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vo kokteilius, o į policiją ir ka
reivius plytgalius bei akmenis. 
J.e atsišaudė plastikinėmis ku- 
lipkomis, kurių viena mirtinai 

į sužeidė 14 metų mergaitę.
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ATSTOVU RŪMAI SIŪLO SAVO 
: MOKESČIŲ SUMAŽLNLM0 PLANĄ 

PASIŪLĖ SUMAŽINTI TIK 10 NUOŠIMČIŲ
- . PER TRIS METUS

WASHINGTON, D.CJ — Bal
tieji Rūmai ketvirtadienį paskel
bė, kad-Kongresas, svarstyda
mas prezidento Reagano mokės 
Čių mažinimo pasiūlymą, pateiks 
savo planą.-Pagal jį -mokesčiai 
individams būtų sumažinti tik 
10 nuošimčių trijų metų perio
de. Einąs prezidentūros-spaudos 
sekretoriaus pareigas L: Speakes 
pareiškė, kad prez: Reaganas yra 
pasiruošęs išklausyti ’ opozicijos 
nuomonę bei argumentus dėl 

- pasiūlyto plano, tačiau kompro
misui dar neapsisprendęs? Jis te
bėra įsitikinęs, kad planas yra 
geriausias Amerikai ir amerikie- 
cams. Pagafje planą, kurį bal
suotojams pažadėjo - įvykdyti 
mokesčiai būtų- mažinama- per 

. tris metus, ^kiekvienais . metais 
po 10: nuošimčių.

Tačiau, ketvirtadienį ^New

PREZIDENTŪRA BUS PER
DUOTA Už 9 DIENŲ

PARYŽIUS — Prancūzija ne
turi Įstatymo nei tradicijų, nusa
kančių, kada naujai išrinktas 
prezidentas turi perimti parei
gas- Sakysime, prez. Charles 
deGaullė 1969 m. atsistatydino 
tuoj pat, kai tik rinkimų rezulta
tai buvo paskelbtii Tačiau prez. 
Valery Giscard d Estaing, tre
čiadienį priėmęs premjero Ray
mond Barre atsistatydinimo 
pareiškimą, pasakė, kad jis bus 
prezidentu iki gegužės 24 die
nos. Prieš 7 metus tą dieną jis 
buvo inauguruotas. Premjeras 
Barre ir kiti ministerial iki tos 
datos sutiko pasilikti. valdžioje.

Naujas7 Prancūzijos preziden-

SB

nį, giriantį Kongreso pateiktą 
planą. Esą, prež. Reagano mo- 

- kesčių mažinimo planas padi
dintų infliaciją: : Straipsnyje 
tvirtinama, kad; Baltųjų Rūmų 
aukštas pareigūnas pareiškė, 
jo'g prez. Rėaganašiyra pasiruo
šęs šiuo reikalu darytį kompro
misus; tik'laukia-’komprohiisų iš 
demokratų. Vienas adm^Įtpci- 
jos - pareigūnas paraškė, "kad 
Netv Yo'rk Times-straipsnis yra 
patikimas. ■ * '■ ; — f'

Atstovų- Rūmų'- Ways and 
Means komiteto pirmininko atst. 
Dan Rostenkowskio nupmphę, 
28 bilijonų dolerių mdkeščių su
mažinimo pilnai pakanka-įpa- 
skatinimui taupyti ir investuoti. 
Bet sekr. Speakes pareiškė, kad 
mokesčių mažinimas deriesi su 
bendra prez. Reagano ekonomi
ne programa. Jis taip pat sakė, 
kad pasikalbėjimams durys vi
suomet yra atviros.

Daug kalbų sukėlęs Socialinio 
draudimo mokėjimų padidini
mas bus vykdomas. Sveikatos ir 
gerovės sekretorius Richard S. 
Schweiker pareiškė, kad nežiū
rint numatytų reformų, 36 mili
jonai pensininkų liepos mėnesį 
gaus 11.2% didesnius čekius, 
nes tiek pabrango pragyveni
mas. šiuo reikalu jokių pakeiti
mų nėra numatyta.

Penktadienio radijo praneši
mais iš Baltųjų Rūmų, preziden
tas Reaganas sutiko daryti kom-

damas pareigas,.paskelbs naują 
fnmištėriū kabinetą.

SIRIJA GIRIASL IZRAE 
. < LIS JUOKIASI v

DAMASKAS, Sirija. --^Prieš-
Įektuįjbės' % prijos, pa|Sank.osj

Lzraeiior Lėktuvų, ^etviria'dieiiį 
numušė viepą Izraelį.lėktuvą.
į TglL -A^ĄS, Izra^. —Jz- 
įaelib lėktųi’ai'-ketvirtadįįinį ne
buvot Libaie- ir pajėšlėktfivinės 
Sirijos patrankos <*negalėjb; į 
juos pataikyti.. Izraelis, ketvirta-; 
dienib1 rytą* pasiuntę'7''^ Libano 
pasienį, yyad^rątn'ųs ‘kiranūs^’, 
kurtės, nūfbtogrhfuoja Libane 
vykstantį-' kariuoiiąęnės . judėji
mą. Dranai tik infoiSmioja kas 
dedasi Libane, bet nėra puolimo; 
lėktuvai. ■ į

■ '— Antradienį Sirijos kariai 
paleido pirmą raketą į rytų Li- 
banan atskridusį Izraelio' lėk
tuvą. 

Ir

— Balandžio mėnesį Japonija 
eksportavo į Ameriką 169,881: 
mašiną, 6.9% daugiau, negu 
pernai tą mėnesį.

KALENDORĖLIS

Gegužės 16: Ubaldas, Bitė, 
Vitargis.

Gegužės 17: Paskalis, Meilu
žė, Mindaugas, Valmantas.

Gegužės 18: Venantas, Rytė, 
Erdvilis.

Saulė teka 5:30, leidžiasi 8:04.

Oras šiltesnis, debesuotas, ga
li palyti ‘ * J__

Dr. Kazys Bobelis.
VLIKo pimiininkas, ketvirta
dienį Lietuviškojo Amerikos 
Balso 30 metu sukakties proga 

palakė turiningą kalbą.

.... y

I)r. Kazy^ Šidlauskas, ALTo pirmininkas, Senato aslėje
•' pasakė pagrindinę kalbą.

GYDYTOJAI DAR DU KARTUS
- Tl RĖŠ OPERUOTI POPIEŽIŲ

JONAS PAULIUS II MAŽIAUSIA DAR TRIS 
. SAVAITES TURĖS PRAGULĖTI LIGONINĖJE

ROMA, Italija. — Popiežiaus 
temperatūra beveik normali. 
Kartai^ pakyla vieną kitą laips
nį, bet netrukus ir vėl nusilei
džia. Gydytojai patenkinti da
bartiniu popiežiaus sveikatos 
stoviu. Jie žino, kad netrukus 
reikės daryti dar vieną opsraci 
ją, bet ji nebus esminė.

Popiežius ramus, bėt visa ta 
pasikėsinimo istorija jį ■ slegia. 
Popiežių spaudžia depresija. Jis 
negali suprasti, kaip turkas mu
sulmonas būtų galėjęs norėti jį 
nužudyti. Popiežių bando ra
minti artimesnieji bendradar
biai, bet jie nepajėgia popiežiaus 
nusiminimo išblaškyti.

Turkų valdžia norėtų Suimtąjį 
ekstremistą teisti ir bausti, bet 
Romos policija yra pasiruešusi 
atiduoti vietiniam teismui.

PASTANGOS IŠLAISVINTI 
BUVO BEPRASMĖS

. WASHINGTON, D.C. — I.ai- 
įnė, kad mūsų neišvežė karstuo
se, bet iš Irano išvažiavome gy
vi, pare'škė 65 metų amžiaus 
Robert Ode. Jam atrodo', kad 
rupšianią Jięips išlaisvinti eks 
pcęlįcjja buvo Jabai. silpnai su- 
plapųola. ir , neapgalvota. Prie 
[oriausiu sąlygų, jie 52 suimtų- 
ų nebūtų išgelbėję.

TRAUKINIO NELAIMĖ 
PIETŲ KORĖJOJE

SEOUL. — Ketvirtadienį Pie
tų Korėjoje įvyko tarukinio ava
rija, kurios melu žuvo 65 kelei
viai, o 247 buvo sunkiai su
žeisti. 1 .

-Nelaimė įvyko Kyongsan sriL 
tyje, aipie 160 pietryčiu!

LENKA1 MELDŽIASI 
Už POPIEŽIŲ

' VARŠUVA, Lenkija. — Ket
virtadienį tūkstančiai lenkų rin
kas; į šv. Jono katedrą. Ten bu
vo laikomos specialios mišios už 
popiežių Joną Paulių II. Dauge
lis maldininkų buvo ašarotais 
veidaio. Į maldininkus kreipėsi 
sergantis kardinolas Wyshynski 
irekorduota kalba. Jis pareiškė, 
kad jo kančios dabar tapo labai 
mažos, palyginus su Bažnyčios 
galvos kentėjimais. Jis laimino 
visus ir kvietė pulti ant kelių 
maldai už popiežių. Katedroje 
buvo tylu, tik girdėjosi tylus 
verksmas.

J •-■ - % "Į ; J

79 metų Lenkijos katalikų 
primatas kard. Vyšinskis buvo' 
ilgametis dabartinio popiežiaus 
Jono Pauliaus II draugas. Viso
se Lenkijos bažnyčiose vyksta 
už jį pamaldos. Solidarumo uni
ja suorganizavo mišias po atvi 
ru dangumi.'Jose dalyvavo uni- 
jistų vadas Lech Valesa, kuris 
gana dažnai šlėo'stėsi ašaras.

Kompartijos šefas. Stanislaw 
Kaaia^-pmnjeKts .Wnjck-ch Ja 
ruzelski ir prezidentas Denryk 
Jablonski pasiuntė užuojautom 
telegramas.

RUSAI IŠKĖLĖ Į ERDVŲ 
RUMUNĄ

MASKVA, Rusija. •— - Sovietų 
žinių agentūra pranešė, kad ket- 
tvirtadienio naktį jre iškėlė į 
erdvę ne tik savo kosmonautą, 
bet ir vieną rumuną. Tai jau' 
devinta kelionė į erdvę; kurioje 
iškeltas ir kitos tautybės astro
nautas. Nors So'vietai atsilikę 
kas liečia priemones erdvėlai
viams iškelti, vistiek šr jau yra 
10-oji Sojuz tipo erdvėlaivio ke
lionė. Erdvėlaivis vėliau susi
jungi su Saljut-6, jau orbitoje.

Rumunai neturi jokio erdvė 
laivio ir nesirengia jo pastatyti, 
bet rusai iškelia rumuną lakūną 
ir pavadina ji astronautu. Taip 
jie padarė su Vietnamo, Vengri
jos, Kubos, Lenkijos ir Bulgari 
jos “kosmonautais’^ Rusai žada 
iškelti į erdvę- dar Indijos ir 
Prancūzijos lakūnus.

— Japonų jūroje manevruoja 
JAV laivyno 11 laivu ir Japonė, 
jos 8 karo laivai.

•iV-rKinijoje lankosi Zimbabvės 
premjeras Robert Mugabe.

trenkė į paskutinį 
traukinio, stovėju-

taip smarkiai kir-

nuo sostinės Seulo, Avarija įvy
ko Jcai gana skubiai važiuojan
tis traukinys 
vagoną kito 
šio bėgiuose.

Traukinys
to, kad daugelis sužeistų kelei 
vių vargu ar išliks gyvi. Sužei
dimai lahai sunkūs, nes trauki
nys jbuvo pilnas ir gana greitai 
važiavo. -

AMERIKOS LIETUVIŠKOJO BALSO 
30 METŲ SUKAKTIS 

MILDA VAIVADIĖNĖ, Naujienų atstovė

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą ketvirtadienį, gegužės 11 d., 
senatoriaus Charles Peycy glo
boje buvo labai gražiai paminėta 
Amerikos Lietuviškojo Balso 
30 metų sukaktis. Rodos, taip 
neseniai Naujienose pasirodė 
pirmos žinios apie Amerikos Lie
tuvių Taiybos pastangas gauti 
teisę iš galingos ‘‘Amerikos Bal
so” radijo stoties prabilti į pa
vergtos Lietuvos gyventojus lie
tuviškai, o jau praėjo net 30 
metų! Kadaise pats dr. Pijus 
Grigaitis, praeidamas pro Nau- ’ 
jienų ofisą, i"‘ 
tada turėtas tiktai dideles viltis;.

l-i«- i- x -i • • I traciia. mete i masinas Moloto-prabilti lietuviškai į pavergtos . ■

GRĖSMINGA PROCESIJA

BELFASTAS. — Antradienį 
Maze kalėjime nuo savanoriško 
bado mirė 25 metų IRA partiza
nas Francis Hughes, badavęs 
59 dienas. Jo' kūnas iki trečiadie
nio buvo lavoninėje. Atiduodant 
jį gimiiįėmSj policija įspėjo, kad 
procesija, nebūtų panaudota de
monstracijoms. Belfasto polici
jos. vadas John Hermon pasky- 

Į rė dalinį išlydėti Hughes iš mies- 
. - * . ° į to. Tačiau procesijos dalyviai

. ’išprovokavo neramumus. Kata- uzsimmdavo apie r>, , v. ,. ■ .. . likai vakare suruose demons-

RUSAI STATYS VOKIE
ČIUI PAMINKLĄ• - į .<

MASKVA, Rusija. — Soyieių 
Rusija praneša..žinią iš Raku, 
kad valdžios pareigūnai ruošia
si pastatyti didelį paminklą 
Richardui Sorge.

