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Sekretorius Haig tvirtina, kad Kubos diktatorius F. Castro, kurį laiką sustabdęs ginklų 
siuntimą į kaimynines valstybes, nuo-balandžio pabaigos lėktuvais ir vėl gabena gink
lus i Nikaragvą ir maišitninkų užimtas Salvadoro .apylinkes. Kitus ginklus gabena 

į Gvatemalą ir nuneša juos į Salvadorą. . _

GALAPAGOŠ j.

i. 

kėjp’ popiežiui sustiprėti" ir tęsti 
vedama darbą.

Šia proga sekretorius Haig 
priminė Atstovų Rūmų užsienio
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POPIEŽIUS PRITARIA JAV 
POLITIKAI SALVADORE

" s KELEIVINIS SOVIETŲ LĖKTUVAS BANDĖ SLAPTAI
IŠVEŽTI Iš AMERIKOS VOGTOS ELEKTRONIKOS

■ WASHINGTON, D.C. — Po-šė, kad neišvežtų uždraustas iš- 
pįežiųs Jonas Paulius-.IŲ pri- vežti elektronines mašinas. So- 
ėinęs sekretorių Aleksandrą. M. 
Haig Jr. Romoje, pareiškė, kad 
jis pilniausiai pritaria JAV poli"- 
tikaį Salvadore. Į ką panašu, 
kad vedant kitokią politiką, Sal
vadoras pateks į komunistų ran
kas, kaip jau pateko kitos vals
tybės, pareiškė sekretorius A.- 
Haig, siųsdamas telegramą po-

vietų lėktuvo kapitonas atsisakė 
atiduoti reikalaujamas prekes. 
Rusai tvirtįtoc. kad lėktuve nėra 
jokių prekių,' kurios neturėtų 
leidimo išvežti. Pasienio sargai 
pareikalavo parodyti leidimą ir 
prekes. Sovietų lėktuvo vadovy
bė atsisakė tai padaryti. Pareiš
kė, jog tai yra labai didelis ne-

piežiui po trečiadienį įvykusio i pasitikėjimas.
pasiKė^inimo. BękretojTĮis llaig, Amerikiečiai pranešė Sovietu 
jais budamaa kalal.fap, palm- M ,Iėktuvas;

skris,- kol -amerikiečiai nepatik
rins. Ginčas įkaito, o tada 35 
amerikiečiai rusams pranešė, 
kad dabar jie iškrės ne tiktai lei- 

kpmiteto nariams, kad Kuba ir ( dimo neturinčias dėžes, bet ir yi- 
vėl pradėjo gabenti ginklus Į są lėktuvą. -Rusas kapitonas ir 
Vidurio’ / Ameriką./ Lėktuvais Įgulos nariai labai griežtai pro

suos pristato Salvadoro ir Gva- testayoį bet viš. privalėjo išeiti 
iš lėktuvo, o amerikiečiai jį ge
rai iškrėtė, šis Įvykis labai ne
patiko Maskvai. Rusai paskelbė, 
kad amerikieičai Įsiveržė į Sovie
tų lėktuvą, sugadino’ vairavimo 
maišnas ir pavogė rusams pri
klausančias prekes.

Am^gkieęiaL išsivežė Žalias,

tėmalo maištininkams.. Valsty
bės departamentas turi žibių, 
kad ginklų gabenimas prasidėjo 
pirmomis gegužės dienomis. 
Sekretorius nurodė,* kad‘ginklų 
gabenimo j Vidurio Ameriką di
džiausias organizatorius dabarti
niu metu A’fa Kubos-diktato- 
rius Fidęl ,£astto.;J;?-L & 
, Sekretorius Haig .primulę už
sienio . ko’miteto ' n'aridnI|;< jjcad 
ginklai - pinniartsia’ galiami j' dimo;Cšis^bnfliktąs rusais 
Nikaragvą, o iš ten .jįjįllajnąke
liais per sieną gdbeĄarni į ;S>1- 
vadorą. Komiteto- nariai: norej o 
patirti,; ar <negalima Nusitarti su 
Gvatemalos vyriausybe,.kad -tas 
ginklų gabenimas būtų sustab; 
dytas. Sekretorius Haig atsakė, 
kad reikalas gal būtu galimas,

sai neturėjo tęis^įįišvežti. Jos* 
buvo vogtos, ir vežamos be lei-

taip lengvalAhesiba£g&. J^. turės 
įtakos įtolimesnį-Susisiekimą.

— Niujofkan buvo-, atgaben
tas dr. A. Sącharovo filmas, pa
darytas kovo <24 d. jo bute Gor
kyje. .J&turias iįęišaiškintas fil- 

_ _ mo jUosfetespax^’Xp, slapta išga-
bęt tam -negalima palepinti1 benti iš Sovietų Sąjungos, šiuo
Gvatemalos vyriausybės-  ̂labai 
žiauraus elgesio su krašto gy
ventojais. Pagrindinių žmogaus 
teisių gerbimas palengvintų vi
sus santykius ir būtų galima 
viską greičiau Įgyvendinti.

Pats nemaloniausias dalykas 
praeitą trečiadienį įvyko Dulles 
aerodrome. Sovietų lėktuvd. va
dovybė neprisilaikė susitarimų 
ir priimtų tarptautinių taisyk
lių. Sovietų trafiko administra
toriai privalėjo neimti leidimų 
neturinčių elektroninių mašinų. 
Atsakingiems Sovietų transpor
to pareigūnams buvo priminta, 
kad be leidimo elektronikos ma
šinų negalima išvežti. Sovietų 
pareigūnai nekreipė dėmesio į 
įspėjimus, bet slaptai įgabenu 
išvežti uždraustas mašinas.

Prie Sovietų keleivinio lėktu
vo Washingtono aerodroman 
atvyko pasienio sargai ir papra-

filmu. Sacharo’vas ragina lais
vojo pasaulio mokslininkus boi
kotuoti Sovietų Sąjungos moks
lines konferencijas' imtis kitų 
priemonių, kurios Sovietų Są
jungoje užbaigtų politinę, prie
spaudą. Jis taipgi nusiskundžia, 
kad KGB agentai iš jo atėmė 
rankraščius, žurnalus ir netgi 
užrašų knygutes su jų ištrau
komis.
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PABĖGĘS TIKNUINIS TURKAS FANATIKAS -

ROAĮjAt, Jlalija. — Popiežius 
Jonis?jpalduis. II, trim kulkomis 
įstfžėislas tarp: Romos pašto įstai
gos ir bazilikos, buvo nugaben
tas i/geriausią Romos ligoninę, 
sukjriesti’ gydytojai specialistai 
ir ji'radėta skaudi operacija.

/Pradžioje gydytojai nustatė, 
kad teroristo kulkos nesužalojo 
gyvybinių popiežiaus organų. 
Viena kulka buvo įsmigusi Į 
petį, antroji buvo įsmigusi j 
krūtinę, o’ trečioji— į vidurius. 
Operacija tęsėsi ištisas keturias 
valandas.

Gydytojams pavyko surasti 
visas tris kulkas, jas ištraukti 
ir' susiūti sužalotus vidurius.

Po operacijos popiežiaus tem
peratūra buvo truputį pakilusi, 
liet mažai. Gydytojai labai pa
tenkinti operacija. Popiežius 
lengvai kvėpuoja ir ramiai ilsisi.

Popiežius vėliau teiravosi, kas 
ir kuriais sumetimais norėjo jį

JAV RIMTAI ĮSPĖJO 
KREMLHl—

BRIUSELIS, Belgija. - 
bandykite vartoti jėgos 
voms tautoms ir nepriklauso
moms valstybėms užimti, — va
kar Belgijos sostinėje pareiškė 
JAV krašto apsaugos sekreto-, 
rius Caspar W. Wenberger,.--— 
Jau praėjo" tie laikai, kadą% So
vietų Sąjunga galėjo grobti ne
priklausomas " -valstybes, nesiti
kėdama jokio atsakymo iš Va
karų. , - /

Ae- 
lais-

nušauti. Jam buvd pasakyta, 
kad prieš jį kėsinosi turkas, ti
kybinis fanatikas. Jis už žurna
listo nužudymą turku buvo su
imtas, padėtas į kalėjimą. Jam 
buvo ruošiama byla, bet jis bu
vo kitų fanatikų mahometonų 
išlaisvintas iš kalėjimo, slapstėsi 
ir pabėgo į užsieni. Savo vieš- JAV krašto apsaugos sekretb- 
bučio kambaryje jis palikęs raš- rius, pasitaręs su suvažiavusiais 
tą, kuriame sako, kad jis nušo-į šiaurės Atlanto Sąjungos vals- 
vęs popiežių už bendradarbiu- tybiu krašto apsaugos nnniste- 
vimą su amerikiečiais ir. rusais/ rials ir gą^ęs. tikslias žinias apie

PANEIGTI GANDAI APIE AMERIKOS 
PASIŪLYMĄ LIKVIDUOTI KRIZEI

PREMJERAS BEGINĄS TVIRTINA, KAD SIRIJA 
' RUOŠIASI PULTI IZRAELI • f ;

JERUZALĖ. — Amerikos pre- ——=— 
zidento specialus atstovas Philip 
C. Habib, palaikydamas asme
nišką ryšį važinėjimu tarp Jeru
zalės, Damasko, ir Beiruto, daro 
pastangas likviduoti susidariu
sią Izraelio ir Sirijos krizę. Sa
vo kelionių rezultatų jis neskel
bia. Krizė kilo, kai Sirijos ka
riuomenės daliniams Libane bu
vo atvežtos Sovietų gamybos 
priešlėktuvinės raketos, Ameri
kos žinomos SAM vąrdu.

Pastaruoju metu' buvo pa
skelbta neoficiali žinia, kad at 
stovas Philip C. Habib pasiūlė 
Sirijos prezidentui Amerikos są
lygas susidariusiai krizei likvi
duoti. Pagrindine sąlyga laiko
ma, kad Sirija atšaukia iš Liba
no’ visas priešlėktuvines rake
tas, gi v Izraelis suspenduoja 
žvalgybos ir kovos lėktuvus, 
naudojamus prieš palestiniečių 
partizaną stovyklas bei įsitvirti
nimus ir pozicijas.; Bę to, Sirija 
atitraukia savo dalinius 
SanninT kalnų srities, esančios 
šiaurės" rytuose nuo Beiruto, gi 
krikščionių falangisjų 
pasjĮraukiariš Zahlės miesto bei

POPIEŽIUS GAUNA ŠILTAS 
UŽUOJAUTAS

WASHINGTON, D.C; — Iš 
viso pasaulio Vatikano kancelia
rija gavo labai daug užuojautos 
telegramų. ”

Washingtone buvęs kardino
las C.aseroli, patyręs apie popie
žiaus nelaimę, tuojau rengėsi 
išvažiuoti į Romą. Jis turėjo 
progos išsitarti su prez. Reaga- 
nu apie pasikėsinimą prieš .jį 
patį. Kardinolas Caseroli paėmė 
prezidento asmenišką laišką po
piežiui. Jis ragino' popiežiui ne
nusiminti, linkėjo sveikatos ir. 
kantrybės.

Be prezidento Reagano, po
piežius gavo labai šiltą užuojau
tą iš Lenkijos vyriausybės. Visi 
vyriausybės nariai labai pasipik
tinę pasikėsintojo veiksmais ir 
silpna popiežiaus apsauga.

Popiežius gavo labai daug
nuo J užuojautų iš Vokietijos, Pran- 

- cūzijos, Anglijos. JAV, KanadCs, 
i Pietų Amerikos, Afrikos ir Azi- 

mihcija jos.

esančių prie Sirijos • NAUJA TtYLA KOLA
BORANTUI

ritis, pasitaręs su suvažiavusiais

riaiš ir ga^s. tikslas žinias apie 
norinčiais išnaiknti musulmonus.; Soyįrių .^dįpvy|^ė$;.. jėgų
Jis prisimena kryžiaus karus ir 
musulmonams padarytas skriau
das. Turkų valdžia suimtąjį no
rėtų gauti ir teisti.

— Gallupo Tyrinėjimų Instf- 
tuto duomenimis trys iš keturių 
amerikiečių pritaria prez. Rea- 
gano ekonominei programai. 
Devyni iš dešimties sako, kad j 
dabartinė ekonominė politika f _ , 
nuvestų į di lėlės problemas.

KALENDORėLIS

.z

76-ojo skyriaus, Detroite, 1981 m. valdyba ir nariai. Iš kairės j dešinę sėdi sek- 
ir kasininkas Vladas Stsškus, narė Viktorija Staskevičienė, šv. Antano para- 

vicepirm., narys 
Sekančioje eilėje:

koncentravhną centro ir pietų 
Europos valstybių pakraščiuose, 
rimtai įspėjo Kremlių;

Visi Belgijon ŠnivaŽfaX%' kari? 
ministerial prižadėjo padėti 
JAV -apvaldyti rusus, jeigu jie 
bandytų prasiveržti į Artimuo
sius Rytus ir prieiti prie naftos 
versmių.

— Kaip rusai reaguos Į tokį 
nutarimą? — paklausė laikraš
tininkai. S.krelorius Weinber
ger nežino, bet geriausia, jeigu 
rusai suprastų, kad vienapusiški 
jų veiksmai nebus palikti be 
sakymo.

at-

Gegužės 15: Sofija, Jonas Sa- 
lietis. Daina, Nortautas.

