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: DAR NEKELIA OPTIMIZMO
JĮ ATŠALDĖ SIRIJOS PREZIDENTO PAREIŠKIMAI

JERUZALĖ.—Trečiadienį po
sėdžiavo Izraelio ministerių ka
binetas ir svarstė susidariusią 
krizę su Sirija. Po posėdžių val
džios kalbėtojas pareiškė, kad 
nutarta imtis nepaskelbtų prie 
menių krizei likviduoti taikingu 
būdu, nes Amerikos prez. Reaga- 
no specialaus pasiuntinid Philip 
Habib--diplomatija pagerino ga
limybes iki taikingo-sprendimo. 
Izraelio premjeras Menąchėm 
Begin pareiškė; kad dar nėra pa
siekta taikai pagrindų, tačiau 
Izraelis dės pastangas išspręsti 
priešlėktuvinių sviedinių krizę 
Libane taikingu būdu.
• Buvo -kalbama apie Amerikos 
pasiūlymą krizei likviduoti. Pa
siūlymo pagrinde yra paragra
fas, kad Izraelio lėktuvai nepuls 
Sirijos-karinių dalinių Libane, gi 
Sirija iš ten atšauks Sovietų Są
jungos gamybos SAM tipo 
priešlėktuvinius sviedinius. Bu
vo numatyta visai, sustabdyti 
aviacijos veiklą Ljbancf erdvėje.

generalinis sekretorius K. Wald
heim New Yorke pranešė, kad 
JT daliniai saugos taiką Golano 
aukštumose dar G mėnesius.

GERĖJA POPIEŽIAUS 
SVEIKATA

piežiaus Jono Pauliaus II kūno 
gydytojai išėmė 2S stičius. Jis 
jau vaikščiojd Gemelli ligoninės 
koridoriais ir valgė visiems ligo
niams duodamą maistą. Italijos 
gydytojų grupė pareiškė še
šiems užsieniečiams kolegoms, 
kad popiežiaus temperatūra yra 
normali ir jis jau nelaikomas 
pavojingai sergančiu. Tačiau Is
panijos gydytojas pareiškė, kad 
pavojus praeis tik po 15 ar 20 
dienų. Tarp kitų Bažnyčios dig
nitorių, jį aplankė Italijos vys
kupų pirmininkas kard. Anasta- 
sio Alberto Ballestrero.

23 metų pasikėsintojas "Meh
met Ali Agca perkeltas iš Romos 
policijos į priemię.sčip kalėjimą;

Kancleris Hr Schmidt atskrido į Washingtona trim dienom tartis 
su prez. Ršaganu Baltuose Rūmuose.

F. MITTERRAND PRISAIKDINTAS PRAN

MANOMĄ, KAD NAUJAI IŠRINKTAS’PREZIDENTAS

; IZRAELYJE MAŽĖJA 
ŽYDAI

TEL AVIVAS. Vidurinius 
Rytus lankantis korespondentas 
Rogęr Šinurn rašo Chicago Sun-

NORI, KAD ATOMO GINKLU
NEBŪTU ELIROPOJE

PATARS PREZIDENTUI REAGANUI NEVILKINTI
PASITARIMU SU SOVIETŲ SĄJUNGA

uždrausta ten skraidyti, , gi ži
nias rinkti • satelitu ar kitomis c 
priemonėmis. • • • • -

: Priešlėktuvinių., sviedinių kri-. 
z'ė prasidėjo balandžio 229 dieną. 
Vieną' dieną priėš tai^ Izraelio 
naikintuvai, pūldarfti-: palestinie
čių partizanų stovyklai^ėi‘įsi
tvirtinimus Bekaa sieloje pičtu 
Libane, numušė, duį-SrijOs'ka
riškus malūnsparnius. ' !

Trečiadienio vakare Sirijos 
prezidentas Hafez Assad sušau
kė Vakarų spaudos korespon
dentų konferenciją ^Damaske. 
Jis jiems pareiškę, kad jam bėra 
žinomas joks amerikiečių pla
nas. Iki šiol buvo kalbama-tik 
apie Izraelio -reikalavimus^ "Da
bartinėmis sąlygomis, Sirija tu
ri apsaugoti savo kariuomenės 
dalinius nuo aviacijos puolimų. 
Tam ir buvo ten pasiųstos prieš
lėktuvinės SAM baterijos. Izrae- 

- lis puola mūsų kariuomenės da
linius Libane, bet kai mes juos 
aprūpiname apsigynimo priemo
nėmis, tai sako, jog tai daryli 
neturime teisės. Izraelis ne tik 
mus puola, bet ir nori, kad mes 
pakeltume rankas”, pareiškė H. 
Assadas.

Po prez. Assado pareiškimų 
korespondentams, atstovas Phil
ip C. Habib matėsi su premjeru 
Beginu ir su juo kalbėjo 95 mi
nutes. Beginąs pareiškė, kad pre
zidentas Assadas sukėlė nepa
lankią atmosferą, tačiau jis pasi
tiki atstovo Habib inteligencija 
ir gabumais.

Tuo tarpu Jungtinių Tautų

VANDENYNE IŠKILS 
NAUJĄ SALA 

HQNOi-ULU, Havajų ^alos.—

PARYŽIUS. Ketvirtadienį 
Francois Mitterrand prisaikdin
tas Prancūzijos prezidento pa- 
rejggftis.->Laikrdščiai pranašavę,, ec .A» - • iciįtVHnu pidlididstr, ,,prezidentas Valety 5

yo^^MJą ^iĮWrGiPard Pčstaing gali atidėtivandenyno« 
sius, įtvirtina*. k#<įį netolimoji j 
ateityje IS-myriŲ atšgani 
Havajų naują' Sala. Sala 
galės Ęūti ’ppie^Lp myfhį. ilgio 
ir 8 mylių ^loči<3K_ę;>

Salos, „dari nėra, .jr .'nesimato, 
bet -mokshHinkai nustatė? kad 
ugnikalnis, visą laiką verčia- lavą 
iš vand^ynbĄiųgno, esančio 12 
tūkstf -pėdų gilūjnoj. Sala dar 
galvos neiškėlė 1s vandens pa 
viršiaus, bet ją jau pakrikštijo 
Loli vardu.

Salos viršūnė dabar yra 2,142 
pėdų gilumoj.

oje nuo

— Illinois seimelyje buvo kilęs 
sumanymas, kad motoristų su
kimas Į dešinę prie raudonų 
šviesų yra pavojingas pėstie
siems, tačiau atmestas 148:11 
balsų dauguma.

Gegužės 22: Elena, Julija, Ri
ta, Aldona, Vidminė, Rimtenis.

Šaulė teka 5:25, leidžiasi 8:10.

Oras giedras, šiltas.

Sekr. Ak .Haig trečiadienį 
tarėsi su kancleriu Schmidt 
ir vėliau nulydėjo, kanclerį’ 

£ prezidentūrą.

naujaip išrinkto prezidento pri
saikdinimą. Kiti dar pranašavo, 
kaĄ Paryžiuje dėl to'gali kilti ne
ramumų. Buvo ir kitokiu gandų, 
bet prezidentūros perdavimas 
vyko tvarkingai, ir ramiai. Poli
cija ir karę vadovybė būtų at
stačiusi tvarką, jeigu triukšma
dariai būtų babdę sutrukdyti 
prezidentūros perdavimą dau
giausia balsų gavusiam kandi
datui. Tvirtinama, kad prezi
dentas Mitterrand neužilgo 
rėš paleisti parlamentą, nes 
šiuo jis negalės dirbti.

PASIRAŠYTA SINAJUI 
SAUGOTI SUTARTIS

tu
su

WASHINGTON, D.C. — Vo 
kietijo's kancleris atskrido i 
Washingtons pasitarti su prezi
dentu Reaganu įvairiais Vakarų 
Europos saugumo reikalais. Ma
nyta, kad kancleris , atskris sa 
vaitės pabaigoje, bet jis pagrei
tino savo kelionę^, kad galėtų 
su prezidentu nuodugniai aptar
ti kelis Vokietijai svarbius klau 
simus.

Kancleris atskrido į karišką 
Andrew aerodromą, kelių pata 
rėjų lydimas. Kancleris dėvėjo, 
•paprastą vokišką kepurę, tinka 
mą apsaugoti galvą nuo vėjo ir 
lietaus. Paprastai valstybės gal- 
vefe į keliones leidžiasi pasipuo 
šę juodomis skrybėlėmis, bet 
kancleris vėjuotam pavasariui 
pasirinko vokišką pajūrio ke 
purę.

Kanclerį į Washingtoną atly
dėjo keli diplomatai, visi jauni 
bekepuriai. Pats kancleris jau
nai atrodo, bet jo palyda dar 
jaunesnė. ■ -

Kanclerį} norf, įtikinti prezi 
dentą ir kitus pareigūnus, kad 
Vokietijos socialistai demokra 
tai, pati didžiausioji derrfdkrąti-

; Vokietijos politinė partija, 
pritnriąųŠią'Urės Atlanto Sąjun 
gai iri š.ibs' Sąjungos nutarimui 
bendromis jėgomis ginti šiaurės 
Atlanto'Sąjungos narius. Kaip 
kiekvienoje didesnėje politinėje

Helmut Schmidt

Kancleris Helmut Schmidt 
trečiadienį atskrido į Wash- 
ingtoną ir nuvyko pasitarti 

su sekretorium Haig.

ti, kad jis labai ilgai neatidėlio- 
lų susitikimo su Sovietų Sąjun
gą. Kancleris nori įtikinti prezi- 
dmtą, kad rnsai bandytų išvežti 
visas Strategir.es atomo raketas 
iš visų Europos kraštų. Ne tik 
vokiečiai, bet ir kitos valstybės 

- galėt u-pastoti kelią besiveržian- 
čiUms Sovietų karo jėgoms.

Vokiečiai yra įsitikinę, kad da
bartinis laikotarpis yra gerai 
pasitarimams su Sovietų Sąjun
gos valdovais. Reikia turėti gal
voje,. kad paties Brežnevo svei-

________________ ___________1 laidoje apie pavojų,, kad ateityje 
~“ginčai dėl KŪDIKIU U žydai Izrae,yje gali tapti taliti- 

M A.ISTO *”____ 1115 mažuma. Jis tą problemą va-
Jdina pavojingesne už-teroristus, 

WASHINGTON, D.C. — Švei- ir Sirijos priešlėktuvinių sviędi/ 
cinjoje vyksta Pasaulinės svęįįnių krizę: ’ ■ - • •-7; • .
katos organizacijos konferencį-1-. Dabar’Izraelyje arabiĮi lik 
ja. Balsuojant už kūdikiams --Ąg nuošimčių, i Tačiau įų--gimi- 
inaisto gamybos taisykles, Ame-' mąi yra duT kartu didęsni už 
rikos atstovai balsavo • -prieš-;;žyduiĮ.Apfe. ;2tkX>. ni-tuę: jų bus 
griežtumą jose. JAV delegatai 'jau 25 nuošimčiai ir sudarys pa- 
elgėsi pagal prez. Reagano inst-jvojų parlamento?- rinkimiTC'se. 
rukcijas, tačiau vėliausi balsavi-! Pagal l.lebrėw universiteto ;stu- 
mo rezultatai buvo :>9:1. Admi- diją. Izraeliui susidarytu daug 
nistracija susilaukė senatoriaus didesnis pavojus, jeigu jis prisi- 
Kennedy ir kitų kritikos. jungtų užihąiąg.^teritorijas, ku-

Konferenciją organizavo Jung- ■ ^Ose -.dominuoja’, arabai._ Prie 

tinęs Tautos. JAV ambasadorius
Šveicarijoje Gerald Helman pa-L - v._ . . ..
reiškė, kad nustatymas sunkių du, nežiūrint, imigracijos, kuri 
satvon L-pnkia nncaiilinp nrodnk- ' mažėja. 19/9 metais Izraelin 

Į imigravo 28,000 asmenų, gi 
j 1980 metais tik apie 20,000 as- 
• menų, o š.m. iki kovo mėn. imig 
j ravo 922 asmenys. Žydų agen- 
j tūros pranešimu, nuo 1948 m. iš

Prie 
! esamų sąlygų, 2010 metais Iž- 
' radyje būtų tik 45 nuošimčiai

reiškė, kad nustatymas sunkių 
sąlygų kenkia pasauline produk- ?

j cijai.

KAIRAS, Egiptas. — Trečia
dienį buvo pasirašyta Izraelio, 
Egipto ir JAV sutartis Sinajaus 
kalnams saugoti, — paskelbė 
Egipto užs. reikalų ministeris.

Izraelis pasirašė taiką sti 
Egiptu, bet Izraelis nenorėjo 
traukli savo karo jėgų iš Sina-' 
jaus kainų, kol nebus sudaryta 
jėga strateginėms Sinajaus po
zicijoms ginti. Iš Sinajaus kalno 
galima kontroliuoti įplaukimą 
į Akabos įlanką.

Sutartis sako, kad bwv-ąuda- 
ryti trys kariuomenės batalionai 
strateginiams keliams saugoti. 
Izraelis reikalavo bent 2,000 ka
rių keliams saugoti, bet pasiten
kinta trim batalionais. JAV su-

W. CRONKITE KINIJOJE 
NEGALĖJO FILMUOTI

PEKINAS, Kinija. — N\ alt< r Į Izraeliu išvyko ir gyvena kituo- 
Cronkite buvo nuvykęs su foto-1 se kraštuose 270,01)0 asmenų, gi 
grafų specialistų grupė j Kiniją j su jy vaikais dabar susidarytų 
padaryti keletą nuotraukų žur- 3pįe pusę milijono žydų, 
nalui “Universe”.