Karo metu Sorge gyveno To
kijo mieste ir nuo 1933 iki 1911 
melų palaikė labai glaudžius 
ryšius su vokiečių ambasada ir 
įtakingais japonais. Tuo'pačiu 
metu SoF^-pranėšinėjo Sovie
tų valdžiai ąp$ vokietį .ir japo
nų karo planus"’Sbrge pranešė 
MaskAai; žinia, kada vokiečiu 
karo vadovybė planuoja įsiverž
ti ą Sos'ieUi siją--TŠF padėję-1 
rusams apsiginti. Jeigu ne Sor 
gės pranešimas, tai vokiečiai be 
didesnio pasipriešinimo būtų ga
lėję užimti visą europinę Rusi 
ją. Sorgės pranešimas padėjo 
rusams suorganizuoti pasiprie
šinimą vokiečiams prie Volgos.

Japonai išaiškino Sorgės šni
pinėjimą rusams, jį nuteisė ir 
sušaudė. Sovietų valdžia vieną 
Maskvos gatvę pavadino Sorgės 
vardu, o dabar ruošiasi pastatyti 
jam didelį paminklą.

— Rinkimus pralaimėjęs pre
zidentas Valery Giscard d’Es- 
taing tariasi su Paryžiaus mies 
’o meru Jacques Chirac, siekiant 
abiejų grupių vienybės. Kai jie
du nesutaria, tai socialistai laimi.

— Ketvirtadienį Senato užsie
nio komitetas patvirtino 
lijono užsienio paramai, o prezi
dentas Reaganas leido paskiri i 
Pakistanui $100 mil. paramą.

— Popiežius gali kalbėti su 
daktarais, bet jam patariama 
nejudėti, kad greičiau išgytų 
operacijoj žaizdos.

Lietuvos gyventojus, o jau kiek 
daug pasakyta ir -pranešta, tary
tum lietuviai turėtų savo siun 
čiamąją stdtp

Visi žinome, kad senatorius 
Percy dabartiniu metu yra labai 
užimtas įvairiąis. užsienio politi
kos '-reikalais, bet jis radix kelias 
valandas" pralėisti su lietuviais 
ir prisiminti lietuviškąjį Ameri
kos Balsą, kurį jfc ne vieną kar- 
‘ą buvo, gynęs, prašęs skirt" 
stambesnes sumas, ir taip pat 
prašęs jo ^nemažinti.
i Sęną^riųs, priminęs kelis įdo-fdos susidariusių skolų mokėji- 
mesnįus; bruožu.

PARDAVĖ SAULĖS TUR
BINOS ĮRENGIMUS

International Harvester bend
rovė, gaminanti žemės ūkio ma* 
šin.’S, pardavė Solar Turbine 
dirbtuves savo konkurentui Ca
terpillar Tractor Co.

Už jas gavo 505 milijonus do
lerių, kuriuos daugumoje panaju-

mui. San Diego mieste esančiose 
form^cinio darbo, kurį JAV vy- dirbtuvėse dirbą apie 4J)00 dar- 
riausvfeė ir Kongresas veda, tuo- < bininku.

iš didelio in-

jaiBįjprisĄatė p. Valdą Adamkų 
minėjimo - programai pravesti. 
V.. Adamkūs, einantis svarbia- 
pareigas Švąrios aplinkos srity 
je;ri{jakviete. dr. Kazį Šidlauską. 
Amerikos Lietuvių Taryljos p:i 
mininką, tarti žodį. Gražiai pa
kalbėjo dr. Šidlauskas. Kalbėjo

— Agrikultūros departamen
tas praneša, kad šiemetinis der
lius bus ū' ;-.didesnis už pernykš
tį. Numatytą, kad šįme.t užaugs 
1,508 milijonai tonų javu.

— JAV Unijų federacijos pir-
lėtai, l>et apgalvotai, parinkda-' mininkas Lane Kirkland pareiš-
mafc ttkslius angliškus žodžius ir 
gražiai juos ištardamas. Dr/šid 
latrkkas, daug dirbęs Chicago* 
prokuratūroje, yra susipažinę* 
su teisine Amerikos politika, ži
no tikslius teisinius žodžius ii 
logiškai juc’s prilaiko.

Dr. Kazys Bobelis, VLIKo pir
mininkas, trumpai, bet drūtai 
pakalbėjo apie \merikos lietu 
viško;~ balso raU:jo pranešimus.

Minėjimas vyko vienoje Sena 
to salėje, kur susirinkusiems 
buvo paruošti pietūs. Susirinko 
virš šimto žmonių, vienokiu ar

* 7

kė, kad Darbo sekretorius Ray
mond Donovan nesirūpina dir
bančiųjų reikalais.

— Kosta Rika nutraukė dip
lomatinius santykius su Kuba. 
Diplomatams įsakyta išvykti 
Jaike penkių dienų.

buvo atsistoti
Lietuviškojo* /Amerikos Bal
so 30 metų sukakties minė
jime. Jo tėvas vadinasi 
Bruzgys, bet jis pasivadino

Burgės* f
i

kitokiu būdu surištu su Ameri
kos Balsu.

Sukakties minėjime dalyvavo 
ir keli senatoriai bei Valstybės 
(Lparlamento pareigūnai. Dr. L. 
Kriaueeliūnas dabojo, kad minė
jimas praeitų sklandžiai ir tvar
kingai.

Jauni vyrai, nenorėdami pa
žiūrėti j gerai paruoštą minėji
mo programą, pražiūrėjo Ame
rikos Balso lietuviškos valandas 
kalbėtojus. Kad ir vėliau, iškvie
tė pirmąjį kalbėtoją ir šios va
landos organizatorių Kostą Jut- 
gėla

Buvo paminėtas ir anksti iš
keliavęs pulk. Kazys Grinius i; 
kili. Minėjimas būtų buvęs ne 
pilnas, jei nebūtų pakviesti sĮ 
darbą ilgus metus dirbusieji.

Buvo paprašytas atsistoti ir 
prez. B agano pasirinktas Ray 
Burgess. Visiems būtų buvę įdo
mu išgirsti, kaip tas trečios kar
tos Bruzgys lietuviškai ar angliš
kai kalba, bet jis nėra iš tų lie
tuvių, kurie daug kalba, o ma
žai nuveikia. Jis jau yra į įtrau
kęs į atsakingą administracijos 
darbą.

Minėjimas buvo naudingas ir 
įdomus. Per 30 metų atliktas di
delis darbas.
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IŠEIVIJOS LIETUVE MOTINA LAUKIA 
ORGANIZUOTOS PAGALBOS

* "t

« Motinos Dieną mes iškilmių-. 
«*ai pagerbiame savo motinas 
jr drauge prisimename, plačia 
prasme — mūsų Motiną Tėvy-j 
Pę Lietuva.
2 Lietuvė Motina—tautom gimd 
Šlytoj a, priimk iš savo vaikų 
po platų pasaulį išblaškytų, 
Lietuvos laukų ramunę, pa
kalnutę ir gėlių karalienę — 
lyto rasa puoštą rožę, kaip | 
mūsų neužmirštamos meilės ir 
padėkos' ženklą, Tau, mūsų! 
Motina ir Motina Tėvyne. Mes Į • - 
reiškiame Tau padėką, meilę,j 
nž Tavo meile nuims, už pra_ 
budėtas naktis prie kūdikio 
tepsiu. Už didžiųjų moralinių 
idealu įdiegimą į vaiko sielą, 
meilės, gėrio, grožio ir tiesos1 
supratimą, šią dvasine Tavo 
dovaną mes nešamės pęr pa-j 
šaulį, kaip pačią didžiausią, 
brangenybę, šių dvasinių ver
tybių dėka, mes esame kita-1 
teučių vertinami — gerbiami, 
Dėkui Tau - Motina, tautos 
dvasios kūrėją, jos formuotoja. 
> Lietuvė motina, nors ir be- 
jnokslė būdama, pasigėrėtinai 
'atliko tautines pareigas. Mūsų 
inotina lietuviška daina, tan
ios. karo, žygio heroiniais pa
davimais giliai įdiegė į vaiko 
dvasią tėvynės meilę ir kovui? 
ji vašia už laisvę. Ji išugdė 
tautos didvyrius: dr. J. Basa.* i
uavicių, dr V. Kudirką, Mai
ronį ir kitus tautai pasišven
tusius vyrus. Jos inspiruota į 
tauta ginklu rankoje atkovojo) 
laisve, atkūrė valstybe, sufor-l 
-mavo tautą, išugdė stiprią tau- 
-tinę sąmonę. lenką drąsiai 
tarti, jog iš Nepriklausomos į 
Lietuvos meto tautinių ištek
lių mes ir šiandien gyvename J 
šių išteklių užteks ir dar ke
lioms ateities kartoms.

Dabar spaudžia mii> lik di
delis rūpestis, klausimas, ar 
išeivė lietuvė motina pajėgs 
atlikti jai skirtą tautinį užda
vinį, ar ji pajėg> >avo vaikus 
vesti Lietuvos keliu? Pirmoji j 
pareiga pasižvalgyti, pama
tyti, kokia aplinka supa išei
vijos jauną m< liną, kokios 
"Kliūtys xlo\i jai per kelią.
1. Pirmiausia tenka konstatu 
JI faktą, kad principe, globa
line apimtimi, žmonija pergy. ' 
vena dar istorijai nežinomą 
rfliaosą dvasinių, moraliniu j 
•(Vrtybių nukainojimo, nuver-| 
-*mimo laikotarpį, kuris dau-< 
Way tinka nusikaltėliui for-; 
muotis negu pilnai ;i>nicn\bei Į 
bręsti, ši chat są pirmiausia) 
palaiko destruktyvaus turinio] 
kino filmai, pornografinė lite-j 
ratu ra. neva tik suaugusiems! 
skirta, narkotikai ir 1.1. Nuo jų1 
tenka saugoti jaunimą. Drau

ge tenka surasti ir šių negero
vių tinkamus pakaitalus, nes 
vieną atėmus, tuoj pat reikia 
duoti ką nors pozityvaus 
konstruktyvaus, kas būtų nau
dinga jaunimo auklėjimui.

Matant eibes kliuvinių, sto
vinčių skersai kelio jaunai mo
ti nai-auk lėto j ai, mūsų pareiga 
yra ateiti jai į pagalbą ne tik 
pavieniui, bet ir organizuota 
jėga, praktiškai. Ypač kada 
žinoma, kad šeima yr pirmoji 
ir įtaki ilgiausia vaiko dvasiom 
formuotoja ir tautinio išlikimo 
išeivijoje didžioji viltis. Taip i 
pat būtina atsiminti, kad ne-j 
pasiruošęs žmogus negali im- j 
lis jokių pareigų, nes jis nebus) 
paruoštas atsakomybei. Tad 
organizuoto> visuomenės pa- Į 
reiga sudaryti tinkamas, rei-! 
kiamas sąlygas jaunai išeivi-r 
jos motinai atlikti jai skirtą; 
vaiko tautinio ugdvmo užda
vinį.

PASIŪLYMAI JAUNAI 
MOTINAI PADĖTI

Siūloma: į Lituanistinės mo_ j 
kyklos baigiamąją klasę įvesti j 
.motinos-vaiko ir jo tautinio! 
ugdymo mokslo programą, pa
rengtą mokslo autoritetų: pe
dagogų, psichologų,, sociologų, 
šitokią programą turėtų suda-l 
ryti išeivijos švietimo institu-l 
cija. šiuo reikalu tektų orga-j 
nizuoli ir diskusines vakarones: 
jaunimui, į kuria> tektų kvies
tis šios srities žinovus mokslo į 
autoritetus. Bent minimaliu' 
šiuo klausimu žinių įvesti ir i 
j au n i i no orga n izac i j ų progra
mų. Pasirūpinti ne tik steigti j 
bei plėsti lituanistines mokyk-) 
las, vaikų darželius, bet pasi
rūpinti ir tą mokyklą-darželį 
lankančių vaikų organizuota 
transportacija.