Saulė teka 5:32, leidžiasi 8:03.
Oras šiltesnio^protarpiais lis.

BALFo 
rotorius 
pijos klebonas kun. Alfonsas Gabonas vicepirm., narys Antanas Grinius, revizijos ko
misijos narys’Antanas Sukauskas. Sekančioje eilėje: finansų sekretorius česys ša- 
deika, skyriaus pirmininkas Alfonsas Juška, narys Antanas Norus, parengimo vadovė 
Ona įadeikicrfė, narė Irena Laurinavičienė, valdybos narė Česlovą Pliūrienė, vicepirm. 
Lidija Mingėlienė, narė Bronė Sukauskienė, narė Elena Juškienė ir narys Vincas Ta
mošiūnas. (Trūksta vicepirm. Rdmo Macionio, valdybos nario Kazimiero Sragausko, 
Antaninos Jonynienės. revizijos komisijos, nario Antano Vaitėno ir BALFo direktorių: 
Rožės lUžaftskiTttės bėl Jurgio ALklilos ). . (K. Sragauskd nuotrauka)

DUOS PREZIDENTUI 
DAUGIAU GALIOS

J WASHINGTON, D.C. - Se
nato užsienio reikalų komitetas, 
vadovaujamas senatoriaus Ch. 
Percy, ketvirtadienį svarstė pa
siūlymą duoti prezidentui Rea- 
ganui daugiau galios Afrikos 
reikalams spręsti.

Dabartiniu metu Kongresas 
yra pravedęs įstatymą, drau
džiantį prezidentui teikti para
mą Angolos gyventojams, kovo
jantiems už krašto nepriklauso
mybę. Už galios davimą pasisa
kė 10 posėdyje dalyvavusių ko
miteto narių, tuo tarpu prieš pa 
sisakė tiktai penki.

Iki šio meto JAV nesikišo į 
Angolos vyriausybės reffcalus. 
Valdžią pagrobė komunistai, ga
vę Kuboje apmokytu* karius ir

pasienio Bėkaa slėnyje, šias sri
tis užima Libano kariuomenės 
daliniai

l-^įiipjC. 1 labili, pasimatęs su 
Lriyrfna gi'eziiientu Elias Šarkiu 
ir su juo-kalbėjęsis dvi ir pu^c 
valandos, korespondentams pa- 

nieko jums neturiu 
pasakyti’*; Jis taip pat nepatvir
tino, nei paneigė minimo Ame 
rikos pasiūlymo. *

Tačiau Izraelio premjeras M. 
Bęgih ^pareiškė, kad tokio Ąjne 
rj-kps jjasiūlymo visai nėr;j ir vi 
sa^TnTtSl'macija apie tai yra klai
dinanti. Izraelis ir toliau laikosi 
savo pozicijos, kad SAM bateri
jos turi būti iš Libano išvežtos, 
o Izraelio lėktuvai ir toliau pa
lieka sau teisę skraidyti šio 
krašto erdvėje. Sirija ruošiasi 
karui su Izraeliu: ji siunčia vis 
daugiau kariuomenės ir daugiau 
SA-.V1 baterijų. Bet gi Beginąs 
tikisi, kad šiame konflikte bus 
rastos taikingos išeitys.

Ketvirtadieni radijas prar--ė, * 
kad SAM sviedinys numušė Iz
raelio lėktuvą virš Libano teri
torijos* JAV atstovas Philip C. 
Hahftj išskubėjo iš Damasko į 
Jeruzale. '

JACKSONVILLE, N.C. (AP) 
— Kariškas teismas vasario mė
nesį rado kaltu Marinų pfc. Rpb- 

I ert R. Garwood kolaboravimu 
įsu priešu Vietnamo kare. Nuo
sprendi jis apeliavo ir dabar yra 
psichiatro priežiūroje. Tačiau 
8 metų mergaitės tėvai iškėlė 
jam teisme bylą už jos panau
dojimą neįprastam lytiniam ak
tui ir pasikėsinimą išprievar
tauti. ’ ''

Michael J. Gallen Jr. Šeima 
lapo draugiška marinui, išbuvu
siam Vietname 11 metų. Praeitų 
melų rugpiūčio 7 d. jis savo ma
šina nuvežė jam labai draugiš
ką mergaitę į krautuvę ir nu- 
pirko ledų, o vėliau nežmoniš
kai su ja elgėsi ir norėjo išprie
vartauti. Gydytojas ir liudinin
kai mergaitės kaltinimą patvir
tino. Jį teisia Jury teismas iš 
8 vyrų ir 1 moterų.

Garwood kaltę paneigė ir pa
reiškė, kad jis minimą dieną 

( nurodomoje vietoje nebuvo, ta* 
ėiau liudininaki jį ten matė.

PAKELTA ELEKTROS
—-Buvęs viceprezidentas Wal

ler Mondale ir buvęs senatorius 
Jam:s Gierson įsteigė advokatų 

 

organizaciją kovv|i;|u preziden 
fu panaikinti 

ariją.
to Ileagjno pw 

Legal ^Service Xi

— fcetvirtadi*rtf auk'.o uncija 
kainavo $182.

CHICAGO, Illinois. -- Fede
ralinės valdžios leidimu Com
monwealth Edison In ndrovė va
saros sezonui pakėlė 20 nuošim- 

j cių elcktrosKainą. Vidutinis na
mų savininkas, mokėjęs virš 32 
dolerių, turės mokėti Mrš $39.

Daugiausia elektros sunaudo
ja šaldytuvai nevalytais filtrais. 

;Juo$ reikia valyti kas 30 ar 60 I
dienų. Oro šaldytuvus (vėsintu-

iš Rusijos atvežtus tankus. Ku
biečiai išnaikino opoziciją, bet 
krašto nenumalšino. Visą laiką 1 vns) naudoja du trečdaliai šei- 

pačioje Angoloje ėjo kovos. Į 
Prezidentas norėtų padėti An-!

golds demokratams paimli vy
riausybę. Tada būtų apsaugotą teismas pripažino lenkų ūkinin- 
Namibija ir Rodeziją. . kų. unijas.

mu.

— Praeitą antradienį Lenkijos
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..KANADOS VYRESNIO AMŽIAUS LIETUVIŲ
GLOBA

x Šiuo metu Kanadoje gyvena 
apie 25,300 lietuviu, daugiau
sia susitelkusiu Toronte, Mont 

, JFcalyje ir Hamiltone, kurių 
daugumų sudaro vyresnio am
žiaus žmonės ir dalis jų jau 
dabar reikalingi globos ir prie
žiūros. Todėl reikalinga tam 

’ tikslui organizacija ir atatin-| 
kami namai.

Lietuvių Namu valdyba jau 
prieš 3 metus pradėjo planuo
ti Pensininkų Namus, pradėjo 
sklypo užpirkimų

Šiuo metu, po daugiau kaip j 
inetų darbo ir tyrimų, Lietu-1 
vių Pensininkų Klubas, įsikū-j 
res Lietuvių Namų patalpose,! 

’ netrukus pradės šio didžiulio| 
projekto vykdymų.

Naujasis Pensininkų Klubo} 
pastatas susidaro iš 112 butų J 
dviejų patalpų lietuviškoms 
verslo įstaigoms, didelės spor-f 
to salės ir kitų patogumų. Ten’
bus senjorų centras, kuriame

KAI KURIEMS VYRESNIO AMŽIAUS ASMENIMS 
REIKALINGA PALYDA

Aš priklausau kelioms se
njorų draugijoms. Nors man 
dap liko keli metai, kol išeisiu 

’••polisin tačiau atjaučiu tuos 
pensininkus, kurie visa gy
venimą dirbo įmonėse bei iš

daigose, mokėdami didelius 
Soc; See., federalinius bei val
stijų mokesčius. Kai kurie vy
resnio amžiaus asmenys pasi
liko bevaikiais, bet niekad ne
siskundė. Dabar jie pasiliko 
vieni ir ligoti.

Minimi asmenys neprašo 
viešosios pagalbos ar maisto 
kortelių. Jie yra išdidūs. Jie 
per savo gyvenimą bendruo
menei daugiau davė, negu iš 
jos gavo. Taip, tie geri pasenę 
žmonės dabar yra jaunimo 
bei plėšikų užpuolami, apiplė
šiami bei nužudomi šie nelai
mingi pensininkai yra reika
lingi mūsų plačiosios visuo

menės pagalbos.
P r i si mi n t i n a, kad G h i c a go j 

viena 81 metų amž. pvnsinin- 
kė eidama į autobusų, jaunuo

lio buvo užpulta pertrenkta 
e žemėn ir iš jos buvo pagrobta 
; piniginė, ši senulė dabar po 

tokio sužeidimo, sunkiai pa
eina. Jūs galite gerai į si vai z- 

— duoti, kad į maisto krautuvei 
._ jai nauciti yra sunku ir pavo-’ 

jmga. Jai yra būtina >eniorųi 
palydos tarnybos pagalba, kas 
ją apsaugotų nuo pakartotino 

^Tižpuolinio.
Tokiems vyresnio amžiaus 

" senjoram reikalinga palyda i 

IT’S AMAZING

FOCmTA LATlM

MEAKMMG “WH.C
RfVJARO* ..S'MCT

DAVS <
'THEY |
GiVBN GOOD M
CH1VD0EM AS

for

X HS RAPO VįURUHG of A windmill 
CWJSE0 TbRBUL&CH’ ftl* "MAT
WeNCMLD ZOO? OFF A B ARM
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EMOUiSH fVfcS, 
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2 Mafoą 9us«e$ 
L, IX S. A.

Formation of vTam.....IS So
LW2GE ^crr Tpr u-s. C^PlTOL 
Could BE SviFLlEReo

bus galima rasti reikalingų pa 
iogumų ir reikalui esant glo
bos.

šio projekto iniciatorius, 
Pensininkų Klubo pirmininkas! 
J. Karpis prašo bendruome-! 
nės moralinės ir finansinės pa 
ramos.

Lietuvių Namų valdyba pir_i 
moji paskyrė $10,000 šiam j 
projektui įgyvendinti $10?000; 
paskola.

šių patalpų statyba prasidės 
gavus galutinius Kanados fe
deralinės ir porvineijos val
džios patvirtinimus.

❖ sje *

+ Kanados Lietuvių Namų 
Gedimino Pilies Menėje kiek
vieną pirmadienį 7 — 8:30 v. 
vak. vyksta moterų mankštos j 
pakos. Mokytoja- Indė Paškau-i 
skienė, kuri prieš metus su 
savo vyru atsikėlė iš Chica- 
gos.

(‘‘Laisvoji Lietuva“);

transportaciją, pas gydytoja 
ar į krautuvę. Daugelis žmo
nių žino, kokius seniorai turi 
sunkumus į minimas vietas 
patekti.

Nežiūrint iš kokiipfbndų bū 
tų išlaikoma seniorų palydo
vų tarnyba, ji būtina Chicago- 
je įsteigti; Tenka pasakyti, 
kad mes visi viena diena pa-j 
senėsime tai ir mums reikės! 
pal ydos į autobusų, pas gydy-; 
palydos į autobusą? pas gydy- 
jiirkti.

—Ethele E įsus 9
x Pietvakarių rezidente

SOCIALINĖS APDRACDOS 
IŠMOKOS BI S ŽYMIAI 

SUMAŽINTOS
Atstovų Rūmų narys Martin 
F. Rua'.so įspėjo dėl biudžeto 

sumažinimo
Prez. Reagano adminislra- ■ 

cijos paruoštas biužeto suma
žinimas, smarkiai paliesiu vy
resnio amžiaus žmones, -- pa
sakė kengresmanas Martin A.i 
Russo (D., iš 3-šio dislrikto). 
M. A. Russo savo pareiškimų 
padarė sen jorų susi rinkime į 
praeitų šeštadienį.

Atstovų Rūmų narys M. A.į 
Russo kalbėjo Senior Adviso-j 
ry Citizens Group susirinkime) 
Si. Xar*vr kolegijom 37(M) TV. į 
103rd St., patai pese.

Atstovas M. A. Russo >ušauJ 
kė šį susirinkimą, kad infor
muotų apie Sodai Security be J 

hefitus (išmokas) ir Būtųjų 
Rftmų konferenciją dėl vyres
nio amžiaus žmonių, kuri 
įvyks šių inetų pabaigoje.

Atstovo M,A. Rus$o turimo
mis žiniomis, apie 4 bilijonais 
dol. būsiąs sumažintas Social 
Security biudžetas. Preziden
to Reagano rimtos biudžeto 
sumažinimo problemos palie- 
siauėios vyresnio amžiaus žino 
nes ir nedarbinguosius, pabrė
žė atstovas M. A. Rus^o.

