimui. Ak, Operos 
rūmai, su 2700 sėdynių.

Važiuojame toliau. Laivas lenda po plieni- 
,niais tiltais, kurie yra 1,150 metrų ilgio ir 57 m. 
j aukščio. Gidas aiškina, kad Sydney yra Įsikūręs 
• ant smiltainio uolos, kuri yra vertinga statybinė 
į medžiaga. Gražūs krantai patraukia turisto akį. 
i Toliau aiškina, kad Sydney yra pats seniausias 
' Australijos miestas, išaugęs 1788 metais iš pir
mųjų į žemyną atvykusių ateivių anglų įkurto
sios gyvenvietės. Pats miestas pradėjo statytis 
ir augti tik apie XIX amžių. Buvusi pirmoji Aust
ralijos sostinė. Dabar miestas turi valstybinį uni
versitetą, kelias specialias mokyklas, meno gale- 

i riją, muziejų, kelis teatrus, bibliotekas, kelias žy
mias bažnyčias — anglikonų ir katalikų. Pramo
nė taip pat labai išsiplėtusi: plieno gamybos, lai
vų, mašinų, automobilių statybos, gumos, teksti
lės, odų, vilnos, kurias eksportuoja.

(Pus daugiau)
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą."Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: I) “Amžių plauą”, 371 psl., vaidų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji maria”. 2G0 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 TYRINeTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL G0G32

XC’..<tX
X«<>»XX<:<X4X xtxxex:

W. 43rd St. Trumpa programa. 
Veiks laimės šulinys, šokiams 
gros Edward Kuol orkestras, 
šilta, šalia vakarienė su šampa
nu. PardŠia 7:30 vai. vakaro. 
Auka 12 dolerių. Rezervacijoms 
ikaiųb n.i 770-3727. vėsinama laidotuvių koplyčia

GYDYTOJA* iĖ CWIRUPHA?
Community 

Miltine* direktorius
X. Manhoim Rd.. K

VALANDOS: 3—9 darbo dienom u * 
ku antra, ieštadieni 8—3
Te!.: 562-2717 arb* 562-272?

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

V. ZAKARAUSKĄ

V.s Giiienės organizacijų su 
kuy.as komitetas rengia kan. 

Vūvfū/O /SuicaiaasAU kunigystės 
< 0 me ų sųkikiies minėjimą, 
kuris i^vAs sekmadienį, gegu- 
-ės 31 dieną.

>i. kuarij/s iimiimo lietu 
vių bariiy<ioje, Marquette Par- 
;e, 13 vaL min. bus iškilmin
gos M:sks.

i arap jus salėj, 6312 S. Wash
tenaw .a/s., 3 vai. popiet įvyks 
kanauninKo pagerbimo akade
mija ir pietūs.

Visus lietuvius kviečiame da
lyvauk. Pakvietimai gaunami 

komiteto narius ir Margi- 
įniuose, tel. 778-4585, 2511 W. 
į Lithuanian Plaza Court arba 

Brighton Parko Lietuviu Moterų ! 4 i r 4 aca ai omo 
klubo narių susirinkimas įvyks ket-i e^e^‘ 9^.3-1089. Auka ?$1_. 
virtadienį, gegužės 7 d., 1 vai. popiet j Komitetas
Anelės salėje, 4500 S. Talman Avė.!
Narės prašomos atsilankyti, nes yra _ LIETUVIU DAILININKU 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi- . . ....
rinkimo bus vaišės. 4 darbai yra vertingiausia ir ne-

E. Strungys, sekr. j senstanti dovana vestuvių, su- 
j z " j kakčių ir kitomis progomis.
! Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros ! Gaunami ČIURLIONIO GziLE- 

klubo susirinkimas įvyks antradieni, piTnii? jaoo a«Tzx
gegužės 5 d., Vyčių salėje, 2455 W. LIjOJE, Ine,, 4038 Arcn^r A\e., 
47th Street. Pradžia 1 vai. po pietų. Chicago, III. Telefonas — Mid- 
Visi joniškiečiai privalo atsilankyti 
ir paminėti klubo 55 metų sukaktį. 
Bus gėrimai ir pietūs veltui.