Pavyzdžiui, lietuviai proxy-1 
bininkai, pramonininkai gale. Į 
tų pagalvoti ir apie vaiko IL| 
tuanistinio švietimo daiktiniu 
priemonių gamybą, kaip tai 
Lietuvos žemėlapio, lietuviškos 
abėcėlės, lietuviu ūkininko mi 
nialiūrinių padargų gaminimą 
ir 1.1. Reikia manyti, jog tinka-j 
mai išvystyta šitokia pramonė 
at neštų nemaža pelno ir pa
čiam pramonininkui.

Aišku, kaip dieną kad jeigu 
organizuotai ir praktiškai ne
ateisime jaunai motinai į pa
galbą, o posilenkinsime tik 
kaną metuose jos pagerbimu, 
paglostymu, tai lietuvybei nail-i 
da iš to tikrai bus maža: be-į 
matant nutils jaunimo tauti
nių šokių dundesys ir licuiviš-! 
kos dainos skambesys...

Turime organizacijas, turime; 
ir finansinius fondus, todėl į

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

SVARSTYBŲ NEBUS
PLB ir JAV LB Valdybos atsi

sakė dalyvauti Alto Visuome
ninių reikalų komisijos siūlomo
se svarsty bose, šios komisijos 
buvo siūloma suruošti Vliko,
Alto ir LB svarstybas (diskusi

I jas), kaip būtų galima sėkmin
giau dirbti Lietuvos laisvei 
atgauti

bavo atsisakymu šiose svars
tytose dalyvauti minėtos Val
dybos grindžia JAV LB ii’ Alto 
buvusiuose pasitarimuose nu-
matytų projektų pastarosios ne- 
priėmimti, nors šios siūlomos 
svarstytos nieko, bendro netu
ri su bent kokiais buvusiais pa
sitarimais ir tariamais "‘susita- 

j rimais’1: svarstybo'se juk nebū- 
i tų siekiama jokių formalių nu- 
’ tarimų, o tik keliamas klausimas, 

kiap galėtų būti visų veiksnių 
bendrai ir pavienių veiksnių at
skirai sėkmingiau vykdomas 
Lietuvos laisvinimo darbas.

PLB Valdybos pirm. V. Ka-

MOTINOS MEILĖ
Tu manęs nemokei pirmo žodžio “mama 
Aš pati jį tavo meilėj suradau, 
Ir kada lydėjai pirmą žingsnį mano, 
Ir dabar, užaugus, jo nepraradau.

Tu praskynei kelią man į šį pasaulį,- , 
Tik per tavo meilę juo tvirtai ėjau.
Man kiekvieną taką apšvietei kaip saulė, 
Kad jį atpažinčiau be tavęs vėliau...

Nors širdis- tavoji plakti jau nustojo. 
Bet karštai mylėti niekad nepaliaus. 
Svetimos šalies kai nežinioj klajoju, 
Mane tavo meilė sergi iš Dangaus...

P.S. Š s eilėraštis yra iš poetės B. Kemežaitės leidžiamo 
eiiėraš,.ų rinkinio "NEBIJOK ŽAIBŲ, NEI VĖTRŲ!”

KAN. VACLOVAS ZAKARAUSKAS
- SUKAKTUVININKAS

KAN. V. ZAKARAUSKAS —
SUKAKTUVININKAS

Kanauninko Vaclovo Zaka
rausko 50-ties metų kunigystės 
sukakties minėjitnas įvyks š.m. 
gegužės mėn. 31 dieną.

Mišias celebruos pats sukak
tuvininkas šv. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje 10:30 
vai. ryto. Pagerbimo akademija 
ir banketas parapijos salėje- 
3 Vai. popiet. ,

Garbės komitetas
Vysk. V. Brizgjrš, dr. K. Bobe

lis — VLIKo pirm., d r. K. Šid
lauskas — ALTo pirm., M. Ru
dienė
Marijos Gimimo parapijos kle
bonas kun. A. Zakarauskas.

kutinio puslapio kronikoje, te- 
pažymėdami, kad “.. .išlaikęs 

mautas ir JAV LB krašto Valdy- egzaminus dirbo privačioje prak 
bos pirm. V. Kutkus savo atsi-1 tikoje... dirbo Am. Medikų 
sakymuose abudu vienodai nu-' draugijos biuletenio (biulete- 
rodo, kad svarstyboms (V. Kut- Į nio! D. T.) redaktoriumi’ 
kus rašo “beprasmėms diskusi- t’’ ; " ------ “

i”... Tai
tik paskutiniame puslapyje laik

joms'’) “nėra prasmės gaišti rastis besurado vietos žymiam

Alto Visuomeninių reikalų ko
misija, pranešdama apie PLB 
ir JAV LB atsisakymą svarsty- 
bose dalyvauti, kartu apgailes
tauja, kad jos pastangos viešai 
išdiskutuoti mūsų veiksnių

katalikui visumenininkui ir sa
vo rėmėjui, kai bolševikų pro
pagandisto kun- G. Blyno mir
tis š. m. vasario 23 d. numeryje 
buvo atžymėta pirmame pusla
pyje, visai nutylint apie jo veik 
ią Amerikoje.

skirtingus ir dažnai pasikarto
jimais nereikalingus veiksmus 
ir juos, kiek suderinti, nebuvo 
priimtos. Komisijos supratimu, 
būtų buvę naudinga pabandyti 
nauju keliu siekti lietuvių visuo
menės skaldymąsi sulaikyti ir j 
siekti Lietuvos labui jos vieny
bės sustiprinimo.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
Alto Visuomeninių reikalų 

komisijo's pirmininkas

Neteko girdėti, kad dr. Dani
levičius būtų kada kalbėjęs apie 
ekumenizmą, ar lėkęs į kokią 
baptistų bažnyčią melstis, ta
čiau ekumenizmą vykdė gyveni
me natūraliai ir be propagandos. 
Kaip gydytojas gerai pažino ne 
tik žmogaus kūną, bet ir dva-

■ šią. Žinojo, kad laisvės, tiesos ir 
j gėrio troškimas yra žmogaus 
j prigimtyje, todėl gerbė ir ben- 
j etravo su kiekvienu, kuris tų 
Į vertybių siekė, nežiūrėdamas 

ideologinių nei partinių skirtu-

A.A. Dr. Zenonas-Danilevičius, JAV R. Lietuvių 
Bendruomenės garbės pirmininkas

Delfiną Tričienė

— BALFa-pirm^.. ..M, A.A. DR. Z. DANILEVIČIAUS PALIKIMAS
REORGANIZACINES LIETUVIŲ BENDRUO

MENES APYLINKIŲ VEIKLA
CICERO APYLINKĖ nes pastangas Susilaukė dalyvių

AnyLnkės valdyba surengė 
tradicinę Jaunimą talentų pasi
rodymo popi. lę. tAjri įvyko š.rti. 
balandžio mėn. 2f> d. U tuvių 
parapijos salėje, (Acvrojc.

; Renata Variako^lė paskam
bino pianinu Mozėrld kūrinį 
“Turkish BenJio”, Vi:.j Žukaus
kaitė — Senatą. Jonas Variako- 
jis ištrauką iš Bethoveno sim
fonijos. Mok. S. Palionienės va
dovaujama vaikų- slkių grupė 
“Ratelis” pašoko' kelis tautinius

skardžių katučių. Tuo jaunimas 
buvo paskatintas siekti laimėji
mų, pasišvęsti kiiltūros reikalui, 
įsmeniniam džiaugsmui. Apylin
kės pirmininkas,A. Skopas vi
sas prdgtfimos atlikėjus dar ir 
apdovanojo. įteiki po vokelį, ku
riame buvo įdėti žaliukai, skirti 
už muzikines painokas. Progra
mą pravedė S. pAVon.Vne.

Vaikų džiaugSnrtri bitvo įreng
tas ir veikė šotirtys. kurį 
vaikai buto apspitę ir apie jį

mū'ii pareiga orgmiizru+ti prak
tišką ir konkretlą pagtilha lip

(Tęsinys) sisveikinimo žodyje prie karsto
Pirmųjų krikščionių persekio

jimų aprašymuose yra ne vienas 
atsitikimas, kai priėmusiems 
krikščionybę aukštos kilmės ro- 

| menams cezariai pasiūlydavo tr-

pastebėjo, kad tokiam jautriam 
žmogui, koks buvo dr. Danile
vičius, visi tie išpuoliai sveika
tos nepagerino...

Sykį pranciškonų leidžiamas

mų. Todėl dr. Danilevičius ta
po opozicijos prieš bendradar
biavimą su komunistais skatin
to j tų drąsintoju'-dr vienyto j u.

Dr. Z. Danilevičius turėjo re
tai sutinkamą ypatybę: galėjo 
mylėti žmogų, griežtai pasmerk
damas jo klaidas, kas yra ne
lengva suprasti, o dar sunkiau 
vykdyti. Daktaras be pasigailė
jimo pliekė laisvą nusilenkimą 
stabui. Pirštu rodė į to gėdingo 
veiksmo pasekmes: melą,- ne
apykantą, griaunamąją dvasią. 
Be pasigailėjimo demaskavo 
pastangas tai pridengti didžiais 
tikslais, net tėvynės meile. Ta
čiau asmeniškai velionis buvo 
labai draugiškas ir pasiruošęs 
padėti net tiems, kurie jo- ne- 
Kentė. lik artimiau pažinę dak
tarą Danilevičių supratome ką 
reiškė jo “aš nekeršysiu” — jis 
savų šmeižikų gailėjosi! Jo prie
šai to suprato ir, lyg veidrodyje, 
matė savo dvasios menkystę. 
Kada prie dr. Danilevičiaus 
karsto rinkosi minios žmonių 
atiduoti paskutinę pagarbą, kaž- 

i kur kažkoks gaivalas šnabždėjo: 
j “Gerai, kad vieno' jau nėra. Dar 
Į kai tas ir anas nu..., galėsime 
rainiai veikti”.

Velionis labai vertino seniau. 
‘ atvykusių lietuvių emigrantų 
i veiklą ir rėmė jų įsteigtas or
ganizacijas. Buvo Vyčių organi- 

Į zaci jos narys.

Velionis nieko netykojo iš šio 
krašto, kuris suteikė prieglaudą 
Lietuvai netekus laisvės. Atsidė
kodamas naujai tėvynei už gali- 

j įnybę įsikurti, atidavė sąžiningą 
ir gausią duoklę kaip profesio
nalas ir mokslininkas. Būdamas 
plačių pažiūrų žmogus, žinojtf, 
kad Lietuvos nelaimė nėra tik

patenkinti sukosi, sulinėtj įren
gė ir pravedė apyljpkės valdė- . vaišinti. 
I>os narė, mok. L. IXitouskiene,

kėjimą praktikuoti slaptai, o tik 
dėl žmonių akių linktelti Romos 
dievams. Krikščionys pasirink
davo mirtį Toks buvo dr. Dani
levičius. Jis buvo šmeižiamas, 
skundžiamas. Apmeluojamas, ta 
čižu nė raudonajam stabui, nė 
stato garbifitojų melagingiems 
Išvadžiojimams galvos nelinkte
lėjo, savo principų neišdavė. Ne 
to pagrindo inž. D. Adomaitis, 
velionio artimas prietelius, at-j

jai ir svečiai buvo skaniai pa-
Vaišes suorganizavo ir1

svečius vaišino: Ir. I*ranckevi-

laikraštis “Darbininkas’’ išvadi
no daktarą bepročiu. Kaip žy
mus profesionalas ir mokslinio 
American Medical Association 
žurnalo redaktorius, galėjo tą 
laikraštį sunaikinti. Daktaras 
tik numojo ranka ir nusišypso
jęs pasakė: “Aš nekertysiu”. 
Nesupratom, kodėl dr. Danilevi
čius nesipina nuo išpuošia prieš 
jo asmenį. Manėm, gal bijo... 
(“Darbininkas” vėliau atsipra
šė) I

Dr. Z. Danilevičius buvo ma
rijonų leidžiamo “Draugo” stam. 
bus rėmėjas, vienas iš direkto-

mūsų, lietuvių, nelaimė: Raudo
nasis Maras grasina visai žmo
nijai. Nuo tos grėsmės nėra lais
va ir Amerika. Linkėdamas 
šiam kraštui viso geriausio, jau
tė ir asmenišką atsakomybę už 
jo ateitį, todėl buvo įsijungęs 
į patriotinę amerikiečių organi
zaciją American Security Coun
cil.