F. Tercija

JŪS KLAUSIATE, ;
MES ATSAKOME

KL. Paskutiniu metu akinis 
susilpnėjus, vis sunkiau “įkir
sti“ į spausdintą žodį. Nese
niai skaičiau “Naujienose“ 
kad Sūduvos knygų leidykla 
išleido garso kasetes įvairio
mis temomis. Norėčiau įdomės 
nes garso kasetes pasiklausy-1 
ti. Malonėkte pakelbti jos ad
resų. Pen. J. B-nis

i

ATS. Sūduvos garso kasečių 
vadovybės adresas: V. šulai- 
tis, 7411 Dunbarton Ave., Los 
Angeles, 90045. j

* X *
Vitaminas Q gali dalinai, 

skausmus sumažinti
KL. Prašau pasakyti mani 

apie vitamino jC poveikį į gy-1 
dvma nuo asmos? Iš ankto d ė- ■ 
kojų. Ema

ATS. Tuo reikalu dr. G. Ti
mothy Johnson, M.D. sakoj
kad nuo seniai žinoma, jog tie 
asmenys, kurie turi C. vitami
no organizme nedateklių, gal
vos skausmus, gali pasitaisyti 
nuo tos ligose jei tą trūkumų 
pašalins. Siūlo paimti ekstra 
vitamino C^ kas ypač padeda 
asmatikams. Iš tikrųjų tyri
nėjant C vitam., buvo įrodyta, 
kad tie ligoniai, kuriuos palie-< 
tė chroniška broncho-konst-: 
rukcija arba asma, kai kuriais 
atvejais tokie asmenys paro
dė pagerėjimą, kai jie tą vita
miną pagal gydytojo nurody
mą naudojo To gydytojo sam
protavimu, visdėlto visas sub
jektas reikalauja ateityje dau 
giau studijų, prieš tai, kad gy
dytojai galėtų rekomenduoti 
didesnį kiekį vitamino C as
matikams. į

KAIP TELEVIZIJOJ
Kunigas paklausė mažos mer

gytės, kaip jai patiko jos pirmo
sios komunijos pamaldos.

“Muzika buvo graži“, ji atsa
kė pagalvojusi, bet tie komercia- 
lai per ilgi’'.

Mokytojas, užtikęs mo
kykloje bekortuojančms moki
nius ii* vienų pagavęs, gerokai 
aptąsė jam ausis.

— Ar žinai už ka ? įtū
žęs klausia mokytojas.

Taip, žinau, abiliepė 
mokinys, — kad bereikalo iš
ėjau karalium.

RAMUNĖ TRIČYTĖ — GABI IR DARBŠTI STUDENTĖ
Loyola universitete žurnalistiką studijuojanti Ramunė 

Triėytė už parodytą ypatingą pažangumą moksle gavo iš 
universiteto dekano (dean) specialų meniškai pagamintą pa
žymėjimą, kurį įrėminusi ji laiko savo darbo kambaryje. Dalį 
pradiniam kursui reikalingų užskaitų ji gavo dar besimoky
dama Marijos aukšt. mokykloje.

R. Triėytė yra pasiryžusi žurnalistiką užbaigti žymiai 
greičiau ir sutaupyti bent vienerius metus laiko. Sąlygoms 
ii- sveikatai leidžiant, vėliau ji numato studijuoti dar ir tei
sės mokslus.

Nebodama didelės mokslo naštos. Ramunė sugeba su
rasti laisvesnio laiko įsijungti į lietuvišką visuomeninę veiklą 
ir stengiasi visur, kur tik gali, padėti. Tokia dukrelė yra

• . Washingtonas, D.C.— 
Reagano administracija

. skaičiuoja, kad panaikinus vi- 
į suomentnių darbų ir profesi
nio pasiruošimo — “SETĄ“ 

i programą, pagal Komnepsaci- 
i jos įstatymą, apie 200,000 žmo- 
| irių pretenduos gauti bedarbių 
pašalpą. Todėl Washington© 
administracija prašo Kongre
są paskirti papildomai 245 
mil. dot. bedarbių pašalpoms

■ mokėti.
Darbo sekretoriaus pava- 

( duotojas Albert Angrizani AL 
Į stovų Rūmų pakomiletui pra
nešė, kad šiuo metu pagal^SE-

didelis džiaugsmas ir paguoda tėvams, ir viltis lietuviškai 
išeivijai. — eJ

^IDĖMĖTINA DIRBUSIEMS VOKIEČIŲ ĮMONĖSE |
BEI ĮSTAIGOSE ASMENIMS

Soc. See. Administracija Kreipinntis į gj’venamos vieJ
praneša, kad remiantis JAV_ 
biu susitarimu su Vakarų Eu
ropos valstybėmis, kiekvienas 
pabėgęs, ištremtas a p dėl kitų 
priežasčių karo metu atsiradęs 
Vakarų Europoje ir dirbęs jo
je bet kokį darbą, neatidėlio.Į 
jant turi keriptiš į artimiausią 
Soc .Seec. ofisą ir ten užpildy-! 
ti prašymą.
Vakarų Vokietiją liečiąs pra

šymas vadinasi: Application 
fop Benefits under the Federal: 
Republic of Germany — U. S. 
International Social Security 
Agreement, Fojrm — SSA 39*7 

-•— West Germany.
Italijoje di rbanci ų j ų p a rci š- 

kimo forma turi kitą numerį.

SUSITIKĘ DU MILIJO
NIERIAI

— Tu pardayiiirji laikraš- 
čiu.*; ir esi surūgęs. Nebūk nu
siminęs: Prieš 20 metų ir aš 
pardavinėjau laikraščius gat
vėse, o <iabar taria milijoną 
dolerių. j >

— Prieš 20 melų aš hlrė- 
jaii du milijontis dolerių, o 
dabar pardaFiUėju laikraš
čius

* « •
SCJULLERKt SĄMOJUS

Kai žymusis- vokiečių poe
tas E. Schiller nuAėsi skam
binti arfa, kartų jo buto kai
mynas piktokai jam pasa
kė:

_ _ Tamsia skambini kaip 
Dovvdas lik ne taip ge-|

. *rai.
J tai poetas jrfm atšakė:

O tamsta kalbi kaip SaJ 
amoim>, lik ne taip gud-j 
riai.

TA“ programą dirbo 307,000
- asmenys. Kovo mėn. pabaigoj 
j je šis skaičius sumažėjo ikil 

285,000, o vėliau kiekvieną mė

20% WELFARE PAŠALPŲ 
GAVĖJŲ BUS IŠBRAUKTI

IŠ SĄRAŠŲ 1
Washingtonas, D. C.— Prez. 

Reagano administracijos aps
kaičiavimu, apie penktadalis 
Welfare pašalpų gavėjų vieno
kiu ai’ kitokiu būdu bus pa.

I iesti šios sistemos reformos. 
1 Kai kure šelpiamieji nustos 
{ šios įstaigos pašalpų. Kitiems' 
i — pašalpos bus sumažintos.

Šiuo metu Welfare pašalpą 
šiame krašte gaunančių skai- 

? čius yra 38 mik šeinių. Dau- 
; giau negu 400,000 šeimų atei
tyje negau pašalpų, ir apie 
60,000 šeimų pašalpos vieno

kiu ar kitokiu būdu bus su_ 
j mažintos, i ,

tos Soc. Sec. ofisą, reikia turė-I 
ti įradončiūš dokumentus: Į 
įsakymą, raštą, pažymėjimą 
jy - -

Almėtą formą užpildžius,! 
galima gauti išdirbto laiko V. 
Europoje kreditus, kai asmuo 
išeina pensijon arba jau esant 
pensininku. Tuo būdu galima 
padidinti išdirbtojo laiko ket
virčių skaičių, pagal kuriuos 
šiame krašte apskaičiuojama 
dirbančiojo pensiją, jos didu- 
Smulkesnių žinių galite gau

ti artimiausiam Soc.Sec. ofise, 
arba pas Socialinio Klubo rei
kalų vedėja A. Čepulį, 3259 S. 
Halsted St., Chicago III. Pet 
mas.

PIRMOJI MOTERIS
Kunigas per tikybos pamoką 

klausinėja pirmojo skyriaus mo
kinių apie pasaulio sutvėrimą.

— Na, o dabar, vaikai, kas iš 
jūsų gali pasakyti, kaip vadi
nosi pirmoji moteris? Gal tu. 
Ievute, žinai?

Ievutė atsistojo ir tyli.
Pasirodo, Ievutė nė suprati

mo neturėjo.

— Na, pirmosios moters var
das buvo toks pat, kaip tavo! 
— sako kunigas.

— Kavaliauskaitė?! — nuste
busi apsidžiaugė Ievutė.

MUZIKALUS ŠUO
Tėvas turėjo sūnų, kuris mė

go smuikuoti, ir šunį, kare 
vos smuiką išgirdęs p'radėdavd 
staugti,

“Ar tu- negali griežti ką įtars 
lokio, ko tas šuo neifioka akom
panuoti?” ncbeapsiklausydamas. 
sušuko tėvas.

♦ ♦ ♦

RAMINANTI ŽINIA

V andenyje pakilo audra. Prie 
kapitono pribėgo persigandusi 
keleivė ir šaukia:

— Ar tiesa, kad šioje vielo
je vandens gylis siekia 1,000 
metrų?

— Ne, tik 470.
I^abai ačiū, o aš taip bi

jojau!

FANAIKINAMA PROFESINIŲ DARBŲ “SETA”
PROGRAMA

Prez.. nesį sumažėsią po 47,033. as. 
ap-i menų.

..Toliau sekertoriaas pava
duotojas pareiškė, kad šio 
prezidento administracija nu
tarė “SETĄ“ programą likvi
duoti, pažymėdamas, kad ji 
neatitinka savo paskirčiai. 
Svarbiausiu uždaviniu turėtų 
būti profesis paruošimas toli
mesniam ir naudingesniais 
darbui.

Vietoj šio uždavinio, ši “SĖ
TOS“ programa išsigimė į sa
votišką valgyklėlę, kuri su
teikia bedarbiams galimybę 
vienerių metų laikotarpyje 
gauti uždarbi, atliekant mažos 
vertės darbus ir jokio pasi
ruošimo neįgyjant.

Pr. FabiJonaiti

New Yorko valstijoje ben- 
. dras pašalpą gaunančiųjų as- 
. menų skaičius bus mažesnis, 
negu jų yra visame krašte. Iš 
364,000 pašalpų gavėjų, ne
teks pašalpų apie 15,00 asme
nų. Apie 19,000 pašalpų gavė
jams pašalpos bus žymiai su- 
inazmtos.
New Jersey valstijoje iš 145,- 

000 Welfare pašalpų gavėjų, 
apie 12,000 šeimų pašalpos bus 
gerokai sumažintos.

Connecticut valstijoje pašal
pų neteks 8,000 šeimų ir 3,800 
šeimoms pašalpos bus gerokai 
sumažintos. Šiuo metu Connec
ticut valstijoje Welfare pašal
pų gavėjų yra'45,000 šeimų.

Pr. Petitas

Rūstaus metalo'"sukas ratai 
dulkėti, purvini.
Trumpa diena, su saule ir su rytu, 
begarsiai praeini.

. Įsisuka svajonė tarp grandinių — 
daina suskamba neišakomai kimi. 
Tarp ūžesio mašinų metalinių 
svajonėse paskęst imi.
Iškyla miestai, lygumos sapnuotos, 
Taurakalny karaliais vėl žaidi. 
Baltutės .sniego pilys paauksuotos 
ir Užvingio šilai nakty juodi.
Tyliai ištrauki sulankstytą lapą 
svajones ii' sapnus ir Vilnių užrašyt, 
ir paslaptis visas kur slepia 
begalio ilgesnio širdis.
Bet sutraška ir krinta grindys...
Rūstaus metalo ratai vėl iškyla 
dulkėti, purvini . . .
Svajonės mirštančios begarsį šauksmą 
grandinių lūžime girdi.
Ir praslenka šešėliai tamsūs 
auksinių dulkių alkani.
Trumpa diena, su saule ir su rytu, 
begarsiai praeini.

(Iš Sūduvos išleisto Algimanto Pagėgio 
eilėraščių rinkinio ELEGIJOS)

2 _  Naujienos, Chicago, 8. UI
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Clevelando Lietuvių Namai ir Lietuvių
Amerikos Piliečių Klubas,

akcininkaiLietuv’ų naujieji namai Cle- 
velande buvo atidaryti 1973 
ųietais rugpiūčio mėn. 19 d. Na
mų adresas — 877 East 185 
Street, Clev. OH. 44119.