Cromdte pradėjo fotografuoti j atvyksta iš Sovietų Sąjungas, 
zoologijos sode esančias pandas.1 Bet jie nori gyventi Amerikoje, 
bet kai jam buvo pasakyta, kad 
jis neturi teisės fotografuoti 
pandų, tai jis I Liepė savo -žmo
nėms susi<lėti visus filmus ir ga
limai greičiau išvažiuoti.

-Cronkite anksčiau buvo pada
ręs kelias pastabas. Jis mano, 
kad ja kritika nepatiko, kinie
čiams ir todėl jie vėliau jam pri
minė, kad jis pandų negali foto- 

'• grafuoti ir kad jo buvimo laikas 
tiko mokėti karių algas. Kai bus I pasibaigė. Cronkite pasiekė Ki-

Didžiausias kontingentas žydu

kurioje gyvena apie 6 milijonai 
iš 10 milijonų svetur gyvenan 
čių žydų. Tačiau iš JAV atvyks
ta daug imigrantų patriotiniais 
sumetimais.

sudaryta apsauga, tai Izraelio 
kariai apleis Sinajaus pozicijas.

— Trečiadienį Senatas 96 bal
sais prieš 0 nutarė nemažinti 
socialinės apdraudos išmokėji
mų. Prezidento įstatymo pro
jektą atmetė ir palys respub 
(ikonai.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kąinavtj $473. ;

niją gegužės 11 dieną.

— Illinois Senatas visais 51 
balsais priėmė įstatymą, kad 
ambulansai ir kilos ligonių tr.ns 
porto mašinos būtų valstybės 
tikrinamos kaip ir kitos maši
nos, taip pat turėtų finansinę at
sakomybę.

— Belfasto Maze kalėjime mi 
rė dar vienas Airijos Respubli
kos Armijos narys — teroristas 
Raymond McCreesh. Jis atsisa
kė valgyti 61 dieną.

— C.hicagos inžinieriai prieina 
įsitikinimo, kad du blogai pasta
tyti stulpai neatlaikė viršuj esan
čias žemės, todėl ir nuvirto 
miesto garažas.

— New YoYke varžytinių me- 
I tu už Edgar Degas paveikslą 
r’Engene Manet” sumokėjo $2.2 
milijono.

— šiaurės Salvadore trečia
dienį vyko kruvinos kovos tarp 
įsibrovėlių iš užsienio ir Salvado
ro karių Cahšfiai Srityje.

partijojeįvairiais klausimais esti Į kata ne jokia j;;u shpri Kiek_ 
skirtingų nuomonių, taip ir sb- j vienam aišku; kad tokio am- 
eialistų Ąarpe žmonės gali turėti į ^iaus žmogui geryn ji neis. Iš 
kitokias'muomones apie atomo i įIlforniącijį žinoma, kad kartu 
ginklų yąrtojimą. Partijai sveti-; su Brežnevu pasitrauktų ir kiti
mi elementai gali paveikti silp 
nesnius narius, bet didelė parti 
jos nariif dauguma pritaria Vo
kietijos vedamai užsienio politi 
kai ir remia Siaurės Atlanh 
Sąjungos nutarimus. Partija in 
formuota apie minislerių pasi
tarimus Romoje ir apie preni 
jerų pasitarimus Briuselyje. Par 
tijos narių dauguma pritaria 
kanclerio 11. Schmidt vedama ’, 
politikai.

Kancleris Schmidt iš anksto 
buvo susitaręs pirmiausia pasi
matyti su sekretoriumi A. Haig, 
o vėliau susitikti su prezidentu 
Reaganu. Kancleris nori jtikin-

i įlakingi politinio biuro nariai. 
I Jų vietas užimtų jaunesni, kurie 
i siekia griežtesnės politikos.

Sekretc'rius Haig buvo susiti- 
kęs su Sovietų ambasadoriumi 

I Dobryninu. Jie kalbėjosi apie 
reikalą tartis atominiu ginklą 

j kontrolės klausimu. Kancleriui 
I rūpėjo išsikalbėti su amerfkie- 
I čiais pirma, negu įvyks pasitari
mas su Sovietų atstovais atomo 

i ginklų reikalu.

— Grupė savanorių buvo nu
vykusi į Laosą ieškoti suimtų 
amerikiečių, bet jie grįžo įsiti
kinę, kad ten amerikiečių nesą.
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Vakarų Vokietijos kancleris Helmut Schmidt tariasi su 
•prėz. Rėagąftu V>k, fcuropoš gynimo reikalais.
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KURIUOSE BANKUOSE GALIMA GAUTI 
ČEKIŲ KNYGELĘ?

PIGIAU

Norėdamas banke atsidaryti 
čekių sąskaitą, pasituravau Fe
deral Hume L an Bank of Chi
cago vadovus Jie man įteikė 
informacijas raštu. Toje kny
gelėje aš nesuradau reikiamų 
duomenų tokiai sąskaitai atida
ryti. Dabar kai kurios taupy
mo bendrovės reikalauja, kad 
čekių sąskaitoje būtų minima
laus balanso suma vienokia, c. 
kita bendrovė — didesnė, kitais 
žodžiais tariant, jos turi laisvą
valią nustayti kokį nori čekiu i klausimui, jie laiko 3—I 
sąskaitoj minimum balansą. Aš

adresai su telefonų 
i’iems paskambinus, 
site paaiškinimus.

Pažymėtina, kad kai kurios 
tų firmų advokatų raštinės 
yra gana toli nuo Chicagos, 
pvz., Allan Schott, Attorney <— 
Advisor, t reasure Department, 
Washingtone (202-566-67ą8).

Pasirodo, kad Washingtono 
biurokratai 
gu grybai, 
Lietuvoje,

nr.} ku- 
iš jų gau-

SU PRAMOGŲ PROGRAMA
.. CHICAGOJE PASKELBTA SENJORŲ SAVAITĖ

Į Chicagoje nuo gegužės 26 li-( 
oi 31 dienos paskelbta Senjorų 
Savaitė. Toji savaitė bus atžy
mėta Ford City Shopping Cen
tre, 7901 So. Cicero Avė. Mini
ma šventė įvyks “Senior on 
the Mall“- reguliariomis va
landomis.

! Toje savaitėje bus pagerbta 
irstančiųjų generacija. Šven
tės metu bus įvairūs vaidini
mai, madų paroda, šokiai ir 
bus įteikti pasižymėjimai tų 
metų atsižymėjusiems senjo
rams.

Daugelio senjorų grupės at
stovai teiks visiems patarna
vimą vietoje ir jiems padės ki
tų organizacijų atstovai, įskai
tant merės Jane M- Byrnės 
Neighborhood dep.to komisio- 
nierius Hary J. Sikorski, Illi
nois valstijos štabo sekretorius 
Alau Dixon? Sveikatos, švieti
mo ir Gerbūvio dep-to, RTA, 
Chicagos Viešojo knygyno, 
United Partison Fundacijos 
ir kitų organizacijų atstovai.

H ag d. Š-nė

Jis ištraukė 20 dolerių ir pa
davė. " j

auga greičiau, ne- 
vnd. kelmučiais

Tokiam mažam 
ad

vokatus, kurie atsakinėja į 
surinkau iš kelių taupymo bun- klientų teisinius klausimus.

Toji jų duodama informacijai 
smarkiai "sumaišyta4*, gal dėl 
to toms firmoms reikia laiky
ti tuos advokatus, kad klausi
nius ’‘atmaišvtu"

Turiu prisipažinti, 
asmeniškai bijojau į 
toną skambinti, kad
tų bet kokį klausimą, ypač ko-j 

įstatyminių nuostatų

drovių atspausdintas brošiūrė
les; kiekviena tų bendrovių tu
ri skirtingus nuostatus, kurie lie
čia čekių sąskaitų minimalinį 
balansą. Kitais žodžiais tariant, 
šiuo reikalu nėr nustatyta įstaty
minių nuostatų, bet palikta tau
pymo bendrovėms laisva pro
cedūra nustatyti minimalinį 
balansą čekių sąskaitai atidaryti.; dėl nėra įstatyminių nuostatui

Skaitant tuos informacinius j be diskriminacijos pobūdžio.} 
lapelius, ne vieną u, 
toks sakinys: jeigu kr 
banko interesantui yra 
ku, tai leidinyje pažymėti ke-Uio honoraro sąskaitos.
turi keturių firmų advokatų Pr. Fabi]onUi\is\

klaus, kas tau daugiausia davė, 
tai sakyk, kad aš.

•— Gerai, —atsakė padavėjas.
— O dabar pasakyk, kas gi tau 

tuos 100 dolerių toks davė?
■ — Tamsta, pone.* * *

LAIKAS IR AMŽINYBĖ

kad ašį 
Washing- j 
paaiškin-j

nustebina Susilaikiau skambinęs, nes pa 
nors j būgau, kad neva už “paaiŠKi- 

neaiš-i nimą” man, neprisiųstų dide.

VYRESNIO AMŽIAUS ASMENYš SAVO 
NUOTRAUKAS OK. LIETUVOJE PRIVALO KEISTI

naujuo>i lis

4- a T Ji rdek.-
M. K. Čiurlionis JCROS SONATA FINALE

JŪS KLAUSIATE, MES ATSAKOME
KL. Kaip gali darbdavys. įlinkas pilnai neišmokėtą už- 

pa tikrinti nepilnamečio ain-’tiarbį (angliškai vadinamą — 
žiu ?

Sovietų, teikės pažeidimu 
išduodamus oxup. Lietuvos pa- i 
sus 
kai

kovo mėn. 20 d. ’^Tiesoje” 
ką paskelbė gen. mjr. Sta- 
Lisauskas. Savo praneši- 
jis sako, kad kiekvienasme 

okup. Lietuvos gyventojas, su
laukęs 16 ar 
amžiaus, jau turi turėti naujus 
Sovietų pasus.

Esą senųjų pasų į naujuo
sius Sovietų pasus okup. Lietu
voje dar nesą pakeitę apie 
125,000 asmenų. .Jie raginami 
kreiptis į pasų tarnybas su rei-| 
kiamais dokumentais, dviem! 
50x6 milimetrų dydžio nuo.1 
traukomis.

Pagal Su vietų Sąjungos pa-j
su įstatymus, nuotraukos reikia'rus tuos atvejus, kai no'rima iš-

daugiau metu

Kartą jauna mergina užklau
sė Einšteiną;

— Ar tamsta galėtum išaiš
kinti skirtumą tarp laiko ir am
žinybės. _

— Gerbiamoji, — atsiliepė 
Einšteinas, — jei ,aš turėčiau 
laiko tamstai išaiškinti, tai truk
tų ištisą amžinybę kol tamsta 
suprastum.

i — Aš tamstai jau keletą ka- 
• tų sakiau, kad negalima gerti 
Į alkoholio, — aiškina gydytojas 
i pacientui.

Taip, atsimenu, bet aš ma- 
! niau, kad per tą laiką medici- 
■ na yra padariusi pažangą.

* £ *
; PERDAUG VALGO

r hi J —Leidys ir džentelmenai! — 
^yesį’ šaukia gatvės artistas. —Tuoj 

: pamatysite, kaip aš valgau ak- 
j menis, vinis ir anglį. Todėl nepa- 
i gailėkite kelių penų duonos

ŽMONOS IR VYRO TARPU
SAVIO SANTYKIŲ 

KAITOS RAIDA

Situacija: Algos gavimo' diena.
1 metai po vedybų: Vyras, 

duodamas žmonai algą, sako: 
“Dovanok, bet išleidau 14 kapei
kų cigaretėms”. \

5 metai po vedybų: Žmona, 
imdama iš vyro atlyginimą, sa
ko: “Kai apsivedėm, tu dvigu
bai daugiau gaudavai”__O o

10 metų po vedybų: Į žmonos 
klausimą telefonu: “Ar galiu ti
kėti, kad.vakare ką nors parne
ši iš algos?”, vyras atsako:

“Alio! Alio!... Nieko negir
dėti. .

krašto (JAV-hj) mieste, 
cagoje ši įstaiga yra 105 
Adams Street^* *

KL. Ar šis Federalinis 
bo įstatymas taikomas

**back pay due) pagal Federa- 
linį Uždarbių - Valandų įsta
tymu ? P. U-lis.

ATS. Tais reikalais yra trys 
keliai: 1) Federalinio Darbo 
skyriaus administratorius gali 
patarti sumokėti pilnai neiš
mokėtą uždarbį, remdamasis 
tyrinėjimo daviniais; 2) tam 
tikrais atvejais Federalinis 
Darbo Minišferis (Secretary' 
of Labor) gali iškelti civiline 
bylą teisme, kad darbdavys su
mokėtu sulaikyta darbininkui 
uždarbį; 3) pats darbininkas 

darb- ’ gali užvesti civilinę bylą teis-

Jonas B-kas

ATS. Iš gauto ir laikomo 
pas save vaiko amžiaus pažy- 

už kuri kal-į mojimo. Amžius ar darbo pa- 
asmenvs gali būti baudžia-1 žymėjimas (age or einploy- 

‘ mi administracine tvarka. Taį meni certificates) yra išduo- 
pačia tvarka baudžiami pareigu-j darni pagal vietos valstijos įs- 
i>ai, pažeidę pasų sistemos tai-1 tatymus (State laws), papras- 
s'klės.* J tai vietos mokvklos tarnauto-

Iš gen. mjr. S. Lisausko ma-> jų, išskyrus keturias valstijas, 
sutema vis] Federaliniai pažymėjimai yra 

Ii be kontro-} išduadaini ■

tvti kad Sovietu 
dar negali išsiver 
hnės gyventojų registracijos. 
Pasui gauti ar jam pakeisti vis 
dar reikia dokumentu iš butu 
arba komunistiuie ūkio orga
nizacijų, liudijančių, kad žmo
gus teisėtai gyvena minėtoje

Mississipi South 
Carolina, Idaho ir Texas val
stijose.