Bandau atkurti dr. Danilevi
čiaus vaizdą mintyje. Mačiau jį 
šeimos ratelyje, mačiau draugų 
būi<liu<xse, girdėjau ka bas , sa
kantį, tačiau negal ų kiteip^i- 
vaizduoti, tik ka’p aną birželio'

talkmuma taip pat valdybos na- čienė. A. Skopienė. O. Vyšniaus- nų ir steigėjas “Draugo” leidžia- rytą, iŠtiesusj ranką į Kryžių ir
luviškai šeimai, kai ii ne tik rėš D. Liepiunės. < kienė. mų knygų klubo. Apie dr. Da- LietuVbi Vė isvą... Veidu ne
nori tų. bet n galėto turėtų! J šią popietę atsilankė gana' Tenka pastebėti, jog Cicero1 nilevičraus mirtį “Draugo'’ lei- danči?s ašaras...
sąlygas savo vaikus vesti Lie-įdaug svečių, ne tik vietinių, bet apylinkės renginiai visada būna 
•n\os keliu. 7. J. Į ir iš Chicagos bei jos apylinkių gausūs dalyviais ir pasižymi ge-
jokius. Valkai už savo kultūri- lietuvių. Visi programos atlikę- ra, draugiška nuotaika. Kor.

dėjai įdėjo trumputę žinutę pas- (Pab -jta I

2 — Naujienos, Chicago. UI.. Satunlav Munday, M«\ Iti-iE, Cjt



JONAS KUTRAVISUOMENININKE ALENA DEVENIENĖ
(Tęslnys;

Gyvendami Santa Monikoje, 
įsijungė į visų centrinių orga n i 
zacijų skyrių ve;klą. A. D. buvo 
išrinkta vietos ALTo garbės na
re. Įsikūrus Santa Mcn.koje 
L'etuvių Klubui, įstojo į jo ei
les, A D. buvo kuq laiką jo 
piimininke. Priklauso Liet. Pro
testantų Sąjungai. Visur randa 
laiko ir jėgų dalyvauti, aktyviai 
Reikštis posėdžiuose, daryti pra- 
hešimus. ‘ -

Į 1974 m. Deveniai įsteigė Kul
tūrinį Fondą, pavadintą jų var
du. Paskyrė jam $100,000. kapi- į 
talo. Fondas veikia prie Liet. 
Ęvang. Reformatų Kolegijos Či
kagoje- Jau yra išleidęs keturias1 
vertingas knygas ir J. Andriaus * 
paruoštą Lietuvos žemėlapį. 
Netrukus pasirodys ir daugiau 
šio Fondo finansuotu leidiniu.
j Išaugino ir išmokslino du sū
nus — dr. Algirdą, inž. Kęstutį 
Įr dukrą — Dalią, kuri ištekėjusi 
ųž dr. K. Bobelio ir augina 5 
vaikus. A. D. gali džiaugtis sa- 
yo vaikų ir gausia vaikaičių šei
ma.

• 19Vo m. Devenių šeimą ištiko 
skaudus smūgis — gegužės 28

staiga mirž dr. M. Deyenis — 
Alėbos ilgo gyvenimo geriau
sias draugas, su kuriuo ji taip vi
la laiką gražiai sugyveno. At
bodo, kad jie sutardavo visuose 
privatiniuose ir visuomeniniuo
se reikaluose. Ponai Alenai tai 
buvo ypatingas smūgis. Užsida
rius, be abejo, nekartą nubyrėjo 
bro jos'veidą ešaros , pergyve
no širdies didelį skausmą, bet 
viešai stengėsi to neparodyti, 

. laikėsi santūriai. Be abejo, dide
lė paguoda jai buvo dukra, jos 
sūęūs, o taip pat ir sesutė su 
broliais.
’Ant A. D. pečių užkrito nauji 
Rūpesčiai -f- namų tvarkymas.

vil-

Jos gyvenimas ir veikla
paminklo pastatymas Liet. Tau
tinėse kapinėse Qkagoje, paliki
mo mokesčiai ir kt. Atrodo, kad 
ir šiuos sunkumus jį baigia nu
galėtu

Kaip ir anksčiau, A. D. akty- { 
viai reiškiasi vietos visuomeni- • 
niame gyvenime, dažnai tenka . 
ją sutikti ir privačiuose pobū- ‘ 
viuose. Dievas tikrai ją apdova-i 
nojo tvirta sveikata, energija, 
nepašykštėjo ir geros, su jumo
ru atmieštos, nuotaikos. Nepa
siduoda ji nevilčiai, padeda ki
tiems nelaimės atvejuje, su
timi žiūri į ateitį. Ji yra gili de-j 
mokratė. L bėralinių pažiūrų, to-Į 
lerantinga kitų įsitikinimų at-* 
žvilgiu, bet kartu ir tvirta savo • 
nusistatymuose. I

Vargu ar rasime mūsų tauto- Į 
je tokių moterų, kurios būtų j 
taip įsitraukusios į mūsų krašto* 
žemės ūkio reikalus, stengusios! 
pakelti žemės ūkio produkciją, j 
palengvinti valstiečių moterų! 
padėtį. Ir tai dirbo ne kieno ra-J 
ginama, o savarankiškai, negau
dama už tai jokio atlyginimo. 
Vargu ar rasime kitą moterį,' 
kuri taip aktyviai būtų įsitrau-1 
kusi į mūsų visuomenines, po! 
litines, fratemalines organize-1 
cijas, rėmusi jas finansiškai, talpi 
nuoširdžiai kovojančią prieš Lie
tuvos okupaciją, už jos išlaisvi-i 
nimą.

Ką gi palinkėti p. Alenai, 
jos pagerbtuvių proga? Manau, 
kad geriausias jai linkėjimas* 
bus: sulaukti ilgo amžiaus ir!t 
dar tos dienos, kada laisva bus į 
mūsų tėviškė, kada ji nevaržo-', 
mai galės nuvykti į mūsų sostinę j 
Vilnių, pavaikščioti po jo kalne-j 

,lius ir jdonius, pagyventi mala- į misija..- .į 
niais jaunu dienų atsiminimais.

(Pabaiga)

Alena Devenienė

ALGIRDAS BUDRECKISŽELIGOVSKI ADA, 1920 M
7

siu metu spalio 8 d. Želigovs- 
t kio smurtui sukanka keturias- 
! dešimt metų. Fries keturiasde- 
I šimt metų yvyko Želigovsk’*a- 
Į da, ar kaip lenkai' vadina Wi- 
lenszczyzna. 
kis lietuvių

Ką reiškia šis ivy- 
tautai? Lietuviai 

žiūri su liūdesiu ir su pasididžia 
rimu i Želigbvskiada: su liūde- 
siu, nes šiuo įvykiu lenkai pa
grobė ir pavergė Lietuvos isto
rinę sostinę Vilnių devyniolikai 
metų, su pasidodžiavimu gi to- 
dėlr kad lietuviai savo dydvyriš- 
kumu ir atkaklumu sustabdė ir 
sumušė Želigovskį, ir būtų jo 
kariuomenę visiškai išblaškę, 
jei ne prancūzų kontrolės ko-

įGET INSTANT CASH
| WE BUY: • GOLD

? • SILVER COINS • DIAMONDS

Call 344-8284
» Wll ■ u A £

—Filipinų ūkininkai rado lau
kuose 2.9 miliojno dolerių auk
so. Manoma, kad brangų metalą 
bus paslėpęs japonų generolas 
Antrojo Pasaulinio karo pabai
goje.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

V 4612 S. Paulina St
*?• (Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107
^11 M —■«

1 .— Buvęs Baltųjų Ptūmų spau
dos sekretorius James * Brady 
taisosi, bet karts nuo karto jam 
vis dar pakyla temperatūra. Jis 
jau pajėgia atsisėsti lovoje pietų 
ir vakarienės valgyti v ;

šio rašytojo tikslas nėra at
plėšti senas lietuvių lenkų san
tykių žaizdas; jos ir po keturias 
dešimt metų nebėra užgijusios, 
šio rašytojo tikslas yra pami
nėti Želgovskiados keturiasde
šimt metų sukaktį.

1920 m. rugpjūčio mėn. visa 
Lietuva jau buvo išlaisvinta ir 

į rluošėsi laimingam /gyvenimui 
pagal naują demokratinę sant
varką. Gedimino kalne didingai 
plevėsavo lietuviškoji trispalvė. 
Lenkų rusų karas dar nebuvo 
nulemtas ir lenkai bijojo per-

S Gniaužta — sugniaužta ran 
ka, sauja, kumštis (ji ėjo ir tal
pos ir apimties matais).

o Greitas kaip pėtnyčioj gi
męs.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

2759 W. 71et St, Chicago, fit
4 rOTESTINGAI HPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS RZKMKNY8

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., R«gl*traot&i vaistininku

TeL 476-2206

401 puslapių.

’.Lenkijos kraštus’. Rugpjūčio jungai tarpininkaujant, Lenkija 
vėl pasiūlė Lietuvai derybas Su
valkuose rugsėjo 29 dieną. Lie
tuvos vyriausybė, ir šį kartą, ti-» 
kėdamasi geruoju susitarti, su
tiko.

Spalio 7 diena buvo nustaty-

i pabaigoje lenkai puolė lietuvių 
kariuomenę, išietntą palei pla-

I čią Lietuvos sieną
Rugsėjo mėn. - pradžioje len

kai, sutraukę didelę kariuome
nę, išstūmė lietuvius iš Augus-’

- tavo ir apylinkių. Lietuvių ka- ta kaip derybų data. Tačiau 
’ riuomenė ture o trauktis. Len- I

kai vis stūmėsi yirmyn. Lietu
va iš savo pusės kreipėsi į Tau
tų Sąjungą. Prasidėjo byla Tau
tų Sąjungoj. Jau 1920 m. rugsė

) jo 4 d- Lenkijos užsienių reika 
lų ministeris G abskis Paryžiu
je viešai atsisakė Vilniaus Lie
tuvos naudai. V.skas daryta bu
vo tik ak’ų dūmimui. Derybos 
su lenkais Kalvarijoje rugsėjo 
mėn. 15-18 d. dėl laikinosios de
markacijos linijos pasibaigė nie-

! riuomenė ture o trauktis. Len-

daug erzinti lietuvius. Rugpjū
čio mėn. vidury į Kauną buvo 
atvykę lenkų įgaliotiniai, kurie 
siūlė lietuviams užimti maždaug 
Nemuno liniją nuo Gardino- au- 
gštyn ir niekopaeleisti: nei bol
ševikų,-nei lenkų- Tą liniją jie 
sutiko garantuoti. Bet'šitie ats
tovai, įtarti šnipinėjimu, Lietu
vos krašto apsaugos ministerio 
įsakymu, kitiems vyriausybės 
nariams nė nežinant, buvo su
imti ir ištremti į Vokietiją.

Rugpjūčio pabaigoj lenkų ka
riuomenė sumušė prie Varšuvos 
ją atsivijusią raudonąją rusų 
armiją ir ėmė stumti iš Lenki
jos. Rusai visu frontu traukėsi. 
Šti, laimėjusi kovas su bolševi
kais, lenkų kariuomenė ėmė pul
ti ir Lietuvos žemes. Pažymėti
na, kad pačių lenkų nepriklau- 
somybėsvos ant plauko beky- 
bojo, kai rusai buvo priėję net 
iki Varšuvos. Lenkai tuomet vi
sais balsais šaukė, kad gelbėki
te, štai žūstame,. štai mūsų sos
tinę bolševikai nori užimti. Bet 
laimėję ir patys išsigelbėję tuo
jau viską vėl užmiro ir ėmė 
smaugti lietuvius.

Lenkai skelbė, jog lietuviai 
esą Rusijos talkininkai, ir gir
di, yra pasigrobę- Vilnių ir ‘kitus

Bet ir lietuviai nesnaudė: jie 
>r puolė ir atsiėmė ę:lę-mieste
lių, Prasidėjo jau tikras karas. 
Rugsėjo 22 d. lenkų dvi kavale- 
ri’os brigados ir dvi pėstininkų 
divizijos ties Gibais (Seinų sri
ty) pralaužė lietuvių frontą ir 
užėjo iš užpakalio. O kai, besi
vydami bolševikus,; lenkai ties 
Druskininkais persikėlė per Ne
muną ir užėjo lietuviams iš kai
riojo sparno — lietuvių kariuo
menės būklė dar labiau pablo
gėjo: dalis lietuvių kariuome
nės buvo visai atskirta nuo sa
vųjų. Pagaliau ėjo kiti nepasi
sekimai: spalio. 1-2 d. lenkai su
mušė lietuvių kariuomenės dalį 
netoli Lazdijų; spalio 3-4 d. už
ėmė Varėnos stotį, • kur paėmė 
lietuvių šarvuotą traukinį. Iki 
spalio 14 d. ėjo sunkios kovos su 
lenkais dėl Varėnos. Tuo būdu, 
lenkams užėmus Varėną, Suval
kų krašte sugrupuotai lietuvių 
kariuomenei buvo atkirstas tie
sioginis kelias į pavojuje atsi
dūrusį Vilnių. Deja, lietuvių ka
riuomenės vadovybė nedėjo jo
kių pastangų stiprinti savo pozi-Į 
cijas ties Vilniumi,.