Pastatas iš oro ir iš vidaus 
puošniai atrodo. Pirmame aukš
te yra Lietuvių klubo baras, 
“Gintaro” restoranas, virtuvė, 
rastinė ir išnuomotos patalpas 
verslo įsta'goms. Antrame aukš
te didžioji salė su scena, baru, 
virtuve ir kt. Apačioje didelė 
salė parengimams, Čiurlionio 
ansamblio kambariai, direkci
jos posėdžių kambarys, jaunimo

bariai.
šiuose nariuose nepertraukia

mai vyksta uisbkeriopa lietuvis 
koji veikla, j Sunku išsivaizduoti 
kas būtų jeigu mes tų namu ne
turėtume- 1971 met. gaisrui su
naikinus senuosius ’ lietuvių na
mus Superior gatvėj, naujoji 
lietuvių bendrovė pasivadinusi 
“Lithuanian Village, Inc.” ėmė
si darbo organizuoti naujų na
mų statybą, bet jau kitoje vie
toje, nes senoji vieta su visu ra
jonu perėjo kitokios spalvos gy
ventojas. Tuo kūrimosi me
tu L. N. bendrovei vadovavo 
šie asmenys: J. Stempužis — 
pirm., Z. Dučmanas, St. Mačys, 
£». Staškūhas, J. Mals k i s, J. Švar 
<fes, V. Vinclovas, John Apano 
\5ch, Pr. Stempužis, Ernest Ša
mas R- Kudukis ir St. Lukas.
■? Naujų namų Idėją visuomenė 
Stipriai rėmė, nes reikalas buvo 
visiems aiškus, kad ir “namai 
pragarai, be namų negerai”.
> Pradinį namams statyti kapi
talą sudarė: gauta suma už ap
draudimą sudegusio pastato, Lie 
tuvių klubo įnašas už nupirktas 
namų akcijas ir paskola, parduo 
to (anksčiau nupirkto) pastato 
pelnas ir banko paskola. Direk
cija stipriai išvystė akcijų plati
nimo vajų. Per pora metų buvo 
^.rduota apie 7500 akcijų, ku- 
IŠas nupirko netoli 800 asmenų 
if 26 organizacijos.' Akcijų kai- 
na pradžioje buvo $25, vėliau 
I-$27.

1980 <n, gruodz o men. 31 d.:
Akyvas — Pinigai, indėliai, i 

dcLi oriai.. • $46,573. —
žemė, pas'atas, ji engimai ir 

kt... $312,936.
iš viso $359.514.

Pasyvas — B-vės pipareigc- 
jimai:

Banko paskola ....... $17L693. ?
Trumpalaikės skolos S7 588. -
Akcijų kapitalas .... $192.105. j

Stambiausi akcininkai buvo 
šie: ĖiėfųvĮų klubas — 875 akc., 
R. TdEjį-ffifiskas — 370 akc., Čiur 
licnio A ansamblis — virš 300 
akc. Taip pat visa eilė stambes
nių akcin’nkų ka’p daktarų, 
verslininkų ir t. t. Iš 'viso ‘akcijų 
buvo nupirkta, kaip vėliausia L. 
N. bendruovės apyskaita rodo, 
už $192,105. Namų pastatymas, 
Įrengimas ir žemės sklypas, ap
valiai imant, 'kainavo $400,000. 

Š'uos namus valdo Lietuvių 
Namų b v| kartu su Lietuvių 
Amerikos ^thečių klubu, šios 
abi instituęijos, nors ir t(rr| at
kirus įstatus (charterius) ir ats
kaitomybę veda atskirai, yra j 
stipriais ryšiais susirišusios nuo j 
anų senų laikų (1912 m.) ir yraj 
neatskiriami partneriai iki šian-J 
dien.

L. N. akcininku susirinkimas 1 r 
išrenka 12 direktorių abiems pa ! 
daliniams administruoti. Pilna-1 i teisiai klubo nariai gali dalyvau Į 
ti akcininkų susįrinkime ir būti J 
renkamais į direktorius. O pil-J 
nateisis klubo narys yra tas, ku
ris turi nors vieną akciją L. N. 
b-vės. Tie klubo nariai kurie 
neturi b-vės akcijų neturi ir • 
balso nei L. N. nei klubo reika
luose. Jie tik turi privilegiją 
lankyti klubo barą, restoran 
kitokius klubo nariams parengi-, 
mus. Klubo nariais gali būti ir 
nelietuviai. L. N. b-vės akcijos 
parduodamos tik lietuviams ar
ba lietuvių kilmės asmenims.

Už dviejų metų bus minimas 
dešimtmetis nuo naujųjų lietu-' 
viu namu atidarvmo. Todėl, ver 
ta pažvelgti i namu ir 1_____ _ .
nomini stovh administravimą ir j Idomu Pasekti koresponden- 
kt. Pirmaisiais heleriais metais-1 ci3as laikraščiuose apie Lietuvių- 
(iki 1977) namų eksploatacija ] namus ’š kitų Amerikos vietų- 
duodavo nuostoluis ir tik vė
liau nežymiai pagerėjo.

1980 metų pajamų — išlaidų 
apyskaita rodo, kad gauta pa
jamų iš nuomų, parengimų ir 
kt. $172,992; išlaidų turėjo $167,- 
684. Liko $5308. Didžiąją išlaidų 
dalį sudaro algos, % už pasko
lą, amortizacija ir kt. eksplota- 
cijos išlaidos. Pilną L. X. lur- 

i tingumo stovį parodo balansas j

Deficitas — $11872.
Savaime aišku, kad deficitas 

mažėtų, jei namų eksploatacija 
ba;g‘ų metus su pelnu. Pav. 
1979 me* u deficitą — $17,180 su- 
maž no 198H m. gautas pelnas.

Potencialus L. N. b vės fi
nansinis šaltinis yra Lietuvių 
Ame ikos Piliečiu Klubas. Klu
bas daro du-tris kartus didesnes 
apyvartas už L. N. Jeigu klubas 
sėkmingai ve k’a, tai j s gali pa
remti ir namus, kaip pav., mo- 

j ^ėdamas aukštesnę nuomą už 
klubo naudojamas patalpas ar 
didesnę dalį eksplotacijos išlai
dų mokėdamas.

Dabar pažiūrėkime koks yra 
klubo finansinis stovis į kurį 
deda daug vilčių L. N. Per 1980 
apy skaitinius metus Lietuvių 
Klubas turėjo:

Pajamų .... ..A......... $333,563.
Išlaidų .........    $334,598.
Nuostolis............ ........ $1,035.
Klubo turtingumas (pinigai, 

inventorius, L. N, b-vės akcijos, 
{debitoriai ir kt.), atmetus apmo- 

jrJ ketinąs sąskaitas ir kitas išlai
das, <>113,460.-

Lietuvių Klubas, pagal val
džios registraciją, yra ne pelno 
siekianti organizacija. Tačiau, 
jeigu pelno turėtų, visada jį ga

lima būtų realizuoti turto įgi- 
1 j imu, L. N. finansine parama ar 

kiuL <ikoi panašiai-

Alena Devenienė

Birutės Kemežaitės poezijos apra.škų mirtingumo tragediją 
knygai “Nebijok žaibų, nei Y^-t ir nemirtingos:os sielos esrrg, 
rų” išleisti susidaręs komitetas įrėmintą poetinėje formoje. Jji 

gu lig šiol poetai pasitehkinčgį- 
vo tik vienu-kitu apie mirtį pa- 
viršutin.šku eilėraščiu, tai K&- 
mežailė, tragiškai žmogaus gy
venimo baigmei apmąstyti, duo
da net atskirą skyrių.

Leidžiamoji poezijos knyga 
“Nebijok žaibų, nei vėtrų” tu
rės 7. keturis eilėraščių skyrius. 
Eilėraščiai klasikinio eiliavimo; 
knygos apimtis —tarp 132-134 
puslapių. ’Šiuo metu jau sparčiai 
yra renkamos aukos ir netrukus 
Kemežaitės eilėraščiai pasieks 
skaitytojus knygos formoje.;

Jonas Jokubka

jau pradėjo darbą. Šių metų ge
gužės mėn. 4 d. autprės bute

JONAS KUTRA

VISUOMENIMNKĖ ALENA DEVENIENĖ

įvyko pirmasis posėdis*, kurio 
metu buvo išsirinkta valdyba: 
pirmininke Z. Juškevičienė, sek
retoriumi — J. Jobubka r ždi- 
nnikų — J. Kavaliauskas. Ko-| 
mite o nariais liko: S. Peterso-| 
nienė, K. Radvila, dr. J. Brie
dis, dr. J. Kižys, J. Tijūnas, S. 
Šmaižienė, J- Bagdžius, Jh Vai- 
č ūnas ir G. Kulikauskienė.

Midland Savings & Loan 
Ass’n, 2657 W., Lithuanian Plaza 
Ct. Chicago Ill., tos poezijos iš
leidimui yra atidaryta sąskaita 

3637-2.
Birutė Kemežaitė išeivijos 1 e- 

tuviams jau yra žinoma kaip j 
solistė išleidusi dvi dainų ir op. 
arijų plokšteles; kaip rašytoja 
— savo romanu “Sudiev! Aš iš
einu 
straipsniais ir eilėraščiais spaus
dintais periodinėje spaudoje.

Šihme eilėraščių rinkinyje, 
autorė skaitytojams patieks stai
gmeną (visiškai naują) dar nei 
vieno lietuvio poeto neišbandy
tą žmogaus buities laikinumo ir 
likimo tematiką../Tai gilus psi
chologinis žvilgsnis į žmogiškųjų

SALVADORE NUMUŠĖ
JAV HELIKOPTERĮ \

SAN SALVADORAS/ — ‘Ku
bos partizanams, įsibrovusiems

kaip publicistė — savo į Salvadorą, pirmadienį pavyko 
numušti vieną JAV malūnspar
nį — UHIH. JAV davė Salva
doro kariams dešimt malūn
sparnių,, -kuriuos jie naudojo ko
vai prieš įsibrovusius kubiečius 
ir kitų valstybių maištininkus.

Papildomas pranešimas sako, 
kad malūnsparnis.buvo numuš
tas Cerro Buena Vista pašlaitėje, 
esančioje apie 20 mylių atshi- 
moje nuo sostinės. Toje pašlai
tėje jau kelinta dieną .eina ko
vos, bet kareiviai nepajėgė įsi
brovėlių iš ten išmušti. v. :

Jos gyvenimas ir veikla
1955-7 m. išgyveno Rentlingene 
— Vokietijoje. Jai vadovaujant, 
buvo įrengistruota- Vokietijoje 
“Elta”. Dalyvavo . liaudininkų 
kongrese Paryžiuje> Haagos kon 
grėsė, kur buvo svarstomi Eu
ropos rinkos reikalai, lankėsi 
Italijoje, Švedijoje. Lygino tarp
grupinius nesutarimus (tauti
ninkai tuometu VLIKui nepri
klausė). Teko saugotis ir nuo 
priešų, nes buvo išvogta VLIKo 
kartoteka.

Be A. D. į vykd. Komitetą įė-

(Tęsinys;

1946 m. atvyko į JAV-es dr. 
K. Grinius su šeima. A. D. or
ganizavo jo iškilmingą sutiki
mą (dalyvavo 800 žmonių). Bu
vo sušaukta spaudos konferen
cija. 1947 m. susirinkę Vašing
tone Europos valstiečių partijų 
vadai — S. Mikola j czyk, G. M. 
Dimitrov,, Nagy ir kt. nutarė 
atsteigti Žaliąjį Internacionalą, 
pavadindami jį Tarptautine Val
stiečių Sąjunga. Lietuvai atsto
vavo nuo pat įsikūrimo Liet. 
Valst. Liaudininkų Sąjunga. A. 
D. buvo išrinkta Žal. Interna
cionalo atstove, o vėliau vice
pirmininke. Žal. Internaciona
las dažnai siųsdavo memorandu
mus State Departamentui, infor
muodamas apie atstovaujamų 
kraštų padėt- Henr. Blazas bu
vo Žal. Internacionali leidžiamo 
biuletenio redaktorius.

Kaip žinia. VLIKas tuo me- -gė į’ visų šiame krašte veikian- 
tu veikė Vokietijoje. A. Deve- 
nienei .buvo pasiūlyta .užimti 
Vykd. Komiteto pirmininkės vie
tą — vykdyti ir vadovauti vi
siems VLIKo darbams. Sutiko 
su šiuo pasiūlijimu ir, atsis
kirdama nuo savo šeimos,

A. D. yra gera, inpulsyvi -kal
bėtoja. SLA ir ALT-o . suvažia
vimuose ji buvo “main-spea-. 
ker”. 1955 m. buvo pakviesta 
kalbėti amerikiečiams prie-Lais
vės -Statulos. . </ •

SANTA MONIKOJE
Išėjus dr. M. Deveniui į pen

siją, Deveniai:1960 m. pearsikė- 
lė iš Waterbury, Conn., gyven- 

| ti į Kaliforniją, pasirinko Santą

— Kompozitorius Irving Ber
lin, parašęs “God Bless Ameri
ca“, New Yorke atšventė 92-ąjį 
gimtadienį. ■’ ' ■

g - Stačias šersi — gulom ya
■■ - • ■ * * ■ ■

žiuosi, gulom šersi — stačias va
žiuosi- ' •? ? ■jo M. Geležinis yicepirminin-| Moniką. Savo atsivežtas santau-

kas, J. Karvelis — užs. reikalų, } 
V. Gilys finansų. VLIKo pirmi
ninku buvo J. Matulionis. Su 
jais teko .bendrai dirbti ir visas 
iškilusias problemas spręsti- Po 
dviejų metų A. D. pasitraukė iš 
Vykd. Komiteto ir grįžo atgal 
pas savo šeimą. I

Abu Deveniai aktyviai įsijun-

pas pradėjo investuoti į/ “real 
estate5’ — pirko mažesnius ir 
didesnius namus. Jų prieteliai 
spręsdavo, katras iš jų yra ge
resnis “biznierius”. Atrodo, kad 
abiems; netrūko šių '.gabumų.- 
Konjunktūra buvo palanki, kai
nos augo, tad ir jų sutaupos ge
rokai pkkilo.

