
Chihuahua miestelyje Pančio

CYRUS VANCE NEGALĖJO 
Susitarti su castro

— Santa Fe geležinkelių bend
rovė priims siuntėjų gamybos ir 
nuosavybėje esančius vagonus. 
Iki šiol ta privilegija naudojosi 
tik grūdų prekybininkai.

— Chicagjis' teismas nubaudė 
aštuonis, tayerttų savininkus po 
$5,000 už bandymą nusukti vals
tybės mokesčius.

— Diplomatas Philip Habib 
pirmadienį matėsi su preziden
tu Reaganu ir gavo paskutines 
instrukcijas savo misijai Sirijo
je ir Izraelyje.

; Trėčiadršnį aukso uncija 
įkainavo $400.

teismas 
policijos

TenĄuyo vienas Goeringo pati
kintas karys, kuris apie tas bran
genybes šį ią žinojo. Rytų Vo
kietijoje dali .jis jau. rado. Bet 
jis. žino vietas Vakarų; Vokieti
joje ir nori ten vykti ir ieškoti. 
Visa bėda, kad ji turės lydėti R.

O’Connor dirbo Arizonos ape
liacijos teisme, kai prezidentas 
ją paskyrę Į JAV Aukščiausiąjį 
teismą. Ji turi vyrą ir 3 sūnus, 
akty vi'visuomeniniam e darbe. ■
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PASKYRIMU PATENKINTI VISI GYVENTOJAI 
IR VISI PAREIGŪNAI j-' V ė

KOMJAUNUOLIAI BAŽNYTINĖJE
ĮJOJĘ -

— Pasaulinės Sldvakų Konfe
rencijos atstovai posėdžiavo To
ronte. " ši organizacija. įsteigta 
1970 metais, turi apie 500 tūkst. 
narių, siekiančių laisvės Slovaki
jai, kuri dabar kenčia politinę 
tironiją komunistinėje Čekoslo
vakijoje. Ji taip pat kovdja už 
laisvą kitų tautų apsisprendimą. 
Organizacijos pirmininkas S. 
Romanas pareiškė suvažiavu
siems atstovams, kad Sov. Są
jungos laukia neišvengiamas su
byrėjimas dar šį šimtmetį. Kal
bėtojų eilėse buvo universiteto 
prof. D. Ahshire iš Vašingtono, 
prez. R. Nixono laikais turėjęs 
JAV Valstybės sekretoriaus pa
vaduotoje pareigas. Jis taip pat 
pranašavo,, kad Sov. Sąjunga 
negalės išsilaikyti dabartinėje 
savo formoje. y.

— General Mills bendrovės 
pelnas pakilo 8 nuošimčiais iki 
$37 milijonų, arba 73 centais 
kiekvienai akcijai.

Prezidentas Ronald Reagan antradienio vakarą Chicago j 
'pasa.ke jJolirinę-kalbą jr surinko Al..125.060 gub-.malonaus 
Thonipsono politinei^ kampanijai. Pasakęs kalbą, prezi

dentas tuojau išvyko į Washingtona.

Tennessee Apeliacijos 
pirmadienį nubaudė 
patrulį Timothy Allen, už neti
kėtai blogą šaudymą. Policinin
kas Alien šovė į puolantį jį pei
liu, liet sužeidė asmenį, stovintį 
už 25 pėdų ir 90 laipsnių šone 
nuo užpuoliko. Nukentėjusiam 
teismas priteisė $15,000.

Senatorius Frank Savickas kviečia visus lietuvius šešta
dienį būti Marquette Parke — Lithuanian Plaza Court su
buvime. Senatorius Savickas ir burmistrė Jane Byrne

* pasakys pagrindines kalbas.

NUBAUSTAS UŽ BLOGĄ 
ŠAUDYMĄ 

NASHVILLE, Tenn

Jozef Glenip gimė seniausioje 
Lenkijos Gniezno diecezijoje, 
druskos kasyklos darbininko šei
moje. 1956 mietais įšventintas 
kunigu. Studijavo Bažnyčios tei
ses — kanonus. Studijas Romoj 
baigė daktaro laipsniu. Prieš pa 
skyrimą kardindlo Višinskio sek
retoriumi, jis buvo istorinės Var
mijos diecezijos vyskupu ir pa
dėjo išspręsti disputus tarp dar
bininkų ir partijos bei vyriausy
bės, įgydamas gabaus administ
ratoriaus ir diplomato vardą. Ne 
veltui komunistų partija jam at
siuntė sveikinimą, kuriame sa
koma: “Tęsdamas savo didžiojo 
pirmūne! darbą, Jūsų Eminen
cija išdirbsite tai, kas jūhgia 
lenkų tautą ir tarnauja mūsų tė
vynei. Dabartiniu momentu. 
Lenkija yra reikalinga tokios 
pagalbos”. Solidarumo pareigū-

Liepos 9: Veronika, Vida, Bi
jotė, Alvytis, Sirtautas.

* Saulė teka 5:24, leidžiasi 8:26
Oras Šiltas, vakare Jis. _k 1 T

c
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Illinois valstijos gubernato
rius J. Thompson, surinkęs 
politinei kampanijai virš mi- 
lijOno dolerių, labai paten
kintas prez. Reagano kelione 
ir kalba. Thompsonas žino, 
kad jam Teks vesti labai sun
kią rinkiminę kampaniją.

o Luz augino vaikus. Pačio Vilią 
paskutinėmis metais neturėjo 
jokių pajamų. Iš savo namelio 
jį. padarė Pančio Vilią muziejų. 
Mekęiki^čiaį ir užsieniečiai ųžei- 
dąvoį'^Įętanaus pasižiūrėti gar
saus lįbvotbjo paliktų ginklų ir 
kitokį^ dalykų. Namo ir mnzię 
įąus lankytojai palikdavo jįjašįei 
mokestį. už namo parody’mė. 
:Našfė buyo-.labai kukli; Ji papa 
šakodavo . atvykusioms svarbes 
nius savo gyvenimo įvykius, su 
rištfts-su Pančio Vilią.

Paskutiniais penkeriais me
tais ji negalėjo vaikščioti, tai ju
dėjo sėdėdama kėdėje su. ratu
kais. Jiedu su Pančio buvo' sulau
kę dukters, bet ji mirė mažu
tė, vos; 20 mėnesių, < 
Yrančio Vilią padėjo išrinkti 
Francisco Madero. Generolas 
John Pershing įsiveržė į Meksi
ką Pančio Vilią suimti, bet ne
pajėgė. Panęio Vilią baigė die
nas Durango provincijoje.

CHIHUAHUA, Meksika. — 
j Gydytojas Raul P. Rios antra

dienį pranešė, kad nedideliame 
šiaurės Meeksikos miestelyje mi
rė Luz Coral de Villa, suląu- 

j kusi 89 metų amžiaus.
j Francisco (Pancho — tar. Pan- 
I čio) Villa pirmą kartą pažino 
i Luz Coral, kai ji buvo .18 metų, 
i Tuo metu Pancho Villa buvo ge- 
Į rai ginkluojąs revoliucionierių 
į grupės vadas. Jis užėjo .pas naš 
; lės motiną į krautuvę ir užsakė 
maisto savo daliniui. Motina pa
ruošė reikalaujamą maistą, Už 
trejų metų jis ir vėl įžengė į tą 
pačią krautuvę, bet šį kartą jis 
paprašė 21 metų Lūs (šviesos) 
rankos. Ji sutiko ir .su. juo susi
tuokė.i“NAUKA I RELIGIJA” TEI- : 

.=; SlNĄSĮ DĖL-RUSINIMO
‘' Mask voš žurnale Nauka i reik 
gija (Mokslas ir religijai 1980 
Nr. 12) istorijos mokslų kandi
datas. V. Kmieliauskas pūdla ka
talikų veikėjus užsienyje, o ypač 
Vatikano radiją, už “šmeižikiš
kus išpuolius priėsTSKŲ- lenini
nę nacionalinę politiką’?;-^.t. y., 
pranešimus apie. lietųjiiįYrusi 
nimą.'l
x “Buržuaziniai ua.cioMlįsfąi mė
gina ■ tvirtinti, ėsąj lenininės, na- 
cion alinės jiolitikbs- tiksiąs — Su
naikinti nacionalinius. tarybinių 
žmonių bruožus irjypatumus V, 
pitkinasi Kmieliauskas..'“Vątik'a-’ 
no propagandistai”,- rasp", jis, 
“dažninusiai stengiasi pasinau- 
do'ti mūsų respublikos tikinčfiį- 
jų jausmais, įteigti jiemš^kąd 
kova už:?“rfeligijos laisy^reiš 
kia “kovą už naciją”^:tužujįos es
minius interesus’!.1 (Elta)

ir atvirumą. 1 •: >,
Vyskupas Glemp pareiškė, kad, 

jis eis kardinolo Višinskio pėdo
mis. Bažnyčia privalo išlaikyti 
ramų ir paremtą realumu balsą. 
Tai reikatinga ypač dabar, Bal
tijos' uostų darbininkams ir Len
kijoj lėktuvų Tinijoš LOT tar
nautojams paskelbus įspėjamuo
sius streikus. Šiandien, ketvir
tadienį, turi prasidėti įspėj,^mą-, 
sis streikas visuose Lenkijos 
aerodromuose.

Kalbant apie vysk. Glemp as- 
jis yra aptariamas nedi

delio ūgiOį linksmo būdo asme
nybe.’ Jis patinka visiems len
kams: eiliniams gyventojams ir 
įvairaus laipsnio pareigūnams.

Trys Šiupylių apylinkės kom
jaunuoliai dalyvavo bažnytinėje 
procesijoje; Jų “nusikaltimas” 
iššaukė kovingą straipsnį “Šia
pus ir anapus barjero” Šiaulių 
rajono laikraštyje Leninietis 
(1980, Nr. 11.6)-. “Ideologinėje 
kovoje”, rašp. straipsnio auto
rius, “negali būti taikstymosi, 
sandėrių su sąžine”. Jis pasako
ja, kaip .komjaunuolis ar .jaunas 
koinbnistas “iš metrikacijos 
skyriaus veža . savo .išrinktąją 
gyvenimo draugę prie, altoriaus, 
nes kitaip uošvis nepadovanos 
importinių baldų, mašinos, ar 
neiškeis vestuvių pudtos. Vėliau 
tokiose .šeimose naujagimis po 
registravimo'Vykdomaja'me ko
mitete nešamas į bažnyčią “apt 
plauti nuo pirminės nuodėmės”. 
Kaip čia neprisiminti liaudies iš- 
įpinties: “Paduosi pirštą, pa
griebs visą ranką”.”

SUĖMĖ ŠARLATMANDARI GRUPĖS ŽMONES 
JUOS IŠTARDĖ IR SUŠAUDĖ

Mirė Pančio
Vilią našlė

IEŠKOS NACIŲ VOGTŲ
- BRANGENYBIŲ

HAMBURGAS, Vokietija. — 
Vokie^iA-jįą.į)asišovę įsųrasti 
nacių^ąyo^^Cžj. Voki^g^^mį 
vežtas įvairias ‘briį^ęnyĘeš. 
ęių karia.i'dpVogė Eufopęs 
žydusylietuvius; latviu^ lenkys. 
grailSis,'. TIalūš-.-įr1 kitas A tautas. 
Brangenybę^ plaiiįie į lydfeętiją, 
Goeringo' žinion." Vokiečių avia- 
cijos,.vadas atvežtų brangenybių 
į iždą.nedėjo, bet slapstė. f..

Pirmiausia' brangenybių pra
dėjo įėŠkbti Rylų Vokietijoje. Vokietijos palydovas

TEHERANAS, Iranas. — Ofi
cialus pranešimas sako, kad tre
čiadienio rytą Qom mieste buvo 
suimti 40 iraniečių, jie ištardyti, 
išvežti už miesto ir visi ten su
šaudyti.

■

Oficialiame " pranešime dar 
pridėta, kad suimti mulos Šar- 
latmandari šalininkai. Yra pa
grindo manyti, kad Šarlatman- 
dari kitaip galvoją, apie Islamo 
respublikonų planus kraštui val
dyti ir nepritaria prezidento Ba
nį Sadr pašalinimui. To galėjo 
užtekti, kad šašrlatmandari ša
lininkai būtų įtarti gubernato
riaus Ansaris nušovimu.

VARŠUVA. — Antradienį po- nai giria jo patvarumą derybose 
piežius Jonas Paulius II paskyrė 
vyskupą Jozef Glemp Lenkijos 
primatu, užimti mirusio kardi
nolo Stepono Višinskio! vietą, 
katalikų Bažnyčios hierarchijos 
laikomą viena iš svarbiausių. 
Paskutinius 12 metų vyskupas 
Glemp buvo kard. Višinskio sek
retorius ir dabartinėje Lenkijos 
dramoje nebuvo statistu, bet da
lyvavo veik kiekvienoje detalėje.

52 metų vyskupas Glemp tapo 
56 uoju Lenkijos primatu, taip 
pat Varšuvos ir Gniezno ar^’'|men- 
vyskupu. Paskyrimas paskelb- menl 
tas tuo pat laiku Vatikane ir 
Varšuvoje. Manoma, kad jis 
greitai bus pakeltas kardinolu ir 
tęs kardinolo Višinskio politiką. 
Praeitą savaitę išu grupe maldi 
ninku vyskupas J. Glemp; buvo 
Vatikane ir su popiežium kalbė
josi priv»Aioje audiencijoje.

Oficialiai nieko nepranešta,: 
net nepasakyta, už ką-Kaspijos- 
jūros pakraštyje taip greitai su
šaudyti žmonės. Pats Chomeini 
gyvena Qo’m apylinkėje. Ji. ne
manė, kad jo provincijos guber- 

jiatorius, važiuodamas į darbą, 
-galėjo;būti nušautus^.

Ni*o Islamo respublikonų par- 
i'jos centro išsprogdinimo, Isla
mo smogikai jau suėmė ir su
šaudė 140 žmdnių. Suimtų žmo
nių skaičius yra didesnis, bet 
didokas jų . skaičius dar laukia 
teismo. Chalko grupės veiklius 
-narius šaudo be teismo. Jeigu 
smogikai nustato, kad šios gru
pės narys buvo veiklus Visuomet 
niniamė darbe,- tai jis šaudomas 
be jokio tardymo.

Teherano radijas trečiadieni 
pranešė, kad sostinėje uždaryta 
britų žinių agentūra. su visais 
jos skyriais. -Britų reporteriai 
netiksliai informavo laikraščių 
redakcijas apie įvykius Irane. 
Visi britų korespondentai priva
lės išvažiuoti iš sostinės ir iš vi
sų Irano provincijų.

Ta pati Irano Pars agentūra 
pranešė, kad vyriausybė įsakė 
visiems Pietų Korėjos diploma
tams išvažiuoti iš Irano. Vyriau
sybės pranešimas nesako, ku
riais sumetimais prieš korėjie
čius priimtas toks griežtas nuta
rimas. Pietų Korėjos diplomatai 
turi tiktai 48 valandas išvažiuoti 
iš Irano.

Islamo centro' išsprogdinimas 
labai įtempė nuotaikas visame 
kraštel Dabar iraniečiai imasi 
priemonių prieš užsieniečius. 
Mula Chomeini vyriausybės po
sėdžiuose nedąlyvauja.

VANDALAI SUKĖLĖ 
VANDENS KRIZŲ

NEWARK, N J. (AP). —Pir
madienio naktį ir antradienio 
anksti rytą vandalai atidarė 
vandens rezervuaro valvę ir iš
leido virš 50 milijonų galonų 
vandens, kuris užtvindė patiltes 
ir apsėmė daugelį namų. Pusė 
miesto neteko vandens.

Meras Kenneth Gibson paskel
bė pavojų ir įsakė visiems nau
doti- vandenį tik' būtįniausierhs 
rikalams. Atstatyti vandentiekį 
užtruks 'apie? šešils savaites.

Ubrary of Congress Ur. 
Periodical Division 
Washington, D-

KANADOJE KELIAMI TAR
NAUTOJAMS ATLYGINIMAI.

Spaudoje buvo kritiškai sut’k- 
tas specialaus komiteto pasiūly
mas gerokai padidinti Tedera- i 
nio parlamente' ir ministerių ka
bineto narių algas. Tą komitetą 
sudarė trys buvusieji parlamen
to nariai — du liberalai ir vienas 
socialistas. B.ndru visų partijų 
1975 metais pasiektu susitarimu 
algos kiekvienerių mėtų sausio 
1 dieną padidinamos 7.5 nuoš. 
Parlamento nariai dab.-r jau 
gauna $32,760 algą ir $14,400 
priedą, atleistą nuo. pajamų mo
kesčio. Tą pagrindinę algą siū
loma pakelti iki $45,000. Pana
šaus pakėlimo susilauktų ir mi
nisterial, dabar gaunantys 71,200 
do'L, ir pats premjeras, kurio 
dabartinė alga yra $87,500. ’

Šiam- algų pakėlimui pritaria 
ir premjeras Trudeau. Pasak jo, 
12% peržengusi infliacija gero 
kai sumažino parlamento ir val
džios narių pajamas, nes meti
nis 7.5% atlyginimų padidini
mas neišlygina infliacijos atne
šamos-žalos.