Lietuvai prieš tuos žygius pro- nužymėta 
testuojant, lenkų vyriausybė tarp lietuvių ir lenkų kariuome- 
siuntė jai ultimatumus ir savo 
žygius aiškino karo būtinumais, 
kilusiais kovojant su rusais, net 
kaltino lietuvius bendradarbiau- * 
jant su jais. Pagaliau, Tautų Są-

veidmainiški lenkai iš anksto 
tarėsi kaip būtų patogiau sulau
žyti dar nepasirašytą sutartį! 
Spalio 6 d. paties maršalo Pil
sudskio traukiny, Gardine, įvy
ko lenkų kariuomenės vadovy
bės nepaprastas posėdis, kuria 
me dalyvavo pats Pilsudskis, 
lenkų generalinio štabo infor
macijos skyriaus pareigūnai ir 
P.O.W. lietuvių reikalų šefo Ja
nusz Jedrejewiczo vadovauja-

► mas P.O.W. antrasis skyrius- 
Nežiūrint busimųjų Suvalkų de
rybų rezultatų, susirinkusieji 
karininkai suplanavo Želigov- 
sk’o žygį prieš Vilnių.

! Ir štai spalio *7 d. į Suvalkus 
atvyko lietuvių bei lenkų dele
gacijos vesti derybas. Lietuvių 
delegacijai pirmininkavo gene
rolas leitenantas M. Katche, na
riai — Mykolas Biržiška, Bro
nius Balutis, Voldemaras Čar
neckis ir majoras Aleksandras 
Šumskiš, be to, dar buvo ryšio 
karininkas kapitonas Gerulaitis. 
Iš lenkų pusės — pik. Macke
vičius ir J. Lukoševičius. Iš tik
rųjų nei Mackevičius, nei Luko
ševičius nežinojo apie’ Pilsuds
kio sąmokslą, ir jie abudu buvo 
atvykę Suvalkuosna rimtai de
rėtis.

Derybos ėjo rusų kalba Su
valkų teismo salėje. Nuo sienos 
į lietuvius žiūrėjo leiikų erelio 
ir paties Pilsudskio portretai. 
Ant gretimo stalo stovėjo pa
statytas kryžius. Prie to stalo 
sėdėjo tik atvykę didžiųjų val
stybių atstovai ir sekė derybas- 
Derėtasi rimtai, kad -ir karštai, 
dėl kiekvieno kaimo, dvaro ar 
kalnelio, 'pro kurį turėjo būti 

demarkacinė linija

RESTAURANTS & TAKE OUT 
Valgyklos ir išsinešimai

MID-STATES BEEF CO

Special Cuts for Your 
Cookouts & Freezer 

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

SKIPS MORGAN LIQUORS 
5996 S. Archer Avenue 

7325-2315 or 735-2316'
Complete Selection, of Beers, < 

Wines and Liquors a <
At Lowest^ Prices. 
-— ---------- - «

AUTHENTIC MANDARIN ’
& SZECHWAN CUISINE

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

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

Sun. 11:30 to 10 p.m.
Bank Americard 

Master Charge Accepted
Tel. 929-3969 
3805 N. Clark

BOATING & FISHING 
Buriavimas ir žuvavimas

FISH — LAKE MICHIGAN 
On The All Modern 32 Ft. 

SALMON MASTER II 
All Tackle & Equipment 

Downtown Launch Parking Avail 
For Details: 675-5576

BILL'S CHARTER SERVICE : 
From Burnham Harbor - Chicago " 

The 32-Ft. Fishing Boct
JUDY IN DISGUISE ?•’*

AH Equipment Supplied t
CALL CAPTAIN BILL ?

225-6325 or 922-1176

SALMON SEEKER CHARTERS ‘
The . Fish Are Snapping! 

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

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

CONSTRUCTION
Call Mike After 6 P.M.

848-6341

Persiuntimas $1

i

nių- : •
■ ■ —«

Pagaliau lietuviai pasirašė su 
lenkais sutartį, kuri pravedė de
markacijos liniją per Eišiškes — 
Basnūnus; Vilnius liko Lietuvai! 
Linija už Bastūnų buvo palikta 
nustatyti vėliau,.kai rusai pasi
trauks iš tos srities. Kartu buvo 
sutarta sustabdyti visas kovas 
tarp Lietuvos ir Lenkijos kariuo
menių ir pasikeisti belaisviais.

(Bus daugiau")

PIRkITE JAV. TAUPYMC BONUS

CHARTER FISHING
ON- LAKE MICHIGAN

OF A 36’ BOAT
FOR SALMON

^all Now For Reservations
830-8864

LAKE MICHIGAN
CHARTER ■ -į

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

4 people maximum.
Call Bill — 266-7460 .

— Biudžeto direktorius Davįęį 
A. Stockman rengiasi apkar
pyti įvairių valstybinių įstaiga 
tarnautojų skaičių, kad suma
žėtų valstybės išlaido’s. ‘ $;/

© LITERATŪRA, lietuvių literatūros, mėno 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 studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir 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 duomenimif 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

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

e LIET OVIšKASIS 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 į vokiečių' kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |6.

• KA 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 33.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
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 J6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 psl. knygoje yn 40 sąmojingų novelių. Kaina |2.

Knygos gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halsfed SL, Chicago, 
IL 60608. Užsakant paltu, pridėti dolerj persiuntimo Išlaidoms.
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Lietuviškasis Amerikos Balsas
Praeitą ketvirtadieni Washingtone, Senato salėje, vi

sokiomis problemomis užimtas senatorius Charles Percy 
pravedė lietuviškojo Amerikos Balso 30 metų darbo su
kakti. Paties senatoriaus Percy Senate dar nebuvo, kai 
buvo Įvestas lietuviškasis Amerikos Balsas. Prie lietu
viškojo Amerikos Balso labai daug prisidėjo Illinojaus 
senatorius, kuri Percy iš Senato išstūmė.

Senatorius Percy, būdamas praktiškas ir žinodamas, 
kad be lietuviškojo balso apsieiti veik negalima, rinkimi
nėje kovoje buvusi senatorių išstūmė, bet jo Įvestą ir 
puoselėtą lietuviškąjį balsą paliko, jam pritarė ir sten
gėsi ji sustiprinti. Senatorius Percy, išaiškinęs, lietuviš
kojo Amerikos Balso svarbą, visą laiką stengėsi jį page
rinti, gauti daugiau jam pinigų, geresnių pranešėjų, pa
jėgiančių atrinkti tikslesnių žinių, kad kitoje geležinės 
uždangos pusėje gyvenantieji lietuviai žinotų, ką ame
rikiečiai daro ir kurios yra viltys pavergtiesiems išsi
laisvinti.

Amerikos Balsas niekad nesakė, kad jie išlaisvins 
pavergtą Lietuvą. Amerikiečiai stengėsi pranešti lietu
viams, kad Amerika ir visas laisvasis pasaulis nepripa
žįsta Lietuvos Įjungimo Į Sovietų Sąjungą. Amerikiečiai 
nepripažino Lietuvoje pravestų klastingų rinkimų, klas
tingu būdu “išrinkto’’ “liaudies seimo” ir okupanto pri
mestos ‘komunistinės valdžios”.

Amerikos Letuviškas balsas nuolat kartojo paverg
tiems lietuviams, kad vadinamas “liaudies seimas” visai 
nebuvo seimas ir nebuvo liaudies rinktas. Jis negalėjo 
būti rinktas, nes letuviams nebuvo ko pasirinkti. Lietu
viai neturėjo teisės kandidatą Į tą “seimą” pasirinkti. 
Kandidatus statė okupanto paskirti žmonės. Jie statė 
kiekvienoje “rinkiminėje” apygardoje po vieną kandi
datą. Lietuviai negalėjo balsuoti už pasirinktą kandidatą, 
jie negalėjo balsuoti už geriausią kandidatą, nes buvo pa
statytas tik vienas kandidatas. Jeigu žmonės ėjo balsuoti, 
tai savo balsą jie turėjo atiduoti už vieninteli jiems pri
mestą kandidatą. Okupantas dar ir šiandien tvirtina, 
kad tie rinkimai buvo teisingi ir teisėti. Visas savo pre
tenzijas jie remia klastinga rinkimine pradžia.

JAV Kongresas pravedė apklausinėjimus apie tuos

rusų primestus klastingus rinkimus. Savo akimis mačiu
sieji prisiektais liudijimais tvirtino, kad tie rinkimai bu
vo klastoti. Lietuviškas Amerikos Balsas tuos liudijimus 
keliais atvejais gyvomis radijo bangomis pranešinėjo 
rusų pavergtiems lietuviams, kad Amerika tos klastos 
nepripažino ir nepripažins.

Lietuviai iš Lietuviškojo Amerikos Balso patyrė, kad 
karo metu ir po karo visa eilė pavergtų tautų tapo laisvo
mis ir nepriklausomomis. Lietuviai taip pat žino, kad 
Lietuva buvo laisva ir nepriklausoma, o dabar ji tapo 
Sovietų Sąjungos kolonija. Rusai išvežė iš Lietuvos Ban-] 
ko visas aukso ir vertingos svetimos valiutos atsargas, j 
litą nuvertino ir Įvedė rusišką rublį, tarptautinėje rin-j 
koje neturint} jokios vertės, bet reikalaujant už jį mokėti i 
žymiai brangiau.

Kai Amerikos lietuvis nuvažiuoja penkioms dienoms 
į Vilniaus “Gintarą”, tai už dolerį gauna tiktai 64 sovie
tines kapeikas. Bet jeigu Amerikos lietuvis nutaria iš 
Amerikos vykti Į rusų pavergtą Lietuvą, tai už kiekvieną 
parvežtą dolerį jam sumoka net tris rublius. Kodėl vienu 
atveju už dolerį moka 64 kapeikas, o kitu atveju už do
lerį moka net tris rublius? Tai yra paprastas Amerikos 
lietuvių apgaudinėjimas. Jiems svarbu išrinkti iš Ame
rikos lietuvių visus turimus dolerius, o kai dolerius iš
renka, tai tada pavergs ir Amerikos lietuvius. |'

K. KARALIS

Cleveland© Lietuvių Namai ir Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubas

(Tęsinys)

j Analizuojant Clevelando L. 
į Namu ir L. Klubo finansinius ■ *

Kas nuvažiuoja Į rusų pavergtą Lietuvą su visais savo raportus, kurie metai iš metų 
doleriais, tai to lietuvio Į užsienį daugiau neišleidžia. Ten rodo silpną ekonominį stovį, ky- 

la klausimas, kodėl per eilę me
tų direkcija negalėjo surasti ke
lių ir būdų išeiti iš to užburto ‘ 
deficito?

Žinome, kad namai ir klubas 
kartu padaro virš $400,000. me
tinės apyvartos. Žinom, kad na-

išvažiavo daktaras Kaskiaučius, nusivežė visas savo 
santaupas, tai jo iš Lietuvos neišleido. Jam nedavė teisės 
verstis gydytojo amatu. Jis turėjo teisę tiktai tapti slau
ge ir baigti dienas pavergtoje Lietuvoje.

Dr. Margeris (jo tikra pavardė buvo šeštokas) taip 
pat išvažiavo Į pavergtą Lietuvą su savo santaupomis. Jis

‘jnę kultūrinę premiją 
Pinigai premijai naudojami iš 
nanų mokesčiu fondo. Per ke
turis metus premijų išduota 
$4,000. Be to, klubas dar pare
mia ir jaunimo sportinę veiklą. 
Taigi, klubo direkcija, arba taip 

* vadinami patikėtiniai, daro ‘'ste
buklus”. Dalinti premijas ir au
kas, žinant, kad veikiama su j 
nuostoliais, tai jau yra “bajoriš- 
uxa .

norėjo dienas baigti savo tėvų ūkyje, bet jam neleido i tė- mų eales lsnuomoiamos parengi- 
viskę užsukti. Ten buvo derlinga žeme, tai ten Įrengtas kad k]ufco baras į reįtoranas 
didelis sovietinis dvaras (sovchozas)?. iš kurio visi javai |turi gausią klijahturą, ypač sa- 
eina Į Sovietų valdžios aruodus.

Okupanto agentai prižadėjo Margeriui išleisti visas 
jo knygas, bet iki šio meto to nepadarė. Margerio “šliūp- 
tarnius” iš pagrindų pakeitė, o prie vienos Chicagoje pa
ties Margerio išleistos knygelės pridėjo tokią įžangą, kad 
Margeris, paskaitęs ją, neturėjo kur akių dėti. Ten jis 
pavaizduotas jokios nuovokos apie literatūrą neturinčiu 
žmogumi. Margeris buvo apgautas, bet jam kelio grįžti 
nebuvo. Margeris mirė Vilniuje, gyvendamas pas marčią, 
savo knygų neišleidęs ir neturėjęs teisės sa,vo dolerių 
naudoti net vaistams nusipirkti.