Reikia, kaip sako amerikiečiai, 
duoti kreditą Deveniams, kad> 
jie nesibijojo, juodo darbo: dak
taras ir vinį įkaldavo, o A. D. 

suvažiavimuose, | ^;enas padažydavo, nesigėdy

Pavyzdžiui, Toronto lietuvių na
mai baigia išsimokėti skolas, iš
perka namų paskolos lakštus, 
veikia su pelnu ir yra gerame 
-stovyje. Chicagos ir L. Angeles 
Amerikos Lietuvių Tautinės S- 
gos neseniai įsigyti namai ver
čiasi su pelnu ir beveik be sko
lų arba baigia išmokėti. ’ Chica- 
ga turo įsigiję vertingą žemės 
sklypą užmiestyje.

(Bus daugiau)
Pastaba: Chicago]e Lietuvių 

Namai veikia kaip atskiras vie
netas ir nepriklauso Lietuvių 
Tautinei S-gai.

MET IKE CHALLENGE! ,

čių centr. organizacijų: VLIKo, 
ALTo, SLA,. Sandaros, Tėvynės 
Mylėtojų ir kt. veiklą. Abu da
lyvaudavo jų _ _ _____
kongresuose, aktyviai pasireikš-j davoir’;šlLotoZTrankaspaimti. 
davo, svarstant Įvairius klausi į žodžiu, abu buvo rūpestingi, 
mus. Buvo renkami Į valdybą. darbštūs “gaspadoriai”.

buvo rūpestingi,

(Bus daugiau)

* skin

IQS'

i at st or
■nts
•strovs

davo, svarstant įvairius klausi-j žodžiu, abu

MARIJA NOREIKIENĖ

no 9 vaL ry SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio
Persiuntimas $1. vertima*. 200 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina□slapių.

iatininkaa

ei. 476-22

3 — Naujienos, Chrcigo, 8, ID. Friday, May 15, 1981

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ įį

2759 W. 71st St, Chicago, HL
4 KŪTISTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
• vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieni

ūmo Klaidom*.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

D. KUHLMAN,

Youf dogs constant scratching can lead to 
serious 4;in problems, needless sufkrinęand 
expense Get Veterinarian tes 
St I.E<H)ENF * a painless, clear 
frantic scratching si i hmm- ne 
sores, cuts, hot spots and eczer 
special dog germs-that home r 
kill Get m i i-uiiKNK, America' 
medical ion.

Read anc f.S-'Ow 'abei Erections

SULFOD DOG SKIN MEDICATION

WE WITH PRIDE IN 
.THE NATIONAL GUARD

JAY DRUGS VAISTINĖ

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ?ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K Čiurlionio, M. šfleikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir. A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusk knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES L ALKUOSE, 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 duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pus!., kainuoja $2.

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

• L1K1UVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

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

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

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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Pats apsiginklavimas yra toli atsilikęs nuo vakarie-: 
čių. Raudonosios armijos galią sudaro tankų korpusai, 
kurie labai grėsmingai atrodo per paradus Kremliaus 
aikštėj. Tikrumoj jų savo laiku garsūs tankų modeliai T- 
62 yra 20 m senumo, kuriuose šaudmenys pakraunami 
rankomis į kanuolių vamzdžius ir taikomi “iš akies” pro 
siaurus plyšius į judantį taikinį.

Papildomi benzino bakai yra pritaisyti paviršiuje, 
kurie lengvai pramušami ar uždegami. Jų menka kovinė 
vertė buvo įrodyta Izraelio ir Irako-Irano kare.

Paskutiniais metais Sovietai ėmė gaminti patobulin
tus modelius T-72, automatiškai šaudančius, bet dar daug 
laiko praeis, kol jais bus aprūpinti tankų korpusai. Bet gi 
ir naujaYisi Sovietų modeliai yra toli atsilikę nuo Ame
rikos, Vokietijos ir Anglijos naujausių modelių.

Panašus vaizdas susidaro lyginant Sovietų oro pa
jėgas su vakariečių. Savo laiku pagarsėję jų Migai, pra
dedant Mig-21, kurie dar sudaro Sovietų oro pajėgų nu
garkaulį ir baigiant naujausiais Mig-23 ir Mig 25 mode
liais iš tolo negali prilygti Amerikos F-14. Bet sovietiniai 
propagandistai sugeba sukurti apgaulingus filmus ir net 
trumpam tarpsniui pademonstruoti tariamą savo lėktuvų 
pranašumą. Jie skelbė, kad jų naujausias Mig-25, Vaka
ruose pramintas Foxbat vardu, gali veikti 750 mylių

VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

Sovietų galybės mitas
Per paskutiniuosius prezidentinius rinkimus respub

likonų partijos kandidatai vienu balsu pabrėždavo Ame
rikos didelį atsilikimą apsiginklavime, lyginant su So
vietais. Dėl savo karinio pranašumo, esą, Sovietai, jau 
visai nebodami Vakarų, pagrobė Afganistaną ir mark
sistinių sąjūdžių priedangoje įkėlė savo kojas į Azijos, 
Afrikos ir Amerikos žemynus.

Kaip tikrumoje militariniai yra galingi Sovietai? 
Į šį klausimą mėgino duoti atsakymą anglų žinovai,, pa
ruošę dokumentinį filmą “Raudonoji Armija”, kuris buvo 
rodomas š.m. gegužės-6 d. per WTTW kanalą. Šiame 
filme buvo svarstomas karinis ir techniškas Sovietų ka
riuomenės pasiroujsimas. Kare.tarp Izraelio iš vienos pu
sės ir Egipte bei Sirijos iš kitos, pirma paaiškėjo Sovietų 
ginklų vertė, palyginus su amerikiečių, kuriais buvo, ap
ginkluota žydų kariuomenė

Pačioje filmo įžangoje buvo parodyti Sovietų rink
tinės kariuomenės daliniai, sudaryti iš gerai nuaugusių 
vyrų ir, matomai, gerai maitinamų ir gerai išmankštintų 
karių, kurie paprastai yra rodomi per visus paradus, su
darydami vakariečių žiūrovams didelį įspūdį. Panašiai 
caro laikais būta leibgvardijos pulkų, kurie taip pat im
ponuojančiai atrodė stebėtojams.

Bet kaip carinėje, taip ir sovietinėje santvarkoje, už 
įspūdingo fasado slepiasi niūri tikrovė. Atsidūrę Vaka
ruose buvę Sovietų piliečiai, tarnavę įvairiuose kariniuo
se daliniuose, suteikė visai priešingą vaizdą, negu mato
mas paraduose. Kareiviai yra prastai maitinami ir lai 
komi kietoje drausmėje. Bent pusė Sovietijos gyventojų 
skaitomi nepatikimi ir atitinkamai traktuojami kariuo
menėje. Veik visi musulmonai yra skirtomi išimtinai į 
ūkio ir statybos dalinius, baltai ir Galicijos ukrainiečiai 
išbarstomi po rusų dalinius ir tarnybose nepasiekia ser
žanto laipsnio. Ypačiai nepatikimi tapo žydai. Patys ru
sai ir jiems artimi slavai skęsta alkoholyje. Tegaudami 
algos vos 5 rublius į mėnesį ir negalėdami nusipirkti deg
tinės, geria motorams atšaldyti skirtą alkoholinį mišinį. 
Nežiūrint intensyvios politrakų indoktrinacijos, karei
viai nėra įkvėpti guldyti galvas už komunizmą.

spinduliu, bet ištyrus atskraidintą į Japoniją tą patį mo
delį paaiškėjo, kad veikimo tolis siekia tik 175 mylių, be 
papildomo kuro, ir yra toli atsilikęs radaro ir kompiu
terių technologijoje.

Kalbant apie Sovietų laivyną, yra labai imponuo
jantis, lyginant bendrais laivų skaičiais su Amerikos, ku
rių santykį sudaro 1500 prieš 470. Vienok atmetus mažo 
talpumo laivus, tinkančius tik pakrančių gynybai, san
tykis sumažėja iki Sovietų 289 prieš Amerikos 173, t.v. 
mėlynųjų jūrų laivų. Lyginant toliau, pasirodo tų pačių 
laivų tonažas Amerikos yra dvigubai didesnis už Sovietų. 
Sovietų statomi naujausi Kievo klasės lėktuvnešiai yra 
trigubai mažesni už didžiuosius amerikiečių ir toli ne
prilygsta savo technologiniais įrengimais.

Šiame dokumentiniame filme nieko nebuvo pasakyta kada lietuviškai kalbančių skai-jk^. mokėjimas Kali-- - J - čiu.s Cliicagoje ir apylinkėse yraart:’^,000? ; 5 |Jei kas siūlo pinigines aukas valstybei, tai valstybė jas gali mielai priimti. Bet koks čia padaromas precedentas? Lietuviai savo amerikinėje sostinėje sako, jog jie nėra verti būti traktuo-' jami lygiai su kitais rytų europiečiais ir sumokės pinigus už savo kalbos mokymą.. šis Lietuvių Bendruomenės žingsnis yra nepateisinamas nei politiškai, nei finansiškai. Jis yra klaidingas politiškai, nes mums reikia kovoti dėl savo mažumos teisių, bet ne už jas mokėti, o jei vis vien norima valstybei aukoti, tuomet visa tai reikia pravesti per Illinois valstybės įstaigas, kad “aukotojas” dalį savo taksų užrašo Illinois valstybinio universiteto lietuviškai programai. .Gi jei toks precedentas būtų padarytas, tuo'inet mes patys pripažįstame, kad lietuvių kalbos mokymas valstybinėse mokyklose yra grynai privatus lietuvių reikalas, kuriam valstybė neturėtų rodyti dėmesio. Tai tuose universitetuose, kur vieno- %

apie Sovietų povandeninius laivus,kurie skaičiumi ketur-1 
gubai prašoka amerikiečių. Taip pat neužsiminta apie 
raketinių ir atominių ginklų santykį, jų svorį ir kokybę. 
Nebuvo tolygiai paminėtas Vakarų Europos, Japonijos ir 
Raud. Kinijos karinis pajėgumas, kuriuos kartu sudėjus 
su Amerikos ir palyginus su viso Sovietų bloko militarine 
galia, tik riausiai dar blogiau atrodytų Sovietų nenaudai.

Išvadoje keliamas klausimas: ar dabartinė Reagano 
administracija nėra perdėjusi Sovietų grėsmės, ar ne per 
daug skiria lėšų apsiginklavimui, kuris gali pakenkti 
krašto ūkiui? Bent Vakarų Europos politikai tokio di
delio reikalo nemato ir, jų įsitikinimu, Lenkijos įvykiai 
išblaškė sovietinės galios mitą.

Žvelgiant kitu požiūriu, negalima užmerkti akių į So
vietų grėsmę laisvajam pasauliui, nes sugebėjo įkelti koją 
i Azijos, Afrikos ir Amerikos žemynus, nors ir neturė
dami absolitaus karinio dominavimo. Norint užkirsti toli
mesnę Sovietų ekspansiją ar atstumti iš užimtų pozicijų, 
vakariečiai turi ginkluotis, bet ne mums spręsti kokioje 
apimtyje ir kuria kryptimi turi vykti karinis apsigink
lavimas.

Karo žinovų tvirtinimu,. Sovietai prie dabartinių ka
rinių jėgų santykių negali rizikuoti sukelti Tretįjį Pasau
linį karą, nes būtų totaliai sunaikinti. Taip pat Sovietai 
negali rizikuoti veržtis į tokias laisvojo pasaulio terito
rijas, kurios yra gerai apsaugotos ir nėra paskendusios 
vidujinėje suirutėje. V. K.