Demokratė, 
•nulio šal' •' 

iš viso ne

laisvojo pa- A l >. 
cuh.janis pa-1 ti tokius

pakeisti, kai žmogus sulaukia 
25 ir 55 metų amžiaus. Be to
kių naujų nuotraukų pasas lai 
komas negaliojančiu.

Milicijos gcn. inrį, S. Lisau
skas savo pastabas baigia oer- 
?pėjimu: ‘fcl)cjaw d-.ir pasitai
ko, kad atskiri piliečiai nesą
moningai ar tyčia pa/eidžia 
iai>ykles. Būtina priminu, kad 
gyvenimas be paso arba su ne
galiojančiu pasu, taip p;j 
veninius be
dokumentų g a d i nimas, 
pat nerūpestingas jo 
mus, dėl kurio jis d'iigo.

vi žinoti užsienin Niekas jų 
n< registruoja gy venvietėse ir 
’icinformuoja policijos. \\Ksl, 

("Tėviškės Žiburiai”) 
* * *

PARTIETIS

Prieš Partijos Namus 
suveju stovi elgeta. Gvmulkai 
išeinant iš Partijos namų, el
geta ištiesia savo ranką ir pra
šo išmaldos.

— Čia negalima elgetauti.

Var-

KL. Kokius rekordus 
daws turi laikyti pagal Fede- me, kad gautų pilnai neišmo- 
ral Wage and Hour įstaty- ketą uždarbi, taip pat turinius 
mą? Petras J-šis j nuostolius, kartu advokato iš-

: laidas ir teismo kaštus.
i Tuo atveju, jei darbininkas 
sutiko, kad departamento ad- 

i ministratorius patars sumokė 
į ti nedamokėtų uždarbių ir jam 
būtų pilnai sumokėta arba Fe
deralinio Darbo Sekretorius iš 
keltų už jį civilinį ieškinį, ta
da darbninkas negali 
civilinės bylos tuo pačiu 

; kalavimo pagrindu. 
* * *

KL. Ar yra pasenėjimo 
kas iškelti cirilinj ieškinį 
pilnai darbdavio 
darbininkui uždarbio?

Homas M-ė.us

Darbdavys turi laiky
. rekordus, kuriuose 

pažymėta vardas, pavardė ir 
adresas kiekvieno darbinio-! 
ko, jo gimimo data.jei jis jau-’ 
nesnis negu 19 metų amžiaus, 
darbo valandos ir jo uždarbis, 
įskaitant savaitinis 
kada antvalandžių 
mas reikalaujama

uždarbis, 
a p mokė j i- 
niokėti ir

iškelti 
rei-

registracij(». Iycin piktai taria Gomulka ir liepia 
taip eiti prie bažnyčios.

atkerta:

Phone 254-4470

Midland ,ptar-
nauja taupymo amu 
paskolų reikalus visos mfr 
sp apylinkės. Dėkojame 
Jums už niums parodyta 
pasiuke j, m#. Mes norėtu
me būti .uims naudingi u 
ate«tvie.

Sąskaitą apdraustos 
iki $40,000

26S7 W. 69 STREET
* Chicago. IL 6042 

Te4 925-7400
8929 so. Harlem Avi 

Brida»vi<*w, fL 4*74^' 
Tek 593-9400

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICA&O. ILL. 60432

4 MVfhgs
'Minimum $ltw 
L ' OmificMte

Passbook Savings.

KL. Ar yra nustatytos spe
cialios formos, kurias darbda
vys turi naudoti rekordų vedi
mui? linzė V-nė’t

ATS. Nėra išleistų specialių! 
formų darbininkų rekordų ve
dimui. {statymas reikalauja 
liktai sužymėti lain tikras ži
nias, kurias nustato 
Hour skvriau< laisvi

lai
dė! 

neišmokėto

Dar
kąsneliui.

tiems darbininkams, kuriems 
mokamas valandinis atlygini
mas? H, D-nas

ATS šis Federalinis Darbo 
įstatymas taikomas visiems 
darbininkams, nežiūrint to? 
kaip jiems mokamas atlygini
mas: už valandas, už mėnesį 
ar pagani. daiktų kiekį (piece
work) ar kitais pagrindais, i 
Darbininkui turi būti mokama 
mažiausia $3,25 už darbo va-! 
landą ir pusantro karto jo re- 
gularaus atlyginimo už virš
valandžius, nežiūrint į tai ko
kiu pagrindu apskaičiuojamas 
mokėjimas.

—Ką, tu šitiek suvalgysi ir 
dabar būsi alkanas. —sušuko 
kažkas iš minios.

$ * *
PAUKŠČIŲ AMŽIUS

Strausas gyvena iki 45
tų, laukinės žasvs iki 80 metu, 
papūgos iki 100 metų, o sakalas 
net iki 160 metų.

•S $ «
MILIJONIERIAUS SŪNELIS

me-

* * * |
KL. Ar Įstatymas turi bet-, 

kuriuos nuostatus, leidžian
čius mokėti atlyginimus ma
žiau kaip $3.25? T. č.-ncis

ATS. Taip, Fenedarilis Dar 
bo įstatomas numato, kad mo 
kiniams (learners, aprentices), 
pranešėjams (messengers), 
dirbatiems prie laiškų, prane
šimų išnešiojimo, ir 
dams (handicapped) 
ninkams gali būti

Milijonieriaus sūnelis užsuko 
į naktinį klubą. Pavalgęs ir pa
gėręs jis paklausė padavėją:

—Sakyk, kiek daugiausia ar
batpinigių tu esi gavęs?

—100 dolerių.

KROKODILO STEIKAS
Kenija Įsirengė pirmąjį kro

kodilų ūkį.
Pasirodo, jų mėsą galima vai 

gyti, o iš o'dos gaminama avaly
nė ir kitokie dalykai.

invali- 
darbi- 

mokami 
specialūs minimumo atlygini
mai, kuriuos nustato šio 
parlamento skyrius. pr.

de- 
fb.

nai neišmokėto darbininkui 
uždarbio reikia iškelti dviejų* 
metų laikotarpyje, skaitant 
laiką nuo tos dienos, kai darb- 

, davys turėjo mokėti uždarbį 
{ ir jis atsisakė sumokėti.

* * *
KL. Ar F<(Icratirtis Darbo - 

j Uždarbio įstatymas apsaugd- 
da !.ja tokį darbininką, kuris ieš- 

7 °. .1 ko savo statuto nuslatvtu tei. d darb-} ... _ \... ’ siu ? F. G-kasl'cdera-i • ; i

516
iliina; 

gauti nemokamai Federalinioj 
Darbo departamento raštinė-į 
jc kiekvienoje valstijoje. 

# * ♦
KL. Ką gali darbininkas 

ryti, jei jis mano. 1 
davys prasižengia su 
linių Uždariau - Valandų ista-j ATS. Yni i7edtrtlihio Dar- 
lenui 
Law) ?

PUŠIES MEDIS

Lietuvoje augančios pušys 
ri dvišakius spyglius. Jos žydi t 
balandžio-gegužės mėnesiais.

Kankorėžiai prinoksta per 18 
mėnesių. Iš kankorėžių sėklos 
išbyra tik ateinantį pavasarį, j

Šakojasi taisyklingai- šaknį- Į 
jasi išleisdamos gilią, iki 3 met-į 
rų. stumburinę šaknį.

Aukščio pasiekia iki 40 metru, 
ir subręsta sulaukusi 120 metu, 
o gyveAa apfė 600 tnetų.

tu-

Prabėgo daug naktų, praėjo daug šešėlių, 
daug kartų apsiniaukė svetimas dangus.
Penki pavasariai atėjo ir nuėjo: 
ir nei vienam pavasary neatėjai, tėvyne, Tu.
Daug kartų krito baltos, lyg tėvynėj dienos, snaigės, 
daug kartų žemės purvą dengė jos.
Į mano širdį paskutiniam smūgiui taikės 
aštrieji ašmenys prailgintos kančios.
Daug kartų nepažįstamais garsais kalnų tekėjo upės, 
daug kartų pynės jų tekėjimas su žūstančių 

šauksmais .
Bet kiekvienoj bangoj ne temstantis Nevėžis supės, 
ir kiekvienam šauksme šaukei, benami, tu!
Daug kartų krito rudeny pavargę medžių lapai, 
daug kartų šaltį kentė rudenio miškai. ' 
Tik rudenio rudojo akvarelėj 
tėvynės anė trupinio nesuradai.
0 kiek prabėgs liūdnų pavasarių pro žemę; 
kiek upių mūs skausmu ir sielvartu tekės?!
Kas suramins kančioj benamio širdį, amžinai 

neramia,

ii Wage - Hourjbo įstatyino laužymas atleisti 
darbo arba kitokia MidU

. . m- I ck.skrinrintreti darfMninka. katka? u.rnaut<*as,įj.g paduo<,a
1 ls 1 e, lyvauja procesu mioimą 

, . i istalvina pr. fb.\skyrių U - * * s
’’ KK Kur galiam gauti dau- 

i ginu infotmadjų apie Fvcfe-: 
i ratinį* UMarbių Vėland. įsla- 

4 tvma — Hdurl „ ,
I Law‘) Chtcagoje? R. V.j dos esančios ;dinc«auro. Staiga

ATS. Artimiausiam JAV dar
bo Departamento Valandinio 
Vidarbio skyriuje (U.S. De
partment of Labors‘s Wage

ATS. Iki 
darbininkas, 
deralinio Darbo departamento’ 
Uždarbio - valandų 
Besikreipiančio vardas 
varde bus laikoma paslaptyje.! 
Jei yra Imtina, skyriaus alsto-j 
vas praveda tvrinėjimą ir nu-l 
siskundusiam pranešama to re
zultatai. Informacijos, gautos 
laike tyrinėjimų. taip pat yra 
laikomos paslaptyje. 

♦ * *
KL. gauti rlarbi-

DITCOSAURAI

Buvusio Amerikos preziden
to James Monroe sodybą. Oak ’ 
Hill, lanko ekskursija. Sodybą 
supa puikus parkas, kuriame 
randasi didžiuliai akmenys su 
keistomis, didžiulėmis pėdų 
{spaudomis. Priėjus prie jų aiš-: 
kintojas pasakoja, kad šios pė-

viena iš ekskursančių nuogas- 
tingu balsu Šūkteli:

— O, Dieve, ir tik pamanykit; 
taip arti buvo atėję prie prezi
dento namų!

ir išsvajotu mostu grįžt pakvies?!
(Iš Sūduvos išleisto Algimanto Pagėgio “ilėrašcių 

ELEGIJOS rinkini
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konferencijai š.m. balandžio 26 d.

Euphrosme Mikužiūtė, Chicagos Liet. Tarybds pirmininkė

Didžiai gerb. gen. konsule, ponia 
Juze Daužvardiene, gerbiami 
dvasiškiai, draugijų bei organi 
zacijų atstovai ir visi šios kon 
ferencijos dalyviai bei svečiai!

kikotarpyje > netekome JURG MEISTER
penkių garbingų lietuvių.

Visi susirinkome čia išklau
syti apie nuveiktus darbus ir 
artimai susipažinti su jais, kad 
ir ateityje mūsų veikimas būtų 
sklandus ir kaip galint v'e 
n’ngas

Man, kaipo pirmininkei, yra 
garbė pateikti Chicagos Lietuvių 
Tarybos veiklos raportą, prade
dant 1980 m. balandžio 15 d. ir 
baigiant 1981 nu balandžio 26 d.

Chicagos Lietuvių Taryba nu
sprendė:

1) Remti visas lietuvių įsteig
tas bažnyčias;

2) Remti visas lietuviškas 
įstaigas ir organizacijų veiklą;

3) Remti lietuvių spaudą, ra
dijo valandėles ir lietuvius pra
monininkus, profesionalus bei 
visa, kas lietuviška. ’ '

Turint mintyje tokį nuspren
dimą, pirmininkė susižinojo su 
visų RomUs katalikų ir Evange
likų liuteronų lietuviškų bažny
čių kunigais, prašydama juos 
Baisiojo birželio minėjimą atžy 
mėti atitinkamomis inišiomis ir 
maldomis, pagerbti ištremtus ir 
žuvusius už Lietuvos laisvę.
| Chicagos Lietuvių Taryba su
ruošė Baisiojo birželio minėji
mą abiejose Marquette Parko 
bažnvčiose.z J .
ž šv. Mergelės Marijos Gimime 
parapijos bažnyčioje, Marquette 
Parke, mišias atnašavo Jo Eksc. 
vN'sk. Vincentas Brizgys. Įspū
dingą pamokslą pasakė kanau
ninkas Vaclovas Zakarauskas. 
Tuo pačiu laiku minėjimas įvy 
^orLiet, Evang. Liuteronų Tėviš
kės bažnyčioje, kur kun. E. Gė-' 
ęulis: pravedė pamaldas.
$ Visi jie meldėsi už laisvės ko
votojus ir prašė Lietuvai lais
vės ' T
y Atšventėm Vasario 16-osios — 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą. Mišias atnašavo kanau
ninkas Vaclovas Zakarauskas, 
kuris irgi pasakė patriotini pa
mokslą. :
; Abiejuose minėjimuose Chi
cagos Liet. Tarybos atstovai ir 
šauliai prie altoriaus padėjo gė
lių vainikus nukentėjusių atmi
nimui.

Prie abiejų minėjimų savo 
organizuotu dalyvavimu prisi
dėjo lietuviškos organizacijos.

' Prieš mišias, abiejuose minė
jimuose, buvd pakeltos ir nuleis
tos iki pusės stiebo JAV ir Lie-

-■ »A JĮ -Sįz :-į. jĮtįi
•y '.aŽ' v

■ ■■■■-k-

T
'i

fe?**.