Lietuviškas Amerikos Balsas davė ir duoda tikslias 
ir teisingas žinias ne tik apie lietuvių gyvenimą užsie
nyje, bet pasako ir kaip gyvena tie lietuviai, kurie patiki 
komunistų skelbiamais pažadais ir drįsta grįžti į rusų 
pavergtą Lietuvą. ' t

Rusai yra išvilioję daug dolerių ir kitokio turto iš 
Amerikos lietuvių. Bet to jiems neužtenka. Jiems reika- 
lingi Amerikos lietuvių sąrašai, kuriuose būtų pasakyta, 
kokiuose bankuose ir kiek tų pinigų Amerikos lietuviai 
turi. Kai jie patirs, kas tuos pinigus turi ir kur jis juos 
laiko, tai siųs į Ameriką geresnius balsus turinčias sire
nas, eis Į. neapdairių lietuvių butus, dainuos jiems gra
žiausias giesmes, kol pasirašys testamentus ir atiduos 
joms visas santaupas.

Amerikos lietuviškas balsas apie sirenų dainas įspė
jo. Kas proto turi, tai sirenų muzikos neklausys. O kam 
protas jau bus suminkštėjęs, tas pasiliks be muzikos ir 
be dolerių.

vaitgaliais sunku rasti vietos at
sisėsti.

Namai toje apylinkėj skiriasi 
savo gražia išvaizda iš kitu. Klu 
bo baras ir : restoranas puošniai 
įrengti, todėl žmonės mėgsta ian 
kytis. Klube yra įsiregistravu
sių apie 1300 narių, iš kurių 60% 
yra amerikiečiai. Nario mokes
tis yra $5 metams.

L. N. klubo barui ir restora
no administravimui, direkcija 
pasamdo vedėją ir jo pavaduo
toją; buhalterijai tvarkyti — du 
buhalterius, virtuvės vedėją ir 
visa eilę baro ir restorano pa
tarnautojų, • valytojų ir t. t.

$1,000.

Nelengva per metinius akci
ninkų susirinkimus direktoriams 
daryti apyskaitinius pranešimus, 
kai apyskaitos, ypač, klubo iš
vestos “raudonai”.

Akcininkams aiškinama, kad 
infliacija turėjo didelės įtakos 
į išlaidų padidėjimą. Be to, pa
talpos organizacijų kultūriniams 
parengimams arba posėdžiams, 
jau porą metų duodamos veltui, 
arba už nedidelį mokestį- Esą, 
jeigu nebūtų veltui duodama, 
namams duotų papildomų paja
mų apie $6,000.

Sakyčiau, kad tai yra relaty- 
yus dalykas- Organizacijos, gal 
būt, tada mažiau naudotųsi sa
vais namais. Vienas iš direktorių 
mums aiškina, kad namų pel- 

I nas būtų didesnis — apie $8,500,
Tam visam štabui išmokama' kurie nurašyti į išlaidas kaip na- 

algų L. N. apie 30% nuo bend-* 
ros apyvartos ir klubo apie 38%. 
Tikslus atlyginimų procentas 
sunku iš apyskaitos nustatyti, 
nes turinčios ryšio sumos su.at
lyginimu išskirstytos “kitose” 
šlaidų pozicijose, kaip, pav.. di
rektorių atlyginimai už specia
ls pareigas ir išmokėjimai už 
atsitiktinus darbus-

Klubo finansinį stovį žymiai 
paremia narių mokesčiai. 1980 
m. nario mokesčio surinkta 
$7,315. Iš tų mokesčių dengiami 
ir operaciniai nuostoliai.

1975 met. direkcija įsteigė me-

mų ir įrengimų amortizacija. 
Tai, esą, tik popierinė operacija 
ir jeigu jos nedaryti, tai tokia 
suma padidėtų pelnas. Aš ma
nau, kad jam žinoma, jog amor
tizacija privaloma nurašyti, ir 
kodėl tai daroma. Tai kam rei
kia pūsti miglą į akis?

Keistai atrodo aiškinimas, kad 
L. N. algų išlaidos, palyginus 
su 1979 m., 1980 m. padidė
jo 42%, nes ir pajamos padidė
jusios apie 40%. Atrodo, kad 
nuo padarytos apyvartos moka
ma gana aukštas procentas tar
nautojams. L. N. dar niekad ne

' mokėjo savo nariams dividentų 
už akcijas, nes yra nepajėgūs. 
Vien tik % už paskolą bankui 
turi išmokėti virš $12,000 per 
metuc.

Lietuviu klubo nariai gauna 
šiokią tokią privilegiją kartą į 
metus suruoštoj begužinėj vel
tui išgerti alaus. Gal už tai ge
gužinės ir duoda nuostolį, nors 
kiti gėrimai ir maistas yra par
duodami. Direkcija bando su
daryti įspūdį, kad klubo resto
rane maistas ir bare gėrimai 
duodami žemesnėmis kainomis 

* kaip kitose tokios pat rūšies vie
tose- Klubo nariai tuo reikalu 
yra kitikios nuomones.

Šiuos namus statant, visuome
nė parodė didelį pritarimą, kas 
matyti iš nupirktų akcijų skai
čiaus. Pradžioje keletą metų į 
metinius namų ir klubo susirin
kimus lankydavosi daugybė na
rių ir aktyviai reikšdavosi diš' 
kusi jose bei valdomų organų 
■ į^Jdmubse. Dabar tas susido
mėjimas savo namais ir klubu 
labai nukrito. Iš 800 narių — 
akcijų pirkėjų praeitame meti-* 
niame susirinkime dalyvavo tik 
apie 70. Anksčiau daugiau na
rių bandydavo kandidatuoti į 
valdomuosius organus; gi dabar 
Nominacijų komisija praeitame 
susirinkime gavo sutikimą tik 
iš dviejų asmenų ir kitų keturių, 
kandidatavusių iš direkcijos tar
no, kurių vienas trečdalis. kas 
metai perenkami. Žinoma, tie 
keturi ir buvo perrinkti. Du nau- 
:i kandidatai gavo labai mažai 
balsų. Dėl to, direkcijoj, su ma
žais ^pakeitimais, matome tuos 
nacius asmenis. Tai pasidarė lyg 
koks “Kremliaus Politinis Biu- 

kurį sunku pakeisti. Pasi- 
keič’a t’k tuo atveju, jei kas 
miršta, pats pasitraukia, arba 
direktoriai patys jo kandidatū
ros perrenkant neberemia. Tarp 
direktorių susidaro tam 
blokai, kurie, nenorėdami pra
rasti poz cijų, apsirūpina akci
jomis prieš rinkimus. Akcijų

(Nukelta į penatą puslapy

ras

tikri

Prof. JONAS PUZINAS

Vilniaus 650 metų sukaktis - miesto 
ar Gedimino sostinės?

VILNIAUS ĮKŪRIMO DATOS NUSTATYMO 
PROBLEMA

(Tęsinys)

Miestai kūrėsi ir sparčiai augo ypač geogra
fiškai patogiose vietose, prekybinių kelių sankry
žose, prie vandens kelių. Miestams klestėti didelės 
reikšmės turėjo valdovų globa, nes amatai ir pre
kyba ne tik turtino kraštą, bet ir patį valdovą, ži
noma, didžiausias dėmesys buvo skiriamas sosti
nėms, krašto administraciniams, ūkiniams, kulto 
ir kultūros centrams, kur telkėsi viso krašto, vi
sos valstybės reikalai, kur vykdavo visokie suva
žiavimai, pasitarimai su kitų kraštų atstovais. 
Suprantama, kad čia turėdavo puošnias reziden
cijas ne tik pats valdovas, jo šeima, artimieji pa
tarėjai, bet taip pat čia būdavo pastatomos ir tin
kamai įrengiamos būstinės tiek savo valstybės 
pareigūnams, tiek ir užsienio svečiams ir kitų 
miestų pirkliai turėdavo savo namus apsistoti, 
prie kurių būta sandėlių, arklidžių ir kt.

Vakarų Europoje jau IX-XI a. būta stambių 
miestų. Netrukus išaugo Hanzos miestai, 1201 m. 
i-ikmia Rygos r, estas, mūsų rytinėje kaimynys- 
-eje prekyba gar ėjo Pskovas. Naugardas ir kiti

miestai. Senoji Lietuvos valstybė nebuvo užsida
riusi savo kiaute. Ji palaikė ryšius su kitais kraš
tais, valdančios dinastijos nariai vedybomis gimi
niavosi su kitų šalių valdovais, jų šeimomis. Lie
tuvos valdovams tiesioginiu ir netiesioginiu būdu 
buvo puikiai žinomi kitų šalių bei jų miestų ūki
niai bei kultūriniai laimėjimai, todėl jie negalėjo 
atsilikti nuo kitur tarpstančios pažangos. Ir Lie
tuvoje, bent jau nuo XIII a. pradžios, atsirado 
miestų, jų tarpe ir Vilnius (kad ir įsakmiai nemi
nimas istoriniuose to meto šaltiniuose), įsikūręs tik 
rosios etnografinės Lietuvos centre. Čia buvo susi
dariusios visos sąlygos miestui ir valstybės sosti
nei kurtis: vieta, Neries irVilnios santakoje, buvo 
puiki strateginiu atžvilgiu, čia kryžiavosi preky
biniai keliai, čia jau priešistoriniais laikais buvu
si nemaža gyvenvietė tiko miestui kurtis ir jam 
plėstis. Žvilktelėkime į ligšiolinių archeologinių 
tyrinėjimų duomenis ir padandykime juos susieti 
su nuotrupinio pobūdžio istorinėmis užuominomis.

VILNIUS PROISTORINIAIS IR ANKSTY
VOSIOS ISTORIJOS LAIKAIS

Pačių ankstyviausių žmogaus gyvenimo liu
dininkų Vilniuje turime iš senojo akmens amžiaus, 
arba poleolito, pabaigos. Nedidelę to meto stovyk
lą 1942 m. aptiko prof. Konstantinas Jablonskis 
kairiajame Neries krante. Grybų g. (toje vietoje, 
pastatyta šiluminė elektrinė). Stovykla yra buvu
si 3-čioj viršalpinėj terasoj, kuri geologiškai pri
klauso alerodo (10.000-9.000 pr. Kr.) ir vėlyvajam

•iasiniam laikotarpiui (9.000-8.000 pr. Kr.). Jo
je surasta titnaginių dirbinių, padarytų iš vietinio 
pilko titnago: plačių strėlių antgalių su nuskaldy
tu įtvariniu koteliu, lancetinių antgalių, apskritų 
ir trumpų pailgų gremžtukų, gramdukų, rėžtukų 
ir kt. Kultūriškai. Vilniaus stovykla gimininga 
šiaurinei magdaleninio tipo Ahresnburgo kultū
rai (pavadinta pagal tyrinėtą vietovę Stellmoor 
prie Ahresnburgo, Šlezvige-Holšteine). Galimas 
dalykas, kad ta šiaurės elnių medžiotojų kultūra 
iš ten plito pietiniu Baltijos pajūrio ruožu, pasie
kė pietų rytinį pakraštį, o iš čia tie žmonės at- 
klajojo paupiais bei paežeriais ir Į Vilnių. Vidu
rinio akmens amžiaus, arba mezolito, pirmojoje 
pusėje ši kultūra susiliejo su iš pietų atėjusia 
svidrine kultūra (pavadinta pagal tyrinėtą vie- 
tpvę Swidry Wieikie, 20 km į pietus nuo Varšu
vos). Jau viduriniam akmens amžiui būdingų 
titnaginių dirbinių surastą prie Vilkpėdės upelio 
(pietų vakarinėje Vilniaus miesto dalyje) ir kai
riajame Neines krante, Valakampių rajone. Ras
ta titnago skaldos Vilnios dešiniajame krante 
(ties Bekešo ir Plikuoju kalnu), dešiniame Neries 
krante, ties Trinapoliu. Aptikta ir naujojo akmens 
amžiaus, arba neolito, titnaginių ir akmeninių 
dirbirtių Antakalnyje, Trinapolio apylinkėse ir 
keletas akmeninių kirvių šalia Gedimino pilies 
kalno. Kaip vėliau pamatysime, turime radinių 
pačiame Vilniuje ir iš ankstyvojo geležies amžiaus 
(V-I a. pr. Kr.). Tai rytiniams baltams būdinga 
brūkšniuotoji keramika. Turime du didžiulius pil

kapynus, dabar Įeinančius Į Vilniaus miesto ribas: 
Žvirblių ir Rakantiškių. Žvirbliuose (prie Naujo
sios Vilnios), Vilnios krante tyrinėtame pilkapy
ne surasta kapų nu V iki XII a. po Kr. Daugiau
sia čia ištirta IV-X11 a. pilkapių, kur aptikta apie 
200 degintinių kapų ir 7 žirgų kapai. Rakantiškė- 
se, taip pat netoli Naujosios Vilnios, 1852 m.A. 
Flateris buvo ištyręs 40 pilkapių, kur susidurta 
su IX-XII a. degintiniais žmonių ir nedegintiniais 
žirgų kapais. •

Apstu IX-XII pilkapynų ir netoli Vilniaus: 
Šveicarų (į rytus nuo Rudaminos), Grigiškių, Na- 
ravų ir kt. Didelės reikšmės Vilniaus miesto prad
menims aiškinti turi Vilniaus apylinkėse' surasti 
sidabrinių monetų ir sidabrinių monetinių lydi
nių bei papuošalų lobiai.