KODĖL AUKOTI PINIGUS VALSTYBEI?Keistas klausimas. Tačiau toks kiu ar kitokiu būdu šiandien yra yra Lietuvių Bendruomenės pla- i dėstoma lietuvių kalba, sąskai- nas, bandant lietuvių suaukotais- pinigais (numatyta 600,000dol.) įsteigti lietuvių kalbos nuolatinius kursus Illinois valstybiniame universitete Chicago Circle, kai be visuomenės paramos panašūs kursai yra rusų, lenkų, ukrainiečių, serbui kroatų kalboms ir literatūroms. Tai kodėl patiems lietuviams, kurie moka : valstvbinius mokesčius, reikia Į išlaikyti lietuviu kalbos kursus,

tos už personalo išlaikymą turėtų būti persiųstos Lietuvių Bend ruomenei. Kokia nesąmonė i : Dalyko esmė yra tame, kad svetimos kalbos Amerikoje tapo apleistos, kai visas mokslo lygis pradėjo smukti. Manhattane tebėra tik viena vidurinė mokykla, kuri dar turi lotynų kalbos pamokas. Chemijos studentui i universitete nebeprivalomas vo- 

rainiečių visuomenė neprisideda savo pinigais. .įdomu, kad mūšy iškilus folkloristas prof. dr. Jonas Balys, kurio veikalai randasi visose geresnėse pasaulio' bibliotekose, spaudoje pasisakė už lituanistu darbo rėmimą, bet prieš lietuvių kalbos katedros steigimą už kurį mes patys turėtumėm sumokėti. Man regis, kad jo patirtis šiame dalyke yra realistiška. Būdamas pasimistu dėl antros kalbos populiarumo Amerikoje, kad iš tikrųjų yra gyvri nimo tikrovė, jis savo pastangomis tiek daug nuveikė lituanistikoje. Taigi geriau būtus mūsų pinigus paskirstyti jlEtikaniienis lituanistams dirbti savo darbą, o dėl lietuvių kalbos katedros mes turime kelti savo kaip mažumos reikalavimus valstybinėse įstaigose..Keista, kad Lietuvių Bendruomenės kultūriniai planuotoji- i yra taip nesusipažinę su JAV valstybine edukacine sistema ir kaip jį turėtų būti politiškai įta->'š-

fornijoje nebereikalingi svetimos kalbos užskaitai baigti humanitarinį fakultetą. Svetimų kalbų profesoriai negali surasti darba universitetuose.Kad pajudėjus iš šio kalbinio nuosmukio, reikia organizuoti kampanijas į valstybines įstaigas, reikalaujant svetimai kalbai daugiau dėmesio ir savo etniškai kalbai konkrečios pagal-, bos. Tik jokiu būdu savais kuk- Įkoįma.’ šis pa'vyzdys vėl Saliais ištekliais nestumti svetimą kįna, ka(j Lietuvių Bendruome- kalbą į universitetų užkampius. yra e]įĮi^ka organizacija, ku- Mes norime matyti dvikalbę ar' net daugiakalbę Ameriką, kuri Įkūnytų tautinio p 1 u r a lizmo idealą ir būtų susipažinusi su savo kilme.Beje, bendruomenininkai nusižiūrėjo į ukrainiečių pinigais išlaiko'mą jų institutą Harvardo .universitete. Tačiau Harvardas yra privatus universitetas ir ukrainiečiai norėjo įsteigti aukšto lygio institutą. Tam reikalui jie sukėlė 5,000,000 dolerių, o institutas išsilaiko iš palūkanų. Vis- dėlto daugiau ukrainiečių kalbos profesorių gauna algas iš valstybinių universitetų, kur uk-

ri nejaučia atsakomybės prieš lietuvių visuomenę, bet daro vienapusinius savo planus ir ėjimus. Gal ta privati lituanistinė katedra bus -vienos ideologijos, neva moksliškam skleidimui?Juozas Nendriūnas
— Kanados socialistų vadas E. Broadbent kritiškai sutiko algų padidinimą kai kuriems valdžios tarnautojams, ypač mi- nisterių pavaduotojams, kurie yra suskirstyti į keturias kategorijas. Atlyginimai jiems pakeliami net 26%.

Prof. JONAS PUZINAS
Vilniaus 650 metu sukaktis - miesto

ar Gedimino sostinės?
VILNIAUS ĮKŪRIMO DATOS NUSTATYMO 

PROBLEMA(Tęsinys)
Popiežius, apsvarstęs Gedimino laiškus, 1324 

apsvarstęs su kardinolais Gedimino laiškus, 1324 
m. birželio mėn. pradžioje išsiuntė pas Gediminą 
savo specialius legatus: Elektos vyskupą Bartolo- 
miejų ir Anicijo diecezijos šv. Teofredo 
no abatą Bernardą. Kartu su jais vyko ir Avinjone 
pas popiežių ilgesnį laiką išbuvęs, Rygos arkivys
kupas Fridrichas. Popiežiaus legatai turėjo at
likti ne tjk Gedimino, jo kunigaikščių ir kitų arti
mųjų krikštą, bet po to tartis ir dėl sąbtykių su
tvarkymo su Vokiečių Ordinu. Popiežiaus lega
tai, atvykę Rygon ir patyrę apie pasikeitusį Gedi
mino nusistatymą krikšto reikalu, patys nebeva- 
žiavo Vilniun, bet nusiuntė savo pasiuntinius ir 
lapkričio mėn. 3 dieną į Vilnių atvyko popie- 
ziau> legatų, Rygos arkivyskupo ir Rygos mies
to tarybos pasiuntiniai. Iš popiežiaus legatų 
pa iu. ‘;n'ų pranešimo sužinome daug vertingų 
smulkmenų apie Vilniuje vykusias derybas. Atvy-

ę pas un-miai rado Gediminą sėdintį su tarėjais 
nnmėie <in aula ua sedentem). Tų karaliaus ta-

rėjų buvo apie 20. Pasiuntiniai buvo apsistoję sve
tainėje (hospicium). Pasitarimai vykdavo ir pran
ciškonų buveinėje (hospicium fratrum minoram).

j Svečiai mišių klausėsi pranciškonų bažnyčioje.

Kaip aiškiai galima matyti iš popiežiaus le- 
j gatų pasiuntinių pranešimo, tuo metu Vilniuje 
. buvo nemažas būrelis pranciškonų ir domininkonų. 
! Kai kurie vienuoliai buvo Gedimino sekretoriai ir 
net įėjo į karališkąją tarybą. Iš tokūi minimi do
mininkonas Mikalojus ir pranciškonai Henrikas 
bei Bertoldas (pastarieji, pasikeitus Gedimino 
nusistatymui krikšto reikalu, jau prieš metus bu-

Jie buvo pakaltinti, kad,vienuoly- Į ve išjungti iš tarybos.
rašydami laiškus popiežiui, iškreipė Gedimino 
mintis). Pasitarimų metu paaiškėjo, kad pranciš
konas Henrikas parašęs popiežiui pirmąjį laišką, 
su kuriuo Gedimino pasiuntinys vykęs i Rygą, 
bet kelyje buvęs suimtas, įmestas į kalėjimą ir ba
du marintas. Tačiau laiškas iš Rygos buvo nu
gabentas popiežiui į Avinjoną. Bertoldas parašęs 
paskutinį laišką popiežiui. Jis tvirtino, kad rašęs 
tai, ką jam diktavęs Gediminas. Tas laiškas popie
žiui buvo nusiųstas per Rygos miesto tarybą. Ge
diminas turėjo ir savo patikimą vertėją tėvą He- 
nekiną (Hennekine). Po nesėkmingų pasitarimų 
popiežiaus legatų pasiuntiniai dar norėjo susitik
ti su Gediminu, bet jis per savo atstovą pareiškęs, 
jog esąs užsiėmęs su Vilniun atvykusia totorių de
legacija. Ir pasiuntiniai grįžo Rygon lapkričio 25

dieną.
1325 m. Vilniuje Gediminas išleido dar nepilna

metę savo dukterį Aldoną už Vladislovo Lokietkos 
sūnaus, Kazimiero, vėliau žinomo Lenkijos kara
liaus Kazimiero Didžiojo vardu (jis 1364 m. įstei
gė Krokuvos universitetą). Prieš ištekėdama Al
dona buvo pakrikštyta Onos vardu.

Iš visų čia suminėtų faktų aiškiai matyti, kad 
’ Vilnius 1323—1325 metais jau buvo kaip reikiant 
išaugęs miestas, kad jis staiga negalėjo atsirasti 
per metus ai' k :itus, todėl Vilnius yra buvęs Gedi- 

Imino sostine mažiausiai keletą metų prieš 1323 m. 
IKur Ged minas gyveno prieš tapdamas Lietuvos 
valdovu (1316 m.), kaip jis pats vadinosi „ lietu- 

j vių ir rasų karaliumi, Žiemgalos valdovu ir kuni
gaikščiu”, neturime visai patikimų žinių. Lietu
vos Metraštis mini, kad po Vytenio Gediminas 
valdęs Kernavę, paskui savo sostinę perkėlęs į Tra
lais, o po sėkmingos medžioklės ir sapno apie Ge
ležinį Vilką, įkūręs Vilnių ir ten persikėlęs. Ga
limas dalykas, kad Gediminas, prieš pradėdamas 

• valdyti Lietuvą, galėjo būti Kernavės ar Trakų 
Isritiniu kunigaikščiu, bet, tapęs visos Lietuvos 
valdovu, galėjo persikelti į Vilnių; į tą seną ir, 
reikia manyti, pastovią ankstyvesniųjų Lietuvos 
valdovų sostinę. Šiaip Lietuvos sostinių kilnojimas 
per kokius septynerius metus iš Kernavės į Senuo
sius Trakus, o iš ten į Vilnių, yra visiškai neįtikė
tinas dalykas.

MIESTŲ ATSIRADIMAS
Kai raštas tyli, tenka imtis archeologinių ty

rinėjimų. Miestai paprastai atsiranda prie pilių, 
ikurios būdavo ne tik vienos ar kitos srities gina
mosios vietovės, bet taip pat tų sričių administra
ciniai bei ūkiniai centrai. Tekiose pilyse, ar šalia 
jų esančiuose sustiprintuose priepiliuose, gyveno 
sritiniai valdovai. Vietovės, turinčios puikią geo
grafinę ir strateginę padėtį, tapdavo ir valstybės 
sostine. Prie turtingų ir galingų valdovų pilių jau 

Į priešistoriniais ir ankstyvosios istorijos laikais 
1 spiesdavosi įvairūs amatininkai, pradžioje dau
giausia tenkinę savo valdovo, jo šeimos ir artimų
jų poreikius, o vėliau, tai gyvenvietei beaugant, 
miestų, jie savo patarnavimais bei gaminiais ap
rūpindavo ir platesniuosiūs gyventojų sluoks
nius. šalia amatininkų, kurie tam tikrą laiką buvo 
ir pirkėjai, ima rastis ir profesinių pirklių. Išsi
vysčiusius amatams ir reguliariai prekybai, atsi- 

Į rasdavo ir prekyviečių, kuriose amatininkai ga
ilėjo paleisti apyvarton savo gaminius, o pirkliai 
— savo prekes, ne tik vietinės kilmės, bet ir įvež
tines iš kitų kraštų.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO KAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais
viršeliais įrištų knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
j Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 353 
puslapių.

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

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

OK. PAUL V. DARGIN 
GYDYTOJA* (R CHIRURGAS 

«r Community fchnlk*, 
Mealcin&s di rektoriui 

ManMim Rd^ U
BALANDOS: 3—0 darbo oienomu 

ta* šeštadieni 8—3
TeL: 562-272? «rbe 542-27

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

m£. nEUiNAb SElBUTlb 
INKSTŲ, PŪSLES iR 

PROSTATOS CHIKURG.JA 
ZO30 WEST 63rd STREET 

/aiandos; aniraa. i—4 -popiet, 
kelvirud. 5—7 vai. vak. f 
Ofiso telefonas: 7/O-2&S0, 

Razidencijos falai.: 448-5545

f L U Ii i D A

DB. G. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DK. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

MOTINOS DIENOS 
MINĖJLMASšiais metais Motinos dienoje I dangus nepagailėjo lie lauš. Nuo | pat anksto ryto iki vėlaus vaka- ' ro lijo ir lijo. Todėl labai sugadino Motinos dienos iškilmes.R. LB-nės Marquette Parko apylinkės valdyba, kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet, paminėjo Motinos dieną. Nežiūrint smarkaus lietaus, keturios studentės — Ramunė Tričytė, Regina Krutulytė, Rūta Česnauskai- tė ir Ldreta Grišmanauskaitė, tautiniais rūbais pasipuošusios, įnešė motinos gartfei puikų gyvų gėlių vainiką ir padėjo prie altoriaus. Vainiką lydėjo dvi vėliavos.Kunigas • Jūozėvičius pasakė puikų, tai dienai pritaikytą pamokslą. Tą dieną, susikaupę, pasimeldėme už visas motinas.Ig. ?.

— Ale, drauge, — maldaute maldauja viršininkas, — būkite išmintingas Į O gal vėl norite, kad' du kart du būtų šeši? * * *
VISI patarnavimai— Tas maistas visiškai sugedęs, — sako restorano lankytojas padavėjui. Padavėjas ramina :— Nesvarbu. Greta yra gy-j dytojas, .skersai gatvę vaistinė,' o už kampo — laidotuvių įstai-) ga- • •

Žinojome, kąd mūsų veikla, to Didžiojo Melo demaskavimas, okupantui yra peilis, todėl nustebome ir apsidžiaugėme bolševikui pravėrus geležinės uždangos plyšelį. Galėjome kiek padėti siuntiniais ir vaistais gyviems ištikusiems mūsų broliams ir sesėms pavergtame krašte. Pasikeitėm ir viena kita žinute.Tačiau okupantas žinojo, ką daro: iš anapus pradėjo lankytis "’žurnalistai”, “mokslininkai” “turistai”. KGB pradėjo darbą...Prasidėjo paslaptingi vizitai
5025 CENTRAL ĄVE.

St. Petersburg; Fla. 33716 
Tek (813) 321-4200

t-teKKKAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna, apdraudė

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

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

ti VANCE FUNERAL HOME |
| 1424 South 50th Avenue |

l | Cicero, ILL. 60050 |
| Tel.: 652-5245 |I TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ f 
| Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

if JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINIii ' f.į Aikštės automobiliams pastatvti fMOVING '
Apdraustas perkrausfymaj 

iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 37«996

insurance

Why Auto Insurance Prices Vary.

S ■■—■I ■ — r

SOPHIE BARČUS I

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 
Visos programos iš WO PA, 

1490 JaL A. M,

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Telet: HEmlock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

‘‘Lietuvos Aidai” 
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedefa

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, niinots 60629 
Telef. 778-5374

PATS SKAITYK IR DAR K) 
TUS PARAGINK SKAITYTI I 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” !