A. Kalys

- GORDON FUNERAL HOME -

’729 South Halsted Street, Chicag-o

Tel 226-1344

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHiRURGJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
Ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2380, 

Rezidencijos tolstu 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

FERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

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

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tek 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BABCUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 

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 Daukus 
Teief.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

®. “Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRAZDŽIONYTt 
Programos vedėja

SUSIRINKIMU

Suvalkiečiu Draugios piknikas 
įvyks sekmadienį, gegužes 3 d., 12 vai. 
Vyčių sode ir salėje, 2435 W. 47th St. 
Bus valgių, gėrimai, dovanų pask rs- 
timas ir gera muzika šokiams. V.si t 
kviečiami dalyvauti. Valdyba ‘1 . V. ŠVAB1ENĖ JŪRATĖ IR KASTYTIS

—Dr. Petras Kaladė yra Tau-

Mažeika Evans

land Savings bendrovės valan
domis 254-4470, kitu laiku — 
434-6155.

—J. Andriaus sudarytą Lietu- 
Įves žemėlapį ir išleistą Devenių 
|1 Kultūrinio Fondo, galima Įsigyti 

. siunčiant užsakymus šiuo adre- 
' Įsu: Devenių Kultūrinis Fondas, 

P.O. Box 10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kaina $6 -J- 65e per-

Uos Fondo Įgaliotinis Bostone ir siuntimo išlaidoms padengti.
— Motinos Dienos minėjimą

■ ruošia R.L.B. Marquette Parko gą 
apylinkės valdyba. Gegužės 
10 dieną nariai su vėliavomis 
10 vai. 30 min. dalyvauja iškil- j 
m’ngose, motinos garbei skirto- Į 
se Mišiose. Prie altoriaus bus pa- j 
dėtas gyvų gėlių vainikas. Po-į 
ni 
niais rūbais.

apylinkėje.
— Birželio išvežimu ir išvež

tųjų minėjimas So. Bostone 
Įvyks birželio 13 d. 6:30 vai. 
vak. bus gedulingos pamaldos 
Šv. Petro lietuvių parapijos 

‘ bažnyčioje, o po jų įvyks minė- 
7 jimas parapijos salėje-

— Julija ir Danielius Liutikai 
atidarė restoraną “Daina’’ Čika
gos Marquette Parke. 2656 W. 
71 St.

— Hamiltono l'tuanistinė mo- 
i kykla baigs mokslo metus gegu- 
! žės 16 d. Šiemet yra tik trys abi
turientai.

—Sol. Antanas Keblys iš Mont 
realio įdainavo ir išleio lietuviš- 

dainų ir giesmių plokštelę, 
buvo Aušros Vartų parapi- 
choro dirigen. Akompana- 

dabartinis to choro dirigen- 
A. Stankevičius.

- ku 
I Jis 
jos 
VO 
tas

— BRITANIJOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ BENDRIJOS cent
ro komitetas birželio 20 d. ren- 

‘ gia didelį lietuvių sąskrydį Not* 
4 tinghamo ukrainiečių salėje, 30 

Bennick Rd. Jame bus paminė
tas prieš 40 metų lietuvių tau
tos sukilimas prieš sovietinius 
okupantus pirmosiomis sovietų- 
nacių karo dienomis. Meninę 
programą atliks akforius V. Žu
kauskas iš JAV su vietinėmis 
pajėgomis.

— Tradicinis Dzūkų Draugi
jos balius įvyks gegužės mėn. 
16 dieną Jaunimo Gentie. Sta
liukus rezervuoti tel. 925-9159 
ir 927-5980.

— Ve n ecu Litis Lietuviu. Drau
gija rengia Motinos dienos atžy- 
mėjima š.m. gegužės mėn. 9 d., 
šeštadienį, kaulių salėje, 2117-21

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street
Chicago, Dlinots 60629 

Telet 778-5374

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI i J 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

čiai, bet labai mažai jų bandė , 
aprašyti. Aisčių istorija parašy
ta nepalankių svetimųjų ir prie
šų. Ska tant “Samogitią” susi
daro įspūdis, kad Pichel yra ais 
čių šeimos, o ypatingai žemai
čių draugas.