WASHINGTON, D.C.'— Da
bar paaiškėjo, kad 1978 metų 
gruodžio menesį prezidentas J. 
Carter, Valstybės sekretorius C. 
Vance ir Kubos diktatorius Fi
del Castro vedė pasitarimus šu- 
normalizuoti abiejų valstybių 
santykius, Castro norėjo atnau
jinti prekybą ir gauti jam būti
nai reikalingų mašinų arba jų 
dalių. Kuboje Castro nusavino 
JAV - bankus, prekybos įstaigas 
ir mašinas. Jis sutiko’ išklausyti 
nusavinto turto vertę, bet nieko 
neprižadęjo apie nusavinto tur
to atlyginimą. Pasitarimus su F. 
Castro vedė Valstybės departa
mento pareigūnas Peter Tar- 
noff-

AmcTrkiečiai pareikalavo, kad 
Castro. sustabdytų Kubos karių 
siuntimą .į Angolą ir Etiopiją, 
bet jis nesutiko'. Dėl šio klausi
mo nepavyko susitarti. Visi^pa-^ 
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PAVERGTOJE LIETUVOJE
I SPARTI CUKRAUS GAMYBA

cukraus fabr 
rugsėjo 30 d. pradėjo naują i 
kelių perdirbimo sezoną.

Direktorius Kęstutis Likus
oms 

. i:pai !-
i

^''lės • 
Į

! n

Panevėžio , J

iU

nkc
išsispausdino vetdamajį

kė, kad fabrikas savo jė
suremontavo naują syvų ;

parą
:onų

n’ų runkelių. O numatoma

nimo stotį, kuri per 
perdirbti apie 1.4<X) t Cl k n

su-
pirkti ir perdirbti apie 130 tū j
kstančių tonų žaliavos.

Nuo pat pirmos dienos ta r|
pamainų prasidėjęs darbininkt

kaųsocialistinis lenktyniavimas,
rašo “Valstiečių laikraštis”.

KAIP RENKAMOS VALSTY
BEI BULVES

i p j

ąjungos bulvių aruodai

u;
ei 
š<

lių plantacijas”. Po bul- 
runkelia*. Straipsnyje j 

ig vietos skirta runkeliu nu- 
mio technikai ir taip pat ra-

hl/

:O S 
įvėl
i d

kreipiamas dėmesys į ypa 
šių metų derliaus doroji-

i lygas. Pasėlių vystymasis ! 
vo, ir tai turėjo įtakos šak 
uziui, derlingumui. Todėl 

paimti iš lauko kiekvie- 
į, kiekvieną šios produkną saxn

rijos centnerį. Norėdami surink 
ti kuo didesnį derlių, turime 
ta’p paruošti, sureguliuoti te
chniką. kad runkelių nuostoliai 
būtų mažiausi”.
KAS NUMATOMA IŠLEISTI,

ruošti,

Sov. S 
papildomi iš privačių augintojų 
sklypu.

Jau jos supirkinėjamos, štai 
“Valstiečių laikraštis” 
kad Šilalės rajono ūkio mech

“Tiesoje’’ išspausdintame pa
mojime knygų leidybą tvarkąs 

ožaiškas
sudarytas dešimties metų planas
M. Pi

I
tvirtina, kad yra

it- j ni. 
nikas J. Oželis pardavė valsty-- 121 
bei 300 kg bulvių, vairuotojas 
A. Tabulis — 280 kg. statybinin
kas J. Tarvydas — 100 kg.

Dvi Kvėdarnos parduotuvių 
vedėjos iš “Naujo gyvenimo’’ ko 
lūkio gyventojų supirkinėjo kas 
dien po 3-4 tonas bulvių.

Parduotosios bulvės iš gyven 
tojų sodybų mašinomis išveža
mos pačių tų parduoduvių vedė
ju-
ETNOGRAFINIŲ ANSAMBLIŲ 

IR PAVIENIŲ PASAKORIŲ 
KONKURSAS

skelbia,i išleisti įžymiųjų rašytojų kūri- 
viso išleista apie

Gr.
į? Periodical Division

Library of Congress

Washington- D. C.r?0540
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R£AL ĮSTATO FOR SALI
. . w Namai, žami — Pardavimet 
I

Kfcmaj, lem4 — Pardavimui 
BfiAJL ESTATE FOR SALS
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— Nauja Kinijos vadovybė im
sis priemonių Taivanui prijung
ti prie Kinijos.
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BUDGET 
SEWER AND 
PLUMBING 

© j

ANY RODDING AND 
< DRAINING — $30.

I£ not open — no charge.

CALL 656-8387

T&F SEWERAGE & PLUMB
ING. Red any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms

flood controls^ pumps and valves. 
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, Ill. Tel. 847-77472212 W. Cermak Road

i

i
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JISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
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MULA CHOMEINI NUTARĖ KERŠYTI 
UŽ GUBERNATORIAUS NUŠOVIMĄ

SUĖMĖ ŠARLATMANDARI GRUPĖS ŽMONES, 
JUOS IŠTARDĖ IR SUŠAUDĖ

TEHERANAS, Iranas. — Ofi
cialus pranešimas sako, kad tre
čiadienio rytą Qom mieste buvo, 
suimti 40 iraniečių, jie ištardyti, 
išvežti už miesto ir visi ten su
šaudyti.

Oficialiame: - pranešime dar 
• pridėta, kad suimti mulos šar- 
latmandari šalininkai. Yra pa
grindo manyti, kad Šarlatman- 
dari kitaip galvoja.; apie Islamo 
respublikonų planus kraštui val
dyti ir nepritaria prezidento Ba
nį Sadr pašalinimui. To galėjo 
užtekti, kad šašrlatmandari ša
lininkai būtų įtarti gubernato
riaus Ansaris nušovimu.

Oficialiai nieko nepranešta,-; 
net nepasakyta, už ką •Kaspijos- 
jūros pakraštyje taip greitai su
šaudyti žmonės. Pats Chomeini 
gyvena Qo*m apylinkėje. Ji. ne
manė, kad jo provincijos guber

natorius, važiuodamas į darbą,

KOMJAUNUOLIAI BAŽNYTINĖJE 
PROCESIJOJE

KANADOJE KELIAMI TAR
NAUTOJAMS ATLYGINIMAI. I

Spaudoje buvo kritiškai sut k- 
tas specialaus komiteto pasiūly
mas gerokai padidinti fedėra-i I 
nio parlamente* ir ministerių ka
bineto narių algas. Tą komitetą 
sudarė trys buvusieji parlamen
to nariai — du liberalai ir vienas ' 
socialistas. B.ndru visų partijų Į 
1975 metais pasiektu susitarimu Į 
algos kiekvienerių metų sausio 
1 dieną padidinamos 7.5. nuoš. 
Parlamento nariai dabar jau. 
gauna $32,700 algą ir $14,400 
priedą, atleistą nuo. pajamų mo
kesčio. Tą pagrindinę algą siū
loma pakelti iki $45,000. Pana
šaus pakėlimo susilauktų ir mi
nisterial, dabar gaunantys 71,200 
do*L, ir pats premjeras-, kurio 
dabartinė: alga yra $87,500.

Šiam algų pakėlimui pritaria 
ir premjeras Trudeau. Pasak jo, 
12%' peržengusi infliacija gero
kai sumažino parlamento ir val
džios narių pajamas, nes meti
nis 7.5% atlyginimų padidini
mas neišlygina infliacijos atne-

DON’T READ THIS!!
unless you want the finest in pro

i

s' ■

nius. Būsią i
. trr- į.
Tai būsią P. Cvirkos, V. My

kolaičio-Putino, S. Nėries, I. Si
monaitytės, A. Venclovos, A 
Vienuolio, J. Avyžiaus, J. Bal
tus1 o, E. Mieželaičio ir kitų rašy
toju daugiatomiai raštų leidimai.

Būsiąs plečiamas ir enciklope
dinio pobūdžio knygų leidimas. 
Būsianti ruošiama nauja trito
mė regionalinė lietuviškoji tary
binė enciklopedija, penkių tomų 
istorijos ir kultūros paminklų 
sąvadas, dvikalbių ir terminolo
ginių žodynų.

DAUGĖJA BRAKONIERIŲ

1974 mstais Lietuvoje buvo 
išaiškinti 435 brakonieriavimo 
atvejai, 1979 m. — 979.

Neteisėtai kasmet sumedžio
jamų briedžių per tą laikotarpį 
padaugėjo nuo* 38 iki 64, elnių 
nuo 4 iki 21.

I

M. “parazitizmą’’. Jis Ta pati teroristinė grupė Nea- 
bet ilgesnį laiką nebegauna dari polyje dar tebelaiko Giro Cirilio, ’ __

yra fizikas.

bo. Jo adresas: Vilnius, Liepos 
g. 21, butas 10. (ELTA)

EUKALIPTAS

fessionai carpet cleaning, for your • U
i 

i 

i 
i

Alfa Romeo automdbilių bend
rovės vedėją Renzo Sandruzzi ir f 

Roberto Pecl.

home or office. 
Clip this ad for a 30% discount. 

Special rates on vacant premises 
and 24 hr. service.

296-78C0 
PRESTIGE HOME SERVICE

1

Tauragės rajono “Raudonosios- 
žvaigždės'’ kolūkio gyventojai} 
pardavė valstybei jau daugiau 
kaip 150 tonų bulvių.

Rumšiškėse liaudies buities 
muziejuje buvo suruoštas pirma 
sis etnografinių ansamblių 
pavienių atlikėjų konkursas 
Ant marių krantelio”.
Konkurse dalyvavo 41 etnogra 

finis ansamblis, 53 dainininkai,; 
25 muzikantai ir 12 pasakotojų 
(iš 25 rajonų ir 8 miestų).

Už KIEKVIENĄ ŠAKNĮ

ir

U

atlikėjų

(Atkelta iš 5-to psl.)

Jauni eukaliptų daigeliai, atsi
radę penktą dešimtą dieną, ne- 
perneša drėgmės pertekliaus, 
mėgsta šviesą ir šviežią orą. Blo
gai vėdinamoje ir drėgnoje patai 
poje daigeliai pasidengia palė- 
siais ir žūna. Kai daigeliai ūg
tels iki trijų centimetrų ir turės 
keturis lapelius, laikas juos per
sodinti į maždaug penkilolikos 
centimetrų gylio ir dešimties 
centimetrų ilgio vazonėlius. Ne- 

{ galima šaknelių ilgai laikyti ore.
Jas tuoj pat reikia sodinti į že
mes, kitaip gali perdžiūti.

Persodinus ir gerai paliejus.

I
1

ĮSPĖJIMAS EITANUI
FINKELŠTEINUI

Briuselyje išeinančio biulete
nio “USSR News Brief” (Nr. 8, sekantį kartą laistyti patartina
1980. IV. 3) žiniomis, Lietuvos tik po trijų keturių dienų. Po 
Helsinkio Grupės narį Eitaną|;to geriausia laistyti-rytais. Bet

Rugsėjo 23 d. “Valstiečių lai- Finkelšteiną valdžia Įspėjo apie! negausiai — kad dieną žemė

SLA ekskursija - kelionė j Karibų Jūra
Bus progos pailsėti saulėje,Susivienijimas Lietuvių Ame-

ROOMMATE 
FINDING SERVICE 

Cut Your Rent Cost In Half! 
All Ages, Tastes, Backgrounds, 

Occupations. 
Ref. Checked. Loop.

624 S. Michigan Ave. Suite 602 
Ph. 461-0774

H !' WL.....1.4!' ,JLJ ...J, -u. ,w U -

— VaKarų .Vokietijoje baigėsi 
beveik 6 metus užtrukęs teismo 
procesas. Jame buvo kaltinami 
nacių koncentracijos stovyklose 
dirbę prižiūrėtojai, SS dalinių 
kariai. Iš devynių kaltinamųjų, ! B^S SERVICE
septyni buvo pripažinti kaltais. For following correctional cen-

73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie
gami), mūrinis, garažas, šildymas ga- 
zu. Didelis ir gražus kiemas. $48,000.

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie
gami), mūrinis. 2 mašinų garažas. 
$51,500.

59-tos ir Pulaski 3 butų apynaujis 
mūrinis, modernus, šildymas gazu. 
Geros nuomos.

62-ros ir Artesian 4 .butų mūrinis. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,(XX).

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $15,000. Savininkas 
duoda paskolą iš 12%.

j Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 j
■ hntn noiomnc virš <522 000. Savininko 1
i būtų, pajamos virš $33,000. Savininko

paskola rimtam pirkėjui.

v

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

I

s
DĖMESIO

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

-Bi- . — .i -jjįironmgiTiii i-Ti^i-T iT-r-a-j-atar.-.aį'te ..i u
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Trys Šiupylių apylinkės kom- =-=-
jaunuoliai dalyvavo bažnytinėje 
procesijoje. Jų “nusikaltimas” 
iššaukė kovingą straipsnį ‘‘šia
pus ir anapus barjero” Šiaulių 
rajono laikraštyje Leninietis
(1980, Nr. 116)-. “Ideologinėje 
kovoje”, rašo, straipsnio, auto
rius, “negali būti taikstymosi, 
sandėrių su sąžine”. Jis pasako-

CYRUS VANCE NEGALĖJO 
SUSITARTI SU CASTRO

WASHINGTON, D.C. — Da
bar paaiškėjo, kad 1978 metų 
gruodžio) menesį prezidentas J. 
Carter, Valstybės sekretorius C. 
Vance ir Kubos diktatorius Fi-

7^
K

■

s

%

t

I

Buvusi niujorkietė H. Braunstei- ’ terš: Graham Center, Hillsboro, 
nėr Ryan, 61 metu, kuri Vokie- III., 488-1527 or 928-9024; Vien- 
tijoje buvo ištekėjusi už ameri- * na Center, 373-8241 or 928-9024.
kiečio, buvo nuteista kalėti iki; 
gyvos galvos už kalinių perse- j
klojimą ir nepaprastą žiaurumą ! 
Maidaneko koncenrtcajios lage- Į. 
ryje, kur žuvo* 250,000 kalinių.:

1
__ __________________________ I

g Toli arklys žvengia, arti pa- J
(Griausmas)kinktai skamba.

Smitt/s Bus Service j
1
1 I

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

ja, kaip .komjaunuolis ar jaunas 
komūnistas “iš - metrikacijos 
skyriaus -veža savo išrinktąją 
gyvenimo draugę prie altoriaus,

iš -metrikacijos

del .Castro vedė pasitarimus su- 
normalizuoti abiejų valstybių 
santykius, Castro norėjo atnau
jinti prekybą ir gauti jam būti
nai reikalingų mašinų arba jų 
dalių. Kuboje Castro nusavino

ir i
...>L
:Ų fe*?*

• .1
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i * Mirė Pančio 
Vilią našlė

CHIHUAHUA,

-S
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COMBINATION
SCRUB AND STEAM į 

First room S25 Any room after $15.
You niay find cheaper but 

ar thex professional?
Call 520-0840

THE PROFESSIONALS

KAIP SUDAROMI ’

Tel. 436-7878

Pirkite senoviškai

GENERAL REMODELING %
Alumin, langai, durys, medžio | 

— _• staliaus darbai, ce-1 
mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita.
FETING1S CONSTRUCTION 

7152 So. K^dzie Avenue 
Tel. 776-8505

apmušimai.

-ros-
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Meksika. — 
Gydytojas Raul P. Rios antra
dienį pranešė, kad nedideliame 
šiaurės Meeksikos miestelyje mi
rė Luz Coral de Villa, sulau- 

j kusi 89 metų amžiaus.

I

• i" <</>:■

;.4

® • i ®
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i Francisco (Pancho — tar. P.an- 
! čio) Villa pirmą kartą pažino 
• Luz Coral, kai.ji buvo .18 metų. 
Į Tuo metu Pancho Villa buvo ge- 

•j rai ginkluojąs revoliucionierių
i grupės vadas. Jis užėjo pas naš-_ 
; lės motiną į krautuvę ir užsakė 
| maisto savo daliniui. Motina pa
ruošė reikalaujamą maistą. Už 

; trejų metų jis ir vėl įžengė į tą 
pačią krautuvę, bet šį kartą jis 
paprašė 21 metų Lūs (šviesos) 
rankos. Ji sutiko ir,su juo susi- 
tuokė.