Two factors — where you 
live and your “class-rating” 
— significantly influence the 
premiums you pay on your 
auto insurance.

For insurance purposes, 
most states are divided into 
territories. Each territory has 
its own rating based on its 
loss-experience record.

Also, drivers are "class
rated” according to statistical 
guidelines with other policy- 
holders who share similar 
characteristics. These guide
lines recognize that not every 
driver or every car is an equal 
risk. They group cars and 
drivers subject to similar 
hazards.

Before it can establish 
rates, an insurer projects the 
total income it will need 
from premiums to cover 
claims and other costs in 
that state during the period 
the rates will be effective. 
An average rate is then de
termined for a particular 
coverage. This average, in 
turn, is adjusted up or down 
on the basis of relative 
risks for each rating terri
tory and classification of car 
and driver.

“Insurance companies clas
sify driven by age, sex, 
marital status, mileage driven, 
use of car, and accident and 
violation history,” says an 
Allstate Insurance Company 
spokesperson.

“This classification plan 
aids both insurance companies 
and policyholders,” says the 
spokesperson. “For example, 
policyholders with good driv
ing records pay fewer premium 
dollars under this classification 
system than they would if 
there was no reflection of 
accident and violation history 
in the rate structure. Insurance 
companies are able to more 
equitably distribute the cost 
of insurance among their 
policy holders under a classifi
cation system.”

The use of factors in the 
rating system that arė beyond 
a person’s control (such as 
age, gender, and marital status) 
has been questioned by some. 
But statistical evidence has 
shown that these classifica
tions do predict, to a reliable 
degree, the future accident 
risk of drivers.

A more efficient method 
to classify drivers has not 
been developed. Also, polls 
indicate that people feel it 
would be unfair for every
one to pay the same pricė 
for auto insurance.

Using the “ territorial- 
rating” method, a car is rated 
or classified according to the 
location in which it is 
normally garaged or parked 
overflight

Location is a good predic
tor of potential insurance 
losses because cars from a

A.A. Dr. Zenonas Danilevičius, JAV R. Lietuviu

vinskas, dr. Z. Danilevičius ir 
kiti.

Dažniau ir dažniau vyko po
kalbiai su “tautos kamienu” 
prie vaišių stalų ir konjako. Ty- 
:iai mezgėsi ryšku su “Rodina”. 
(Ak, už vaišes atsiųs mums dai
nininkų ir šokėjų!)

Pagaliau nejauki grėsmė įga
vo konkrec as formas: fronti- 

! ninku žmonės smurtu nušalino 
Liet. B-nės Marųuėttė Parko ir 

i Cicero apylinkių teisėtas valdy- 
| bas ir pastatė savo žmones. Pas- 
I kelbė perimą LB visoje Ameri- 
i koie ir pradėjo atvirą karą prieš 

VLIKą ir ALTą. Pradėta vykdyti 
Ai, kas pačiam Lietuvos oku- 

’ nantu; nebuvo prieinama.
— Nejaugi niekas tam nesi- ■viešins? Nejaugi neatsiras žmo

gių, kurie imsis ką nors daryti?- mes. žmonePai, kalbėjom iš
sigandę.Teise bs Marquette Parko ir Cicero LB valdybos smurtui ne- nus lenkė. Veikė toliau. Gimė L.B. (R). Tačiau viskas atrodė neįtikėtinas klaikus sapnas.Buvo gražus, saulėtas birželio sekmadienis. Tylūs ir liūdni rinkomės į šventorių pakelti vėliavas. o paskui dalyvauti pamaldose už Lietuvos kankinius ir tremtinius. Susirinkome didelis būrys. Lietuvos trispalvė didin-Bendruomenės garbės pirmininkas

Delfiną Tričienė

A.A. DR. Z. DANILEVIČIAUS PALIKIMASJaunimo Centre, laikraščių redakcijose, vienuolynuose. (Ak, kodėl “jiems” neparodyti, ką turime!) Frontininkų žurnale “Į Laisvę” ir marijonų leidžiamame “Drauge” pirmiausia pasirodė neaiškūs straipsniai apie naujus laikus, apie naujus veikios metodus, apie reikalą bendrauti su “tautos kamienu”, kurio atstovai čia lankėsi. (Ak, be tautos kamieno nudžiūsime, kaip nukirstos medžio šakosi).Užuominos dar tebebuvo abstrakčios, be aiškių kontūru, tačiau mes, ta vadinama tylioji dauguma, jutome - atslenkant kažką nejaukaus, kažką neapčiuopiamo, lyg košmariniame sapne. Panašiai jautėmės 1939 m. kada SSSR įvedė raudonarmiečių įgulas Į Lietuvą, užtikrindami į Lietuvos reikalus nesikišti...tNė nepastebėjome kai iš “Draugo” pranyko užrašas: Am. Liet. Katalikų laikraštis. Vienas po kito tapo iš laikraščio paša- linti .žymūs bendradarbiai patriotai kataL’kai; “Draugo” red. L. Š mutis, teisininkas P. Stra-

gai išsiskleidė pavasario vėjuje. Į priekį išėjo dr. Zenonas Danilevičius. Kalbėjo gal minutę, gal dvi. Ragino nenusiminti, nenu- ? silėnkti Lietuvos okupantui, ne- i išsigąsti smurto, nenusilenkti blogiui. Ištiesęs ranką į virš baž-1 nyčios blizgantį kryžių ir Lietuvoj vėliavą, daktaras kalbėjo:— Kryžius ir nepriklausomos Lietuvos vėliava yra tie kelrodžiai, kuriais turime vadovautis šios žemės kelionėje! Kentėti teks... ’Daktaro veidu ritosi ašaros...Tai buvo stiprios, organizuotos opozicijos pradžia prieš griau namąsias jėgas, melą, smurtą. Prieš raudonąjį marą... Atgavome ryžtą, viltį. Pakėlėme gal- „

specific territory are likely 
to share exposure to similar 
risks. Most driving is done 
relatively close to a car’s 
garage or parking site. 
In fact, more than half 
of all auto trips are for 
distances of less than five 
miles arid more thati 87 
percent for less than. 15 
miles.

As a group, urban drivers I 
generally pay more for equiva
lent insurance coverage than 
do drivers in small towns 
or rural areas. More property
damage accidents, injuries 
and fatalities occur per mile 
of urban roads than per mile ’ 
of rural roads. ,

Moreover, repair costs, 
wages, hospital and medical 
expenses, and jury awards 
tend to be higher in | 
metropolitan areas. So acci
dents involving urban 
dwellers not only happen 
more frqquently but also 
tend to be more costiy per 
accident. <

Thefts and vandalism tend ' 
also to be concentrated in the , 
areas of highest population 
density.

When a car iš involved in a 
mishap, regardless of tohere 
the incident occurs, any in
surance loss is “charged back” 
to the car’s home territory. 
For example, if a subur
banite drives into the central 
city area and causes an 
accident with another sub
urbanite from a different 
rating territory, the accident 
is charged against the two 
suburban areas, not against 
the city, for rating purposes. 
This helps keep the loss ex
periences of “outside” drivers 
from unfairly forcing up rates 
in territories other than their 
own.

vas. Pasijutome ne vieni.Nesijaučiu pajėgi aprašyti šakotą dr- Danilevičiaus veiklą, nei jį patį, kaip asmenį. Tai padarys kiti, ilgiau jį pažinę. Tenorėjau atkurti tą trumputį epi- zodėlį, tačiau būtų netikslu čia sustoti. Kas nors pagalvotų, kad ^as įspūdingas žodis tebuvo tik gero kalbėtojo proginė demons tracija. Per keletą metų teko daktarą geriau pažipti. Mums nurodytais kelrodžiais jis pats vadovavosi iki paskutinės gyvenimo minutės. Išvykdamas' amžinoj on Tėvynėn paliko mums gyvą pavyzdį. Apie jo palikimą ir noriu trumpai pakalbėti.Dr. Z. Danilevičius buvo nuo- š rdus katalikas, nei sustingęs tradicijose, nei susižavėjęs Vatikano “disidentų” veikla. Kiekvieną sekmadienį dalyvavo savo parapijos lietuviškose pamaldose priimdamas šv. Komuniją. Tei kada , pamatydavome bažnyčioje p. Joaną, jo žmoną, vieną, ž rojome, kad pasakys/ “Zenonas serga”.(Bus daugiau)
e Aš žinau vieną smbernj. kuris tiek nekenčia moterų, kad net atsisakė su turistais elevatorium pasikelti į Laisvės statulą.

laidotuvių direktoriusCHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- G0RD0N FUNERAL HOME -

’ 729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

iENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS LR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

*354 feo. HAbSTED STREET TeL TArdi 7-181*BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50lh Aven Cicero, HL TeL: OLympic 2-100?PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572 |GEORGE F. RUDMINAS

« I i

3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-li38 -113» į *~ STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS !
I (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hills, BL 974-4411PHILLIPS - LABANAUSKAS j
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArd. 7-3401

5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Friday, May 15, 1*181



TEODORAS PAPARTIS

(Tęsinys)
Būdavo ir tokių atsitikimų i 

kad mūsų kariai patys nuvyk
davo “i svečius” oas lenku ka-1 fc. i. . j

rius ir pavaišindavo juos ta kliu j 
šautuvų ugnimi. Mat, Nečėmu 
km., kur stovėjo lenkų kareiviai, i 
buvo visai prie miško prisišlie 
jęs ir priėjimas prie minėto kai
mo buvo dengtas. Iš vienos pu
sės dengė tankūs krūmokšliai. 
Tai lenkų kariams buvo labui 
nepatogų. Lenkų kariai, kad pa- { 
didintų savo matomumo akira-1 
ti, sugalvojo ant ūkininko kino Į -’O

kareiviui būtų 
kariai, kad pa-

tai

no stogo užkelti akėčias, o ant 
jų virbalų uždėjo storų lentų, 
kad sargybrniui 
nepatogu. Lenkų 
judėjimą.

Sužinoję apie 
riai nuvyko pasi‘
žiūrėti lenkų karių padaryto 
gandralizdž;o. Prisidengę krū
mokšniais, mūsų kariai prislinko 
arti ir pamatė ant kluono stogo 
gandralizdyje tupintį lenkų ka
rių sargybinį. Mūsų kariai pasi
žiūrėję. pagalvoję, aptarę būk
lę ir nieko nelaukdami šautuvų 
šūviais lenkų sargybini nukovė 
Šis, kaip pelų maišas, išdribo iš 
gandralizdžio.

Netikėtai išgirdę šūvius, len
kų kariai susijaudinę ir išsiblaš
kę bėgo žiūrėti kas atsitiko ne
toliese jų būstinės. Pribėgę prie 
gandralizdžio pamatė, kad jų sar 
gybinis guli ant žemės. Nuoto] 
karto lenkai daugiau nebekėlė • 
sargybinio į tą vietą. Už šią len
kams iškirsta išdaigą lenkų ka
reiviai nuolatos jieškojo progų 
atkeršyti mūsiškiams. Lenkai, 
negalėdami vieni įveikti lietu
vių, pradėjo lietuvių tarpe jieš- 
koti žmogaus, kuris atliktų Ju
dos pareigas ir išduotų lietuvius 
lenkų kerštui. Ir tai jiems pa
sisekė. Už pinigus papirko vie
ną lietuvį patarnauti jiems ir 
išduoti lietuvius.

Vieną vasaros dieną mūsų 
tautietis A. P-lis iš Pusliu km., 
Salaku valse., uždusęs, vos be
galįs žodį ištarti, atbėgo į Ga
lelių km. ir pranešė mūsų kaime 
stovimiems lietuviams savano-

iarrs. kad Į Pūslių km. atvy
ko is Kudrašių kaimo lenkų 
karių būrys su vežimais ir plė
šia mūsų ūkininkus. i

Mūsų kariai, gavę tekią stai- 
g ir n< tikėtą žinią, tuojau vi- 
s < skyrių- sukilo ant kojų, grie-. 
:.ė į rankas šautuvus su šovi-. 
ui; s. o po dvi rankines granatas 
užsikabino už diižu. Kiek ko;os * 
neša, iš Gatelių km. pasileido 
bukais į Pūslių km. Pats Pus-^ 
lių km. nuo Gatelių kaimo bu
vo apie 1.5 kilometro atstumo. 
Priėjimas prie Pūslių kaimo'
buvo kiek pridengtas kaimo*
krūmokšlis ir miškeliais. Mū
sų kariai sus lę nubėgo į Pūslių ’ 
kaimą ir jį iėžvalgę, fsitiĮpno. j 
kad ta d’eną Pūslių kairnie Jen-j 
ku karių visai nebūta. Jokių Į 
plėšimų niekas tą dieną nedarė.!