Lake apskr. ALTos skyriaus 
valdyba, įvertindama “Samogi- 
tia” kaip vieną iš geriausių lie
tuvių istorijos reprezantacinių 
knygų, padovanojo dvi knygas 
Lake apskr. Reference Library, 
kuri turi keturiolika skyrių šiau, 
rėš Indianoje. Taip pat buvo pa
dovanota viena knyga East Chi- 
cagos miesto knygynui. Šios AL 
Tos valdybos pastangos buvo 
teigiamai Įvertintos šiaurės In
dianos amerikiečių laikraščiuo
se. kurie talpino ALTos valdy
bos narių noutraukas ir įspūdin- 

Samogitios” santrauką.
Korespondentė

la’mės šulinys. Visi dalyviai va
dovaujant Irenai Pranskevičie- 
nei, buvo gardžiai pavaišinti.

Tarp dalyvių matėsi R. L. 
Bendruomenės prezidiumo pirm, 
kpt. A. Juškevičius, apygardos 
pirm. inž. S. Dubauskas, Mar
quette ir Brighton Parkų apy
linkių pirm. Petrauskas ir Po
cius su poniomis, žurnalistė Z. 
Juškevičienė, LAS veikėjas Jo
nas Balčiūnas ir visa eilė kitų 
garbingų tautiečių.

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKI

CICERO
Balandžio 26 d. šv. Antano pa

rapijos salėje R. L. Bendruome-
ios prašomos dalyvauti tauti- n ės buvo suruoštas jaunimo kul-
i - <"'• m rxnic I < -T. ~ •. v> y'ivOttCiValdyba

Gegužės 17 d. buvusi “Žilvy
čio’’ tautinių šokių grupės vado
vė Viktorija Romeikytė susi- ? 
tuoks su skautu vyčiu, Vi etna- . 
mo karo' veteranu, kpt. Stasiu . Į 
Paulausku. 1

* * * I
Sovietų Rusijos daromas lie

tuviu tautos naikinimas bus mi-; i 
nimas birželio mėn. 14 d. 12 vai. į, 
šv. Antano parapijos salėje, - 
1500 So. 49 Court. Kalbės prof, 
dr. Balys Paliokas, meninėje da
lyje akademike Jūratė Tautvi- 
laite ir Cicero jaunimas.

ALTos Cicero skyrius malo
niai kviečia visus dalyvauti.

i

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

| tūrinis pasirodymas, kurį prave
dė ponia Sofija Palionienė.

Pianinu gražiai paskambino 
Renata Variakojytė Mozarto

1981 m. gegužės mėn. 17 d. * “Turkish Rondo , Vita žukaus- 
6 valandą popiet Lietuvių klube! kaitė — “Sonatą ir šokių gru- 
įvyks M. K. Čiurlionio 70 metų * “Ha^elis’, vadoovaujant po- 
nuo jo mirties minėjimas. Pro- j n*a’ Palionienei pašoko Žilvitį, 
grama: dail. Vladas Vaitiekų-1 Vaikų dyvai. Dzūkų polką ir 
nas apibūdins M. K- Čiurlionio Suk, suk rateli.
asmenį ir jo dailės meną; muž.
Petras Annonas — M. K. Čiur
lionis — muzikas.

Bus pailiustruota Čiurlionio 
kūriniai ir jo muzika.

Minėjimą ruošia (R.) Lietu
vių Bendruomenės St. Peters-
burgo Apylinkė.