Chihuahua miestelyje Pančio 
‘ Šeima.tu

re jo savo nameSl Vilią tęsė koVą, 
o Luz augino vaikus. Pačio Vilią 
paskutinėmis metais neturėjo 
jokių pajamų. Iš savo namelio 

■■jį,padarė Pančio Vilią mąiziejų.

nes kitaip uošvis nepadovanos bankus, prekybos įstaigas 

neiškeis vestuvių pudtos._yėliaū nuSąvjnf0 gįrto- vertę, bet nieko 

registravimo ’Vykdomajame ko
mitete nešamas į bažnyčią “apr 
plauti nuo pirminės nuodėmės”. 
Kaip čia neprisiminti liaudies iš- 
įpinties: “Paduosi piratą, pa
griebs visą ranką”.”

* • * * * . 4

1“NAŪKA T RELIGUA” TEL r 
= ^SINASIDĖL-RŪSINIMO

i

importinių baldų, mašinos,, ar -r . jjs sutikd išklausyti

tokiose išeimo^ , naujagimis ,po nepri^a4gjo apie nusavinto tur
to atlyginimą. Pasitarimus su F. 
Castro vedė Valstybės departa
mento pareigūnas Peter Tar- 
noff-

AmcTikiečiai pareikalavo, kad
Castro. sustabdytų Kubos karių 
siuntimą .} .Angolą ir Etiopiją,

;į<
išsi ■iįį>.

$

v j

ftk I
; lės motiną j krautuvę ir užsakė

bet jis nesutiko*. Dėl šio klausi-' §amos- žalos, 
mo nepavyko

gija (Mokslas įr religija^ 1980 į

; ”, -'V -~ ' .■*-■■ u • ■ * .

Prezidentas Ronald Reągan antradienio vakarą Chiėagojsygitarti.^yisį pa?
-galėjė
/ ' - ’ . ’ • . ; - r Z , ... ,, '
~ t v ■ v : 1 , : ' - '• '

Npo Islamo respublikonų par- 
U jos centro išsprogdinimo, Isla
mo smogikai jau suėmė ir su
šaudė 140 žinotojų. Suimtų žmo
nių skaičius yra didesnis, bet 
didokas jų .skaičius dar laukia 
teismo. Chalko grupės veiklius

Vdią ::|Pąn6hą,Ąjil&^^^-šiisnūnkė-T Sandra: Žfišy?' 
-O’Connor dirbo Arizonos ape
liacijos teisme, kai prezidentas 
ją paskyrę į JAV Aukščiausiąjį'' 
teismą. Ji turi vyrą ir 3 sūnus, 
aktyyL^uomeniniame darbe.

Trėčiaeltsnį aukso uncija

iuojąme: ^olitm^k^bą- ir surinko.^l'425,0&0-^ife-:rnatoriaus 
Thompsdno politinei-kampanijai. Pasakęs kalbą, prezi

dentas tuojau išvyko į Washingtona.

siTartinai btbįb5~ nutraukti;© 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
~uette Parke. Sena kaina §52,000

ARVfDASKiEEA"
6557 S. TaJrrtaų/Ayenue 'fr. Nr. 12) istorijos mokslų kandi- 

datas.: V. Kmieliauskas puola ka
talikų veikėjus užsienyje, o ypač

i IEŠKOS NACIŲ VOGTŲ
- .BRANGENYBIŲ

HAMBURGAS, Vokietija. —

I
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’.

AA Gas Equipment 
Heating Ser v.

Air Conditioning - Refrigeration - 
Sheet Metal - Boilers Installa

tion and Repairs < .*
24 Hour Emergency Service 
Licensed - Bonded - Insured 
721-9555 625 E. 103 St

. Chicago, ILfe60629
Jbūtų drėgna, o naktį jau sausa- 

■ Maždaug po trijų savaičių, va
zonėlį su eukaliptu galima pas- 

. tatyti saulėtoje vietoje. Vėliau, 
ji galima laistyti■i per vasarą,

rikoje pirmą kartą organizuoja užmegzti naujų pažinčių, aplan-l gausiau.V x c .------ LA IX 11UHJU pc*ZjAJL.1V,! CLįJlclll- »

kelionę Į KARIBŲ JŪRĄ laivu kyti dar nematytas salas, ke-1 
CARNIVALE” nuo šių metų liauti su linksma lietuvių gru-

lapkričio 8 iki 15 dienos (vieną 
ištisą savaitę).

Laivas išplaukia iš MIAMI, 
Floridos, ir aplankys tris įdo
mius tropinius uostus ir vals-

Svarbu, kad neatidėliotu-pe.
mėt, o dabar, tuojau, regist- 
ruotumėtės ir užsisakytumėt sau 
laive vietas.

Pasinaudokite šia proga Įdo-tybes: SAMANĄ (Dominikos Įy^auaoKne šia proga plo 
Respublikoj), SANJUAN (Puer- miai *r ..sma^. pr^eisli atosto-

Jei vasarą eukaliptas bus per
sodintas į didesnį indą, tai rude-" 
nį jis užaugs maždaug pusmetrį. 
Po metų jis jau bus pusantro 
metro aukščio, o. po dviejų me
tų reikės “kirsti lubas”. 7 »

Vytautas - Klovas

išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna.' 
ma Naujienų Administracijoje, į

,1

; g 4 butų mūrinis, apie $9.000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

i

šmeižikiš-

4 • i

1

to Rico), ir ST. THOMAS (JAV
valdomą salą).

Kaina laivu vienam asmeniui 
(po du į kambarį) prasideda 
nuo $800 (aštudni šimtai dole
rių). Be to, reikia pridėti kainą
lėktuvu iš jūsų miesto (namų) 
j Miami, Fla. (Bound Trip)

šia kelione gali pasinaudoti 
visi, nežiūrint ,ar jie yra ar nėra 
SLA nariai.

Kelionės kainoje įskaitoma: 
patogi kabina-kambarys, skanus 
maistas, įvairūs pasilinksmini 
mai laive.

gas, pasidžiaugti JŪRA ir tropi
nės saulės šiluma.

Dėl informacijos ir registraci
jos prašome iki liepos 25 dienos 
kreiptis j:

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

9727 So. Western Avenue
Chicago, Illinois 60613
Tel. (312) 238-9787

SUSIVIENIJIMAS TJETU-
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūniene
SLA sekretorė

TERORISTAI NUŠOVĖ 
ITALIJOS BIŽNTĖRIŲ

ROMA, Italija. — Italijos tero
ristai pirmadienį nušovė 54 mė
tų amžiaus biznierių Giusepipe 
Talercio’. Teroristai biznierių 
pralaikė 48 dienas, jį išklausinė
jo, ištardė ir nušovė/-.

Pirmadienio vakarą jo lavo
nas rastas sename Fiat bendro- 

sunkvežimyj e V eneci jos
priemiestyje. . * *
vės

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

susirūpinimą____________________________

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

Minkštais viršeliais, tik---
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiat Tik_ $2.00

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

grožis.

NAUJIENOS,
1731 So. HALSTED ST, CHICAGO, IL SOSOS

18.00

54.00
$3.00

1
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į MEET THE CHALLENGE!

>

SERVE WITH PRIDE IN

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

© Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Marquette Parke prie 65-tos 
ir Washtenaw. Tik suaugu- 
sieros išnuomojamas didelis, 
apšildomas 5 kambarių butas.

Skambinti 636-9632

i VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St 

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

A. T’VERAS
Laikrodžiai Ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymai 
2644 West S9th Str»^ 
Tai. REpubllc 7-1941

S

c*“

PERSONAL
Asmenų Ieško

Į Esu išėjęs pensijon, jaučiuosi 
labai vienišas, neturiu vaikų, nei 
giminių. Reikalinga moteris ar

THE NATIONAL GUARD. kartl\ Dirb“
4^,.. ■■ - —

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate. 

______ _ i
BY OWNER, brick,T full base- ■
nient. 11Z> car garage, side drive. Į 
Central air, plus added fan. Į 
St. Bede Ą Ford City areai Near 
schools. Low 50’s.

585-2979

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Archer Avenua,|

Chicago, 111. 6063L Tel. YA 7-5930 J
I

___ 
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Vatikano radiją-,: už 
kus išpuolius prieš 'I?>KB- lenini
nę nacionalinę politiką’.t;^-. t. y., 
pranešimus apie . lietuj'įiįj-;rusi 
nimą. < •į'/'”- %
v “Buržuazjnjąi ųaciųMlištei ■hiė- 
l' .
cionalinės nolitikoš tiksiąs

uę nacionalinę politiką’

gina • tvirtinti, esą?;' Jėnihihės. na
cionalinės ^politikos tiksiąs Ą- su
naikinti načicįiąliniųs. tarybinių 
žmonių bruožuą irj ypatumus V) 
pitkinasi Kmieliauskas., “Vatika- 
no propagandistai”,- rašp'fe jis, 
“dažninusiai, stengiasi- pasinau- 
do'ti mūsų respublikos tikinčfį- 
jų jausmais, įteigti jiemš^kąd 

L'iš-
uz uos es- 

(Elta)

do'ti mūsų respublikos tikjnčĮį-
. '• .V 5 1

kova užn“rfeligijos laisvg^’ reiš 
kia “kovą už naciją' 
minius interesus”.-

Vokie^tiVygįi^'pasišovę ^surasti 
nacių^svo^^^ij. Voki^j^jiK.4/;

cių kė'rjaj' apvogė ^y^įį Ėūrbpęs-. 
žydu^" liėįėviusy latvrG^lenkps, 
grailSis/.-Ifalfe-ir* kitas1* tautas.

nacių^švo^^^^į Voki
vežtas įvairias braŽgęnyŠęs

žydu^ /liėfuriusi, latvfG^lenl^is.

Brangenyb^ plaii^ė į 'Vd^etiją,

LENKIJOS PRIMATE PASKIRTAS 
y - VYSKUPAS JOSEF GLEMP
i'' PASKYRIMU PATENKINTI VISI GYVENTOJAI ._ ......... . _ ...

IR VIŠI PAREIGŪNAI S. j kitolc^ dalykų. Namo ir jįjgię

VARŠUVA. — Antradienį po- nai giria jo patvarumą derybose 
piežius Jonas Paulius II paskyrė 
vyskupą Jozef Glemp Lenkijos 
primatu, užimti mirusio kardi- 

joje ir nori ten vykti ir ieškoti.- nolo Stepono Višinskio vietą,

MŽkfikięįęfaį ir užsieniečiai ųžei-
-- - - -Z* W . — . . . -

Tekainavo Š-TOO

Goeringo* žinion. Veįkjėčių avia-.
cijosr-vadas atvežtų larąngenybių 
į iždą,nedėja, bet slapstė. .

Tenfebtivi) vienas Goeringo pati
kusias karys; kuris apie tas bran
genybes šį tą žinojo. Rytų Vo
kietijoje dalį .jis jau. rado. Bet 
jis žino vietas Vakarų; Vokieti

Pirmiausia' brangenybių pra- Visa bėda, kad jį turės lydėti R.

dąybj^^amus pasižiūrėti jgar-*
saus ^votojo paliktų ginklų ir

ir atvirumą. L; z: ,r ?
Vyskupas Glemp pareiškė/kad 

jis eis kardinolo Višinskio pėdo-

marius šaudo be teismo. Jeigu 
smogikai nustato, kad šios gru
pės narys buvo veiklusvisuome-įąus Sakytojai palikdavo .^šLei 

mokįęsljĮ. už 'namo parddymą- 
Nąšfe buyd-labai kukli; Ji papa 
šakodavo.. atvykusienis svarbes 
nius savo gyvenimo įvykius, su- 
rištSg-s'u Pančio Vilią.

Paskutiniais penkeriais me
tais ji negalėjo vaikščioti, tai ju
dėjo sėdėdama , kėdėje su, ratu
kais. Jiedu su Pančio buvo' sulau- 

i mirė mažu
tė, tfos:20 mėnesių.

matęsi jf, už parodymą. niniamė darbe,- tai jis šaudomas 
be jokio tardymo.

Teherano radijas trečiadieni 
pranešė, kad sostinėje uždaryta 
britų žinių agentūra. su visais 
jos skyriais. - Britų reporteriai 
netiksliai informavo laikraščių 
redakcijas apie įvykius Irane. 
Visi britų korespondentai priva
lės išvažiuoti iš "sostinės ir iš vi
sų Irano provincijų.

Ta pati Irano Pars agentūra

y

i
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mis. Bažnyčia privalo išlaikyti 
ramų ir paremtą realumu balsą. 
Tai reikalinga ypač dabar, Bal
tijos uostų darbininkams ir Len
kijoj lėktuvų ’linijoš LOT tar-~ 
nautojams paskelbus įspėjamų©- ”iT ” ""
sius streikus, šiandien, ketvir- / į *oa ’ ■ •
tapeni, tun prasdef vir,a padėjo iSrinkti

Francisco Madero. Generolas

katalikų Bažnyčios hierarchijos 
laikomą viena iš svarbiausių. 
Paskutinius 12 metų vyskupas 
Glemp buvo kard. Višinskio sek
retorius ir dabartinėje Lenkijos 
dramoje nebuvo statistu, bet da
lyvavo veik kiekvienoje detalėje.

52 metų vyskupas Glemp tapo 
56-uoju Lenkijos primatu, taip 
pat Varšuvos ir Gniezno arki-j 
vyskupu. Paskyrimas paskelb
tas tuo pat laiku Vatikane ir 
Varšuvoje. Manoma, kad jis 
greitai bus pakeltas kar&nolu ir 
tęs kardinolo Višinskio politiką.

tijos* uostu darbininkams ir Len:
dėjo įėšiioti- -Rylų Vokietijoje. Vokietijos palydovas.

Senatorius Frank Savickas kviečia visus lietuvius šešta
dienį būti Marquette Parke -

I
L:s

sis streikas visuose Lenkijos 
aerodromuose.

Kalbant apie vysk. Glemp as- 
i menį, jis yra aptariamas nedi-

Į John Pershing įsiveržė į Meksi J pranešė, _kad vyriausybė įsakė 
ką Pančio Vilią suimti, bet ne- ' . .
pajėgė. Pančio Vilią baigė die- tams išvažiuoti iš Irano. Vyriau-

! VANDALAI SUKĖLĖ 
VANDENS KRIZĘ

NEWARK, N.J. (AP). — Pir
madienio naktį ir antradienio 
anksti rytą vandalai atidarė 
vandens rezervuaro valvę ir iš
leido virš 50 milijonų galonų 
vandens, kuris užtvindė -patiltes 
ir apsėmė daugelį namų. Pusė 
miesto neteko vandens.

Meras Kenneth Gibson paskel
bė pavojų ir įsakė visiems nau
doti- vandenį tik' būtiniausiems 
rikalams. Atstatyti vandentiekį

visiems Pietų Korėjos diploman l | M K U 5
Natury F*vbllc

INCOME TAX SERVICB 
4159 S. Msplewood. T«L 254-745# 
Tiip p*t daromi vertimii, giminlp 
Iškvietimai, pildomi piii«tybė« pr»- į 

.... • { Sywui ir kitokį blankai.padidinamas namas rūsyje ir pa-

ką Pančio Vilią suimti, bet ne-1

is (AP).— Pir- Ą 
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deho ūgio; linksmo budo asme- £. . .. .
nybe.’Jis patinka visiems len-i ______
kams: eiliniams gyventojams ir 
įvairaus laipsnio pareigūnams.

sybės pranešimas nesako, ka
riais sumetimais prieš korėjie
čius priimtas toks griežtas nuta
rimas. Pietų Korėjos diplomatai 
turi tiktai 48 valandas išvažiuoti 
iš Irano.

Islamo csntro’ išsprogdinimas 
labai įtempė nuotaikas visame 
krašte' Dabar iraniečiai imasi 
priemonių prieš užsieniečius. 
Mula Chomeini vyriausybės po
sėdžiuose nedąlyvauja.

PARDUODAMAS trijų miegamų < — General Mills bendrovės 
pelnas pakilo 8 nuošimčiais iki 
$37 milijonų, arba 73 centais 
kiekvienai akcijai.

j bet kokį darbą, nors turiu reu- 
I . matą. Jei patiks mūrinis, ketu- 

_  rių šeimų namas ir vieta, tai ap
rašysiu, kaip palikimą. Prašau 
rašyti; Box 252,

% Naujienos
1739 So. Halsted St.
Chicago, IL 60608

N\
SUSIVIENIJIMAS LIETUATŲ AMERIKOJE

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or- 
ganfcacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA —išmokėto daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS dolerlt
apdraudu savo nariamK.

SLA — apdraudžia pigiausiouiia kainomis. SėA neieško pelno.
narna patarnauja tik savišalpos paj^rinda.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugai gili
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, giekiančiaza 
aukštojo mokslo ir jp gyvenimo pradžiai

SLA-tvaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
$1,000 tpdraudos rūmą temoka tik $3.00 metam*.