Kai t k mūsų kariai pasiekė 
Pūslių kaimo pakraštį, tai, nie
ko nelaukdamas iš Nečėnų kai
mo ginkluotas lenkų karių bū-j 
rys tikrai atvažiavo į Gatelių j 
kaimą ir pradėjo plėšikauti. Čia j 
pat ant kiemo pasitaikiusias nu
šovė 3 kiaules ir įsidėjo į veži
mą. Iš vietos gyventojų atėmė] 
sviesto, sūrių, avižų, auksinių 
žiedu, auskarių, laikrodžiu ir 
kitko. Lenkų kareiviai plėšė vi-j 
sai ramiai ir nesirūpino jokia; Atlikęs “išpažintį”,'P-lfs pare 
savisauga, nes jie, matyt, iš anks, daugiau ne tįk pats to A. Mikulskis, J. Žilionis, J. Stem-

50 metų sukaktie^ minėjimą, 
kuris įvyks sekmadienį, gegu
žės mėn. 31 dieną. į

Šv. M. Marijos .Gimimo lietu
vių bažnyčioje, Marqpejte Par-' 
xe, 10 vai. 30 min. bus iškilmin-. 
gos Mišios. J

Parapijos salėj, 6812 S. Wash-j 
tenaw Avs., 3 vai. popiet įvyks1 
kanauninko pagerbimo akade
mija ir pietūs.

Visus lietuvius kviečiame da

Namai, 2»mi — Fardavlmul 
RfiAi. ESTATE HX SALI

PUmal, žami — Fardavlin**
REAL ESTATE FOR SALE

• 99

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS J:lyvauti. Pakvietimai gaunami 
pas komiteto narius ir Margi
niuose, tel. 778-4585, 2511 W. 
Lithuanian Plaza Court arba 
teief. 925-1089. Anka $12. 

m Komitetasr 
! BALTIC MONUMENTS, 
INC., Marquette Parke, 2621 W. 
71 st St., lietuviai savininkai ati
darė naują paminklų bendrovę, 
vadovaujamą Leonidas Kazėnie 
nės, kuri turi ilgų metų patyrimą' 
šioje srityje. Tel. 476-2882. (P;-.)

! — VERTINGIAUSIA DOVA
NA — lietuvio dailininko meno 
kūrinys. ČIURLIONIO GALE
RIJA, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid
land Savings darbo valandomis 
254-4470, kitu laiku 434-6155.

I 9 ROMO KALANTOS SUSI- luette Parko centre. $75,000. 

i DEGINIMO 9 METŲ sukakties 
minėjimą ruošia Reg. L. B-nės 
Marquette Parko apylinkės val
dyba.

Gegužės mėn. 17 dieną, 10 
vai. ryto, prieš pamaldas, prie 
parapijos bažnyčios, bus pake 

________ ________  liamos vėliavos. Su vėliavomis 
' skyrius rengia pavasario pietus einame į pamaldas. Prie alto į 

riaus bus padėtas, susideginu-; 
siu garbei, gyvų gėlių vainikas. 
Ponios prašomos dalyvauti tau
tiniais rūbais.

Ed. Wallner iš Marquette 
Parko prie metinės prenumera
tos pridėjo $5 auką. Dėkui.,

— Pranas Razminas, Appl. 
Bagdonas ir Jonas Žadeikis pa
ruošė spaudai Kražių monogra
fiją. .

hvj iwovo, yixxMipr j Ivlev olando lietuviai mines 
kokiu būdu lenkų pinigas jį su-^ 40 metų nuo tautos sukilimo lap- 
viliojo ir sugundė tai padaryti

karos. Skyrininkas pasiuntė du 
kareivius į Pūslių kaimą suimti 
A- P-lj ir atvesti čia pasiaiškinti. 
Atvestas P-lis, užklaustas mūsų 
karių dėl padarytos šunybės, iš 
pradžių gynėsi, kad jis nieko ne
žinąs. Bet vėliau, iš vietos kai
mo gyventojų gavęs šermukšni-' 
nės košės, prisipažino, kaip ir Į

krivio 22 d. DMNP salėje. Ren
gimo komitetą sudaro kompoz.;

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
S NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šild.j- 
mi vienetai* Didelis garažas. Mar-

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

$69,000. ‘ _

ELEKTROS [RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

to gerai žinojo, kur randasi mū
sų kariai savanoriai. Vietos ūki-, 
ninkai, matydami tokį lenkų sa
vivaliavimą, iš Gatelių kaimo 
pasiuntė jauną vyruką, kad jis 
nubėgtų i Pūslių kaimą ir pra
neštų mūsų kariams, kas atsiti
ko Gatelių km. Vyrukas basas,: paklausoma Lietuva, 
vienmarškinis skubiai pasiekei 
Pūslių kaimą ir pranešė mūsų į 
savanoriams, kas dedasi Gate-] 
lių kaime. Kada mūsiškiai grįžo 
atgal, tai lenkų karių Gatelių 
kaime ir kvapo nebebuvo. Jieį 
visi grįžo atgal į savo stovyklą.;

Mūsų kariai kartu su vietosi 
seniūnu ir kitais ūkininkais il-| 
gai svarstė šį įvykį ir ilgai gal-; 
vojo, kodėl taip atsitiko. Kas. čia 
kaltas? Galų gale visi priėjo vie 
nos išvados, kad čia buvo A. 
P-lio provokacinis darbas ir są
moningas patarnavimas len-

nedarys, bet ir kitiems pasakys,
kad ir jie tokių išdaigų neban-j _ BALFo Beverlv ShorK 
dytų.

Tai buvo laikai, kada buvo _ j. , x . . , , , i- v Stankūnu Pines restorane gegu-dirbta ir kovota, kol pagaliau bu , T. „ . , , I. , x - x x j-- zes 31 d. 4 vai. Kalbės prof. dr. vo pasiektas visos tautos dziau- , ,• . AT Arvvdas Vanagunas. .gsmas ir pasididžiavimas — Ne-t
— Dėkui P. Joneliui iš Mar-

pužis, VI. Cybas ir V. Jokūbaitis
Notary Public

Insurance, Income Tas

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7S78 arba 839-5568

Pirkite senoviškai(Iš Kario). quette Parko, kuris lankėsi Nau- Į Po pamaldų, 11 vai. 45 min., 
(Pabaiga) j j ienose ir Įteikė $5. | parapijos salėje,- neseniai iš į

Į okup. Lietuvos atvykęs lietuvis I 
j skaitys paskaitą'apie Romą Ka-i stogas ir porčiai. Modernūs ra-

. Mar- 
į quette Parke. Sena kaina $52,000

—
@ 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 

■2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

— Petras Jurgaitis iš Mar-
e 2 butų mūrinis namas, naujas

?! quette Parko, radęs progą, Įtei- lantą. Po paskaitos trumpa me-j diatoriai, gazo šildymas. 
Į .jkė 10 dol. Naujienų paramai. J ninė programa. Solistė p. Aldo-1 quette Parke. Sena kaina Sj

-i i i n — ..r.--.. Dėkui. _ ! na Pankienė padainuos keletą
X. j — Stasys Neniškis iš Brighton i šventei pritaikytų dainų„ R.

! Parko lankėsi*.Naujienose pra- į Krutulytė paskaitys eilėraščius,
— Dėkui Jonui Pilmonui iš tęsti prenumeratą. Dėkui ųž vi- 0 -R-amunė Tričytė praves mi- 

Hickoiy’ Hills, III., už nuolatinę Uitą ir už Įteiktą $10 auką. .. |nUin}?;.
paramą. Dėkui už ankstyvą pre- j # e i Kviečiame visus lietuvius gau-
numeratos pratesima ir už 10; Dėkui dr. Jonui Bakšiui, siaj dalyvauti. Valdyba 
dolerių auką. ' !St Petersburg Beach, Fla., už

i ankstyvą prenumeratos pratęsi-
— Kazys Ą. Keblis iš- TucsoįV mą'itįiž $10 auką. '

Arizona, be raginimo pratęsda-} ‘ '
mas prenumeratą, savo .gerus;

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

! — Muz. A. Jurgučio pianino, Norėdami susitikti su manimi.

financ
AT OUR 10W RATES

Ptid tad 
Ccapwaded 

Quarterly

OUR SAVINGS .
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

222 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HUNOXS ©S3
Psm Kaxixavshs, PtmūžcrJ Those: 7*7747

0OTCS: Jton.Tce.Fri.9-4 Thor.9-8 Eat. 9-X

SEBVMG CHICSGO SSD SUBURBS SINCE 1905

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTO IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą________

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

Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo Išlaidoms.

$8.00

$4.00

173J So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

3 Statybai gražus sklypas 
.Marquette Parke.

i <

linkėjimus atlvdėjo 8 dol. auka. Į yrSonų h akordeono mokinių turite telefonuoti 523-3685 ir 

i

............................. ........ .... ■ * 
DĖMESIO

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 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. Kadzie Avenue 

Tel. 776-8505 a

garajrį
^jąme ir ėša&e apdraiistĮ^

ARVYDAS K1ELA į 
' 6557 S. TcJmah Avenue^

: z/, -
434-9655 čir 737-1717;

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534’! konceTĮtas Įvyks sekmadienį, ge-'susitarti.

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 Archer Avė. (pusė bloko 

Į Vakarus nuo California)

Dėkui. ... , . ■.
. , ■ <_. - igužesAj7 (L, iz^yal/'^popiėt Jau-;

— Algirdas Bii^reo^qx skalę ninid- Centro kayioėję; Koncerto 
tys iš savo išl^štg^' poezijos’-nae^a muz- A. -Jurgutis pade-Į 
.‘.Prie TėyjTtės Aektrro-^ eilė--monstruos kaip; yra sukuriami j 
naščius gegužės 17••<!., Jk-yal. nauji ‘ muzikdii.kūriniaU' Malo-į 
p. rengiamoj šaulių Sąjungos nja( kviečiasi dalyvauti.. (Pr.) ' 
literatūrinėj popietėj ŠąųOū- 
Namuose, 2417 W; 43rd Street, 
Chicago, Ill.

1 “

Prašom nebijoti palikti savo 
telefono numeri automati

niame aparate.

Pardavimas ir Taisymai
2646 Wast 6^h Strakt 
Tai. REpubllc 7-1941

— Juozo Kapačinsko atsimi- Wrawiljti 
nimai Spaudos Baruose, Chica-' __ ......
gos Lietuvių Literatūros Drau- „ ,. . ..,

— Martin Ališauskas, Coral‘gijos 1979 m. leidinys. Gausiai j er ianue^1'
Gables, Fla., pratęsdamas pre-Į iliustruotas nuotraukomis-, 216 Į Šiuo prisiunčia piniginę per- 
numerals, atsiuntė $5 auką. Dė-Į psl., kaina $7, gaunamas ■ Nau- laidą trisdešimt dol. sumoj už 
kui už ją ir už pranešimą apie' jienose^ 
netvarkinga dienraščio pristatv-i
mą paštu" " ~ ! PAGERBS KANAUNINKĄ

— Klaudijus V. Luth, San
Pierre. Ind., kartu su metine;
prenumerata atsiuntė 10 dolerių darytas komitetas rengia kan. 
auką. Dėkui. Vaclovo Zakarausko kunigystės

(Pr.)

V.ZAKARAUSKĄ

Visuomenės organizacijų su-

SUSIVIENIJIMAS LIETimŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or- 

Wiir-ncija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūrinius darbui, ulbėti tr kitiems, kurie tuor 
darbus dirba. . , ,

SLA — iimokėic daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS doleriį 
apdraudę savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomig. SLA neieško pelno. n>- 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, fiekiančiaTi 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

^LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoa sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
i savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tierial 1 SLA Centrą: '

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001 

M7 W. 30tk S9. 
TaL tt1t)
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laikraščio prenumeratos pus
meti. Likusius skiriu: kalendo

I riui 3 dolerius ir spaudos palai- 
■ kymui auka $5.
' Linkiu Jums visiems čikagiš- 
kiams mono draugams ir pažįs 
tamiems pavasariško džiaugsmo. 
Užmirškime asmeniškus nesusi
pratimus, taupykime jėgas ben
dram reikalui, nes prošvaistėm 
jau matosi.

O taip jau norėtųsi grįžti su 
visais kartu į tikruosius namus 
Tik tenai galėsime pasidžiaugti 
nuveiktais darbais, būdami lais 
vi ir nepriklausomi.

Viso geriausio!
Jūsų —

Kazys A. Keblis 
Tucson, Arizona

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
oaruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*1 
šleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoj* 
1739 South Halsted St., Ghica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

9 Neturtas skystą košę verda.

TIKSLUS NURODYMAS

— Norėčiau padovanoti vie
ną savo darbo paveikslą ku
riai nors labdaros įstaigai. Pa 
tarkite, kuriai?

— Neregių prieglaudai!:

PAKEITĖ GYDYTOJX

—Maryte, kodėl tu daugiau 
neini gydytis pas tą jauną gy
dytoją?

— Patyriau ,kad jis jau su. 
situokęs...

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

ML i I M 5 U S

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 
S. Maplewood. Tel. 254-74544259

Taip pat daromi vertima!, gimlnly 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
7IIIJJI I---------- 1 I ■! Mill IIIIL UITI   II II III ai#

HOMEOWNERS POLICY

SUteTarm Jcrarrt

F. Zapolic, Aęen? 
12C8'/i W. 95th St 
Evvrg. F»rk, III, 
♦0642, - 42* *654

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loserl

.----------U. 1

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vat

I Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toc 
arba pagal susitarimą- - _

Telefonuoti 778-8000

Advokatu
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandoa: nuo S vtl ryt* 
iki 6 vai vak. Šeštadieni nuo 

0 v»l. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarime.

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

Chicago, m. 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday, May 15, 1081