Captive Nations
Chicagos lietuvių Taryba 

i atstovus Captive Nations 
Pavergtų Tautų organizacijoje. 
Ilgiausią terminą išbuvo Vincas 
Samaška. Rodos, taip neseniai 
susitikome ir atlikome įšiparei- ‘ 
gojinius, ir štai po kelių savai
čių mirė ilgametis pirmininkas, 
latviu atstovas V/ktors Viksninš, 
sulaukęs tik 60 metų. Su juo te
ko atslsveiiknti ne tik Chicagos 
Lietuvių Tarybos, bet ir ALTo į 
vardu. Prie šio atsisveikinimo ■

In

LIETUVOS LAIVYNAS
(Tęsinys;

Tikslu turėti laivą krantų ap
saugai, kuris galėtų plaukioti ir 
Baltijos jūroje, 1927 metais bir
želio mėn- buvo įvestas, prieš 
tai buvęs, vokiečių minų ieško
tojas M-59. Laivas vėliau (1934 
metais) buvo perkrikštytas į 
“Prezidentas Smetona” ' ir buvo 
apginkluotas 2 vokiečių 105 mm 
pabūklais. Kadangi laivas ture-; 
jo tarnauti ir kaip prezidento

i
---------  ............. ... , 1

buvo įreng- 
(E. Groener 

Die deutschen

jachta, užpakalyje 
tas “denio namas” 
savo veikale 
Kriegsschiffe 1815 — 1945”, II
tome, nurodo, kad M-59 jau 1922 
metais buvo siūlytas per vieną 
prancūzų firmą Lietuvai pirkti 
už v'eną milijoną vokiečių mar
kių. šis nurodymas, atrodo, ka
dangi Lietuva tuo metu dar ne
turėjo jokio uosto, į kur galėtų 
įplaukti tokio didumo laivas). 
Laivo kapitonas buvo, iš pra
džių, lapitonas Daugirdas, vė-

dai- prisidėjo SLA ir Lietuvos ; dėką Jo Eksc. vysk, Vincentui ’ liau, iki 1939 metų, -kapitonas

1 arėjau taip pai garbės daly
vauti Lenkų sąjūdžio prieško- 
niunistiniame mitinge, kurį su-

Brizgiui, klebonui Antanui Za-• I 
karauskui ir kanauninkui Vac-Į 
lovui Zakarauskui. Visi trys pa-[ 
gelbėjo gerais patarimais. Gene- j

Antanas Kaškelis ir galų gale, 
1939-1940 kapitonas Povilas La
banauskas.

1932 metais krantų apsaugai
rengė kongresmanai Derwinski • valinė konsule p. Juzė Daužvar- buvo įsigyta dar 2 motoriniai

___ - « - ■». . I JI i    2. _____i * ! • • • I  * 1 " -B • • • Z r * »» ». •

ir Rostenkowski. Lietuves ,ir Į dienė prisidėjo visokeriopai. 
Amerikos vėliavos plevėsavo Į 
lenkų estradoje

į Naujienų redaktorius Martynas 
u atitinkamais! Gudelis ypatingai prisidėjo su 

užrašais. Buvo ir daug lietuviš- atitinkamais raštais dienrąštyje.
kų plakatų, kuriuos paruošė p-le 

Ramunė Tricytė. _______
iki 4 vai. .ryto. Juos eisenoje ne-

"> Verti pagarbos ir padėkos žo- 
Ji darbavosi, <lžio ir šie veikėjai: p-nia Tri- 

čienė, p-lė R. Tricytė, dr. Aldona i 
Rugienė, Sandaros redaktoriussė ji pati ir daugelis lietuvių.

čia dalyvavo ir kalbas pasakė G- Lazauskas, Antanina Repšie-
senatorius C. Percy; gubernato nė,. Irena Blinstrubienė, Kazė

Cook apskrities prokuroras Rich
ard M. Daley, Illinois valstijos 
gubernatorius James Thompson,

laivai. “Žaibas” ir “Aitvaras” ir 
galų gale, “Partizanas”, kuris 
buvo vienintelis laivas' pastatyk 
tas grynai krantų apsaugai.

Tuo pat laiku Lietuva dėjo di
deles pastangas patobulinti uos
tą Klaipėdoje ir iki 1933 metų 
išleido -tara tikslui 23 milijonus 
litų, ikį 1939 metų, bendrai, iki 
30 milijonų litų (1 litas turėjo 
tuo metu apie 1/10 anierikohiš- 
ko dolerio vertės) Nežiūrint? to, 
medžio medžiagos pakrovimas

rius James Thompson, burmist- Brazdžionytė, Ignas PetrauskasChicagos Lietuvių Tarybos 
sekretorius S. Monkus kiekvie
nais metais Tarybos vardu pa
deda vainiką prie lietuviško kry
žiaus, kur jaunimas atlieka Va
sario 16 dienos programą. Jis iš-

rė Jane Byrne, kongr. Rosten- Juozas Bagdžius, dr. Leonas

lu vos vėliavos. Tai buvo atlikta 
bažnyčios kieme, kur dalyvavo 
lietuviai šauliai kartu su Ame- ! 
rikes legionieriais iš Dariaus Gi- į 
rėno bei Don Varnas postų.

Vėliau vėliavos buvo iškilmių- | 
'įai įneštos į bažnyčią. Taip pat į 
dalyvavo birutininkės su liet. Į 
kostiumais ir Uniform neles Le- ‘ 
gionp postų moterys. Įspūdingai t 
pasirodė ir lietuviai skautai, j 
Prie šių iškilmių daug prisidėjo 
šv. M. Marijos Gimimo parapi
jos choras, p. Ant.- Lino vado
vaujamas; vargonais grojo K. 1 
Skaisgirvs ir A. Eitutytė. Į

Grįžtant prie Baisiojo birže-: 
lio 14 d. minėjimo, mūsų lietu j 
/ių kankinių pagerbimo ak adė-j 
rnijai vadovavo E. Mikužiūtė.; 
Akademijos kalbas pasakė gen. 
kons. ponia Juzė Daužvardiene, 
ALTo pirm. Kazys Šidlauskas ir j 
dr. Alytau tas Dargis. Prie jų pri-; 
sidėjo Jo Eksc. vysk. Vincentas,
Brizgys, kuris priminė reikalin- \ 
guma visokeriopos pagalbos, ] 
kad Lietuvos išlaisvinimo' dar
bas vykių sėkmingai.

Menine dalį atliko Ramunė
Tricytė ir Kazė Brazdžionytė,! kongresmanai Annunzio, Ros- 
kurios paskaitė tai dienai pritai- į tenkowski, Denvinski ir Russo 
” ‘ v< ’ ” i bei kiti. Senatorius Frank Ssvic-

i kas išrūpino Illinois valstijos I siuntinėja pakvietimus, pa.gelbs- 
Senato’ priėmimą Lietuvos ne-

i priklausomybės minėjimo pro- 
Į klamacijai. Proklamacijas taip

gi gavome nuo burmistrės Jane 
! Byrne ir nuo gubernatoriaus J.
1 Thompson. Į parengimą atvyko 
jadv. Richard Daley ir kongr. M. 
į Russo, kurie abu pasakė jaut-

Tai buvo vienas iš puikiausių J rias ir viltį sukeliančias kalbas/ 
ko’ncertų, kokių esame turėję, j Kongresmanas F. Annunzio, 
Mūsų liaudies dainas dainavo j įteikdamas raštą į Congressional 
ne tik balsais, bet ir širdimis. Į Record, patalpino* visų Chicagos

Vytauto Didžiojo 
lietuvių tautinių šokių grupė Į Atitinkamos rezoliucijos buvo 
Vytis gražiai atliko "šoktus, va- ! paruoštos dr. Vyt. Dangio’ ir per- 
dovaujant Smeliauskaiteb - At- j siųstos prezidentui R. Reaganui 
kirison. Pranešėja — Valerija j ir visiems svarbiems JAV parei- 
Sparkus, akordeonistas — Ąžuo- ' 
las Stelmokas.

Buvo pastatytas montažas ok.; 
Lietuvos pogrindžio pagerbimui,! 
kuri atliko' Ramunė Tricytė,;
Karolis Drunga ir Andrius Poli-j amerikiečių radijuj, telęvizna ir 
kaitis. šį montažą suruošė ponia 
Z. Juškevičienė.

Meninės programos išpildymo 
nuopelnas priklauso Lietuvos 
vyčiams, šauliams ir Algirdui 
Braziui.

Pagrindinis kalbėtojas dr. Jo
kūbas Stųkas nušvietė Lietuvos 
gyvenimą, jos padėtį, ir nurodė 
reikalingumą vieningos veiklos, 
siekiant mūsų tikslo.

Į šį minėjimą buvd pakviesti: 
Chicago burmistre Jane Byrne,

■kritus raštus ir poeziją.
Salė buvo pilna žmonių. 

% sjc
1981 m. vasario 15 d.

Meninę programą vasario 15 d., 
puikiai atliko Vyčių choras.ir so-. 

Jistas Algirdas Brazis, p. Faus-1 
tui S troliai vadovaujant; akom
panavo Aldona Brazis.

j Record, patalpino* visų Chicagos 
rinktinės • Lietuvių Tarybos narių vardus.

■ gūnams. Iš visų buvo gauti at
sakymai.

Visuose Chicagos Lietuvių Ta
rybos minėjimuose ir parengi
muose pirmininkė susisiekė su

spauda. Raštai buvo priimti ir 
pranešti. Ji taipogi prisidėjo’ ir. 
prie lietuvių radijo ir laikraščių 
reklamos kartu su Andiašiūnu 
ir Pranevičium.

ti sutvarkyti programos pasiun
timą spaudai.

Buvo kontaktuota visa lietu
vių spauda Chicagoje ir Dirvą 
Clevelande. Didžiausią koopera
ciją gavome iš Naujienų, Nepri
klausomos Lietuvos ir Sandaros. 
Visos lietuvių radijo programos 
paskelbė apie mūsų minėjimus 
ir veiklą.

Pirmininkė dalyvavo kur tik 
buvo kviesta. Pasakė kalbas 
dviejuose BALFo metiniuose su
važiavimuose. Liepos mėn. daly
vavo Dariaus-Girėno minėjime, 
eisenoj' ir' pasakė- kalbą. Dalyva
vau Lietuvių Bendruomenės, in
korporuotos Illinois valstijoje, 
parengime ir taipo'gi pasveiki
nau juos jų metiniame suvažia
vime Chicagos Lietuvių Tarybos 
ir ALTo vardu.

Skaudžiausia ' pareiga buvo 
man, kada reikėjo tarti atsisvei
kinimo žodžius įnirusiems vei
kėjams. Šiandien mes juos pa
gertiem atsistojimu mūsų kon
ferencijos pradžioje. Kelių mė

kowski, Lenkų Congreso pirmi- ( Knaučeliūnas, ponia Z. Juške- medžio medžiagos pakrovimas 
ninkas ir atstovai, unijų atstovai į '’E’ienė ir Įšganaitis;-Reikią pa-j Klaipėdoje sumažėjo, nuo 225,- 
ir daugelis kitų, pasisakydami dėkoti taip-, pat ir Lietuvos skau- 000 festmėterių 1922 m.etais, Tki 
prieš Sov. S-goš priespaudą. Vi-1 tanis, Lietuvos šauliams ir Ame- .140,000 festmėterių T924 metais 
sa eiga buvo rodoma per televi-! -Legiono postams, kurie ? jr medžių plukdymas Nemunu 
ziją visoj Amerikoj; Mūsų lietu-i ta.ip:garbinai puo'šė visus paren-j sumažėjo- nuo 600,000 festmėte- 
viškos iškabos buvo aiškiai ma- ( g*mus. Jeigu ką praleidau ne-| rių,1914 metais, iki 124,000 fest-

■ mėterių (1924). Tačiau apyvar- 
1 ta kitų prekių, bendrai, padidė

jo nuo .750,000. tonų 1913 me
tais, iki 1.7 milijonų t<?" 1937 
metais. Viskas tas lietė, pirmon 
eilėn, Didžiosios Lietuvos pre
kes, tuo metu kai ūkis Klaipė
dos krašte buvo apimtas tam 
tikro smukimo, Lietuvos vyriau
sybės bandymas “nuvokietinti” 
Klaipėdos kraštą administraciniu 
būdu ir priemonėmis, neturėjo 

j didelės pasekmės. Čia priklausė 
į ir perkrikštinimas (Klaipėdos uos 

to garlaiviu “von Schlickmann”, 
“Bieck”, “Hagen” ir-“Wiebe” j 
gerus lietuviškus vardus. . . L

Kad paraginus lietuvių tautą 
domėtis jūra, trys dienos 1934 
m. rugpjūčio, mėn., būtent, 11, 
12 ir 13, buvo apskelbtos “jū
ros* dienomis” per kurias apie 
50,000 iki 60,000 žmonių aplan
kė uosto Įrengimus ir kranto 
apsaugos'laivus- > s.