SLA — kooprj vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkite 
i ravo apylinkės SLA kuopų veikėju* jie Jumi 
mJeUi pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptu ir tiekiai i SLA Centre

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

M7 W. 30th P.
TaL (111) Mi till

M 'y-'
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HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

NURSE’S AIDE

Reliable, live-in, to care for ndn 
ambulatory stroke patient. Nor. 
demanding situation.

board and $125 per month.
Call 743-1015 evenings. “

Room

MELP WANTED — MA! E-FP.MALI 
I Reikia Darbininku Ir Darbininkių

NURSES ASSISTANT,NURSES ASSISTANT, HOME 
HEALTH AIDES, Flexible Part-time 
hours. Days only Mon-Fri. 1 year hos
pital or nursing home experience, 
r ’ “ *■ ~ 
state approved program. Must have 
dependable car. Excellent benefits 
including travel allowance. Excellent

9 to 4, South Suburban Home Health

houp. Days only Mon-Fri. 1 year hos- 

Must have proof of completion oz 

dependable car. Excellent benefits 

salary. — Call for an appointment 
9 to 4, South Suburban Home Health 
Service, 447-6224.

- -

stogėje. greta didelis sklypas, 
pusė bloko nuo Archer Avenue.

Telefonuoti 847-2637
tiktai po 5:30 vai. p4>.

Praeitą savaitę $u grupe maldi

HOMEOWNERSPOUCY
F. Zapolis, Agent < 
1203*4 W. 95th $t 
Evaro. Park, Ill, 
40642, - 424-3654 V

4b
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MOBILE MECHANIC 
SPECIALIST 

Full Automobile Repair 
Parts and Labor Guaranteed. 

Done at Your Location 
24 Hour Phone 

272-6300

FURRIER 
FINISHER

W/good seamstress experience.
Oak Lawn Salon.

422-4092

J

~r
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State farm F<e. Osv^ty Compyhy

advokatų draugija 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th SL 
Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

užtruks apiei šešias, savaites.

— Santa Fe geležinkelių bend
rovė priims siuntėjų gamybos ir 
nuosavybėje esančius vagonus. 
Iki šiol ta privdegija naudojosi 
tik grūdų prekybininkai.

Adresatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt* 
Ud 6 vaL vak.1 Šeštadieni nuo 

9 vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal suaitarima.

TU. 776-5162 arba 776-51M
264S West 63rd Street

Chicago, Ill. 60629 ”

X
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KALENDORfiLIS

Liepos 9: Veronika, Vida, Bi- 
jdtė, Alvytis, Sirtautas.

' Saulė teka 5:24, leidžiasi 8:26.
Oras Šiltas, vakare Ii*.

L ‘ifr

Lithuanian Plaza Court su
buvime. Senatorius Savickas ir burmrstrė Jane Byrne 

pasakys pagrindines kalbas.

ninkų vyskupas J. Glemp buvo 
Vatikane ir su popiežium kalbė
josi priv’rioje audiencijoje.

Jozef Glemp gimė seniausioje 
Lenkijos Gniezno diecezijoje, 
druskos kasyklos darbininko šei
moje. 1956 metais įšventintas 
kunigu. Studijavo Bažnyčios tei
ses — kanonus. Studijas Romoj 
baigė daktaro laipsniu. Prieš pa 
skyrimą kardindlo Višinskio sek
retoriumi, jis buvo istorinės Var
mijos diecezijos vyskupu ir pa
dėjo išspręsti disputus tarp dar
bininkų ir partijos bei vyriausy
bės, įgydamas gabaus administ
ratoriaus ir diplomato vardą. Ne 
veltui komunistų partija jam at
siuntė sveikinimą, kuriame sa
koma: “Tęsdamas savo didžiojo 
pirmūnd darbą, Jūsų Eminen
cija išdirbsite tai, kas jūtigia 
lenkų tautą ir tarnauja mūsų tė 
vvnei. Dabartiniu, momentu.

— * » - r '' *"

Lenkija yra reikalinga tokios 
pagalbos“. Solidarumo pareigū-

— Pasaulinės Slovakų Konfe
rencijos atstovai posėdžiavo To
ronte.'Ši organizacija, įsteigta 
1970 metais, turi apie 500 tūkst. 
narių, siekiančių laisvės Slovaki
jai, kuri dabar kenčia politinę 
tironiją komunistinėje Čekoslo
vakijoje. Ji taip pat kovo'ja už 
laisvą kitų tautų apsisprendimą. 
Organizacijos pirmininkas S. 
Romanas pareiškė suvažiavu
siems atstovams, kad Sov. Są
jungos laukia neišvengiamas su
byrėjimas dar šį šimtmetį. Kal
bėtojų eilėse buvo universiteto 
prof. D. Abshire iš Vašingtono, 
prez. R. Nixono laikais turėjęs 
JAV Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojo pareigas. Jis taip pat 
pranašavo, kad Sov. Sąjunga 
negalės išsilaikyti dabartinėje 
savo formoje.

— Chicago's* teismas nubaudė 
aštuonis. Uyerftų savininkus po 
$5,000 už bandymą nusukti vals
tybės mokesčius.

ŲiĄ;. '-/.Y'
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JAMES THOMPSON 
Gėveoąc.

Illinois valstijos gubernato
rius J. Thompson, surinkęs
politinei kampanijai virš mi
lijono dolerių, labai paten
kintas prez. Reagano kelione 
ir kalba. Thompsonas žino, 
kad jam Teks vesti labai sun
kią rinkiminę kampaniją.

»»

NUBAUSTAS UŽ BLOGĄ 
ŠAUDYMĄ

NASHVILLE, Tenn. (UPI).—

Tennessee Apeliacijos teismas 
pirmadienį nubaudė policijos 
patrulį Timothy Allen už neti
kėtai blogą šaudymą. Policinin
kas Allen šovė j puolantį jį pei
liu, l>et sužeidė asmenį, stovintį 
už 25 pėdų ir 90 laipsnių šone 
nuo užpuoliko. Nukentėjusiam 
teismas priteisė $15,000.

— Diplomatas Philip Habib 
pirmadienį matėsi su preziden
tu Reaganu ir gavo paskutines 
instrukcijas savo misijai Sirijo
je ir Izraelyje.
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MARIJA RAMANAUSKAITĖ,

ATSARGIAI
Medicinos mokslų kandidatė

- NUODAI
Iš vieno Biržų rajono kolūkio 

į ligoninę atvežė ketverių metų 
berniuką. Vaikas s^nrkįai 
či0r ‘ 
i*

lies beicuotais grūdais. Be ttf, 
matyt, karvė netoli sandėlio 
tapšnodavo žolę, apkrėstą che-

*»*ais, v iškis prilesdavo uety- 
hemiškai apdo- 

kiu būdu grano- 
<anat> A^upuavosi piene, kiauši
niuose. mėsoje, o juos beevalgy- j 
damas, vaikas ir atkrito.

Berniuką išleidau iš ligoninės 
tik tada, kai visi kolūkiečio gy
vuliai buvo sunaikinti.

Kam aš pasakoju šitą liūdną 

Jaunas orga-1 mių susilaukiame, kai nesilaiko
me būtiniausių darbo su nuodin
gaisiais chemikalais taisyklių, 
kai netinkamai juos laikome bei 
saugome.

Pastaruoju metu visą žmoniją 1 
jaudina klausimai, susiję su 
nuodingųjų chemikalų naudoji
mu žemės ūkyje. Pesticidų ga-1 
miname vis daugiau. Praktikoje 
dažniausiai naudojami chloro- 
organmiai (DDT, heksachlora- 
nas, chlorpinenas), fosforoorga- 
niniai (tiofosas, chlorofosas, 
iiierkaplofosas), g y v s i dabrio 
(granoaznas), arseno (Paryžiaus 
žaluma, arsenitai) irkt (DNOK, * griežtai laikantis visų transpor- 
cinebas, sevinas) junginiai, šie 
nuodingieji chemikalai gana 
efektingai naikina žemės ūkio 
kenkėjus. Tik bėda, kad jie ne
daro atrankos, kur žalingas, o 
kur naudingas gyvis.

Jie neigiamai veikia ir gyvų-!

nozanu. >
— Kaip vaikas galėju'jniexu 

prie nuodų ? klausiu.
Išgirstu labsi paprastą istori 

ją. Netoli kolūkiečio namų yra 
nuodingųjų chemikalų sandėlis. 
Jo kieme būdavo beicuojami 
grūdai. Berniūkštis kur buvęs,'
kur nebuvęs, vis bėgdavo priej istoriją? Ogi tam, kad priinin- 
sandėlio, valandas spoksodavo į čiau, kokių apverktinų pasek- 
įdomias mašinas.
nizmas ypač jautrus nuodams.
Jau po mėnesio tėvai pastebėjo, 
kad sūnus ima mikčioti...

Gydomas atitinkamais prieš
nuodžiais, berniukas greitai tai
sėsi ir po dviejų mėnesių išva
žiavo į namus.

Kaip nustebau po kurio laiko 
vėl jį pamačiusi ligoninėje. Ber
niukas nebegalėjo nei vaikščio
ti, nei kalbėti, nieko nevalgė. 
Kas dvi tris valandas jo kūneli 
tampė traukuliai. Tai buvo ti
piški smarkaus apsinuodijimo 
požymiai.

— Ar dar neužteko vienos pa
mokos? — pasibaisėjau aš.

Tėvai dievagojosi, kad vaikas 
nė iš tolo neidavo prie sandėlio, 
kad iš viso jame paskutiniu me
tu niekas nieko nedarė su che
mikalais.

Pakartotinis gydymas nuo ap
sinuodijimo pesticidais pastatė (liūs, ir žmones, 
berniuką ant ko’jų. Jis vėl gra
žiai kalbėjo, noriai valgė, atga
vo gerą nuotaiką. Bet vis nesi
ryžau išleisti vaiką namo. Juk 
būtent namuose jo būklė staiga 
pablogėjo po pirmojo gydymo. 
Kur čia šuo pakastas?

Paprašiau tėvų atvežti kiauši
nių ir pieno. Mano spėliojimai 
pasitvirtino. Tyrimai laboratori
joje parodė, kad šiuose produk
tuose yra neleistinai daug gra- 
nozano. Paaiškėjo, jog prieš me
tus gyvuliai buvo šeriami iš da-

Minėtųjų nuodingųjų chemi
kalų toksikologinis veikimas dar 
ne visai aiškus. Mokslininkai 
ginčijasi, kuriuos kokiomis sąly
gomis galima naudoti, kokius 
verta pakeisti mažiau nuodin
gais arba ne tokiais patvariais. Ir jau kitą dieną tomis pačiomis 
Tik viena visiškai aišku: mes mašinomis vežiojami maisto pro- 
privalome visais galimais būdais dūktai, pašarai. Transportas de- 
apsaugoti gamtą, o tuo pačiu ir gazuojamas (jeigu iš viso' tai da- 
žmogų, nuo kenksmingų proce- romą!) prie upelių, tvenkinių bei 
su. Todėl norisi, palikus nuoša- ežerų, ir tokiu būdu neleistinai 
lyje mėšlinius ginčus, apsistoti! užteršiami vandenys, 
ties praktiniais uždaviniais, ku-1 (Bus daugaiu)

TILTAS” (Aliejus) „MIKAS ŠILEIKIS

riuos privalome kuo greičiausiai ATEITIE
isspręsti.

Sveikatos apsaugos minister!-1 GABIJA — UGNIES DEIVĖ 
jos epidemiologinė valdyba lei- į 
do naudoti pesticidus žemės ' Įvairiose Lietuvos vietose na-

miais, priekabomis ar vežimais, ta Gabija^ būk pasotinta”.

židinyje, kur būdavo daug pele
nų ir juose visuomet žėrėdavo 
anglys. Židinyje ugnies užgesi
mas buvo laikomas nelaimės 
ženklu. Tada ugnį su tam tikro
mis apeigomis reikėdavo atsineš 
ti iš kaimyno.

Vakare šeimininkė turėdavo

ūkyje apsaugai nuo kenkėjų tik ugnies vardai buvo skirtin
gi, kaip: Gabija, Gabėta, Gobė- 
jėta ir Gobi j a. Žmonės ugnį la. j 
bai gerbdavo. Ją užgesinti bu-j

I vo galima tik su švariu ir šaltu! 
j vandeniu. Negalima ugnies terš- į 
į ti, spardyti ar mindžiotu Kas ug-; 
nį įžeidžia, susilaukia įvairių į 
bausmių, būdamas dar gyvas ar- į 
ba po mirties.

Ugnį reikia valgydintų lei-

to, laikymo ir asmens apsaugos 
taisyklių. Deja...

Vieneame kolūkyje netoli Nau
josios Vilnios maždaug dviejų 1 
trijų kilometrų ruože matėme 
ant suarto lauko krūvomis pa
skleistą granozaną. Ir taip jis 
išgulėjo maždaug savaitę.

Mūsų kolūkiai kol kas visiškai 
nerūpestingai transportuoja che- džiant nubirti druskai ant ug- 
mikalus iš geležinkelio stočių į ! pies. Kai ugnis pradeda sprag j 
darbo vietas. Jie dažniausiai ve- sėti nubirus druskai ar užsilie-Į 
žami nepritaikytais sunkveži- jus viralui, reikia sakyti: “šven-j

rašė daug apie skausmą ir liū-j 
desį. Ji yra realistė. Viena jos j 
žymiausių apysakaičių yra “Mo-l 
tūlė paviliojo”.

Ši apysakaitė yra apie du naš
laičius: Petriuką ir Katriutę, ir 
kaip jie buvo išnaudojami, mo
tinai mirus. Jų kaimynė, Stry-J 
peikienė, pasiėmė juos ir jų turi 
tą sau. Ji davė jiems atskirus] 
darbus”... Petriukas kapojo virį 
bus, paskui sukapotus vilko vi-i 
dun, nešiojo vandenį, vakarais 
skuto bulves arba apvarčius vijo 
ir botogus... Petriukas bent nak I 
ties metu galėjo pailsėti. Kitaip- 
buvo su Katriuke: ji per dieną 
nusišliaužusi turėjo nakties lai- 

Į ku prie vaiko budėti. Rytui iš- 
** A « g

Seniau namų ugnį laikydavo1 sušus, jai reikėjo plauti skaras, j 
_ 1 -VI . • T • 1 11 » • •___ I

aslą šluoti, skalbinius skalbti ir; 
bulves skusti... Jie valgė pras-j 
čiau negu šeimininkų vaikai. 
Vaikai darydavo visokius pokš
tus ir tėvai manydavo, kad tai 
labai juokinga. Vaikų nesu-; 
drausdavo ir nepamokindavo-

Katriutė, išsiilgusi savo ma- 
gražiai sutvarkyti ugniavietę, mytės, eina ieškoti jos. Ant upes, 
sužeriant žarijas ir apkasti pele-į kranto ji mato mamytę ir eina 
nais. Tai buvo vadinama Uug- 

: niai patalo klojimu”. Tai dary
damos šeimininkės kalbėdavo 
tam tikras maldeles. Jų yra už
rašytų tokių: “Šventa Gabija, 
būk rami ant vietos”. Arba “Gy
venk su mumis ramybėje šven
ta Gabija”. Dar vienas pvz.: 
“Ugnele, Gabijėle, nekurstoma 
nedek, užklostoma miegok ir ne- 

j vaikščiok po šiuos namelius”.
Kuri šeimininke patalo nepa-. 

klodavo, ugnis žadėdavo keršy-( 
ti—“eiti pasivaikščioti”, sudegm 
ti namus arba bent pabauginti 
šeimininkus-

Kiekvienas namas turėjo savo 
ugnies deivę, kaip tos šeimos 
globėją, užtarėją.

Asta Kižytė, V kl.

paskui ją. Katriutė nuskęsta, bet 
dabar ji gali būti pas motulę.

Petriukas, eidamas išgirdo 
savo sesutės balsą,z šaukiantį jį. 
Nubėgęs prie vandens, jis pama
to savo mamytę ir Katriukę. Kat Į 
riukė sako: “Ateik pas mus...” Į 
Petriukas, naštos netekęs, nu- j 
bėga prie jų. 1

‘t. .Valandėlę lingavo balto
sios lelijos; vėl keletas ribulių 
per upę perbėgo; ir vėl ramu, 
tylu. Pas upę rasos ašaromis 
verkia palinkęs gluosnis, ir lai
bos maldos amžiną atilsį šnabž
da-.

Rasa Buntinaitė, VI kl.
(Iš aAteities tilto3'

SMULKI DOVANA

SUAUGUSIŲ ELGESYS 
SU NAŠLAIČIAIS

Pagal Lazdynų Pelėdos ‘"Motu
lė paviliojo*’

Lazdynų Pelėda gimė 1867 m. 
mirė 1926 m. Jos tikroji pavar
dė yra Sofija Ivanauskaitė — 
Pšibiliauskienė. Jos gyvenimas 
buvo labai nelaimingas, todėl ji

Parlamento sesijos metu vie
nas atstovas įtikinėja Winston 
Churchilį, kad vyriausybės siū
lomas įstatymo projektas esąs 
nieko vertas.