Įėjimas — laisva auka. Po mi
nėjimo — kavutė. (R) L. B-nė

St Petersburg, FL
Cicero jūrų šauliai birželio 28 

d. 12 vai. ruošia išvyką Į gamtą 
— ponų Grinių sodybą, prie 143 
kelio į pietus tarp Lemonto ir . 
Lockporto. O tradicinis “Švytu- • 
rio” balius ivvks šauliu namuo- ■ 
se spalių mėn. 3 d- Gros orkes
tras “Vytis’’, šeimininkaus po-! 
nia Norvilienė. S. P- ,

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Teief. 476-2345

EAST CHICAGO, IND
“SAMOGITIA”

kartais ir 
giminėms.
parašyta,

supranta-

Garsus pasaulio masto istori
kas Chas. L. Thourot Pichel pa
rašė ‘ Samogitia’’, parodydamas 
daug objektyvumo, 
pr elankumo aisčių 
Gražia anglu kalba 
lengvai skaitoma ir
nia. puikiai įrišta ir papuošta 
istorinė knyga objektyviai nu
pasakojanti žemaičių, lietuvių ir 
visos a.sčių šeimos istoriją. Is
torija yra tautų kovų aprašy
mas, daugiausia parašytas lai
mėtojų. Daug kovų laimėjo ais-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avęnue 

Cicero, ILL 60650
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SOR1NI

Aikštės automobiliams pastatyti
X’<V Y4VJT4V -N*<V yav

Susirinkusieji už puikią pro
gramą karštai ir ilgai jaunimui 
plo’o.

Visi programos dalyviai gavo 
no dovanėlę. Veikė gausingas, 
daugiausia jaunimui pritaikytas,

— Illinois gubernatorius pa
skolino RTA transporto įstaigai1 
36 m lijdnus dolerių.

;|RKPE JAV TAUPYMO BC'NUS

KAZYS BILEVIČIUS

TRYS MODERNIUOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chica<oc
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

*354 too. HAJUa'lED STREET lei. I Ar<li 7-1311

Gyv. Marquette Parko apj-iinkėje, Chicagoje
Mirė 1081 m. balandžio 29 d. vakarą, sulaukęs 75 metų 

amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Marijampolės aps., Igliaukos vis.
Amerikoje išgyveno 30 melų.
Paliko nuliūdę: Lietuvoje du sūnūs ir dvi dūktos su 

šeimomis, 11 anūkų ir vienas proanūkes; Amerikoje liko 
pusseserė Agnieška Grigienė ir daugelis kitų giminių, drau
gų bei pažįstamų.

Priklausė šaulių rinktinei ir Reorganizuotai Lietuvių 
Bendruomenei.

Kūnas bits pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje^ 
25,33 \V. 71 st St., CJiicago, Ill., šeštadienį, gegužės 2 d., nuo 
5 vai. popiet.

Pirmadienj, gegužės i d., 9 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios j Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po

BUTKUS - VASAIUS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL

4348 So. CALIFORNIA AVE.

Tel: OLympic 2-1003

Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMLNAS
3313 So. UTUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138 -1131

pinese.
Visi a.a, Kazio Bileviciaus giminės, (frau 

nuoširdžiai kwcmiii dalyvauti laidotuvėse 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo® HilL», HL J74-4411

1 ■
i į į

ir gimmes.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVĖ.

5 — Naujienos, Chicago, III.,

TeL: YArdi 7-3401

Saturdav-Mondav. Mav 2-4, 1981
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AMAZING TV MOVIE 
PROJECTOR KIT

Projects your 7 * to 25” TV pict irt 
io a 
like 
only

full 5’ by 6’. Enjoy Th at r 
movies while at home. Kit 
$50. Perfect inflation i ghie:

Call: 22V454

GOLDEN WOOD STABLES
HORSES FOR HIRE
Hayrides, Board ng

319-9626 — 460-1529
On Wst St. 1 Block East 

of Bell Rd., Lemont

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

8 Oz. / $15.00
Call:

863-5606 or 656-2467

DELTA WAY
MOVING/STORAGE CO.

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

Call 933-9347

PRIVATE POSTAL M. 
BOXES FOR RENT 

IN YOUR AREA.
REGISTER NOW

426-4315

PROTECT YOURSELF
Family or business. Lease or buy. I 
Direct Police hookup. I rec security ] 
survey & estimates. Discounts avail-1 
able for U. of C. faculty, tsudents.