(Bus daugiau)

viškos iškabos buvo aiškiai ma-’;
tdmos, kur bilvo reikalaujama 1! paminėjus, tai labai ir labai at

< " * i • v ; •siprašau. :

Baigiant, leiskite pareikšti pa-! 
geidavimą, kad lietuviai dirbtų 
vieningai .idant išlaikytų gyvą-

“Freedom for Lithuania”. Ga~ 
vosi milijono dolerių vertės rek
lama. 4/1

Man teko anglų įkalba pasa
kyti irgi keletą žodžių. Pareis-* lnf1Sų lietuvių tautą ir mūsų di- 
kiau, kad visos tautos turi vie-[ džiausiąs lietuviškas organizaci- 
ningai koyotf įprieš komunistų ‘ ^š/Tai atsieksime tik vieningu' 
agresorius j už savo tautų išlais- < nežiūrint mūsų religiniu 
vinimą. Visos ^žiįntos tautos^ politinių įsitikinimų. Išlai^ 
turi vieningai kovoti, kad tą ko-jj-jme gyvas lietuvių šaknis, kad 
va laimėtų. j jos augtų jjriiuolatos naujus die-

Reikia atminti, kad lenkų yra ■ įšleistų.
30 milijonų, tau ta, b mūsų_ —tik j Nušluostykime senųjų narsuo- 
aP*e 3 milijonai. Ar pajėgsime lietuvių prakaitą ir ašaras, 
iškariauti laisvę ^vięni? garbei tęskime tolyn pra-

eages Lietuvių Taryba veikė vie- įoį, kol; Lietuva atsistos lygiai t 
ningai ir savo įsipareigojimus su kitomis laisvomis ir demokra- j

• i I

Prašau ir kviečiu .tiek suaų-
4 gusiuosius, tiek ir jaūnešhiuo-
* sius prisidėti prie šio darbo, pa

Noriu.pasakytįįkad visa Chi-.d^įus įr dar nebaigtus :darbus &

išpildydavo. Buvo malonu su (tinėmis valstybėmis, 
visais dirbti! Vienok, noriu iš- ‘ 
reikšti gilią padėką tiems, kurie 
ir neįsipareigoję/komitetui, vis 
vien prisidėjo :savo darbais ir .aukoja„t bent mažą dalį savo 
gerais .pa tarimais. j laiko kqvai prieš komunizmą.

Pirmiausia turi, išreikšti pa- Lietuva turi būti išlaisvinta!

f

Persiuntimas «1.404 puslapių.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Bdcm*dieniai« nuo 9 vai ryto iki 8:30 vaL vai.
D. KUHLMAN, RS., Registruotai nlatininkai 

TeL 476-2206

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

« BtmSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

Lietuva turi būti išlaisvinta! 
Stiprybės ir ištvermės! PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

1
Lauri NAVICIU

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

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

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

9 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

• LIETU V1SK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitrtvardŽių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMES LEMt, 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 S3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupral- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsku knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už Žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 16.

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

Knygoe gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago^ 
IL B0608. Užsakant paltu, pridėti dolery perahmtimo Išlaidom*.

3 — Naujienai, Chicago, 8, DI. Friday, May 22. 1981
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Kancleris nori aiškumos
Visi žinojo, kad Vokietijos kancleris Helmut Schmidt 

rengiasi atvykti i Ameriką, bet niekas nelaukė, kad ket
virtadienio rytą jis jau bus Washingtone. ir pirmomis 
darbo valandomis jis jau tarsis su sekretorium Alexander 
M. Haig. Kancleris atskrido Į Andrew aerodromą, ir tuo
jau sėdo Į automobili, kuris jį nuvedė Į Valstybės depar
tamenta.

Praeitą pirmadieni kancleris socialistų demokratu 
atstovams pareiškė, kad jis atsistatydins, jeigu socialde
mokratai nepripažins šiaurės Atlanto Sąjungos nutari
mų. organizuotai'gintis nuo galimos Sovietų karo jėgų ini 
važi jos Į .Vakarų Europą, o ketvirtadienio rytą jis turėjo 
didžiosios Vokietijos gyventojų daugumos pritarimą 
šiaurės Atlanto Sąjungos pasiruošimams vieningai dirb
ti, kad pastotų kelią Sovietų invazijai. Kancleri remia ne 
tiktai Socialistų demokratų partijos dauguma, bet jo ve
damai politikai pritaria Vokietijos krikščionys demokra
tai. liberalai demokratai ir visos kitos organizacijos, no
rinčios demokratinės Vokietijos, glaudžiai dirbančios su 
Amerika.

Reikia turėti galvoje, kad karą pralaimėjusi Vokie
tija pajėgė ekonomiškai taip sutvarkyti savo ūkio reika
lus, kad krašte visi yra pavalgę, apsirengę ir turi pa
stogę. Pokarinė Vokietija priglaudė visus vokiečius, iš
varytus iš dabartinės Čekoslovakijos, Lenkijos, Pabaltijo 
kraštų ir pačios Rusijos, virš šimto metų gyvenusius der
lingose pietų Rusijos vietovėse. Visi Vokietijoje dirba. 
Visi dėkingi kancleriui už aiškią poziciją Sovietų Sąjun
gos klausimu. Kancleris buvo ir tebėra kovotojas. Jis ne
mano, kad Sovietų Sąjunga yra jau tokia galinga, kaip 
Sovietų propagandistai ir rusų politikos šalininkai tvir
tina. Jis turi labai tikslių žinių iš žmonių, kurie dešimt
mečius Rusijoje gyveno ir vokiečiams labai dėkingi, kad 
juos išpirko iš sovietinės vergijos.

Kancleris, pamatęs, kad Amerika nepasiruošusi ko
vai ir jai nesirengia, prezidentui pranešė, kad jis yra 
priverstas vykti Į Sovietų Sąjungą ir tartis su Brežnevu 
dėl naujos prekybos sutarties. Prezidentas Carteris savo 
laiku prašė kancleri vykti Į Maskvą, bet ne naujos preky
bos sutarties pasirašyti, o patarti rusams nesiveržti i

Prof. JONAS PUZINAS

Vilniaus 650 metu sukaktis - miesto 
ar Gedimine sostinės?

I 
VILNIAUS ĮKŪRIMO DATOS NUSTATYMO į 

PROBLEMA

^Tęsinys)

Praeitis liudija, kad Vilnius buvęs sankry
žoje tarptautinių prekybinių kelių, ėjusių i Vilnių i 
iš šiaurės, rytų, pietų ir vakarų pusės; laikoma vi- 
sai galimu dalyku, kad jau Mindaugo tėvas, vai- ' 
dęs Lietuvą iš savo krašto centro — Vilniaus ir : 
kad nuo to laiko Vilnius buvęs pastovi Letuvos 1 
sostinė; Lietuvos sostinių netenka ieškoti nei ' 
Naugarduke, nei Kernavėje, nei Senuosiuose 
Trakuose, ir t.t. Žinoma, R. Batūros prielaidos dar | 
reikalingos nuodugnesnio pagrindimo, bet jos 
sudaro tam tikrą pagrindą tolimesnėms studi- ■ 
joms. Čia, be abejo, svarų žodį tars busimieji ar
cheologiniai tyrinėjimai.

O kaip gi vertinti A. Tautavičiaus hipotezę, 
kad 1964 m. vakarinėje Gedimino pilies kalno pa
pėdė jf surasto mūrinio pastato liekanos gali būti 
siejamos su Mindaugo statyta katedra? Turime 
to m ’’r.ių. kad Mindaugo rūmuose yra buvę 
vienutlių pr neiškonų, kurie ruošė jį krikštui, 
rašė laiškus jiopiežiui ir kitiems. Išliko dokumen
tinės medžiagos a )ie Mindaugo pasirinktus ir po

Povelykiniame balandžio ir ge
gužės laikotarpyje čia apstu 
pasilinksminimo ir organizacijų 
iždo papildymo balių. Tarp jų 
įsiterpė gegužės 17 d. popietė 
kultūriniam subuvimui, sueiti

kimui su rašytoju Jurgiu Gliau
dą ir pasikalbėjimui apie jo no
velių knygą ‘Bausmė’*. Rengė 
Liet, bendruomenės Los Artge- 
les apylinkes kultūriniams po- 
būv.ams rengti komisija..

kaimyninius kraštus, kaip padarė su Afganistanu. Pa
tarė Brežnevui pasakyti, kad Vokietija ir Vakarų Eu
ropa — ne Afganistanas. Vakarų Europa, įskaitant ir 
Vokietiją, ginsis nuo Sovietų karo jėgų. Kanclerio argu
mentacija tiek paveikė Brežnevą, kad jis paprašė tuos 
pačius argumentus pakartoti Sovietų maršalams ir ki
tiems valdžios atstovams. Kancleris turėjo pasirašyti pre
kybos sutartį, bet jis, jos visai neskaitęs, padėjo ją į šalį 
ir pasakė Brežnevui, ko jis neturi daryti. Nepasirašyta, 
net visiškai neaptarta prekybos sutartis pasiliko ant 
Brežnevo stalo.

Kancleris, Vokietijos užsienio reikalų ministerio ly
dimas, drąsiai; šaltai, vyriškai, patarė Sovietų marša
lams nesiveržti j Vakarų Europą, nes žygis nepavyks. 
Kancleris nurodė Sovietų karo vadų silpnybes ir Vakarų 
Europos pasiryžimą gintis. Kancleris giįzo Vokietijon Arbienė. Sveikino rašyto- 
didvyriu. Visi vokiečiai buvo Įsitikinę, kad nė vienas ki-! ją Gliaudą, jo žmoną ir susiim
tas vokietis taip drąsiai ir aiškiai nebūtų taręs Sovietų1 kusią pubLką. Sakė jog novelių 
valdovams tiesos žodĮ apie galimas pasėkas. Jis kiekvie- J rinkinys "Bausmė” Nidos kny- 
nam salėje buvusiam komunistų kariui priminė, kad Vo-'^ klubo Londone išleistas 1980 
. . z, . , ' i metais. Baliai vieši ar privatūskietiia — ne Afganistanas. , .. , r .. ....

Kancleris ir Amerikon atvyko ieškoti reikalingos ■ pabendrauti, per įų ir ki. 
aiškumos. Amerikoje buvo rinkimai, kurie atnešė didelių ■ tokių parengimų gausybę tik 
pakaitų krašto gyvenime. Kancleris paklausė prez. Car- šiandien galėta čia susitikti su 
terio ir atliko didelę ir svarbią misiją. Jis dabar nori ži- rašytoju Gliaudą ir apie jo kny- 
noti, ar Amerika ji rems, kaip savo laiku prez. Carteris §' 
buvo prižadėjęs remti. Jis nori patirti, ar prez. Reaganas 
rems Šiaurės Atlanto Sąjungą, pasiryžusią kovoti prieš
Sovietų invaziją Į Vakarų Europą. Kancleris pirmiausia tytojas pagal savo nuomonę, bet 
nori išsikalbėti su sekretorium Haig, kokie yra dabartį- keliolikos literatūrinių premijų 
nės^administracijos tikslai dėl Sovietų karo jėgų tolimes
nės ekspansijos. Ši kartą, kaip jis parešikė, jam ne tiek 
rūpi Sovietų Įsiveržimas Į kitas kaimynines valstybes, 
bet galimas Įsiveržimas Į Vakarų Europą. Jeigu JAV yra 
pasiryžusius laikytis prez. Carterio linijos, tai kancleris 
norės patirti, ką JAV daro pasipriešinimui suorgani
zuoti. Kancleris žino, kad be JAV ryžtingo pasiprieši
nimo. Vakarų Europos noras pastoti rusams kelią labai 
brangiai kainuos.

Kancleris yra Įsitikinęs, kad JAV privalo tartis su 
Sovietų Sąjunga dėl vidutinio nuotolio atominių raketų 
vartojimo prieš Europos gyventojus. Iš sekretoriaus C. 
Weinbergerio Londone padaryto pareiškimo matyti, kad 
šiandien Sovietų karo vadovybė yra galingesnė. Kancle
ris nori, kad galimai greičiau JAV pradėtų pasitarimus 
su Sovietų Sąjunga ir uždraustų vartoti strateginius 
atomo ginklus. Jeigu rusai atomo raketų nevartos, tai 
Vakarų Europa galės gintis.

Kancleris nori aiškumos. Jis nori žinoti, kaip vokie
čiai privalo ruoštis pastoti kelią rusams. Kancleris pla
nuoja praleisti tris dienas Washingtone. Pasitaręs su sek
retoriumi Haig, Schmidt neri išsikalbėti su prezidentu 
Reaganu. Jis jau tiek sustiprėjo, kad gali važiuoti po 
kraštą ir sakyti kalbas, tai jis turėtų pašvęsti kelias va
landas ir su Vokietijos kancleriu, atskridusiu ieškoti rei
kalingos aiškumos.

Kalifornijos pakraščiuose.

Šv. Kazimiero parapijos sce- 
! noje prakalbėjo rašytoja Alė

gą pakalbėti.
— Ar ta knyga reikalinga? — 

klausė Alė Rūta ir pati atsakė, 
jog tai nuspręs kiekvienas skai-

laimėtojas rašytojas Glauda, ne- 
vengiąs ir Lietuvos laisvės te
mų, esąs labai reikalingas.

Po tokios trumpos įžangos 
scenon įėjo Irena Tamošaitienė, 
kaip ją Alė Rūta pristatė, lite
ratūros mėgėja. Skaitė iš užra
šų apie “Bausmės” knygos turi
nį. Tai atskirų novelių rinkinys. 
Aiškino Tamošaitienė, ką reiš
kia žodis “novelė”, ir darė išva
dą, jog kai kurie knygoje iš
spausdinti kūriniai tegali būti 
apsakymais, bet ne novelėmis. 
Panagrinėjo ir tos knygos raštų 
kalbos dalykus, sakinių kons
trukcija.

Susidarė įspūdis, jog kalbėto
ja laikosi vadinamojo klasiško
jo novelės supratimo, todėl ra
do, jog nevisi rašiniai knygon 
sudėti tinka novele vadinti. Pri
siminiau neseniai skaitęs vieno 
recenzento nuomoę, kurs apie 
“Bausmę” rašydamas, pabrėžė, 
jog Gliaudą laikosi tradicinio 
klasiškojo novelės supratimo. 
Kitaip sakant — kiekviena gal
va savaip sprendimus tuo pačiu 
klausimu padaro.

Į

AUTORIUS APIE
SAVO KŪRYBĄ

publiką nuo scenos prabilęs 
rašytojas J. Gliaudą džiaugėsi,
kad ši diena jam palanki — jo 
susitikimas su skaitytojais ir jo 
knygos sutikimas.