— Aš tamstai duodu savo 
galvą, —šaukė įtūžęs atstovas.

— Priimu, — atsiliepė Chur- 
chilis. — Smulkios dovanos su
stiprina draugystę.

(f------ / ----
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimų $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais virbeliais$4-00

Minkštais viršeliais, tik------- --------------$3.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

moaey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo HSaidoma.

naujienos,
I73f So. HALSTED ST, CHICAGO, IL WfM

ŽIRKLYS IR KURPIUS

Viens pirklys puošniuose rūmuose gyveno;
Saldžiai gėrė, gardžiai valgė ir greit paseno.
Kas dieną ruošdavo balius ir (banketus, , 
Sukviesdamas į juos pažįstamus visus.
Vynų ir gardumynų pas jį sandėliai prikrauti;
Visko ten yra, ko tik panori gauti.
žodžiu, jo rūmuos buvo tikras rojus;
Bet jo sveikatą tykojo pavojus:
Senatvėj jis negal gerai miegot,
Gal dėl to, kad bijojo turtų jis nustot, 
0 gal baiminos pragaro kančių ;
Žodžiu, jis nedamiegojo daug naktų..
Be to, jei kartais auštant jis užsnūsta,
Tai jį nauja bėda užplūsta.
Priešais jį gyveno vargšas batsiuvys,
Toks linksmas dainininkas ir juokdarys,
Kurs nuo aušros iki nakties nuolat dainavo,
Ir turtuolį tą kamavo,
Neduodams jam užmigti.
Kas daryti, kad su kurpium tuo sutikti
Ir nuo dainavimo jį atkalbėt?
Gal reikia liepti jam tylėt?
“Bet tokių teisių jūs neturit”, jis pasakys.
0 gal jį paprašyti? Bet ar jis klausys?
Galų gale pirklys išeitį surasti sugebėjo.
Jis kviečia pas save kurpių. Tas atėjo.

— “Sveikas, brangus kaimyne, ar jauties gerai?”
— “Ačiū už malonų žodį, lenkiuosi aš žemai”.
— “Na, kaip, brolyti, eina tavo reikalai?”
— “Reikalai, jūs klausiat? Neblogai’l
— “Todėl tu daug linksmai dainuoji?

Tu, aišku, niekad nedejuoji”,
— “Peikti likimo nemanau ir negaliu murmėti: 

Aš darbu užverstas ir netenka man liūdėti.
Mano žmona gera ir dar jauna; ?
0 tu žinai, kad su gera žmona '
Yra linksmiau gyventi;
Ne taip greit teks pasenti”. ■

— “‘Ar pinigų turi?” — “Ne, nėra atliekam^į#^
Bet nėra pas mane ir skolų”. 11

— “Tu būt turtingu ir nenori, kaip ihatau-;
— “To aš nesakiau; ‘ 1

Bet aš džiaugiuos ir tuo, ką Įsigijau.
Tu, kaimyne, žinai geriau, > 7 ‘ i
Kad žmonės iki mirties ■ ] ’
Nori turto vis daugiau. f »
Tokia jau mūsų prigimtis, išties. J ■ -
Juk tau tur būt tavo turto irgi per mažai.
Jei būčiau aš turtingas, būt ir man gerai”. * /

— “Aš matau, kad tu kalbi protingai. •
Nors turtai būna ir klastingi, f ~ t
Bet jei reik kentėti,
Tai su turtais vis bus lengviau. I i
Štai paimk mano dovaną tuojau; 1
Čia pilnas maišas pinigų. ’ I
Linkiu tau su jais sulaukti geresnių dienų.
Tik žiūrėk, tu jų neprašvaistyk; j
Gerai juos juodai dienai palaikyk.
Tu man patinki už teisybę; 7’ i i
Pasinaudokie mano labdarybe. ( a
Čia lygiai penki šimtaijrublių. Sudie”.
Mūs vargšas, pagriebęs maišą, kaip užburtas 1 
Tekinas išbėgo ir buvo greit namie. į
Tą pačią naktį jis užkasė rūsyje savo turtą, 
0 su juo ir savo gaivinantį linksmumą 
Bei nerūpestingumą. R ’
Nuo tos dienos ne tik jis dainuot nustojo, 
Bet ir mintys apie lobį jį nuolat persekiojo.
Nemigą dabar ir jis įgijo. Į j i
Visus jis Įtaria ir visko bijo. ’ |
Kai tik naktį pelė pakrapšto, j
Atrodo jam, kad vagis jo turtą iš žemės kapsto;
Išbąla visas ir sustingęs laukia, 
Ar neišgirs, kaip maišą jo iš žemės traukia.
Na, žodžiu gyvenimas jo taip jau pablogėjo, 
Kad nusiskandint jis panorėjo. f I
Kurpius ilgai vargo, daug kentėjo 
Ir pagaliau blaivi mintis jam užėjo.
Sugrįžo jis su maišu pas geraširdį
Ir sako: “Ačiū tau už jautrią širdį; i j
Štai tavo auksas, paslėpk jį į skrynias.
Aš tau teisybę pasakysiu: ** '
Mano miegą ir dainas ? V r
Nei už milijoną nemainysiu”.

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina $3.)
gaunamos Naujienose.
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Vęrtė S. B. GL

IJCDNA TAMAROS ISTORIJA
(Tesinys) menybė, kuri lengvai p

a; -č ... davo vyrų dėmesį. VosŠią zimą Tamara priėmė, mer- ... . ....ii Vašingtone buvusi, ji jau buvogaitei sulaukus 13 metų. D_ons , . . . . .. J .. ,i • • , X ... i pafkviesta dalyvauti prezidentotlopkmso universiteto Kenedžio * . . , . .,Eisenhaueno antros priesaikos 
pokylyje. Kartą, jai dalyvaujant 
Sovietų ambasadoje priėmime, 
jai -asistavo patrauklus Sovietų . 
karininkas, .kuris vis piršo ap i 
lankyti gražiąją Rusiją. Pritrū-1 
kusi kantrybės Tamara galop • 
paklausė, ar jis yra matęs Sib:-' 
rą. Neigiamo atsakymo sulauku
si, ji tik tepasakė: —O aš bu
vau ir mačiau...

Tamara nebuvo kalbi ir labai 
retai prasitardavo apie savo pra
eitį ’» išgyvenimus.

Bendradarbiai dažnai nustelb 
davo, Tamarą pamatydami jų; 
pobūviuose garsių žmonių paly- • 
doję. Jų tarpe buvo tokie, kaip j 
šrikas Severeidas, senatorius 
Neubergas, Driū, Piersonas, ad
vokatas Banihaldis, senatorius Į 
Taueris, Teodoras Sorensenas' 
ir kiti. |
. Netrūko Tamarai ir rimtų} 
Iraugų, kurie jai pasipiršdavo. Į advokatų

trauk
ine tin

institutas po dviejų savaičių ty
riųjų patvirtino, ką visi, išskyrus Į 
Tamara, žinojo: Sintija buvo ne 
pagydoma, bet jc’s neišsivysty- 
njas nebuvo labai rimtas. Dvi 
savaites išbuvusi institute Į sa
ve panašių tarpe Sintija pastebi
mai geriau jautėsi, nei anksčiau. 
Motina buvo įtikinta, kad dūk 
rii reikia specialios mokyklos. 
Sintija buvo patilpinTh Į bene
diktino vienuolio 1926 m. Įsteig
tą šv. Gertrūdos mokyklą, ku
rioje ji gerai jautėsi ir vystėsi 
iki aštuoniolikto gimtadienio.

.Antrų metų bėgyje šioje mo
kykloje Sintija beveik numirė, 
apsirgusi vadinamu Guilino-Ba- 
rd, sindromu, kurį iššaukė per
šalimo serumo įšvirkštimas. Šios 
mokyklos ligoninę lankydama 
Tamara galų gale nustojo Įtari 
nėjusi vienuoles, bet priėmė jų 
pasiaukojimą ir rūpestį, nors ii 
rezervu katalikų tikėjimui.

Sinti j ai- smaugus, teko ieškoti 
naujos mokyklos. Ji buvo suras
ta- Trojoje,. Pensilvanijoje. Save 
mintyse Tamara, tačiau, vis ti
kėjosi, kad kada nors atsiras 
gražus rūpesningas vyras, su ku 
ryio Sintija galėtų sukurti šeimą 
ių džiaugtis ta palaima, kurios 
Tamara pati nepatyrė.

ž ■

Pažintys
'Tamara .buvo magnetiška as-

Kol vyras buvo dingęs, vedybos 
•negalėjo' būti Įvykdytos. Bet ir 
jam mirus, Tamara neskubėjo 
ištekėti.

Paskutinis jo kandidatas bu
vo Ričardas Diningas. Kuklus, 
net ir bailus, beplinkantis naš
lys, atrodo, tiko 43 metų amžiaus 
Tamarai. Ji buvo nusistovėjusi; 
ir jai terūpėjo tęsti gyvenimo ir ) 
jos dukters ateities rutiną. Al- • 
rodo, kad Diningas patiko ir jos 
dukrai Sintijai. ši draugystė

ANTHONY COOPER “PRIE DARBO

stiprėjo- ir vystėsi ketverius me
tus.

Tamara tuo metu jau buvo 
i grupės prižiūrėtoja 

Amerikos Darbo Rūmuose. Vi
sada geros sveikatos buvusi, ji 
staiga pajuto vidurių skausmus 
ir pakilusią temperatūrą. Tyri
mai parodė piktybinį auglį. Vil
ties nebebuvo.

“KRIVŪLĖ” GYVUOJA

Blogas žinias išgirdusi, Tama
ra paskambino Diningui, prašy- 

i dama užsakyti bilietus seniau 
aptartai kelionei po Viduržemio 
jūrą. Kelionės melu ji aplankė., 
ir Jeruzalę. Atsiraklo' .daųgybė ne 

: pažįstamų giminių.” jų. fąrpę at- 
j gijo prisiminimai^. Taniara. prą- 
Idėjo laisvai kalbėti; įą-pie savo 
j išgyvenimus nac^ ”'Vokietijoje 

Bus progos pailsėti saulėje, j Rusijoje, nes ji būvo šuprantan-’ 
v ,• n'*’- v’ -t t ‘ '

Kai, 1940 m. birželio mėn. Lie 
tu va' okupavo raudonoji armija, 
tuojaus prasidėjo Lietuvos, po
licijos tarnautojų areštai. Skun
dėjai, kaip ir kompartijos parei
gūnai, daugiausia buvo žydeliai. 
Palicijos tarnautojus mušė, kan
kino, vežė į Sibirą, korė, šaudė, 
bet kai 1941 m. birželio mėn.

tSLA ekskursija r kelionė i Karibų Jūrą
Susivienijimas Lietuvių Ame

rikoje pirmą kartą organizuoja užmegzti naujų pažinčių, aplan-Įčių žmonių tarpe 
kelionę Į KARIBŲ JŪRĄ laivu kyti dar nematytas salas, ke-j
“CARNIVALE” nuo šių metų 
lapkričio 8 iki 15 dienos- (vieną 
ištisą savaitę).
j Laivas / išplaukia iš MIAMI, 

Floridos, ir aplankys tris Įdo
mius tropinius uostus ir vals
tybes: SAMANĄ (Dominikos 
Respublikoj), SAN: JUAN (Puer
to Rico), ir ST. THOMAS (JAV 
valdomą salą).

■ Kaina laivu vienam asmeniui 
(po du Į kambarį) prasideda 
nuo $800 (aštuobi šimtai dole
rių). Be to, reikia pridėti kainą ’ 
lėktuvu is jūsų miesto (namų) 
Į Miamiį Fla. (Round Trip) 
;;Šia kelione gali pasinaudoti 
visi, nežiūrint ,ar jie yra ar nėra 
SLAnariai.
.Kelionės kainoje Įskaitoma: 

patogi kabina-kambąrys, skanus 
maistas, Įvairūs pasilinksmini
mai laive.

liauti su linksma lietuvių gru
pe. Svarbu, kad neatidėliotu- 
mėt, o dabar,- tuojau, regisl- 
ruotumėtės ir užsisakytumėt sau 
laive vietas.

Pasinaudokite šia proga Įdo
miai ir linksmai praleisti atosto
gas, pasidžiaugti JŪRA ir tropi
nės saulės šiluma.

Dėl informacijos ir registraci
jos prašome iki liepos 25 dienos 
kreiptis Į:

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

9727 So. Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Tel. (312) 238-9787 •

SUSIVIENIJIMAS- LIETU
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūnienč 
SLA sekretorė

šešiems mėnesiams praėjus, 
1980 m. gegužės 3 d. imigrantė 
Tamara Jafė Voui užmerkė akis. 
Jai buvo 47 metai} ,

Epilogfa^ ■

ši liūdna istorija atveria daug, 
įvairių dalykų. Gal vienas svar
biausių yra tas, kad pasaulyje 
keničame ne tik mes, bet ir kiti 
žmonės, nors dažnai jie to ki- 

j tiems neparodo. Istorija taip pat 
rodo, kad Sovietai lygiai taip el
gėsi su kitais, kaip ir su lietu-, 
viais. Matyt taip pat, kad Tama
ra, būdama imigrantė ir be tur
tingų tėvų paramos, mokėjo prr 
sitaikyti ir Amerikoje nepra
puolė.

Nėra žinoma, kodėl Tamaros 
tėvas Borisas paliko’ šeimą na
cių Vokietijoje ir pats išvykę į 
JAV. Ar jam trūko pinigų, ar

šeima negalėjo gauti įvažiavimo 
vizos? Tiesa, nors jis ir žmona 

, buvo . žydų -kilmėsr-ne- vienas jų 
savęs neskaitė žydu ir su žydais 
artimų santykių nepalaikė. Atsi- 
mintina ,taičaū, kad net vėlesnis 
Amerikos žydų organizacijos 
tarpininkavimas nepadėjo jo 

-šeimai ištrūkti iš Vokietijos. 
Kodėl?"-.Yra taip pat naujiena,, 
kad net 1941 metais,-Vokietijos- 
Rusijos karo Įkarštyje,, šie prie
šininkai per Turkiją dar .vis kei
tėsi žmonėmis. O tie , žmonės, 

-.jukr- nacių, akygse buvo:, žydai.
Ar. čia. būvouiąęiams: svarbu iš
keisti svetimų valstybių piliečius 
gaunant vietoj jų dar Rusijoje 
užsilikusius vokiečius? Ar tai 
buvo’ daroma’ norint vakarie
čiams parodyti, kad Sovietų Są
junga nesiskaito su vakariečių 
(Anglijos, . Amerikos ir pan.) 
piliečių” teise būti grąžintiems?

Iš visos, istorijos,, taip, pat ma
tyti, kad JA.V ypatingų pastangų 
žydus iš nacių Vokietijos. išgel
bėti 1944 metais nedėjo, bet lei
do konsularinei -biurokratijai 
sukti savo procedūras, tarsi tie 
žmonės nebūtų buvę pavojuje!

(Pabaiga)

vokiečiai puolė Sovietų Rusiją, 
iškart atsirado pakankamai Lie
tuvos policijos tarnautojų, kad 
šauliams padedant, dabotų tvar
ką, o vienas majoras, buvęs ins
pektorius, tvarkė policijos de
partamentą. -

. Daug Lietuvos policijos tamau 
tojų išėjo partizanauti, kai rau
donieji antru kart grižo i Lietu
vą ir garbingai žuvo Lietuvos 
miškuose, bet daug išbėgo ir į

; Vokietiją,,įo paskui išsisklaidė 
po įvairius kraštus.

Čikagoje 1955,taetais jie Įstei
gė savo klubąįf'Krivulę”, kurs 
gyvuoja ir šiaiš^en.
. Liepos- 5 d. Rauliu namuose 
Įvyko jų . pob^is — piknikas.' 
Niekur nebuvo galima taip ska-.