Call 361-5080
INSIGHT INDUSTRIES

GETTING MARRIED?
Create tne W’edding of Your Choice
Weddings are non-denominational, 

kept in confidence.
For further information:

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

Universal Life Church, Inc.
387-0173

Dealers Wanted 
for Flea Market 

Call 530-5374

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

Flea Market
Sellers Space S8-S10 Saturday 

$10-$12 Sunday

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

INDOOR FLEA MARKET į 
63rd & Kimbark Center

1301 E. 63rd St.. Chicago. Ill. 60637 I
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: į 

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

5200V2 N. CLARK 
(Foster & Clark) 
HOSANNA 

We Pay Highest Prices! 
GOLD - SILVER - DIAMONDS 

COINS - WATCHES 
561-0505

A&M FLEA MARKET
INDOOR/OUTDOOR FLEA 

MARKET EVERY SATURDAY 
AND SUNDAY -84 

900 W. IRVING PARK
ITASCA 

885-9094 or 773-0277 
FREE OUTDOOR SPACE FOR 

Ist-TIME SELLERS W/THIS AD
■ wx w 'w an ™- r—
■ n nat
• W ’jtea WB mn ww am w.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
2727 S. Western Ave^ ChicAgo, III. 60643

Telef. 312 238-9787 j
• Nenofciw pa tar narine ufexkcnt lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių it automobilių nuomavimo rezerv^cilas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus kaštua; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* ir teikiame Infor 
macljen visai* kelionių reikalais

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik elm rezcrruocį vietas 
8 anksto — prieš 43-60 dienu.

AUTO REPAIR
Masiny remontai

IDEAL AUTO PARTS
AUTO ELECTRICAL

, SERVICE
STARTERS H ALTER?.aTORS

16 ’9 S. California 523-5277 j

J. C. AUTO ELECTRIC
.p<‘C';.'!z,ng in Car Care Service 

Everything Electrical. Starters. 
Clernato s lie-placed or Exchanged 
11200 Indiana 849-0512

THE GARAGE DOOR STORE
5741 S. Harlem

9 Garage Doors
• Electric Openers 

Service - Parts - Springs
Fencing - Gutters

599-4131

BIONIC AUTO PARTS
& SALES, INC.

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

1501 N. Kilpatrick 489-6020

L & C AUTO BODY
& FENDER

Free Estimates
Towing

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

235-2086 or 235-2087

ATTENTION!’’
CARS WANTED 

$45 and Up 
JERRY’S AUTO VALLEY 

257-6401 257-2486

A
I TOP DOLLAR PAID

FOR JUNK CARS
1 BILL’S TOWING SERVICE 
I 389-9446

CONSTRUCTION & REMODELING 
Statyba ir.remontai

UNIVERSAL CONSTRUC
TION COMPANY 
ALUMINUM SIDING 

SOFFIT, FASCLV GUTTERS, 
ROOFING, CONCRETE WORK 

COMPLETE REMODELING 
Bathrooms. Kitchens, Basements 

Low Prices Free Estimates
CALL PAUL

745-S733 — 237-634S

PROFESSIONAL CARPENTRY 
QUALITY WORK WITH CARE 

REMODELING
RESIDENTIAL & COMMERCIAL 

266-0004 
SERVICE NOW

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

& Leaf Removal. 
NO JOB TOO SMALL 

Call For Free Estimate 
925-8532

AMERICAN HOMES INC.
DIRECT WITH OWNER

Home imprvmts. Plumbin;
Paintg, Dec. Kits. & Bath:

Floors & Ceramic Tile
Free Estimates — 622-5172

ALL-RIGHT SIDING CO.
I c ... ,, A v T :-------------------J J T

Quality Material. Licensed and In
sured. Aluminum Siding, Soffit, 
Trim, Gutters, Fascia, Roofing. 

(Guaranteed Work)
Call 530-7205

QUALITY PAINTING 
ReasonableReasonable

Free Estimates
Call: RICK - 969-3755

TIM — 759-1355

•sM5

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

INTERIOR — EXTERIOR 
QUALITY WORK AND PAINT 

PATCH PLASTERING 
SMALL PORCH REPAIRS 

Excel. References. Free Estimates.
235-2338

* AMERI-JAM LANDSCAPING
AND CLEAN-UPS.

TREE REMOVAL AND 
JUNK REMOVAL.