Lyg į kitų nuomones atsiliep
damas, rašytojas pradėjo aiškin
ti kaip jis supranta kūrinį, no
vele vadinamą. Nespėjau aiški
nimą pažodžiui . užsirašyti, bet 
pasižymėjau, jog pagal J. G. no
velė esanti riboto žodžio (gali
mas ir anekdotinis stilius) pa
sakojimas, baigdamas staigmena.

Kalbėjo autorius ir apie <fBaus 
mės” knygos gimimą. Pirmoji 
novelė “Garbės vartai” anksčiau 
buvusi pavadinta “Vyskupo 
sėliu” ir vysk. Valančiaus 
kaktųviniais metais už ją 
mėjęs literatūrinę premiją,
ta novelė buvusi pasiųsta “Dir
vos” novelių konkursui, bet ver- 
tintąjai jos nepremijavę, nes no
velės pavadinimas buvęs toks 
kaip Solženicino vieno rašto. 
“Bausmės” rankraštis trejetą 
metų išlaikytas. Nidos leidyklo
je, kol galėjo išspausdinti.

PUBLIKOS KLAUSIMAI

se-
su- 
lai- 
Ki-

Buvo leista autoriui duoti 
klausimų. Kaip suranda siuže
tus? Į tokį klausimą atsakyda
mas J. Gliaudą sakė, jog siuže
tų ieškoti nereikia, juos pats gy
venimas teikia.

Apie kūrėjo darbą paklaustas 
rašytojas aiškino, jog tai kelios 
stadijos: žodis, užrašų knygelė
je pastabos ir ilgas nelengvas 
darbas rašant ir taisant bei per- 
rašmėjant. Novelę prireikia 3-4 
kartus perrašyti. “Bausmės” 
rinkinio perrašinėjimo susidary
tų apie 1000 mašinėlės rašto la-

pų. Romano kūryba trunka 
bent 3 metus.

Į klausimą, ar vysk. Valančius 
ir kun. Strazdelis novelėse ap
rašyti yra tokie, kaip juos isto
rija žino? — J. G. aiškino, jog 
šias asmenybes įsimylėjęs nuo 
mokyklos suolo laikų. Istorinius 
asmenis grožinėje kūryboje ap
rašant, esą, reikalinga nepaklyst 
istorinėse detalėse.

Baigdamas pašnekesį Jurgi 
Gliaudą dėkojo šios popietės ren 
gėjams, pastebėdamas, jog nau
jovė, leidžianti autorių klausinė
ti, esanti naudinga. Dėkojo ir pu 
blikai. Paklausimu tvarkai vado
vavo Julius Raulinaitis.
' MENINIS SKAITYMAS

VERTAS KLAUSTUKO?

Kaip įprasta panašiose sueigo
se, taip ir šį kartą buvo vadina
masis meninis autoriaus kūrybos 
paskaitymas. Kai kur skelbta. 
skaitytoju būsiąs aktorius Aloy
zas Pečiulis. Taip, tas jaunas 
veiklus vyras skaitė ištrauka 
vienos Glaudos novelės. A. Pe
čiulis prieš keletą metų atvyko 
iš vadinamojo Suvalkų trikam
pio. Veikia čia įvairiose organi- 
zaijose. kaip girdėta jį ir per ra- 
rijo kalbant, žinias pranešinė* 
jant, puikiai valdo lietuvišką; 
žodį ir sakinį.

Tačiau novelės skaitymas bv 
vo toks, kuriame aktorystės ga
bumo grožinei literatūnrai skai
tyti nepastebeta. Tekste yra taš
kai, kableliai, brūkšneliai ir ki
tokia skyryba, bet skaitytojas 
jos nepaisė, žodžius lyg žirnius 
vienu garsu nuskambančius bė
rė. Toje srityje A. Pečiukui dar 
daug vertėtų gero režisieriaus 
pamokymų gauti.

(Nukelta Į 5 ps\)

Pirkite jav taupymo bonus

piežiaus patvirtintus vyskupus Kristijoną ir Vi
tą, bet kur tie vyskupai rezidavo ir kur jiems pas-1 
tatyta katedra — to meto šaltiniai nieko nepasa
ko. Tačiau apie Mindaugo laikų Vilniaus vyskupi
ją kalba XIV a. pabaigos ir XV a. pradžios kry
žiuočių šaltiniai. Pavyzdžiui, 1393 m. balandžio 
19-21 d. Torunėje Vokiečių Ordinui bevedant de
rybas su lenkais ir lenkų atstovams pareiškus, 
kad lietuviai jau esą geri krikščionys, kryžiuočiai 
jiems atsakė: “Jeigu kalbate, kad lietuviai yra 
geri krikščionys, tai tegu jie atiduoda mums ne
laisvėn paimtus Ordino žmones ir užtikrinkite 
mums, kad neatsitiktų panašiai, kaip Mindaugo 
laikais, kuris Vilniaus vyskupiją įsteigė, o paskui 
tapo apostatas. Ir Konstancoje, besprendžiant 
Vytauto ir Jogailos ginčą su Vokiečių Ordinu 
dėl Žemaičių, Ordino delegacija, kuriai patari
mais talkininkavo jų generalinis prokuratorius 
Paulius von Wormdittas, priminė, kad Lietuvos 
karalius Mindaugas (Mydaw) apsikrikštijęs su 
savo žmona, kad pastatęs katedros bažnyčią Vil
niaus mieste (fundavit quandam ecclesiam ca- 
thedralem in quandam civitate que vocata ėst Wil
le) ir Vilniuje buvo įkurdintas vyskupas (quidam 
episeopus fuit in Wille constitutus), bet po 8 metų 
Mindaugas atkritęs nuo krikščionių tikėjimo. Ir 
Z. Ivinskis laiko visai galimu dalyku, kad Mindau
gas buvo Įkūręs Vilniaus vyskupiją ir Vilniuje 
pastatęs katedrą. Tačiau J. Jurginis įrodinėja, 
kad Ordinas paskleidęs tokias žinias apie Vil

niaus vyskupijos įsteigimą ir katedros pastaty
mą Vilniuje grynai politiniais tikslais:

BAIGIAMOSIOS PASTABOS
Dar daugiau buvo gyvenamas žemutinės pi

lies rajonas XIII a. pabaigoje ir XIV a. Apie tai 
kalba tirštai šalia vienas kito sustatyti mediniai 
gyvenamieji ir ūkiniai trobesiai. Namai jau yra 
buvę kiek didesni, negu XIII a. Tarp pastatų ir 
pačiuose trobesiuose surasta nemaža ne tik įvai
rių namų apyvokos dalykų (medinių statinių, ki
birų, lėkščių, samčių, ratų stipinų, šukų, tošinių 
dėžučių ir kt.), bet taip pat daug odos atraižų, 
padų, užkulnių, gana gerai išlikusių suaugusių 
žmonių batų, akmeninių liejamųjų formų ir kitų 
dirbinių, liudijančių apie amatininkų buvimą Že
mutinės pilies rajene. čia gyventa batsiuvių, ku- 
bilių, šikšnių, kalvių ir kt. Reikia manyti, kad bū
ta ir pirklių. Tai jau miestinės gyvenvietės požy
miai.

Taigi, ta sodyba, kuri sudarė branduolį Vil
niaus miesto užuomazgai, buvo žemutinės pilies 
teritorijoj ir kaiminystėje: palei Nerį iki buvu
sios brastos, kairiajame ir dešiniajame Vilnios 
krante. Prekyvietė kūrėsi jau už žemutinės pilies 
ribų, ten, kur vėliau buvo pastatytos Domininkonų 
ir šv. Jono bažnyčios, vėliau prie rotušės (dabar 
ten stovi Dailės muziejus). Vilniaus miesto prad
menų tenka ieškoti dar prieš Gedimino laikus. 
Gedimino laikais Vilnius buvo gerokai išaugęs

miestas, todėl 1323 metų Gedimino laiškų tikslas 
buvo ne tiktai politinis, bet kartu ūkinis ir kultū
rinis. Iš vienos pusės, kviesdamas pranciškonus, 
domininkonus ir kitokius dvasininkus, jis norėjo 
susilpninti Vokiečių Ordino varomą propagandą 
prieš Lietuvą, bet iš kitos pusės, susilaukęs viso
kiausių amatininkų, pirklių, žemdirbių, norėjo 
pakelti tiek Vilniaus, tiek ir krašto ūkinį bei kul
tūrinį lygį. Tat 1323-ji metai nelaikytini Vilniaus 
miesto pradžia, bet, kad ir netikslia, Gedimino 
sostinės sukaktuvine data. (Pabaiga)

I _  Naujienos, Ch’cago, Hl. I riday, May 22, 1US1



vi„xiu uasLU i'YRlNĖTUJAl duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Kaštą/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 ’, 3u6 
puslapių.

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

ŠVENTO KAŠTO 1YKLXL1OJA1 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60032

OK. PAUL V. DARGlb 
GYDYTOJA, lit CHIRURGAS 

Cor^muniry 
M*aicJno> dirbki oriui

K Mintim WeUctowwr, IL 
/ALANUOS: 3—d darbo oienpmų u

Los Angeles, Calii

l»U iMk-W art 542-272

TEL. 233-58?3

DR. A. B. GLEvECKAS
GYDtiujaS ik CrtiKuKUMš.

SPECIALYBĖ: AK1Ų LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

DK FKA1SK PLECKAb
OPTOMEf RISTAS

KALBA LiLlUVlSnAl

2616 W. 71st St. lei. /3/-5U9

TiKTina a±us. Priia±Ko aKiruus 

ir “contact lenses*’.

(Atkelta iš -< psl.j

Pavasarinis oras gražus, gam
ta kviečia pasigrožėti, bet rašy
toją Jurgį Gliaudą pagerbti su
sirinko publikos apsčiai. Nicos 
klubas pernai išleido ir kito ra
šytojo, t. y. Antano Tūlio, no
velių rinkinį “Inteligentų ska
las”. Tūlio kūryboje vienas vei
kėjas aiškina, jog senam žmo
gui nebeverta knygas skaityti, 
girdi, ką vieną dieną perskaitai, 
tai kitą dieną jau užmiršti.

Priešingai tokiai išminčiai ar
ba filosofijai losangeliškių į J- 
Gliaudos pagerbimą, į jo kny
gos sutiktuves daugiausia su
ėjo senų žmonių, kuriems dar 
miela knygas paskaityti ir pasi
klausyti ką kiti apie raštus kal
ba.

1S69 m. gegužės 22 dieną Chicagoje mirė dr. Pijus Gri- 
gaiiis. Jis palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Ant jo kape 
pastatytas šis paminklas

Dr. Grigaitis reoagavo Naujienas nud pirmo jų numerio, 
išleisto 1914 metų vasario 19 dieną, iki 1965 m. birželio 19 d., 
kai jį ištiko pirmas širdies smūgis. Dr. Grigaitis kiekvienais 
metais pasakydavo kalbą Lietuvių Tautinėse kapinėse Ka
pų Puošimo dienos iškilmėse.

Dr. KUINAS SElBUllb
1NK.S1 V, t-UiLEi IR 

PROBTATOS CMIKUKG.JA 
zoso wfcSI Mra SIRĖBT 

Vaianaos; aimaa. x—4 popiet, 
xeivima. a—i vai. vai. 
U tiso leieroius: //6-zaau, 

R«xid»nciiM 448-5545

Snug holds 
loose dentures-
Ease sore gums from loose-fitting 
dentures with soft, easy-to-use 
Snug” Brand Denture Cushions. 
Snug gives tempo
rary relief until you 
see a dentist. Now 
available in the 2- 
cushion or new 
4-cushion econ
omy package.

jungtinę prancūzų- 
kuri pareikalavo, 

aiškiai pasmerktų 
žygį ir sustabdy-

Y

laIDOTUVIX DlREKTORll b

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344
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sitrauktų 20 kilometrų į vaka
rus, anapus Vilniaus-Gardino 
*e!ežinkelio.

Spalio 16 d. Paderevskis pra
neša, kad jis apleis Paryžių iš
vykdamas Varšuvon pranešti 
vyriausybei, kad Tautų Sąjun- 
ungąi nepatinka lenkų žingsnis 

Lietuvoj. Spalio 17 d. anglų char 
ir prancūzų ministeris, pas

kirti Varšuvon, įteikė lenkų 
vyriausybei 
'ingių notą, 
kad lenkai 
Želigovskio
ų-karą. Spalio 18 <£ Paderevs

kis sugalvojo pasilikti Paryžiu
je ir toliau tarnauti “lenkų in
teresams”. Lenkų vyriausybė ne
priėmė lietuvių pasiūlymą derė- 
t s, su ta sąlyga, kad visų pir
ma, Želigovskis apleistų Vil
niaus kraštą.

Želigovskis įsibrovęs į Vilnių, 
spalio 21-22 d. Vilnių tikromis 
žiniomis aprūpino atskridę Lie
tuvių lakūnai, skleisdami atsi
šaukimus. Lenkai drįso protes
tuoti Tautų Sąjungos kontrolės 
komisijai, jog lietuviai bombar
duoją Vilnių.

Lapkr čio 1 d. lietuviai prave
dė priešpuolį šiaurės fronte ir 
atsiėmė iš lenkų Giedraičius ir 
Dubingius, pridarydami lenkų 
kariuomenei daug nuostolių. 
Lietuvių art.leęija, lapkričio 2 
dieną, atmušė atvykusio iš An- 
takalio stoties lenkų šarvuoto 
traukinio puolimą. Tą dieną vy
ko smarki kova visame fronte. 
Lenkų artilerija iššovė iki 3000 
šūvių. lenkų aviatoriai bombar
davo Ukmergę, sužeisdami ir už
mušdami daug nekaltų žmonių.