' niai, sočiai ir pigiai pavalgyti, 
'■kaip- čia. Kugelis:, kaldūnai, deš
ros, kopūstai ir visas kitas mais
tas ponių — Suvaizdienės, Ska-” 
mos ir kiįu-.pagaminti buvo be' 
priekaišto. į

Dalyvių nebuvo perdaug, nes 
Lietuvos policijos tarnautojų tik 
rai nebėra daug likę, bet su šei-’1 
momis ir kaimynais prisirinko 

įveik pilna salė. 1
Visi vaišinomės ir šeimyniš- ’ 

kai, linksmai praleidome sekma 
dienio popietę. 7

S. Paulauskas

IŠ LIETUVIŠKŲ KAIMŲ IŠBĖGO 
j 320 TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ

Apie Lietuvos žemės’ ūkio žesni, o ten, kur blogesnės dar- 
problemas Literatūros ir Mend bo, buitinės, kultūrinės sąlygos, 
(1981 kovo 21) skiltyse, palygi- kur sunkiau sukurti šeimas... 
nant, atvirai pasisako “LTSR šimtui jaunų vyrų tenka mažiau 
valstybinio plano komiteto pir- atitinkamo amžiaus moterų, 
mininko pavaduotojas” Vytau- Taip iškyla paprasčiausia šeimos 
tas Ožiūnas. Sužinome, kad per sukūrimo problema. O juk šei-* 
dešimtmetį kaime sumažėjo 320 mos — pagrindinės ląstelės, ga- 
tūkstanėių žmonių: “Kasmet jų linčios išlaikyti kaimo gyventojų 
prarandame maždaug tiek, kiek i demografinį stabilumą”, 
yra gyventojų- vidutiniškai vie-; »vvAniA;„ .....
narna reespublikos rajone. Blo
giausia — tas procesas, turi ten
denciją toliau plėtotis... viduti
nis darbingo kaimo žmogaus am
žius respublikoje jau persirito nę kolektyvizaciją, masinius iš- 
per 50 metų. Ketvirtadalis gy- ' 
ventojų — pensininkai. Ypač naudojimą, vienkiemių naikini- 
smarkiai mažėja jaunimo iki 30 mą, ir kolchozinės sistemos slo- 
metų amžiaus. Jau dabar štoko- gutį. (Elta)
jame apie 50 tūkstančių darbin
gų žmonių”.

į Kaip su . “galinga technika”, 
i kuri pakeičia fizinį darbą? Į šį 
į klausimą Ožiūnas atsako liūdnu 
: “ir vis dėlto”
mes teturime 94 traktorininkus 
machanizatorius, b jų \turėtų 
būti 135. žmogus, turi ir ątosįo- 
gauti, ir pailsėti, gali ir susirgti. 
O traktorius, kai reikia, turi 
dirbti ir po 20 valandų per parą”.

Kaime žmonės "gerai uždir
ba”, kodėl, tad . kaime žmonių 
mažėja, kodėl kaimas sensta? — 
klausia žurnalistas; “Kas iš tų 
pinigų, jeigu žmc'gus net laiko 
neturi juos išleisti”, — aiškina 
Ožiūnas. — “Jeigu jis, kaip sa
koma, šviesios dienos nemato... 
žmonių labiausiai mažėja ne to
se vietose, kur atlyginimai ma-

. Kaimo 
gyventojų mažėjimas yra visuo-' 
tinė problema.

Tačiau Ožiūnas pamiršta pa
minėti ypatingas Lietuves kai
mo nykimo priežastis: priversti-

vežimus, terorą, žemdirbių iš-.

NEPAVYKO NUMUŠTI 
IZRAELIO LĖKTUVO

TEL AVIVAS. — Antradienį 
Izraelio lėktuvas įskrido į Pietų

Šimtui traktorių Libano sritį patikrinti, ką siri- 
jiečiai ir palestiniečiai daro Iz
raelio pasienyje. Priešlėktuvinės 
raketos tuojau pakilo ir pradėjo 
.vytis Izraelio lėktuvą. . • į ?

Netrukus sirijiečiai pasigyrė, 
kad viena priešlėktuvinė raketa 
numušė Izraelio lėktuvą., Tel 
Avivo, radijas tuojąu paskelbė, 
kad jokia priešlėktuvinė raketa 
nepataikė Į Izraelio lėktuvą. 'La
kūnas, pastebėjęs, kad lėktuvo 
mechanizmas neveikia taip, kaip 
turėtų veikti, pats pasuko Į Iz
raelio sieną ir nusileido. Sirijie- 

.čių pasigyrimas -■ neturi pa
grindo.

ENERGY
WISE ,

MOKSLININKAS IR BLUSA

Tūlas mokslininkas ilgai ty
rinėjo blusų gyvenimą. Patir
tus poreiškius užrašinėjo. Tvir
tindamas, kad jam taip pavy
ko blusas išdresiruoti, kad jos 
vykdo jo žodinius ųsakymųs. 
Pastaboje jis parašė: “Blusos 
gerai girdi ir pildo Įsakymus”.

Tyrinėdamas toliau vienai 
jis ištraukė užpakalines kojas 
vėl mėgino Įsakinėti :šokfi, bdt 
blusa nejudėjo iš vietos. Toli
mesnėse pastabose; jis, .užrašė: 
“Pašalinus užpakalinei kojas 
blusa apkurto”. — *:. ; -

f; L MARMA NOREIKIENĖ X
J’ f
5.' 2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787
« r; Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių..
t' . MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ J

\ Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

: /* 2501 W, 69th St, Chicago, UL 60629 ♦ Tel. 925-2737

JAY DRUGS VAISTINĖ

Atdara šiokiadieniais nuo

* aOfKS'IINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

— Aš manau, kad tamsta suį- 
tinki su tuo, jog laikąs yra geį 
riausias gydytojas. — Dėsto gy
dytojas pacientui.

— Sutinku, daktare, bet tik 
su išimtim, kad nėra grožio spe
cialistas...’.Į . .-y-

Organlzt car pool? l-
tave gąsdiną,
Doni ba t Bos

Kur auga aukščiausios pušys?

—į- Pamaryje, nes kai ten pa
kyla vėjas, tai Varšuvoje kan
korėžiai krinta!?. t. ,

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

ATEINA LIETUVA,

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

’ Inž. LIŪDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 

i Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko,’ V. Stanko*, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 

[Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis Ir 
i M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
, kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83.

i . • 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 duetuenin-d* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

J • VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa* 

j gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities h’te- 
i ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kuu. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

• LIE’P UVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJausko 
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 M.

• KĄ LAUMĖS LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atrf- 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik $3.

• 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 teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 pat knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygos gaunamos Naujienose, 1738 So. Halsted St., Chicago
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Nori prisitaikyti prie BALFo
Visi žinojom, kad inž. Algimantas Gečys jau antras 

dešimtmetis bando suorganizuoti toki lietuvišką sambūrį, 
kuris apimtų visus Amerikos lietuvius. Gečio draugai su
galvojo primesti Amerikos lietuviamsč Bendruomenę, 
bet nieko iš to neišėjo. Amerikos lietuviams rūpėjo lais
va, nepriklausoma ir demokratinė Lietuva, bet Gečiui 
rūpėjo Gečio valdomi Amerikos lietuviai. Nei Gečys, nei 
jo pirmtakūnai nepajėgė Įtikinti Amerikos lietuvių ir ne
pajėgė sudaryti vieningos Bendruomenės. Vietoj vienos, 
šiandien turime dvi.

Inž. Gečys suorganizavo garsią politinę konferenciją' 
New Yorke,'bet iki šio meto niekas konkrečiai nežino, 
kas New Yorke nutarta. Vienuolių kontroliuojama lietu
vių katalikų spauda giria ten vykusią Gečio konferen
ciją, bet iki šio meto dar niekur nebuvo paskelbta, kas 
ir ką nutarė, ir kokius klausimus diskutavo. Galime va
dovautis tiktai trumpomis ištraukomis, ką atsakingi 
žurnalistai paskelbė.

K. Jankūnas New Yorke leidžiamajame pranciškonų 
Darbininke jau paskelbė du rašinius, bet jis dar nepa
skelbė nė vienos ištisos kalbos. Darbininke paskelbta visa 
eilė fotografijų, kuriose matosi Valstybės departamento 
pareigūnai, jiems parodyta pavergtoje Lietuvoje nelega
liai leidžiama spauda, kurią surinko vienas didžiausių 
spausdinto žodžio rankiotojų. Jis parodė atsakingiems 
pareigūnams atvežtus spausdinius, bet nei pareigūnai 
mokėjo lietuviškai, nei rankiotojas pramoko angliškai, 
kad galėtų papasakoti, kokius lapus jis atvežė Į New 
Yorką. Spaudės paroda buvo be žodžių, bet fotografijos 
išėjo Įdomios. Buvo gražu žiūrėti, kaip amerikiečiai, lie
tuviškai nė žodžio nesuprasdami, skaitė eksponatus. Jie 
net negalėjo atskirti, ar nelegaliai tuos laikraštėlius 
spausdino lietuviai, ar kas kitas juos spausdino lietu
viams. Kanados lietuviams buvo pasiūlyta “tikrų patrio
tų” organizacija, bet nieko iš to, kol lietuviai vartoja 
savo protą.

Dabar atsiradę “patriotai” Įstojo i kunigų semina
riją, kad galėtų geriau Įtikinti lietuvius emigrantus, bet 
ir šiuo atveju “patriotai” neturi geresnio pasisekimo.'

Jiems buvo parodytos durys ir pasakyta, kad niekad 
daugiau kojos neįkeltų. Reikia manyti, kad ir semina
rijos vadovybė, išaiškinusi reikalą, tekiems “patriotams” 
uždarys duris.

Be visos eilės trumpų epizodų, žurnalistas K. Jankū
nas Įdėjo tokią žinią apie inž. Algimanto Gečio sukvies
tus Įvairius pareigūnus:

“Šioj srity per paskutinius 5 metus padaryta pa
žangos, nes Lietuvių informacijos centras pradėjo 
telkti visokeriopą ir iš Įvairių šaltinių gaunamą me
džiagą apie politinius kalinius okupuotej Letuvoj ir 
ta medžiaga maitina ir Vliko leidžiamą Elta. Buvo 
apgailestauta, kad iki šiol nepavyko sukelti gero 
triukšmo apie JAV gimusį politini kalini Vy autą 
Skuodį. Reikėtų Įvairiais būdais siekti, kad kiekvie
nas politinis kalinys būtų žinomas Vakaruose, kad 
akcija už jų išlaisvinimą būtų vedama kartu su ki
tom tautybėm, kaip, pvz., už Nobelio premijai j*»u 
trečią kartą pristatomus ŠČaranskĮ, Ginzburgą ir 
Petkų. Išeivijoj nuolat auganti baimė nepakpnkti 
okupuotoj Lietuvoj pasilikusiem giminėm sulaiko 
nuo informacijos perdavimo reikalingom įstaigom. 
Kaliniui yra labai svarbu, kad apie jį būtų žinoma 
yakaruose, nes tai bent netiesiogiai jį apsaugo. Siū
lyta sudaryti naują arba prijungti prie Balfo spe 
cialų fondą politiniam kaliniam šelpti.

(Darbininkas, 1981 m. liepos 3 d., 4 psl.)
Juozas Danys New Yorkan Gečio sukviestiems žmo

nėms skaitė paskaitą apie rusų laikomus politinius kali- 
: nius. Suvažiavusieji nieko apie kalinius nežinojo. Danio 
žinias apie kalinius papildė Aušra Jurašienė, Tomas 
Venclova ir Vladas Šakalys. Nei Jurašienė, nei Venclova 
apie kalinius okupuotos Lietuvos kalėjimuose nieko ne
žino, nes tuose kalėjimuose jie nebuvo. Vienintelis, kuris 
būtų galėjęs daugiau pasakyti, tai buvo Šakalys, nes jis 
buvo tąsomas ne tik po lietuviškus, bet ir po rusiškus 
kalėjimus. Bet ir. šakalys mažai ką suvažiavusiems pa
sakė. Priminė kelis anekdotus, susirinkusieji pasijuokė 
ir baigė šnekas apie politinius kalinius pavergtoje Lietu
voje. Jeigu Šakalys būtų jiems plačiau išpasakojęs savo 
išgyvenimus, tai susirinkusieji būtų Šakalio nesupratę.

Bet ko susirinkusieji nesuprato ir negalėjo išaiškinti, 
tai kuriam galui lietuviai turėjo rūpintis ščaranskio ir 
Ginzburgo likimu. Jeigu jau keliamas lietuvių politinių 
kalinių likmas, tai suprantama, bet kad Gečio sukviesti 
lietuviai turėtų pirmon eilėn rūpintis Ščaranskiu ir Ginz
burgu, tai, ko gero, ir inžinierius Danys nesuprato. Jis, 
ko gero, negirdėjo ir apie politinio kalinio Kazio Jaku- 
bėno likimą.

Kai paaiškėjo, kad Simą Kudirką rusams atidavė 
•Niksoną Įklampinęs pareigūnas, ir kad buvo galimybės 
nuo Sovietų laivo nušokusį jūreivi išlaisvinti, tai dr. K. 
Bobelis kreipėsi Į prezidentą Fordą ir prašė, kad panau
dotų savo galią Kudirkai išlaisvinti. Kudirka buvo išlais
vintas, bet jis, Ameriką pasiekęs, nuėjo padėkoti niekuo 
neprisidėjusiam latviui, o ne prezidentui.

Ščaranskio žmona jau buvo pas prez. Reaganą, iš
aiškino arešto oplinkybes ir gavo prezidento pagalbos 
pažadą. Mums atrodo, kad lietuviai bereikalingai eikvotų 
energiją, siekiant ščaranskiui pagelbėti. Lietuviai norė
tų, kad ir ščaranskis būtų išlaisvintas, bet lietuviai ne
supranta, kodėl Gečys pirmon eilėn susirūpino Ščarans
kiu, o ne vergijoje laikomais lietuviais.

Lietuviai nesupranta, kodėl Gečys pirmon eilėn nori 
išlaisvinti ŠČaranskĮ, bet jiems labai aiškus Gečio noras

Kuršių manos

v. KAROSAS
RELIGIJOS VAIDMUO LIETU

VOS LAISVĖS KOVOJE(Tęsinys)Kalbant apie religijų gyvybin gumą ar jų įtaką Sovietų Sąjungoje, negalima remtis vien oficialia statistika ar pogrindžio spaudos daviniais^ Pav., jau nuo Stalino laikų buvo likviduotos- visos žydų kalba mokyklos, uždaryta jų spauda,:neišleista nuo-, to; laiko nė viena knyga*žydų kai ba, likviduotos visos žydų rabinų seminarijos. ‘Visoje Sovieti- joje išliko vos kelios veikiančios sinagogos, paliktos propagandiniais sumetimais užsienio turistams parodyti. Dar Stalino laikais buvo užvesta t. v. daktarų bylą, pagF kurią žydų sąmokslininkai mediciniškomis priemonėmis turėję išmarinti > visą Kremliaus vadovybę. Remiantis šia provokacija prasidėjo masiniai žydų “valymai’’ iš partijos, valstybinio aparato, ’ buvo su-1

šaudyti ar ištremti žymiausi žydų kultūrininkai. Paruoštą planą ištremti visus žydus Sibiran sustabdė staigi Stalino mirtis.Nežiūrint šių priemonių žydų tautinis sąmoningumas, kuris artimai rišasi su jų religija, nebuvo sunaikintas, '* bet* atgijo Chruščiovo laikais ir dabar pasireiškia plačiu disidentiniu sąjūdžiu. Panašius reiškinius matome pas mahometonus, kuriems, kaip žydams, buvo uždarytos visos seminarijos, uždraus ta spausdinti savo religijos knygas. Palikta tik 10% neuždarytų mečečių, uždrausta palaikyti ryšius str* Islamo tikėjimo kraštais, bet mahometonų religija per šeimos tradicijas išliko gyva ir dabar sudaro rimtą problemą Maskvos politikai Artimuose Rytuose.Panašų reiškinį matome ir pas
prijungti prie BALFo Gečio politinių kalinių reikalą. 
Gečys pasigirs, kad jo vadovaujama organizacija išlais
vino kelis kalinius, o BALFas apmokės Gečio sąskaitas.

ALTas bendromis Amerikos lietuvių jėgomis Įsteigė 
BALFą. Gečys stengėsi sugriauti ALTą, bet. jam nepa
vyko. Jis nepajėgė prieiti ir prie ALTo kasos. Dabar jis 
nori primesti BALFui ščaranskio laisvinimo reikalą.