Tie lobiai aiškiai liudija apie prekybos ke
lius, ėjusius per Vilnių, greičiausiai ties Neries 
ir Vilnios santaka, jau nuo X amžiaus. Senesnėje 
literatūroje tvirtinama, kad 1782m. Gedimino pi
lies kalne buvę rasta sidabrinių arabų monetų. 
Riešėje 1867 m. iškastas IX a. pabaigos ir X a. 
vidurio sidabrinių arabiškų monetų lobis: 92 svei
kos monetos ir jų fragmentai. Jauniūnų kaime 
(prie Maišogalos) surastas arabų monetų lobis, iš 
kurio trys IX a. dirhemos pateko į Edmundo Lau
cevičiaus rinkinį.

(Bus daugiau)
l — Naujienos, Chgo., Ill.. Sat.-M jriiax, May Di-lk, l'.NJl



Zakarausko kunigystės

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

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

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

xox»xx*x.

50 metų sukakties minėjimą, 
kuris įvyks sekmadienį, gegu
žės mėn. 31 dieną.

Šv. M. Marijos Gimimo lietu
vių bažnyčioje, Marquette Par- 
;e, 10 vai. 30 min. bus iškilmin
gos Mišios.

OR. PAUL V. DARGL“ 
GYDYTOJA. IK CHIRURGAI 

Community kiinikee 
Medicinos direktoriui

Parapijos salėj, 6812 S. Wash
tenaw Ave., 3 vai. popiet įvy ks 
kanauninko pagerbimo akade
mija ir pietūs.

Visus lietuvius kviečiame da
lyvauti. Pakvietimai gaunami 
pas komiteto narius ir Margi
niuose, tel. 778-4585, 2511 W. 
Lithuanian Plaza Court arba 
lelef. 925-1089. Auka $12.

Komitetas

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

TEL 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
optometristas

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 7lst St. Tel. 737-5149

TiKrma axis. Pntaiko akinius 

ir "contact lenses”.

ur. iJUONAS) 6E1B UTIS’ 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURG'.JA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
Ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 775-2S&0, 

Rezidencijos teieL; 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 .CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

— Balys Sebastijonas, iš Mar
inette Parko, veiklus visuome
nėje ir aplinkoje, surikęs re~, 
dakt. M. Gudelį Čikagos Alto 
konferencijoje, įteikė 75 dole- 
ius: $45 metinei prenumeratai 

ir $30 Naujienų paramai. Dėkui.

— Ponia Helen BiLchinskas iš 
Marquette Parko įteikė per ad
min. Kristiną Austin $55: už 
ankstybą prenumeratos pratęsi
mą $45 ir $10 auką.

— Ponia Helen Prancik, žino
ma biznierė, laikiusi taverną 
7253 So. Western Ave, ir ją per
leidusi savo sūnui ir marčiai, 
velydama Naujienoms geros klo 
ties, įteikė per admin. Kristiną 
Austin 10 dolerių auką. Dėkui.

— Dėkui Vaclovui Prūsui iš 
Berwyno, visuomenės veikėjui 
ir gabiam spaudos bendradar
biui, už vizitą Naujienoms, nau
dingus pokalbius ir už įteiktą 
$15 auką.

— Juozas Mociskis, žinomas 
j spaudos rėmėjas iš Lietuvos lai- 
!kų, savo'atsilankymu visuomet 

pradžiugina Naujieniečius. Dė
kui už vizitą ir už įteiktą šimti
nę: ankstybai metinei prenume- 

. ratai ir $55 Naujienų paramai.

— Mečislovas Žeimys iš Brid
geport įteikė per savo nuomi
ninką J. Mociškį metinę prenu
merata ir 10 doleriu auka. Dė- v 4* V
kui.

k

1

254-4470, kitu laiku 434-6155.

e ROMO KALANTOS SUSI
DEGINIMO 9 METŲ sukakties 
minėjimą ruošia Reg. L. B-nės 
Marqueite Parko apylinkės val
dyba.

Gegužės mėn. 17 dieną, 10 
vai. ryto, prieš pamaldas, prie 
parapijos bažnyčios, bus pake
liamos vėliavos. Su vėliavomis 
einame į pamaldas. Prie alto
riaus bus padėtas,' susideginu
sių garbei, gyvų gėlių vainikas. 
Ponios prašomos dalyvauti tau
tiniais rūbais.

r o pamaldų, 11 vai. 45 min. 
parapijos salėje, neseniai iš 
okup. Lietuvos atvykęs lietuvis 
ska.tys paskaitą apie Romą Ka
lantą. Po paskaitos trumpa me
ninė programa. Solistė p. Aldo
na Pankienė padainuos keletą 
šiai šventei pritaikytų dainų.. R. 
Krutulytė paskaitys eilėraščius, 
o Ramunė Tričytė praves mi
nėjimą.

Kviečiame visus lietuvius gau
siai dalyvauti. Valdyba

— LIETUVIŲ DAILININKŲ 
darbai yra vertingiausia ir ne
senstanti dovana vestuvių. 
kakčiu ir kitomis progomis. 
Gaunami ČIURLIONIO GALE
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid
land Savings bendrovės valan
domis 254-4470, kitu laiku — 
-134-6155.

CHARL
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS

STASUKAITIS

Mažeika & Evans

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

PfcRKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

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

✓

—Ponia Sofija Plestys iš Mar- 
quette Parko, mūsų bendradar
bio Petro žmona, įteikė Naujie
noms $25 auką. Dėkui.

: — Juozas Kinderis iš Marque
tte Parko, žinomas nekilnojamo 
turto ir namų pardavėjas, lan
kėsi Naujienose. Dėkui už vizi
tą, naudingus pokalbius, anks-

* tybą prenumeratos pratęsimą ir 
; už 15 dolerių auką.

—J. Andriaus sudarytą Lietu 
vos žemėlapi ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P.O. Box 10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kaina -$6 -j- 65c per

siuntimo išlaidoms padengti.

M0VI1N G 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS, VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WO PA, 
1490 kit A, M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
TaleL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

— Vzenns patfiotas lietuvis, 1 
prašęs pavardės tuo tarpu nes
kelbti, paaukojo Amerikos Lie
tuviu Tarybai tūkstanti doleriu. I 
tuo sudarydamas pradžią steigia 
mam Laisvės Fondui, kurio su
telktos lėšos bus skiriamos at
vaduotai Lietuvai, o gaunamos 
palūkanos — ALT vedamai Lie
tuvos laisvinimo veiklai. Tas 
pats geraširdis Letuvis-patrio
tas dabar Amerikos Lietuvių Ta
rybai tam pač;am tikslui atsiun
tė antrą tūkstantinę.

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica- 
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis. 216 
psĮ; kaina $7, gaunamas Nau
jienose. (Pr.) •

CLEVELANDO LIETU
VIŲ NAMAI

Atkelta iš 4 psl.
(P oxv) legaliai

kitam asmeniui.
direktorai akcijų 

tiek (prie savo 
būtu tikri išrinki- c

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ 

Programos vedėja

Kasdien hoo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

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

PAGERBS KANAUNINKĄ
V. ZAKARAUSKĄ

Visuomenės organizacijų su
darytas komitetas rengia kan.

1

>•K
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dalyvauja rinkimuos; akcininkai • nebūtų reikalo diskutuoti, jeigu 
kurie savo akcijas perleidžia ki
tiems, daugiausia direktoriams 
ir patys nesilanko susirinkime, 
nes nebeturi balso; ir trecia rū
šis akcininkų, tai tie kurie nei 
susirinkimų lanko, nei akcijų 
perleidžia kitiems.

Direkcijos rinkimų klausimo

L. N. ir L. K-bo reikalai būtų į 
administruojami sėkmingiau. Da 
bar, kada finansiniai reikalai ne
rodo gerėjimo žymių, ir gali 
prieiti prie bankroto — net na
mų praradimo, laikas akcinin
kams pabusti ir pagalvoti.

K. Karolis.

GAIDAS-DAIMID
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. S27-1741—1742

’'■^lietimus 
Urna perleisti 
'"oku būdu 
krisim ėdžioj a 
"urimu), kad
~'~u. Be to. direktoriai turi sa
vo z n d e 875 klubo nupirktas 
"mn akcijas, kurias padalinus 
■š 12. gann'A kiekvienas po 72 
akcijas. Dėl šių akcijų panaudo- 

dažnai susirinkimuos kyla 
Hnčai. Atbodo, kad klubo akci
jų panaudojimo reikalą turėtų 

-’spręsti klubo narių susirinki
mas. bet rodos, kad tas klausi
mas susirinkime niekad nebuvo 
svarstomas

Taigi d’rektoriai, ‘apsiginkla
vę” svet morris akcijoinis, patys 
'avė įslenka. Klausimas, ar ga
lima būtų tekiam “savęs išrin
kimui” padaryti galą? Tą. žino
ma, gali padaryti tik patys &k-; 
cininkai.

Pačius akeminkuš galima api
būdinti taip: akcininkai, kurfe 
aktyn ai lahko susirinkimus it

METINĖ MIRTIES SUKAKTIS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ga

j***®

*354 So. HALSTED STREET 1‘eL t Ar (11 7‘IJIa

JOSEPH SUKEvICH

Tel: OLympic 2-1003

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ĄIKŽTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

«
I
i

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5oth Ave^ Cicero, HL

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

JUOZAPAS PLANKIS
Ilgus metus gyvenęs West Pullman apylinkėje

Mylimas vyras ir tėvas Juozapas Plankis mirė 1980 m 
gegužės 6 dieną ir buvo' palaidotas šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse. Velionis gimė Lietuvoj, Ukmergės aps., Pagirių 
valsčiuje, žagūnių kaime.

Mes, atmindami jį. ypač jo pasitraukimą iš gyvųjų tarpo, 
užsakėme šventas Mišias šv. Kotrynos ir šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčioje.

Velionį atmindami:
žmona Esther Bieiiūnaitė (Shepkus), 
sūnus Joseph V. Plankis su žmona Judith, 
Andrius Kmer Besan ir Lynn

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Chicagoa

Lietuvių 

-Aidotuvių 

Direktorių 

Ajodacijof

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
D AL f S E.

VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai fa* laidojimo direktoriai: 

1EAN VANCfc ir GEORGĖ sORlRl

ce:

A'H+As autnmnbilir.ms pastatyti

.!»:■ >:*x

II

Gyvenęs Chicagoje

Mirė 1981 iiietų gegužės 15 dieną, 9:15 vai. ryto, su
laukęs 73 metų amžiaus. Gimęs Chicagoje, bet jaunas nu
vežtas į Lietuvą ir ten užaugęs.

Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Jean, josios vyras Ruddy,j 
ir .ToAnn, josios vyras Robert Rossi; anūkai — Jack, Jannetj 
Gary Kay. Sufcanhe, RobeYt aud Elifeabdh Ruddy; Lisa, 
Cohen and Bobert Rossi.

Joseph is son of late Joseph & Ann Usciaitis Sahicci.
Many friends and relatives in Lithuania and USA.
Kūnas pašarvotas Ėghn Funeral Home, 3700 W. 6.3rd St.
Pirmadienį, geg. 18 d., 10 Vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į St. Nicolas Toren line Jiarapi jos bažnyčią, o po gedu
lingą pamaldų bus Išklojamas šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Visi a.a. Joseph Sukevkh giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse k suteikti jam 
paskutinį patartavirną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę* lieka: Dukterys 3r giminės.

laidotuvių direktorius Egan. Tcl. LU 2-2000.

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

GEOKGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-li38 -1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubDc 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, HL 874-4418

PHILLIPS - LABANAUSKAS
S307 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-3401

M

I

t
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Naujienos, Chicago, Ill., Saturday-Mdnday, May 16-1X, V.I81
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NEAT & TRIM LAWN MAINTE

NANCE. Residential & Commercial
Mowing, Fertilizing, Weed Con
trol, Hedge Trimming, Thatch 

& Leaf Removal
NO JOE TOO vMALL

Call For Free Estimate 
925-8532

V nr-r W- rwf MARTIN BYRNE PLASTERING
CLEAN WORK 

Satisfaction Guaranteed. 
Yee Estimates. Fully Insured. 

283-6182 cr 283-6346

2212 W. Cermak Road

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY

MISCELLANEOUS
įvairūs dalykai

Kamai, — Pardavimui
MAL ESTATE FOR SALI

Mamai, iatr.l — Pardavimai
REAL ESTATE FOR SALI

DELTA WAY 
MOVPIG/STORA^E CO.

Packing, shipprig i ^rating
24 Hr. pKoiie se. /ice.