Lapkričio 5 d. lenkai, žygiuo
dami šiaurės kryptimi užėmė 
Linkmenis ir Labanorą. Kaiku- 
rie jų daliniai įžygiavo į Dūkš
to stotį ir priėjo prie Zarasų ir 
Turmanto. Latviai tuomet su
telkė daug kariuomenės nuo 
Daugpilio pietų-link, nes jie bi
jojo Želigovskio veržimosi į šiau 
rę- Kauno fronte Želigovskio 
“savanoriai” veržėsi tolyn už 
Vievio. Pagaliau lietuviai sulai
kė tą lenkų ofenzyvą. Kaunas 
atsiduso ir atidėjo evakuacijos 
planus. Iš Prūsų į Kauną vis 
plaukė amunicija ir ginklai, drau 
giškų prūsų paimti iš vokiečių 
sandėlių. Taip pat vis plaukė 
prūsų savanoriai. Lietuvos vy
riausybė net bijojo, kad jų tiks
las yra plėšikauti.

' Ir Tautų Sąjungos taryba 
pradėjo rūpintis apie vokiečių 
kariškių buvimą Lietuvoje. Lap 
kričio 9 d. Tautų Sąjungos ko
misijai buvo įsakyta vykti Lie
tuvon patarti ar esą vokiešių 
^aliniu Lietuvoje. Komisijai taip 
iat buvo įsakyta patikrinti lėk
tuvu bombardavimus ir sustab- 
4y-i lietuvių-lenkų susidūrimus. 
Lenkų vyriausybė komisijai da
vė keturis automobilius. Tuo 
naciu laiku, Želigovskio atstovai 
tarėsi su latviais, jiems pareikš- 
dami, kad Vidurinė Lietuva no
ri užmegzti draugiškus santy-

jraa

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

ALGIRDAS BUDRECKIS

ŽELIGOVSKIADA, 1920 M.
tėbėms, kurios drįstų įsikišti į 
“Vidurinės Lietuvos” reikalus.
Spalio 14 d. Lietuvos vyriausy

bė atsiliepė į Sapiehos notą, su
tikdama derėtis su sąlyga, kad 
visų pirma, lenkų kariuomenė 
evakuos Vilnių. Lietuvos vyriau 
sybė taip pat pareikalavo, kad 
lenkų vyriausybė pareikštų savo 
poziciją Želigovskio ir Abramo
vičiaus “valdžios” reikalu. Len
kų ministeris pirmininkas Wi- 
tos, kalbėdamas lenkų seime, 
pareiškė, kad jis nepalaiko Želi
govskio žygio, nes pastarasis ne- 

-buvo vadams paklusnus; tačiau 
Witos pabrėžė, kad Lenkija gins 
naują valstybę (suprask: pa
grobtąjį Vilnių).

Sekančią dieną britų ir pran
cūzų ministerial' lankė vyriau
sią vadą Pilsudskį ir tarėsi su 
juo apie Vilnių. Po to, Pilsuds
kis tarėsi su ministeriu pirmi
ninku Witos. kunigaikščiu Sa- 
pieha ir kitais. Pasikalbėjimų 
pasekmė — lenkai pasiuntė du 
Dulkus “nuversti Želigovskį’’. 
Iš tikro tų pulkų tikslas buvo 
sustiprinti Želigovskio jėgas. 
Tuomet Želigovskis pasiuntė ul- 
□'įnatųmą Kaunui, pareikalau

damas, kad lietuvių kareiviai pa

(Tęsinys)

Lenkai visiems iškilmingai 
tvirtindavo, jog Želigovskis tik
rai sulaužęs paklusnumą, ir jie 
nieko nesą čia kalti. Lenkai taip 
pat sakė, kad Želigovskis tik 
peržengė zoną, kurią Suvalkų 
sutartis nepalietė, žodžiu, Želi
govskis neperžengė nustatytos 
linijos, bet apėjo aplink tos lini
jos rytini galą. Tačiau tas ne
pakeitė fakto, kad status quo 
pakeitimas sulaužo sutartį- Ir 
nors jų tvirtinimams maža kas 
re-.ikėjo. tačiau Įrodyti jų me
lo irgi nebuvo galima. Be to, 
lenkai grasino karu toms vals-

•i

s Aikštės automobiliams pastaty

1

£

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

is įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

FtXAKAUSTYMAi

M O V 11N G 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

yir VISA Korteles.
IL ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CEiNIKAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

H?

i

The Microwave Cookbook

VANCE FUNEišriju

1424 South 5Cth Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: -

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

J

SOPHIE BARČUS i

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.

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

%

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: H E m lock 4-2413

{Preserving food at homč-is more popular than ever, everyone 
RELISHES The GOODNESS AND FLAVOR OF HOME GROWN FOODS. NOW 
PREPARE SEVERAL FRESH FRUIT5 AND VEGETABLES WITH YOUR 
MICROWAVE OVEN FOR LATER USE WHILE THESE FOODS ARE AT 
THEIR FLAVOR BEST AND SEASONALLY LOW IN COST.

Whether an experienced cook or a first 
timer a microwave oven can make 
YOU LOOK LIKE AN EXPERT. JUST AS IT 
DOES IN DAILY FOOD PREPARATION, MICROWAVE 
COOKING MINIMIZES THE TIME AND EFFORT 
OF PRESERVING MANY FOODS.

$ERE ARE SOME DELICIOUS MICROWAVE 
RECIPES SPECIALLY CREATED BY HOME 
ECONOMISTS AT .LITTON MICROWAVE 
COOKING PRODUCTS- SO GOOD, EVEN 
GRANDMA WILL RAVE ABOUT THEM...

L E MON PEACH PRESERVES
2 LEMOMS; QUARTERED AND SEEDED’ 
12 PEACHES, PEELED ANO FINELY DICED 
•6 CUPS SUGAR • 1 BOTTLE (6OZ.). 
LIQUID PECTIN.
1. PUREE LEMONS. MIX PUREED LEMONS 

WITH PEACHES AND SUGAR 1N4QT. 
CASSEROLE.

2. MICROWAVE 35'40 MINUTES ON HIGH, 
OR UNTIL BUBBLY, STIR OCCASIONALLY. 
IF BOILING OCCURS, REDUCE POWER TO 
SIMMCR OR HALF POWER LAST 5*10 
MINUTES OF COOKING. STIR IN PECTIN.'

3. COOL; FILL GLASS JARS AND COVER.
PRESERVES WILL KEEP 4 MONTHS RE
FRIGERATED. MAKES 3QT5. PRESERVES. 
U5E TO GLAZE HAM OR SPREAD OVER 
PANCAKES OR WAFFLES.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

‘'Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

rie nepaėmė Za-

lapkričio 14 d., 
žiauriai bombar- 
užmušdami daug

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tedfenio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

PATS SKAITYK IK DAP KI
TUS PARAGINK SKAITYTI i 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS” ’

4

CARAMEL APPLE RUTTER 
12-14 MEDIUM APPLES, CdRED kND QUA9- 
TEREO’JtCUP APPLE JUICE • 1 CU0 

ss Packed brown sugar - 2 cinnamon 
(L STICKS-1X TEASPOONS GROUND 
>> CLOVES • A TEASPOON ALLSRiCE. 
(S 1. PLACE APPLES IN 2 OT. CASSEROLE; 
'5® COVER.

2.MICROWAVE 12-15 MINUTES OH HIGH 
OR UNTIL TENDER, STIR ONCE. PUT 

^5) THROUGH FINE STRAlNtR.
K. 3 MIX PULP WITH REMAINING I^GRtD:- 

ENTS IN 2 QT. CASSEROLE.
(A, A MICROWAVE 25-30 MINUTES ON HIGH 

WITH. VERY TmCK, STIR OCCASION ALL- 
R E MOVE ON II AMON STICKS; POUR INTO 

ri HOT STERILIZED JAR$ COOL, COVER.
APPLE BUTTER HEERS 4 MONTHS 
REFRIGERATED. MAKES 2 CUPS.

BABY CARROT Pi C K LES
2 LBS. BaBy CARROTS-ACUP WATER* 
2 MEDIUM ONIONS, SLICED* 2 CINNAMON 
STICKS • 16 WHOLE CLOVES*3 CUPS SUGAR 
•2CUPS VtNEGAŪ’ACUP WATER- 
t CLEAN CARROTS- PLACE IN 2 QT- 

CASSt ROLE; ADD WATER, COVFR.
2 microwave 10-12 minutes on high 

ORUNTIL TENDER, STIRRING ONCE 
during last half of cooking, drain. 
DIVIDE CARROTS, ONIONS, CINNAMON 
STICKS ANO CLOVES INTO TWO 1OT. JARS.

3.COMBINE REMAINING INGREDIENTS 
IN 2 QT. CASSEROLE.

t.MICROWAVE 4 MINUTES ON HIGH STIR. 
CONTINUE COOKING 410 5 MINUTES ON 
HIGH OR UNTIL BOILING. POUR MIXTURE 
Over carrots while hot. cool; 
COVER AND REFRIGERATE AT LEAST 
24 HOuRS BEFORE SERVING. CARROTS 
WILL KEEP UP TO 2 MONTHS RE- dOb 
FRIGERATED. MAKES 2 QT5. " W

Lapkričio 10 d. Želigovskis pra 
dė;o naują ofenzyvą. Sekančią 
^iena.” no smarkių kautynių 
lenkai užėmė Suinalvus ir Tur
mantą (šiaurės sektoriuje). Kau
tynės tęsėsi ties Zarasais. Nors 
?erka,: smarkiai puolė tame sek
toriuje. tačiau 
•’asu.

Sekmadieni, 
]enkų lakūnai 
davo Kauną,
neapsaugotų vaikučių. Apie 11 
valandą ryto lenkų lėktuvai 
bomba rd Ukmergę. Viena 
lenku bomba pataikė į Ukmer
gės bažnyčią, pralauždama stogą 
m sprogdama klūpanč ų parapi
jiečių tarpe. Šis nerikėtas “kariš 
kas žygis” sužeidė ir užmušė 
nemaža žmonių.

Lapkr č’o 15 d., pik. Chandig- 
ny vadovaujama Tautų Sąjun
gos kom sija, pranešė lietuviams, 
kad ji atvyks Kaunan tikslu 
baigti paliaubas, lapkričio 21 d. 
9 vai. ryto.

(Bus daugiau)

-» Ne ta’p tavo mirė, kaip 
mano serga.

IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGAGENIAUSIA

4605-07

1330-34

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

*
4

let lArdi Hm

AMSULAMSO
PATARNAVIMAS

i 
s,

TURiMB 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

P. J. RIDIKAS
1354 bo. HAjLbTBD STREET

7 
J 
i
I < 
1

I

SO. HERMITAGE AVENUE
TeL S27-1741 —1742

SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

g

't

Chicagoe

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, UL TeL: OLympic 2-1003

4

I
It

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

GEORGE F. RUDAJINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-H3S - 113»

f

I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 691h STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palot Hilh, IlL 174-4411

1

I 1

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

I 
r F 
i v
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Labdaros draugijos metinis susirinkimas
Labdaros Draugijos metinis 

susirinkimas įvyko 1981 rn. ge
gužės 10 d. Stuttgarte.

Pirmininkavo Kun. K. Sen 
kus, sekretorė Z Glemžierė.

Valdybos pirmininkas J Glem 
ža savo pranešime nurodė, kad Į 
praėjusiais metais Draugijos Į 
veikla ėjo užpernai narių susi
rinkime aptariu keliu. Be rupes- 
č’ų Vokietijos lietuvių jnokslei- 
v ija, buvo plečiami ryšiai su 
Suvalkų Trikampio lietuvių I 
moksleiviiais ir užmegztas arti-Į 
mas kontaktas su Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenės valdyba, 
kuri jste’gė studentijos rėmimo 
fondą, ir Labdaros skirtos lė
šos sudarė tam fondui pagrindą.!

Lenkijoje moksleivijos pade- j 
t;s žymiai pasunkėjo dėl pasireišį 
kušių krašte didelių ūkiškų ne j 
galayimų. Labdaros valdyba "usj 
tiprino paramą rūbais ir pin -1 
gaiš. Praėjusiais metais tam rci- I 
kalui mūsų rėmėjai buvo dos- \ 
nesni, o ypač prisidėjo suruošta | 
Vokietijos Lietuvių Bend.ruome 
nės valdybos Sodo šventė, kuri į 
turėjo didelį pasisekimą ir ku-J
rios pelnas buvo skirias Lad- ( lanko Azijos ir Ramiojo vande- 
daros veiklai sustiprinti.

Labdaros praėjusių metų pi
niginė apyskaita:

Pajamų: nario mokesčio gau
ta j— 1.559,30, aukų šalpai ir sti
pendijoms — DM 12-974.65,% ir 
įvairių — DM 1.211,34.

Išlaidų: šalpai ir stipendijoms 
*—DM 13.070,85. rūbų ir kt. per
siuntimas — DM 618 80, pašto 

-—- DM 441.90, raštinės, banko, 
spausdinių ir kt. — DM 561.53.

Labdaros valdyba tolimesnį 
veikimą veda ta pačia kryptimi 
ir pasiruošus jį plėsti kiek leis 
Draugijos pajamos. Į talką pa
dėti ugdyti labai reikalingą, 
ypač Europoje lietuvių akademi
nę šviesuomenę Labdara kvie
čia. visą mūsų išeiviją. Tai pro
gramai vykdyti vien Vokietijos 
lietuvių galimybės labai ribotos.

Draugija širdingai dėkoja vi-f 
siems rėmėjams ir maloniai pra
šo remti Draugiją toliau.