Call 869-3310

L & R LANDSCAPING 
Weekly lawn care — Roto- 
tilling — Yard clean up.

Free Estimate 
739-3745 or 887-8278 
Senior Cit. Discount

BURNS PLUMBING 
Sales & Service 

Remodeling New & Old 
Electric Power Rodding 

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

423-4791

LAWN MOWERS 
REPAIRED

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

ASK FOR RICK

• PAINTING
• WALLPAPERING
• ANTIQUING

WOODWORK & FURNITURE
Call Don 274-4784

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

Free Estimates.
236-6770; 995-8197

" 7

MINI-BLINDS and 
WINDOWS CLEANED 

1 DAY. SERVICE ON BLINDS.
PICK-UP — DELIVERY 

REAS. RATES. FREE EST.
. 885-0604 Evenings 

-• i ! I ■■■■■—...mm r,
LAKE SHORE DRAINAGE

Catch — Basins
Cleaned, Rodded & Repaired 

'Bathtubs & Sinks 
Call 889-8873

1012 N. Dearborn
' ^-1 J

R.A.D. LANDSCAPING 
& LAWN MAINTENANCE

Power raking, fertilizing and 
weed control - Ro to tilling, 

evergreens and sodding. 
Commercial - Industrial

Residential 
767-4360

REFRIGERATION REPAIR
FOR THE BUDGET CONSCIOUS. 

Guaranteed Work - Same Day 
Service and a Great Price.

Call:
AIRES REFRIGERATION 

327-3995

r ELECTRICALREPAIR:

Gullets - Circuit Breakers 
Rewire - Fuses 

2654889

1 DO WINDOWS 
SQUEAKY CLEAN — IN/OUT 

REASONABLY PRICED 
HIGH QUALITY WORK 

975-0317
Seme Times Machine Answered, 

All Calls Returned.
Bonded/lnwred. References

J BARBERA DECORATING
PAINTING 

INTERIOR & EXTERIOR
• WALLPAPER

20 Years Experience
Sam Barbera 453-0432

THE DECORATORS
A Custom Service Offering 

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

Call RICK 580-5682

ALL-WAYS ALUMINUM CO 
SOFFITS, FASCIA, GUTTERS, 

SIDING, ROOFING. 
INSURED. REPAIRS 

848-5965 I

LINOLEUM
Enjoy No-Wax Vinyl Floors! GAF: 
Armstrong; Solarian; Congoleum. 
Visit Our New Display Room or 
WTe’ll Show Samples in Your Home. 
All Work Guaranteed. Free Estim. 
Immediate Installation Available, j

A-ABLE Flooring Installation J 
2826 V/. 55th St. 776 2969 .1

H & L DECORATING 
Our Specialtv 

WALLPAPER REMOVAL 
276-7250

JIM’S-PAINTING
INTERIOR AND EXTERIOR

Pressure Washing
Free Estimates

JIM WITTENKELLER
(S15) 838-3948

• COMPLETE REFRIGERATION
• AIR COND. SERVICE

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

Call 764-3206
SHAAN REFRIGERATION

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

DAN SHANAHAN
ADDITIONS - ENCLOSURES 

KITCHENS - BATHS
General Carpentry & Repairs

366-5973
INSURED AND REFERENCES

INFLATION FIGHTER
Any work special on 100AM 
electrical service. $2004-mate
rial. Licensed. Call Anytime: 

442-5987. Ask for Fred

SA 1-5598 
RELIABLE PLUMBING CO. 

Plumbing & Heating 
2232 E. 75th Street 

Frank Mokry 
BA 1-5965-66

STEVE SIANO
Blacktop Paving & Seal Coating 

Residential & Commercial 
Free Estimates 

532-5409

— Iškilmingai keturi sargai 
lėktuvu atvežė į Chicago britų 
Magna Carta, pagrindinį įsta
tymų.

f*- — —«•    —- - -   -

r COMPLETE HOME REPAIRS
REMODELING

Kitchen and Bath.
Plumbing & Electrical.

Rcufing, Painting & Siding.
Jerry’s Hvrne Care Serv. Inc.