Lietuviai, žino, kad jie negali prileisti prie BALFo 
jokios Gečio organizacijos. Jeigu Gečys prisiglaus prie 
BALFo, tai BALFui bus mirtis. Lietuviams BALFas dar 
reikalingas. Bendromis jėgomis lietuviai privalo jį ginti.

j unitus, prievarta sugrąžintus pra voslavų Bažnyčion. Ištrėmus visus unitus vyskupus ir dvasininkus Sibiran, pritaikius griežtas priemones prieš likusius tikinčiuosius, tuo nebuvo sugriautas unitų religinis gyvenimas, kuris, nuslinkęs į pogrindį, išliko gyvas.Sovietų veikloje Lietuvos religinis gyvenimas nesudaro išim ties* nors jame įvyko daug pakitimų. Sunaikinus «.veik visą žydų, mažumą\ čigonus,’ išblaškius mažas karaimų ir totorių bendruomenes, repatrijavus vokiečiams į savo kraštą, evakuavus Klaipėdos krašto ir Rytprūsių gyventojus į Vokietijos gilumą, likusieji Lietuvoje katalikai iškilo beveik į absoliučiai dominuojančia religinę daugumą.Įvykę Lietuvos gyventojų radikalūs religijos ir tautybės pa kitimai, toli gražu nesustiprino lietuvybės ar katalikybės krašte, nes vieton sunaikintų, ištrem tų, repatrijuotų ar pasitraukusių, atvyko šimtai tūkstančių nau jų kolonistų, kurie užpildė pratuštintas- gyventojų eiles, sudarydami naują gyventojų mozaiką, labai skirt on gą nuo prieškarinės.Be šių pakitimų reikia susidomėti milžiniška ateistine veikla ir bendrai komunistinės ideologijos indoktrinacija, dėl kurių nemažas lietuvių skaičius nutolo nuo religinio gyvenimo.Kaip visoje Sovietų Sąjungoje, taip ir Lietuvoje pasireiškia religinis atgimimas, kuris tam-(Nukelta į 5
STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGfflIMO 
SĄJŪDIS(Tęsinvsl

Labiau supramonintoj Lenkijoj tarp darbi
ninkų ir amatininkų pradėtas PPS darbas labai 
greit sukūrė stiprų socialistinį sąjūdį. Tais pa
čiais 1893 metais PPS organizavo darbą ir Vil
niuje. PPS darbui Vilniuje paruošė dirvą jau* 1890 
metais čia veikę du studentai: Bronislovas Urbo
navičius ir L. Michalovskis, miręs tremty 1899 m. 
Vilnių pastoviai lankė ir Juozas Pilsudskis — visi 
trys gimę Lietuvoje.

Reikia pasakyti, kad Vilniuje PPS ne tik 
savojo čia darbo pradžioje, bet ir vėlesniais lai
kais rūpinosi sau simpatijų laimėti daugiau inte
ligentų tarpe, kaip darbininkuose. Apie priežas
tis teks vėliau kalbėti. Tuo tarpu Vilnius dėl PPS 
buvo ir tuo įdomus, kad per jį Lenkijon iš už
sienio ėjo nelegalioji jos literatūra, — buvo geras 
tranzitinis punktas.

LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ PAR
TIJOS KŪRIMO RUOŠA

189z in-Vu pabaigoje Vilniuje apsigyveno Al
fonsas Moravski? — bent kiek niūrus, savyje už
sidaręs, kiek pero :tai atsargus jaunikaitis. Dėl tų 
savo būdo savybių jis vėliau gavo Zuikio slapy

vardį. Bet, kam teko jį arčiau pažinti, greitai aiš
kėjo, kad ką tik baigęs vidurinę mokyklą A. Mo- 
ravskis buvo jau daug skaitęs, daug ką pergalvo
jęs ir jau nusistatęs socialistas. Dėl to ir apsigy
veno Vilniuje, kad pradėtų dirbti tarp darbininkų.

Moravskis nebuvo žmogus, kuris savo entu
ziazmu mokėtų uždegti ir kitus. Bet, ką jis aiš
kino kitiems, tuo ir pats buvo nuoširdžiai įsitiki
nęs ir veikė klausytoją. Pradėjęs dirbti darbinin
kų kuopelėse, A. Moravskis dėstė jiems apie ka
pitalistini ūkį, dirbančiųjų jame padėtį, apie jau 
paplitusį darbininkų sąjūdį, jo uždavinius bei sie
kimus; apie politinės kovos būtinumą. Žingsnis 
po žingsnio savo klausytojams atskleisdamas nau
jo sietino gyvenimo vaizdą, jis juos laimėdavo iš
tikimais geresnės ateities kovotojais. Tuomet ir 
A. Moravskio tartum niūriose akyse sužibdavo 
pagaunanti ugnelė.

1893 metų rudenį Vilniun atvyko Moravskio 
kviečiamas dr. Andrius Domaševičius. A. Doma
ševičius, jaunas gydytojas, taip pat buvo pane
vėžietis, gimęs Panevėžyje 1865 metais lapkričio 
mėn. 29 dieną ir 1884 metais baigęs Šiaulių gim
naziją. Medicinos mokslus jis ėjo Kievo universi
tete ir juos pabaigė 1890 metais. Trejus metus to
bulinosi pasirinktoje specialybėje klinikose Pe
terburge, ir, nors jam buvo pasiūlyta pasilikti 
prie klinikos instituto gydytojams ‘ specializuoti, 
dr. A. Domaševičius grįžo Lietuvon ir apsigyvenu 
Vilniuje. Jo tėvas buvo teismo tarnautojas, o jo 
protėvius mini H. Sienkievičius savo romane 

“Tvanas”: dar šešioliktame 
vičiai kupstais gyvenę apie Upytę ir buvę šau
nūs medžiotojai.

A Domaševičius pradžioje taip pat mažai mo
kėjo lietuviškai. Kažkoks Sulkievičius, Lietuvos 
totorius ir PPS žmogus, tarnavęs tais metais Vir
balio muitinėje ir gabenęs savo partijai nelegalią 
literatūrą, taip A. Domaševičių apibūdino dr. K. 
Griniaus žodžiais (jo atsiminimų 141 psl.): “Dai
lus. kaip lėlė, bet turi ožį — užsispyrėlis. Dažnai 
darosi nesukalbamas karštuolis. Veikėjas, orga
nizatorius — menkas; nepastovus, ekscentriškas 
žmogus”. Sulkievičius, kaip ir J. Pilsudskis, ne
pakentė ‘lietuviškųjų socialdemokratų” ir, žvai
rai Į juos žiūrėdamas, juos šališkai vertino. Jau
nas, simpatingas, linksmo būdo gydytojas, mokąs 
prie kiekvieno prieiti, A. Domaševičius greit pasi
darė laukiamas svečias Vilniaus lenkų visuome
nėje, lengvai Įgijo simpatijų jaunimo tarpe, iš 
rinktinių sudarė kuopeles ir jų narius pradėjo 
ruošti darbui darbininkų tarpe. Tai buvo pradžia. 
Kuo A. Domaševičius tikrai pasižymėjo, tai vi
suomet gyva iniciatyva, entuziazmu darbe, mo
kėjimu pasirinkti žmones, “ožišku” užsispyrimu 
ginti savo nuomonę ir vykdyti pasiimtąjį užda
vinį. Buvo nuoširdžiai atsidavęs darbininkų rei
kalams ir mylėjo savąjį kraštą. v-

Bus ne pro šalį pavaizduoti tą aplinką, ku
rioje A .Domaševičiui ir A Moravskiui teko pra
dėti darbą. Savo straipsnyje “Kultūros” 1931 m. 
4-6 numeriuose “Lietuvos darbininkų judėjimo 

šimtmetyje Domaše- ‘istorija sąryšyje su Lietuvos valstybės atgimimo 
’judėjimu” A. Moravskis taip rašo apie tuome
tini Vilnių:

“Vilnius ir apskritai visa Lietuva tuomet bu
vo tikras užkampis, palyginus su rusų ir lenkų 
centrais. Čia dar buvo jaučiama Muravjovo Kori
ko laikų atmosfera. Čia dar drebėta prieš kiek
vieną fanatišką gubernatorių, policmeisterį ar 
ispravniką. Čia dar nebuvo universiteto, savos 
studentijos, to drąsios ir ryžtingos jaunuomenės 
žiedo; nebuvo populiarių visuomeninių Įstaigų, 
leidinių, mėgiamų laikraščių”.

“0 tuo tarpu ir čia kai kur jau buvo jaučia- 
. ma, kad rusų despotizmas, žiaurus carizmas ne
leidžia vietos gyvenimui normaliai ir natūraliai 
plėstis, kliudo vietinių gyventojų gerovei augti; 
kad atėjūnų, pavergėjų, rusifikatorių elementas 
yra svetimas ir priešingas vietos gyvenimui, vie
tos reikalams. Anksčiau ar vėliau turės kaip nors 
pasikeisti valstybinės ir visuomeninės sąlygos ir 
prisitaikyti prie vietos gyvenimo reikalų”.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITYTI DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS"
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ŠVENTO RASTO 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

Vienok katalikų pogrindžio 
nusinstatymas neia vienalytis.

o o Utt v DARG1S 
avnv-OJA, It CHIBUAGAS 

kitnlke* 
Medici dflrektoriiH

« Uenbeim Pd. H.
ATaANTXXS* X. 4? darbo dienomta 

kaa intra Mtadieai 8—3 
T*l,t 562 27V arte 562-27??

RELIGIJOS VAIDMUO LIETU
VOS LAISVĖS KOVOJE

TEL. 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Atkelta iš 4 psl.priai rišasi su tautine rezistencija ir rodo didelį atspaiaimą vykdomai sovietizacijai ir rusifikacijai. Lietuvių katalikų pogrindžio spauda taip apibūdina susidariusią padėtį: “Didelės Lietuvos jaunimo dalies būsena tokia: krikščioniškas tikėjimas sugriautas, bet ateizmas neprigijęs- Tačiau ir tarp tokio jaunimo yra gyvos patriotinės nuotaikos. Studentai domisi Lietu- i vos istorija,, tačiau nepajėgia į*
DR FRANK pi FCK A QI VertUltl reikšmės

rivAlAlk x LoLL/lkA& lietuvių tautos praeičiai, dabar- 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

čiai ir ateičiai. Daugelį jų būtų nesunku laimėti Dievui, jei tik gautų religinių žinių-’ (LKB Kronika No. 36. 1979 m.).Katalikų pogrindis, gindamas religines pozicijas, deda pastangas sujungti savo siekius su lie- 
Dr. LEONAS SEIBUTIS tuvių tautos išlikimo ir laisvės

J

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos talaL: 448-5545

kovomis, nes jų giliu įsitikinimu tik religija gali suteikti tautai dvasines ir moralines jėgas ištverti ir kovą laimėti, šį bendrą katalikų įsitikinimą patvirtina tautinės krypties pogrindžio “Aušra”: “Šiame . laikotarpyje didžiausią kliūtį lietuvių nutautinimui sudaro katalikų tikėjimas ir tautinis ^solidarumas” (Aušra Nr. 52, 1979).

“Dievas ir Tėvynė” tebeveda atkaktą kovą prieš pačią komunistinę sistemą, jos ideologiją ir krašto okupaciją. LKB Kroni- j ką ir kiti katalikiški saviiaidos i leidiniai stengusi įsitvirtnt le-1 galumo rėmuose, prvengia t e- į sioginės kovos prieš sovietinę santvarką, o visą priešpuolį nu- į kreipia prieš a eizmą ir pasisa- ‘ ko už religinės laisvės įgyven-. dinima, pris b i kali t sov etinės . konstituci os. žmogaus teis’ų deklaracijos ir Helsinkio nutarimų po kuriais yra padėti ir Sovie- ‘ 4u Są;uncos parašai.Lietuvos kataliku pogrindžio veiklą dar komplikuoja Vatikano Rytu politika, pagal kurią, R. Katalikų Bažnyčiai ats:sakius nUo kovos prieš komunizmą, bandoma surasti koegzistencijos galimumus su sovietine santvarka. Pradžioje LKB Kronika buvo griežtai pasmerkusi Vatikano Rytų politiką, bet su laiku, matomai, prisiderino prie jos siekių ir nutolo nuo tiesioginės kovos už Lietuvos* laisvę ar bent už visų žmonių teisių ir laisvių praplėtimą.Dėl tokio nusistatymo kairiojoje pogrindžio spaudoje pasireiškė nepasitenkinimas lietuvių katalikų užimta pozicija, nes. kovodami vien už savo Bažnyčios religines laisves, jie netiesioginiai išsijungia iš bendros kovos lauko. Todėl netgi tautinė “Aušra”, pradžioje rėmusi ka-. talikybę kaip būtiną Lietuvos I laisvės kovos sąlygą, vėlesniojo laidoje pasisako už Bažnyčios atskyrimą nuo valstybės ateities Lietuvoje, nes to reikalauja de-. mokrątijos principai. Ten skai-j tome: “Bažnyčia turės būti atskirta nuo valstybės. Po Pirmojo Pasaulinio karo didžioji Lietuves gyventojų dalis buvo religinga. Bažnyčios įtaka tautiniam

Laidotuvių Direktoriai
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gyvenimui buvo didelė. Tuo ką jūsų kovai turi religija?” bu- ; tarpu, praslinkus keliems So- vo disidentų atsakyta: “Religi-, vietų gyvenimo dešimtmečiams, ja, be abejo, gina mūsų tautą stipri ateistinė propaganda pa- ir didina jos atsparumą, tačiau . veikė tautą, todėl reikalauti vaikų krikšto ar priverstino mokyklose tikybos mokymo, bažny čios’e tuokti, mokrątijos.i No. 14). būtų priešinga de- princįpams” (Auš-
pareiškimu "Aušra

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Pel 226-1344

Mažeika & Evans

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

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDtlAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

pulti ji nesugeba, nevaidina ofen i zyvinio vaidmenio. O tam, kad nugalėti ar bent apsiginti reikalinga aktyvi puolamoji jėga”.Toliau į klausimą: “Reiškia, i jūs nesutariate Lu katalikiško.; pasipriešinimo aktyvistais?”, buvo atsakyta: “Didelių prieštara- - vimų nėra. Katalikiškoji opozi-; cija mano, jog tik religija gali h išgelbėti mūsų tautą nuo suny-j. kimo. Todėl visas jos dėmesys , sutelktas ties religine laisve. > Mūsų supratimu, svarbiausios ‘ = Lietuvos problemos yra tautinio pobūdžio. Ir net pilnos religinės laisvės suteikimas dar, toli gražu, tų problemų neišspręstų”.(Bus daugiau)

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927*1741 —1742i uo savo neatsisako nuo katalikų religijos ’ reikšmės dabartyje ir ateityje, kovojant prieš neigiamą komunizmo dvasinę įtaką ir atstatant krikščioniškos moralės principus, bet aiškiai pasisako prieš politinę katalikybę, žinomą nepriklausomybės. metais klerikalizmo vardu.Dar toliau ir kritiškiau tuo klausimu pasisako liberalinė ir kairioji pogrindžio spauda. Deja, jos leidiniai retai tepasiekia Vakarus. Iš pasikalbėjimų lietuviu disidentu su Vakaru korės pondentais atsiskleidė jų pažiūra į religijos rėikšmę Lietuvos laisvės kovoje, tilpusio pogrindžio “Perspektyvoje” No. 9, 1979 m.Į paklausimą: “O kokią jta-

PERKRAUSTYMA1

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Preserving food at home is more popular than ever. everyon£ 
RELISHES THE GOODNESS ANO FLAVOR OP HOME GROWN FOODS; NOW 
PREPARE SEVERAL FRESH FRUITS AND VEGETABLES WITH YOUR 

, MICROWAVE OVEN FOR LATER USE WHILE THESE FOODS ARE AT 
’THEIR FLAVOR BEST ANO SEASONALLY LOW IN COST. . . .
’ Whether ax experienced cookor 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...

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINIAikštės automobiliams pastatysi
The Microwave Cookbook

Preserving Food The Easy Way £

Palaidotas Teles
foras Brazis

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AMBULANSO 
patarnavimas
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KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

į 
fiChiearoa

Lietuvių

L&idotūvią

Direktorių

Asociacijos

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Mirė birželio 22 dieną, sulaukęs 95 metų amžiaus. Amerikoje išgyveno 72 metus; Paliko žmona Josephine, sunirs Algis, duktė Olga, anūkai, proanūkai ir kiti giminės.Kūnas buvo pašarvotas D. * Petkaus koplyčioje. Birželio • 25 d. vakare Operos choras sugiedojo Requiem, Tėve Mūsų, ’ Marija, Marija. Maldas sukalbę-i jo kan. V. Zakarauskas. Buvo ; pilna salė. Sienos išpuoštos gėlėmis ir šv. Mišių pranešimais.Birželio 26 d. 9:30 vai. ryto klebonas A. Zakarauskas sukalbėjo maldas. Palydėjome į Švč. į M. Marijos Gimime’ parapijos į bažnyčią Marquette Parke. Mi-į| šias atnašavo kieb. A. Zakaraiis- I kas ir pasakė prasmingą pa-!| mokslą. Apsisveikino ir šeimos j | nariams reiškė užuojautą. Mišių auką sesė sūnus Algis su žmona. Daug ėjo prie šv. Komunijos.šv. M šių metu giedojo J. Vaz- nelis. Vargonais grojo muzikas A. Kalvaitis.Į kapines palydėjo’ 62 mašinos. Kapinėse maldas sukalbėjo kan. V. Zakarauskas. Bažnyčioje, kapinėse bei restorane dalyvavo ir kun. Vaškas.Kapinėse sugiedojome Marija,

LEMON PEACH PRESERVES 
2 LEMONS; QUARTERED ARD SEEDED- 
12 PEACHES. PEELED ANO FINELY DICED • 
•6 CUPS SUGAR • 1 BOTTLE (6 OZ.) 
LIQUID PECTIN’.
1. PUREE LEMONS. MIX PUREED LEMONS 

WITH PEACHES AND SUGAR IN 4QT. 
CASSEROLE.