Call J33-9347

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

DĖL WSŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, DI. , Tek 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
> MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIAT AS • VERTIMAI.
TISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

EMERALD CEMENT
STEPS • FOUNDATION 
DRIVES • BASEMENT 
AND GARAGI FLOORS 

BRICKWORKS
FREE ESTIMATES

636-0891

ELECTRICAL REPAIR
Outlets - Circuit Breakers 

Rewire - Fuses 
265-1889

LAKE SHORE DRAINAGE
Catch — Basins

1 anud kudded & Repaired 
Bathtubs & Sinks
Call 889-8873

1012 N. Dearborn

UNIVERSAL CONSTRUC
TION COMPANY
ALUMINUM SIDING 

SOFFIT, FASCIA, GUTTERS, 
ROOFING, CONCRETE WORK 

COMPLETE REMODELING 
Bathrooms, Kitchens, Basements 

Low Prices Free Estimates
CALL PAUL

745-8733 — 237 6348

MINI-BLINDS and
WINDOWS CLEANED

1 DAY SERVICE ON BLINDS. 
PICK-UP — DELIVERY

REAS. RATES. FREE EST.
885-0604 Evenings

n i i—i fiibii r»rrrryfciįi,rr’r'Miiii

. ..... ,Trrl.

California Colors 1
PROFESSIONAL QUALITY WORK 

REASONABLE RATES
FREE ESTIMATES

Call Wayne - 425-9677

PRIVATE POSTAL MAU 
BOXES FOR RENT 

LX YOUR AREA.
REGISTER NO W

426-4?\5

Glass Block Panels 
CALL FOR FREE. ESTIMATE 

779-6600 
711 \V. 103rd Street

AMERI-JAM LANDSCAPING
AND CLEAN-UPS.

TREE REMOVAL AND 
JUNK REMOVAL.

Call 869-3310

CHICAGO CUSTOM ALUMINUM 
No Job Too Small

SEAMLESS ALUMINUM GUTTERS
SOFFIT, FASCIA, SIDING

Gutters Cleaned
With This Ad $21.95

CALL 286-0412

AUTO REPAIR
Mašiny remontai

I CONSTRUCTION & REMODELING 
Statyba ir remontai

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

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

Call Rick Now! 748-7305

INC.OME TAX SERVICE

LAWN MOWERS 
REPAIRED

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

ASK FOR RICK

CARPET
FURNITURE CLEANING

AT ITS BEST
PHIL AND PETE'S 

RUG CLEANING SERVICE
348-3770

IDEAL AUTO PARTS
AUTO ELECTRICAL 

SERVICE 
STARTERS & ALTERNATORS

4639 S. California 523-5277

REFINISHING, 
STAINING & VARNISHING, 

STRIPING
OLD FURNITURE REPAIR

735-0194

KITCHEN MAGICIAN
Recover Your Old Cabinets 

and Corian
Counter Tops & Vanities 
Custom Cabinets & Bars 

Free Estimates.
627-8108 Lombard

LEN MALATIA

R.A.D. LANDSCAPING 
& LAWN MAINTENANCE

Power raking, fertilizing and 
weed control - Rototilling, 

evergreens and sodding. 
Commercial - Industrial 

Residential 
767-4360

MARBINO CEMENT
DRIVE WAYS

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

GETTING MARRIED?
Create the Wedding 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

A&M FLEA MARKET i
INDOOR/OUTDOOR FLEA I

MARKET EVERY SATURDAY 1
AND SUNDAY — 8-4 i

900 W.- IRVING PARK 1
ITASCA f

885-9094 or 773-0277
FREE OUTDOOR SPACE FOR £

Ist-TIME SELLERS W/THIS AD r

Dealers Wanted 
for Flea Market 

Cali 530-5374

SUNDANCE LINOLEUM
NO WAX — NO BURN
S6.48 Yd. Not Installed

S9.98 Yd. Installed

Call HE 4-3200
AND JOE BRABEC WILL CALL 

' ON YOU WITH SAMPLES

INDOOR FLEA MARKET 
63rd & Kimbark Center 

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

Free for Children under 12 
BARGAINS GALORE 

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

488-8179 — Ask for Bill
Food Available on Site

Free! Free! Free!
WE CLEAN OUT 

ATTICS, APARTMENTS, 
HOUSES.

SAME DAY SERVICE
WE SPECIALIZE IN EVICTIONS

262-7676

520014 N. CLARK 
(Foster & Clark) 
HOSANNA 

We Pay Highest Prices’ 
GOLD - SILVER - DIAMONDS 

COINS - WATCHES 
561-0505

MARTIN SCHLIEP 
TUCKPOINTING

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

Glass Block Windows 
Free Estimate - Insured 

Call 589-1946

REFRIGERATION REPAIR
FOR THE BUDGET CONSCIOUS. 

Guaranteed Work - Same Day 
Service and a Great Price.

Call:
AIRES REFRIGERATION 

327-3995

HELP WANTED — MALS 
Dirblninkp Reiki.

UPHOLSTERS
NEED 3 EXPERIENCED UPHOL
STERS. MUST HAVE DRIVERS 

LICENSE. GOOD PAY. 
STEADY WORK. 

Must Speak English.
ALSO NEED 2 HANDYMEN.

622-9801

Viename pokylyje, kuria- 
Mark 

apie
me dalyvavo ir rašytojas 
Twain, užsimezgė kalba 
dangų ir pragarą.

Kiekvienas iš pokylio 
vių reiškė savo pažiūras.

Galop vienas iš jų kreipėsi 
Į rašytoją Mark Twain, teirau 
damasis ip jo

dalv-

nuomonės.

Rašytojas

L & C AUTO BODY “■J
& FENDER

Free Estimates
Towing

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

235-2086 or 235-2087

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

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

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

$69,000. ‘

ELEKTROS ĮRENGIMAI
• PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

TOP DOLLAR PAID
FOR JUNK CARS

BILL’S TOWING SERVICE
389-9446

BIONIC AUTO PARTS
& SALES/ INC.

All types of used parts available.
We buy junk cars-"Z1 and up.

1501 N. Kilpatrick 489-6020^

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogy Vietos

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

tor rentals. S175 wk/up. 
10% disc. May.

Rt 2, Birchwood, W! 54817 
(715) 354-3550 *

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 S420/yr.

553-6323 — Mr. Hopkins

RADIJAS IR LAIKRAŠTIS

Ray Freimanas išrado patį es
minį skirtumą tarp laikraščio 
ir radijo, kuris aptariamas ši
taip: į radiją negali įvynioti 
silkės.

SUNKU PATENKINTI
Tėvas atsiveda penkerių metų 

. sūnelį prie motinos lovos ir ro
do naujagimį: “Žiūrėk, gavai 

t naują broliuką. Patinką^’’
Sūnelis: Nieko sau, bet geriau 

būtų buvęs automobilis *...

šypsodamas at-'

-— Aš nuo 
susilaikysiu, 
sc vietose turiu daug gerų pa
žįstamų

savo nuomonės 
nes abiejose to-

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

American Travel Service Bureau
3727 S. Western Chicago, ID. 60643

Telef. 312 238-t787
♦ Kernota tom pitirruvtm^ užrakant lėktuvu, traukiniu, Ulrq kelio, 
(cnilaea), viešbučių «r automobilių nuomavimo retervscliaa; Parduoda- 

kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Uetuv^ Ir kitus k.'aMus;
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje Ir teikiame Irrfar- 
macijaK visata kelionių reikalais

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik '.eixu rererrooti vietas 
B anksto — priel 45-60 dienų.

nlxj

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

897-7726
REMODEL ANY 

897-7726 
basement 
897-7726 
WATER 
897-7726

QUALITY PAINTING
Pieasonable

Free Estimates
Call: RICK — 969-3755

TIM — 759-1355

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas ,

2951 West 63rd Street

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775

/PAR ELECTRIC, INC.
Licensed - Bonded - Insured 
Comnlercial — Residential

481-5274

R.S. WALLWASHING
IMPROVED MACHINE CLEAN

ING. 1 DAY SERVICE.
FREE ESTIMATES

'T&at.t.
841-4692 or 868-2566

REX’S MECHANICAL
CONTRACTORS

SALES-SERVICE-INSULATION 
HEATING & COOLING

599-8477
I 8640 S. Roberts Rd., Justice, III

INTERIOR-EX TERI O R 
PAINTING

CARPENTRY/DRYWALL
No Jeb Too Big or Too Small 

Insured. References.
Call Jim or Dave — 271-8634

PAINTING
INTERIOR — EXTERIOR 

QUALITY WORK AND PAINT 
PATCH PLASTERING

SMALL PORCH REPAIRS 
Excel. References. Free Estimates.

235-2338

Snug holds 
loose dentures*, 
comfortabfysnug 
Ease sore gums from loose-fitting 
dentures with soft easy-to-use 
Snug’ Brand Denture Cushions. 
Snug gives tempo 
rary relief until you , ANUp 
see a dentist Now . JW 
available in the 2- 
cushion or new I - t 
4-cushion econ- sį' Į
bmy package.

THE TIME IS RIGHT FOR A NEW 
DESIGN IN FAMILY LIVING

RIDGEWOOD APTS---- S659 S. 87th Ave., Justice, 111.
LIFE EASY AT WGEWOOD 

REASONABLY PRICED 1, 2, & 3 BEDRM. APTS. 
BY FOLLOWING OUR EASY RULES YOU CAN 

PAY AS LOW AS S260/MONTH.
SEPARATED RECREATION BLDG 

ORGANIZED ACTIVITIES FOR ALL AGES.
OLYMPIC SIZED POOL, KIDDIE SPLASH POOL

4- PLAYGROUND AREA.
LIFE AT RIDGEWOOD INCLUDES:

• 24-HR. EMERGENCY SERVICE
• SPACIOUS ROOMS WITH W/W CARPET
• RANGE & REFRIGERATOR, GARBAGE DISPOSAL
• FREE COOKING GAS, A/C, LAUNDRY ‘ ’
• FACILITIES, BALCONY OR PATIO
• SHOW TIME (UNCUT MOVIES)
• EASY ACCESS TO MAJOR HIGHWAYS

Renting can be exciting when, you are moving to Ridgewood because 
we pay your moving expenses equal to your monthly rent.

DONT YOU THINK THE TIME IS RIGHT?
CALL NOW FOR ADDITIONAL INFO.:

458-9240
Inquiries in English, Please. ~ *“**

1 > "J-JHL. ■ —,.1-L .."Tir * ■! II

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

Tel. 436-7878 arba 839-5568

DAX SHANAHAN
ADDITIONS - -ENCLOSURES 

KITCHENS - BATHS
General Carpentry & Repairs

366-5973
INSURED AND REFERENCES

We’ll help you make the right move.

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

442-5987. Ask for Fred

į

■ - - į 
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• PAINTING
• WALLPAPERING
• ANTIQUING

WOODWORK & FURNITURE
Call Don 274-4784

ALL TYPES 
CARPENTRY-REMODELING 

CONSTRUCTION 
424-0843 — Any Time

AMERICAN HOMES INC. 1 
DIRECT WITH OWNER

Home Imprvmts. Plumbini |
Paintg., Dec. Kits. & Bathi E 

Floors & Ceramic Tile
Free Estimates — 622-5172 ►

JIM’S PAINTING
INTERIOR AND EXTERIOR

Pressure Washing 
Free Estimates

JIM WITTENKELLER
(815) 838-3948

BARBERA DECORATING
PAINTING

INTERIOR & EXTERIOR
WALLPAPER

20 Years Experience
Sam Barbera 453-0432

- ____ .

H & L DECORATING 
Our Specialty 

WALLPAPER ReSiOVAL 
276-7250

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

Free Estimates.
236-6770; 995-8197

— Prez. Reaganas galės teikti 
paramą Salvadorui, bet uždrau 
dė duoti bet kokią paramą Ar
gentinai.

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita, .

fetingis construction
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

įuomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chica^oje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų Įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MI>S 
ir turime kompiuterį.

/irs 500-tai namų pasirinkimDi

BUDRAITIS REALTY CO 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

Pirkite senoviškai
? 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

9 4 bulų mūrinis, apie $0,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

5 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St. 

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

Prašom nebijoti palikti sava 
telefono numerį automati

niame aparate.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
(312) 776-8700

' feiaiscmė^ visti tu-
i- ris

ARVYDASKIEĮA
655^S._ Talmbn Avenoe

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas Ir Taisymu 

2644 West 6<Hh Street 
Tel. REoubllc 7-1541

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NE*DAS, 4059 Archer Avenut, 

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

K I I M K U S j 
Hetary Public

INCOME TAX SERY1CI 
4259 S. Miple-rood. Tai. 254-7456? 
Taip pat daromi vertimai, giminiu | 

f iškvietimai, pildomi pilietybės prt- j 
j 4ymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERSTOUCY
F. Zapolis, A sent . 
J203I/j W. 95th St 
Ey*F9- Park, 111. 
60642, - 424 *654 V

Slate Farm Fire and CawalTy Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 rjto iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tm 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPfiNAS

Dirbo vtlandoi: nuo 8 vaL ryta 
iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

B vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarime.

Teį. 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629

6 — Naujienos, Chicago, I1L, Saturday-Mdnday, May 16-18, 1981