Draugijos valdybos kadencija 
tęsiasi šiais metais, o Revizijos 
Komisija išrinkta: pirm. Petras | 
Gudelis, nariai — Liudvikas

Dir i‘ ir Manfredas šiušelis.
Sus;rinkimas pareiškė Valdy

bai padėką už sėkmingą veiklą.
Sckielorė Z. Glemžiev.ė ;

SKAITYTOJŲ BALSAI

Adresas: Jonas Glemža, Con-1 
ventrain 33, 7260 Calw Hirsau,! 
W Deutschland Banko Konto: j 
U’bJ.va <*. V. Nr. 1185168 (BLZ 
GI 059101) Li ndesgirokasse

Stuttgart 1

— Stanley P. Balzakas St.,i 
didž ausine automobilių pardavi- j 
mo bendrovės savininkas, nese-' 
n’ai šventė 38 gimtadienį. Jis bus j 
pagerbtas metiniame Lietuvių 
kultūros muziejaus bankete bir
želio 2! d. Drake viešbutyje.

— Ckictigos Lietuviu .Moterų 
klubo tradicinis Gintaro deiriu- 
tančių balius įvyks birželio 27 d. 
Hilton viešbutyie.

— Juozo KapaČinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Clūca- ’ 
gos Lietuvių Literatūros Drau-. 
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai Į 
iliustruotas nuotraukomis, 216 

j ps!_ kaina $7, gaunamas Nau- j 
• jienosc. (Pr.)

Į — BALTIC MONUMENTS, 
INC., Marquette Parke, 2621 W. 
71 st St., lietuviai savininkai ati
darė naują paminklų bendrovę, 
vadovaujamą Leonidus Kazėnie- 
nės, kuri turi ilgų m:tų patyrimą

' šioje srityje. Tel. 476-2882. (Pr.) ,

— VERTINGIAUSIA DO-
I

i VANA — liettivių dailininko 
i meno kūrinys —ČIURLIONIO 

GALERIJA,' Ine. 4030 Archer 
Ave., Chicago, III. Telefonas— 
Midland Savings darbo valan
domis 254-4470, kitu laiku — 
434.6155. (Pr.)

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

— Žurn. Algirdas Gustaitis
i

t
i

HmtmI, 2*m4 — Pardavimui 
KCAL ESTATE FOR SALI

_ Namai, — Pardavimai » 
[ REAL ESTAT3 FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ;
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W« Cermak Road Chicago, Hl. Tel. 847-7747

j nyno kraštus. Be abejo, jis pa- ] 
rašys spaudai savo įspūdingos j 
kelionės nuotykius. 1

— Žurnalistas ir paskaitinin
kas Vilius Bražėnas iš Floridos, 
kalbės Bostono lietuviams gegu i 

t žės 23 d. Tautinės Sąjungos na- į 
muose-

— So. Bostono lietuviai minės 
Baisiojo birželio išvežimus ir iš
vežtuosius birželio 13 d. Gedu-Ii 
linges pamaldos bus šv. Petro 
bažnyčia’e 6:30 vai. vak., o po 
jų minėjimas parapijos salėje.

— Čikagos auikšt. lituanistinės'1 
mokyklos abiturientų išleistu-; 
vės bus gegužės 31 d. 5 vai. vak. 
Jaunimo centre. Visuomenė kvie 
čiama. Birželio 6 d. 9 vai. rytoj 
bus priimami nauji'mokiniai.

— Jaunimo šventė, kurią su-. iankusiems į šią šventę. Tikrai 
rengė lituanistinė mokykla ba- j ^uvo įdomu išgirsti ir pamaty- 
landžio 11 d. St. Petersburgo!ti mūbU paėią jauniausią atžalą 
Lietuvių klube, praėjo gražiu deklamuojant, skaitant, dainuo-

Gerbiamos Naujienos!
Aš siunčiu 25 dolerius rašalui, kadangi Jūs per 30 metų 

Motinos Dienoje dedate mano su dukra paveikslą prie ratelio, 
kur mes prezentuojam vargo mokyklą.

Smagu pasidžiaugti nuveiktais darbais. Su Milwaukes lie
tuviais per 35 metus dirbu. Dabar aš pasitraukiau nuo Mil
waukes lietuvių, nes man nepatinka jų politika — surinktus 
pinigus per Vasario 16-csios minėjimus siunčia barzdukinei 
Bendruomenei, o ne ALTui. Vienas lietuvis mane įžeidė, sa
kydamas, kad aš prisigėrusi Naujienų dvasios, nes jos dirba 
su komunistais. Aš skaitau Naujienas per 40 metų, nes Nau
jienos kasdien kariauja už laisvą Lietuvą. Užtat man jos 
ir patinka.

Dabar aš dirbu su Racine lietuviais. Mat, Vileišytės yra 
visuomenės darbuotojos. Dar man smagu skaityti apie mano 
pussesere Aleną Devenienę, jos nuveiktus darbus. Aš linkiu 
jai tvirtos sveikatos dar ilgai darbuotis.

Tai, miela sese, būk sveika! Ilgiausių metų!
Grasilda Mitkienė (Vileišytė)

J
Į Lietuvių klubui, LB-nei už pa

ramą mokyklai ir visiems, atsi-

pasisekimu. Šventę atidarė li
tuanistinės mokyklos vedėja 
Danguolė Cibienė, padėkodama-

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to sav^gularfy!

Paid cd 
Compounded 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

sea us for

AT CUR LOW RATS
x ^<wrrH REPAYMENT -šf; 
-tORTVOUR IJXCpME -t:

gčaĘMfflt

^<1

MutualFedml
Savings^and Loan

S32 WEST CEKMAK ROAD

BOOTS i Jtoa.Tue.Frl.S-4

SEBVBG CHICBGO BHD SUBURBS SINCE 1805

CHICAGO, ILLINOIS S&t
Phooet 7*7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gussen — MINTYS IB 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 $1 persiuntimo Išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

1735 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Norėdami susitikti su manimi, 
turite telefonuoti 523 3685 ir 
susitarti.

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 Archer Avė. (pusė bloko 

į Vakarus nuo California)

JONO KREIVĖNO KNYGOS 
PRISTATYMAS

pas 
pa- 
šo-

j ant, skambinant fortepijonu ir 
šokant baletą, šventės progra
mą paįvairino studentės Linda 
Jurgėlaitė ir Rūta Mėlinytė, 
kaitydamos “Vilniaus pilies 
saką” ir jaunimo “Bangos” 
kėjai, kurie gražiai pašoko
turis tautinius šokius- Šokiams 
grojo B. Pakis. Šokių vadovė M. 
Jokubaitvtė-Sandargienė. Bai- 
gus programą mokiniai kartu su 
visais dalyviais sugiedojo Lietu
vos himną. Garbė ir padėka pri
klauso lituanistinės mokyklos 
mokytojoms: M. Peteraitienei, 
V. Kulbokienei, R. Moore ir A. 
Bobelytei už programos paruo
šimą ir tėvų komiteto ponioms, 
kurios visus dalyvius pavaišino. 
St. Petersburgo lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas dėko
ja visiems bet kuoprisidėjusiems 
prie jaunimo šventės pasiseki
mo. Taip pat reiškia padėką 
mokytojoms, mokiniams, M. Jo
kūbaity tei-Sandargienei ir “Ban 
gos” šokėjams už puikiai • pa-

SLA

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY.
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šild<^- 
tni vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000. '

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

i

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Av*. 
Tel. 927-3559

Buv. Sibiro kalinio Jono Krei
vėno atsiminimu knygos “Mir- 

i ties Lageriuose ir Tremtyje” 
Į pristatymas visuomenei įvyks 
i š. m. birželio 6 d., šeštadienį, 
Lietuvių Tautiniuose Namuose, 
Chrcagoje. Pradžia 5 vai. popiet, j 
Programoje trumpos kalbos, iš 
traukų skaitymas, jneninė dalis 
ir kavutė.

Visi kviečiami daljwauti.
Komitetasį

i
1

i

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

Pirkite senoviškai

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. K?dzie Aveliu® 

Tel. 776-8505

į £ 2 butų mūrinis namas, naujas 
j stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
• diatoriaij gazo šildymas. Mar- 
Į "uette Parke. Sena kaina $52,000

PAGERBS KANAUNINKĄ
V. ZAKARAUSKĄ

Visuomenės organizacijų su-1 
darytas komitetas rengia kan, 

i Vaclovo Zakarausko kunigystės 
j 50 metų sukakties minėjimą, 
j kuris įvyks sekmadieni, gegu- 

L/etunoS! žės mėn. 31 dieną.
Šv. M. Marijos Gimimo lietu- 9 Statybai gražus sklypas 

vių bažnyčioje, Marquette Par- Marquette Parke.
ie, 10 vai. 30 min. bus iškilmin-1

i

i

ruoštą programą. St. Petersbur
go lituanistinė 'mokykla mokslo j 
metus baigia gegužės mėn. pa- j 
baigoje.

— Nepriklausomos 
savaitraštis Spaudos baliumi pa
minėjo 40 metų sukaktį gegužės 
2 d- Montrealyje. Bendrovės 
valdybą sudaro: L. Norvaiša-Gi- gos Mišios. -1
rinis, J. Petrulis, P. Klezas, P. j Parapijos salėj, 6812 S. Wash- 
Paukštaitis, Aug. Mylė, J. Paš-jtenaw Avė., 3 vai. popiet įvyks 
kevičius, 
kas.

PIRMOJI GEGUŽINĖ ŠĮMET , 
j lyvauti. Pakvietimai gaunami 
I pas komiteto narius ir Margi 
jniuose, tel. 778-4585, 2511 W. 
i Lithuanian Plaza Court arba 
j telef. 925-1089. Auka $12.

Komitetas

Aug. Mylė, J. Pas- j tenaw Ave., 3 vai. popiet įvyks 
J. Siaučiulis ir A. žiu- kanauninko pagerbimo akade

mija ir pietūs.
Visus lietuvius kviečiame da-

R. LB-nės Marquette Parko 
apylinkės valdyba gegužes 24 d. 
Vyčių sodelyje, 2455 W. 47th St., 
rengia gegužinę — pikniką. Bus 
šokiai, pietūs ir laimės šulinys. 
Gros Kivėno orkestras. Blogam, 
orui esant, būsime salėje.

Apylinkės valdyba

— Bu v. Lietuvos Valstybinės 
Operos solistės Izabelės Mote- 
kaitienės Dainavimo Studijos 
tradicinis koncertas įvyks š.m. 
gegužės 31 d., sekmadienį, 3 vai. 
popiet, Jaunimo Centro didžio
joj salėj. Akompanuos Manigir- 
das Motckaitis. Po programos — 
kavutė. Visi maloniai kviečia
mi. * - (Pr.)

SUSIVIENIJLMaS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemaltnė ar- 

Unicacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metuK-

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems kurie tuns 
darbus dirba.

SLA —Išmokėic daugiau kaip AŠTUONIS MTLUONUS doleri! 
apdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SZA ndeiko pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
11,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metama.

— kuopu visoae lietuviu kolonijose. Kreipkitės
1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsirašytL

Galite krelptb tr tiestai j SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N«ar York, K. Y. 10001

M7 W. W.
T*L (111) M1-U1S

. į 
ir— “NAUJIENŲ” įsteigėjui 

iki mirties ištikimam jų rėmė
jui ir bendradarbiui Juozui 
ŠMOTELIUI iškeliavus amžiny
bėn, lietuviškos demokratinės 
spaudos “NAUJIENŲ” parėmi
mui Juozas Bagdžkis ir Justi
nas Žilionis aukojame 50 dole
rių, i

Kartu kviečiame ir kitus lie
tuvius prisidėti prie Naujienų 
kilnaus ir sunkaus darbo.

Su gilia užuojautą Naujienų 
Štabui,

Juozas Bagdžius ir 
Justinas Žilionis

ENERGY 
W!SE

Organize car pool# t® 
save gasoline. ’ 
Don’t be a Bom Lcteri

3 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700. '

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St. 

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

PARDUODU Už $80,000 
STATYBAI KOMERCINĮ- 

K AM PINI SKLYPĄ
132'—9 > 8” prie 6900 W. 87th St.
ir 80'—0’’ prie S. New England 

. Avenue.
Skambinti Savininkui:

6900 W. 87th Št, Burbank, Ill.
598-8445

Laikrodžiai ir brangenybes
Pardavimas Ir Taisyme
2M6 West 6*th 
Tel. REpubllc 7-1941 

• -

■■ 1 — ' ~ --------------

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenua, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

MARQUETTE PARKE mūrinis, nau- i 
jesnis bungalow. Puikus šeimai — 7 į 
kambariai, 4 miegami, 1 pilna vonia, | 
2 pusvonės. Įrengtas rūsys. 2 mašinų | 
garažas. Arti bažnyčios, parko ir krau- j 
tuvių. S52,000. Skambinti:

434-13Č8 arba 436-4655

i I M X U %

Notary FubEc
INCOME FAX SERVICE
S. Miple^ood. Tel. 254-7451J 
pat daromi vertimai, giminių *

4259
Taip --------- ---------.
tekvietUn*i, pildomi pilietybės prt- J 

čymai ir kitokį blankai.
RENTING IN GENERAL 

— Nuomos —

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
su visais patogumais dirban

čiam vyrui ar pensininkui 
beismante.

6947 S. Washtenaw Ave.

MARQUETTE PARKE išnuomo
jamas 4 kamb. butas antrame 
aukšte. Skambinti 436-8036

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

T <fc F SEWERAGE & PLUMB-
I ING. Rod any drain line for $25.

If not open, no charge. We install 
flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

DVI IŠEITYS
— Ką galvoji apie vyrus, ku

rie valgo restoranuose?
— Jiems reikia apsivesti, arba 

išsiskirti.

tiOMEOWNERSPOUCY
F. x-
3205 »/2 W. ?Sth St ‘
Ev«r». Park, 111.
40642, - 424-U54 V

■■■——-------------------------------------------------

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

%

Advok&tiu
GINTARAS P. CEPtNAS J

Darbo valandos: nuo 6 vaL ryta , 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo f

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

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

Chicago, ID. 6062® l

I

6 — Naujienos, Chicago, 8, 111. Friday, May 22, 1981
I