968-5898

PAUL & SONS
DECORATING

Interior ♦ Exterior • Garages
• Porches • Wall Papering

* Stuccoing
Paint Spraying of Large Areas

FREE ESTIMATE
Call 791-1417

After 5 — 842-6227

California Colors 
PROFESSIONAL QUALITY WORK 

REASONABLE RATES 
FREE ESTIMATES

Call Wayne — 425-9677

MARBINO CEMENT
DRIVE WAYS 

BSMT. FLOORS, PaHOS, 
RES. WORK 

628-8044

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

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

COMPLETE RENOVATIONS
CARPENTRY & DRYWALL

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

B & T CONSTRUCTION Co.
271-8634

TUCKPOiNTiNG
Over 35 years experience.

Caulking — Building Cleaning 
Chimney & Masonry Repairs 

Giass 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 S32.00
Free Estimate—Lie. & Bonded

Call 243-7263

897-7726
OR REMODEL ANY 

897-7726 
basement 

897-7726 
WATER 
897-7726

BASEMENTS Dug — Reasonable 
rates — Fast service. 
REPAIR 
FIRE DAMAGE.
FIX YOUR LEAKING 
before the Spring rain. 
INCREASE YOUR 
pressure. Guaranteed.

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 & BafS“'

Free Estimates.
627-8108 Lombard

LEN MALATIA

B.B. & B. SECURITY
LOCKSMITH & COMMERCIAL 

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

383-5656

PIRKITE JAV TAUPYME BONU 6 — Naujienos, Chicago, Dl., Saturday-Mondsy, May 2-4, 1981

Carnal, Žtmė — Pardavimui 
HfiAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PKfRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
> ?«AMŲ pirkimas <> pardavimas • valdymas 

* NOTAR1ATAS < VERTIMAI.
JISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTCRX

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
j 20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo- 
i ninės ir universiteto. $130,000.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas

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

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti Į mūsų Įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virs 500-tai namu pasirinkimai

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Read 

Tel. 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 
basement, rec. room 4- many extras. 
$98.500.

Call 864-8763 or 328-0535

LOCKPORT, ILL.
9 acres for the gentlemen farmers. 
Country seclusion, yet close to town 
& schools. Potential for sub-dividing. 
Low taxes. S6.000 per acre. Must sac
rifice and will not separate.

Call (312) 323-6957

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai Mar
quette Parke. Galima imti abu arba 
po viena. 7246 S. California Ave.

Te|. 434-5122

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6217 S. Kedzie Ave. 
(312) 776-8700

R.S. WALLWASHING
IMPROVED MACHINE CLEAN

ING. 1 DAY SERVICE.
FREE ESTIMATES 

CALX, 
811-4692 or 868-2566

— Niekas nesiskundžia, kad 
mūsų klube nuolsidu.

— Kodėl?
— Už taj, kad nieką s jame 

nesilanko.

_ N-imtl, 2»sri — Pardavlwsi 
REAL ESTATB FOR SALE

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avi.
Tel. 927-3559 i

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4545 So. ASHLAND AVEL 
Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FET1NG1S CONSTRUCTION
7152 So. Kadiie Avenue

Tel. 776-8505

Laikrodžiai Ir brangenybėm
Pardavimas ir Taisymu
2546 Wwt Strxrf
Te!. REpubllc 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

M. i I M K U 5
NjUry FvbHc

INCOME TAX SERVIC1 
4259 S. Msplewood. T«l. 254-7*5# 
Ttip pit diromi vertimai, giminių 
Iskviatimui, pildomi pilietybės pr«- į

Švmai ir kitokį blanki L

OMEOWNER^W
P. Zapoiit, Axni 
tTOSC, W. $5rh St 
Ev.rg. Park, . 111. 
60642, - 424 8654

State Farm FtfOritf Gmafty Company 1

-------------- ----- -------------- —\
ADVOKATŲ DRAUGIJA

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

Darbo vai.: nuo 9 rjto iki 7 rak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryte j
iki 6 ral. vak. šeštadieni nuo J

D tral 04 19 /<

It pagal suritarima.
TcC 776-5162 arba 776-5161 

2649 West 63rd Street
Chicago, Hl- 60629