2. MICROWAVE 35-40MINUTES ON HIGH, 
OR UNTIL BUBBLY, STIR OCCASIONALLY. 
IF BOILING OCCURS, REDUCE POWER ID 
SIMMER OR HALF POWER LAST 5-10 
MINUTES OF COCKING. STIR IN PECTIN.

5.COOL; FILL GLASS JARS AND COYER. 
PRESERVES WILL KEEP 4 MONTHS RE
FRIGERATED. MAKES 3 GTS. PRESERVES. ? 
USE TO GLAZE HAM OR SPREAD OVER 
PANCAKES OR WAFFLES.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is WOPA, 

1490 IdL AM.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
FeleL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOODAVE.
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDU ONYTĖ 

Prosramot vedėja
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f. J. RIDIKAS
4354 Bo. HAlJiTMi STKhiET leu XAJU1 7*1311

BUTKUS - VASAITIS
TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4346 So. CALIFORNIA AX’E, TeL: LAfayette 8-357J
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Kasdien nuo pirmadienio iki pent 
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

15 WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
TeleL 778-5874

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
DIENRAŠTI ‘"NAUJIENOS” '

CAPAMEt APPLEEUTTEP 
<$3 12-14 MEDIUM APPLES, COBED AKO QUM- 

ZĮ TEITED-^ CUP APFlE JUICE «1 CUP 
PACKED BROWN SUGAR* 2 CINNAMON 
STICKS • 1>i TEASPOONS GROUND 

>2 CLOVES • >4 TEASPOON ALLSPiCt. 
K. 1-PLACE APPLES IN 2QT CASSEROLE;

COVER.
2.MICROWAVE 12-15 MINUTES ON HIGH 

OR UNTIL TENDER, STIR ONCE. PUT 
'TD THROUGH FINE STRAINER.
(Z 3-MIX PULP WITH REMAINING UlGREDl- 
T3 ENTS IN 2 QT. CASSEROLE.
kS. 4 MICROWAVE 2550 MINUTES ON HIGH 
a UNTIL VERY THICK, STIR OCCASION ALLY 

REMOVE CINU AMON STICKS; POUR INTO 
(į HOT STERILIZED JARS, COOL, COVER.

APPLE SUTTER KEEPS 4 MONTHS 
CL REFRIGERATED. MAKES 2 CU®S-

BABY CAPPOT PiCKLES •
2 lbs. Baby carrotscup water. . 
2 MEDIUM ONIONS, SLICED* 2 CINNAMON 
STICKS* 16 WHOLE CLOVE5-3 CUPS SUGAR 
•2CUPS VINEGAR* 1CUP WATER.
1. CLEAN CARROTS. PLACE IN 2 QT. 1 

CASSEROLE; ADD WATER, COVER.
2. MICROWAVE 10-12 MINUTES ON HIGH 

OR UNTIL TENDER, STIRRING ONCE 
DURING LAST HALF OF COOKING. DRAIN. 
DIVIDE CARROTS, ONIONS, CINNAMON 
STICKS ANO CLOVES INTO TWO 1 QT. JARS.

3. COMBINE REMAINING INGREDIENTS
IN 2 QT. CASSEROLE. , ,

4. MICROWAVE 4 MlNtfTES ON HJ$H. SIM. 
CONTINUE COOKING 4TO5-MINUTES ON 
HIGH OR UNTIL BOILING. POUR-WTURE 
OVER CARROTS WHILE HOT. COOL; i 
COVER AND REFRIGERATE AT LEAST 
24 HOURS BEFGRG SERVING. CARR0T3 
WILL KEEP UP TO 2 MONTHS RE* Afa 
FRIGERATED. NUKES 2 QT5. WJ

Marija, vadovaujant J.Vazneliui.
\7icilv rl i c? nnVvmfA «Visus dalyvius pakvietė į mo

dernų restoraną prie 106-tos 
gatvės j vakarus.

2 vai., pasivaišinę pietumis, pa
dėkoję, išsiskirstėme.

Telesforai, tebūna Tau lengva 
ši svetinga žemė.

, K. Vytis
r ' ' <| ^v4 J)

< “f

— Šokėja Galina Chursina ga
vo reikalingus leidimus iš Tur
kijos skristi į Ameriką.

PtkKiTi M V TAUPYMO BONUS

GEORGE F. RUDJHNAS
331$ fie. LJTUANICA AVĖ. Tel: YArds 7*1138 -1131.
— . ...........................- III II • -------------------- - - .......... . . ... - -_____________________

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZį

2424 5VEST 69th STREET REpublic 7*1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo® HilU, HL >74*4411

ltPHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 Sa LITUAMCA A VE. TeL: YArdj 7*3401

mOWBi mb
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Illincis-Indianos apygardas \ \ 
člai liepos 1 d. Vyčių salė Į t 
r. ngė tradicinę gegužinę. I 
gerai išreklamuota.

Liepos 1 d. 12 vai. p \l j

dengti, salė išpuoštu 
šviesta. Personalas
vielas: vieni renka pinigus

Aldermanas Frank Brady

v : kai sproginėjo ligi vi-
K. Paulius

Vyčiu piknikas 
s-- virtuvėje.

Seimininkai, berods 
•azis, V. Samaška, Ir.: 
kiti valdybes nariai, 
valandą. Jau buvo 

re tėję. Reikia many 
jai šoko iki vėlumos. ■ 

», bet matėsi ir pa- * 
publikoje, jaunosios į

įspūdis, kad vi
riais Vyčių piknikas 
minios vaišės patiko. į 

buvo maloni atgaiva. Už 1 
.ame dėkingi vado-

bare ir virtuvėje, 
kainoraštis; tik i 
tau patarnautojom 
pagamintą maistą, čia pa! 
ir kiti skanėstai.

Apie 2 vai. salė jau prig: 
pilna publikos. Kadangi 
12 vai. lynojo, tai kieman 
lūs, kėdes išnešiojo apie 2

Išsirikiavo eilės prie p'clų 
lo ir dar eilė prie baro. Vyi 
draugai dovanojo vertingų L 
tų, taįįr.prie loterijos eilutė i 
sibaigoI-HRmai Rudžiai pado'vano
jo nėr televizorių, J. ILukštis 
— Tinjex laikrodį. Malėsi ir kitu j 
vertinau dovanu.

Svečiai, pasivaišinę, panor 
šokti. Grojo p. Kivėno orkestrą 
Atrodei, per maža šeiriams 
tos, nes atsirado daug šokri 
rinčių.^

Buvo preniijuomi šokėjai, 
rods, trys poros gavo kiekviena 
po‘ boiiką šampano.

Vienui kitur užtraukė ii (Li-, festivalis įvyks liepos 17-19 die
nelę. . . . TT ri . . V- .

Šokių pertraukų metu skelbė į r0po 
loterijos laimikius.

Man. patinka pas Vyuiuc, ies 
čia graži darbo padala, draugi il
gumas, susiklausymas, žiūrėk, 
jau kitas personalas bare, prie

no

į! uvių Paštininkų Sąjun- 
gegminė įvyks, liepos 19 d. 

Lietuvos Vyčių salėje Hr sode
lyje. Iitigpiilčio 2 d. ten-bus Bir- 
'ėnų klubo gegužinė. •'

>

— BALFo Chicagos apskrities 
ir skyrių tradicinė gegužinė bei 
pobūvis įvyks liepos 26 dieną 
Jaunimo centre.

— Detroito Pavergtu Tautu

j numis Hari plazoje. Ruošia Det- 
____ > Lie tuvių ‘Organizacijų

ES

MEET THE CHALLENGE!

— Antanas Adomėnas iš Mar
quette Parko pakviestas Sanda
ros angliško skvriaus redakto- 

I ritini. Jis ruošiasi, istorijos do‘k- 
I torai ui Čikagos universitete.

— Vakarų Kanados lietuvių 
jaunimo stovykla įvyks'rugpiū- 
ėio 16-23 dienomis Oak Point 
(tarp Edmcntono ir Kalgarid). 
Kreiptis: Rita Rudaitytė, 22 
Kenneth Avenue, Toronto, Ont., 
M6P 1119, lei. (116) 763/2136.

--- Inž. dr. Jurgis Paulikas yra 
Aerospace bendrovės tolimųjų 
erdvių laboratorijų direktorius

ŠEŠTADIENI VISI LIETUVIAI
I MARQUETTE PARKA

Chicagos miesto taryba priėmė šią

REZOLIUCIJĄ

Chicagos burmistre ir Chicagos miesto štabas, susirinkęs 
1981 m. gegužės 29 d. savo posėdžiui, nubalsavo ir patvirtino, 
kad š.m. liepos mėn. 11 ir 12 dienos yra skiriamos pagerbti 
virš 125,000 lietuvių, Amerikos piliečių, jų kultūrą bei papro
čius ir toje rezoliucijoje tos dvi dienos pavadintos “LIETU
VIŲ DIENOMIS CHICAGOJE’’ ir kad jie visi jungiasi kartu 
su miesto gyventojais, pagerbdami lietuvius gyventojus Chi- 
cagoje.

Ta proga liepc’s 11 dieną, tarp Artesian ir Washtenaw 
gatvių, Lithuanian Plaza Court (96-oje gatvėje) nuo 11 vai. 
ryto iki 11 vai. vakaro įvyks FESTIVALIS. Šiam projektui 
atsakingai eis-pareigas komiteto koordinatoriai, tai sen. Frank 
D. Savickas, kun. Antanas Zakarauskas, aid. Frank Brady, 
Zigmas Mikužis, Aldona Palukaitienė ir daugelis kitų garbin- 
gų-darbščių apylinkės vadovų.

Aid. Frank Brady

suvažiavimo kai-

SUMAŽĖJO HARRIS 
TRANSAKCIJOS

Anglijos-Britani- 
klubas š. m. lie-

PREZIDENTAS REAGANAS 
RUOŠIASI RINKIMAMS

' — Metinis Amerikos Lietuvių
; suvažiavimas šaukia-.

CIURICHAS. Šveicarija. — Iš
tisas dvi savaites JAV doleris vi
są laiką brango, b praeitą tre
čiadienį aukso unciją buvo gali-

DOLERIS GEROKAI 
PABRANGO

i

ą

F SERVE WITH PRIDE IN! 
THE NATIONAL GUARD'

1 I

Los Angeles, Calif. Jo studija Tarybos
apie saulės audras ir saulės vė-; nias spalio 17 d. Chicago j e,-Tau- 
jus išspausdinta naujai išėjusia- j ijniuose Namuose. Pradedama 
me Smithsonian instituto leidiny j jįam suvažiavimui ruoštis. Ja- 
bire of Life su spalvotomis me dalyvaus ALTo valdyba, at- 

iliustracijomis. stovai iš skyrių ir svečiai.
— Lietuvos Vyčių suvažiavi-

- mas įvyks šių metų rugpjūčio’ 
19-23 dienomis Scrantono uni-

■ versitete. Vladas Šakalys sutiko 
būti vienas to 
betoj ų.

— Chicagos
nijos Lietuvių
pcfs 12 d. ruošia pikniką — su
buvimą Vyčių salėje. Pradžia 
12 vai. Bus šokiai, pietūs, baras 
ir laimėjimai. Klubo V-ba (Pr.)

T GOLD 
Heckchains 

and Bracelets
/ Earrings, Charms,!

Religious Medals s

INSTANT
CASH

©OLD

Hong Konge už aukso unciją bu
vo salima gauti net $840. Keli 
pirkliai, norėdami pasipinigauti, 
sukišo visus savo dolerius už 
auksą. Jie manė, kad auksas dar 
labiau pabrangs, ir jie gerokai 
pasipinigaus. Bet viskas išijo 
atvirkščiai — aukso kaina pra- ) 
dėjo kristi ir nuo to laiko neat- j 
sigavo. Per paskutines dvi savai- I 
tęs tarptautinėj rinkoj prikliai ’ 
daugiau dėmesio kreipė į dole-į 
rių gaudymą.

— Gen. Mošė Dajanas tikėjosi 
gauti daug, labai daug balsų, 
bet jam teko nusivilti, kai žydai 
mažai tekreipė į jj dėmesio. Sa
koma, kad jis labai pavydi Si
monui Peresui, laimėjusiam 47 
atstovus Izraelio parlamente. 
Dajanas prisidės prie M. Begi
ni daromos koalicijos.

REAL ESTATE
— F«rd«vlm<H Hamtl, 1^*4 — Parda<hn^S

MAL ESTATE FOR SALS . J HEAL ESTATE FOR SALt

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
/ PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ?

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

Atsiusta paminėti
o AIDAI, kultūros žurnalas 

nr. 3, išeina kas du mėnesiai, lei-
* džia Tėvai Pranciškonai, vyr. re
daktorius kun. dr. Leonardas^ 
Andriekus. šiame numeryje ra
šo Rimvydas šaulys, Kazys Bra- 
dūnas, Antanas Maceina, Vincas ojmiL

{Natkevičius, Kazimieras Bana
nas, dr. Juozas Meškauskas ir 
kiti. Gausi kultūrinio gyvenimo 
kronika ir knygų apžvalga. Kai
nuoja metams $15, atskiras nu
meris $2.50. Adresas: Aidai, i 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207.

CHICAGO, Ill. — Prezidentas 
Reaganas, antradienio vakarą 
kalbėdamas McCormick salėje, 
pranešė, kad jis paskyrė pirmąją 
moterį į Aukščiausiąjį teismą, j

Iki šio meto Aukščiausiojo 
teismo nariais buvo skiriami tik
tai gerai patyrę’ teisininkai, bet 
prezidentas parinko konserva
tyvių pažiūrų moteriške, kuri 
padės Aukščiausiajam teismui t 
aptvarkyti įstatymus, skyrybų 
reikalus ir kt.

Demokratai tvirtina, kad preži ; 
Reaganas, paskirdamas mote
riškę į Aukščiausiąjį teismą, [ 
ruošiasi rinkimams, kurie 
bus labai sunkūs.-

Harris bankas paskelbė, kad 
transakcijos pirmąjį šių metų 
pusmetį sumažėjo 18%<Ųarba 
$11.8 milijono. Ypač nuostolin
gas antrasis metų ketvirtis, ku
riame vertybės popierių transak- j ma nupirkti už $400. 
čijos sumažėjo net 40 nuoš. Pernai buvo Jąikotarpis, kai

a
BUTŲ NUOMAVIMAS

KAM-V PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 
• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

JISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

73-čios ir_ Richmond 6 kamb. (3 mie
gami), mūrinis, garažas, šildymas ga- 
zu. Didelis ir gražus kiemas. $48,000.

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie- 
, mūrinis. 2 mašinų garažas.

$51,500.

59-tos ir Pulaski 3 butų apynaujis 
mūrinis, modernus. Šildymas gazu. 
Geros nuomos.

62-ros ir Artesian 4 butų mūrinis. 
S10,000 pajamų. Kaina $75,000.

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $15,000. Savininkas 
duoda paskolą iš 12%.

i

%

( X

ELEKTROS ĮRENGIMAI ~ 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

MiSCbLUANbOWO
Įvairūs Daiyksl

SEWER AND 
PLUMBING 

©
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.

If not open — no charge, 
e

CALL 656-8387

Į Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
1 butų, pajamos virš S33,000. Savininko 
‘ paskola rimtam pirkėjui.

1

I

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878

DĖMESIO . ?'• 
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS? 
4645 So. ASHLAND AVĖ.

TeL 523-8775 t

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita - 

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenut 

Tel. 776-8505

T & F SEWERAGE & PLUMB- ^iatoriaL 
ING. Rod any drain line for $25.
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 1 

and basements.
523-1962

■3 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra-

1, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

; 3 4 butu mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700. 1

DON'T READ THIS!!
unless you want the finest in pro
fessional carpet cleaning, for your 

home or office.
Clip this ad for a 30% discount.

Special rates on vacant premises 
and 24 hr. service.

296-7800
PRESTIGE HOME SERVICE

i , , _
Į į Statybai gražus sklypas 
j Marquette Parke.

J 
t

VALDIS REALTY
2614 W. 69th St.

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

BLS SERVICE
jam For following correctional cen

ters: Graham Center, Hillsboro, 
Ill., 488-1527 or 928^9024; Vien- 

' na Center, 373-8241 or 928-9021 
Smitty's Bus Service

Prašom palikti savo telefono nu- 
merį automatiniame aparate.

COMBINATION
SCRUB AND STEAM 

First room $25 Any room aHer $15. 
You may find cheaper but 

ar they professional?
Call 520-0840

THE PROFESSIONALS

BY OWNER, brick, full base
ment. 114 car garage, side drive. 
Central air, plus added fan. 
St. Bede 4 Ford City area. Near 
schools. Low 50’s.

585-2979

i ' ■ * Y

ENERGY
WISE

PARDUODAMAS trijų miegamų 
padidinamas namas rūsyje ir pa
stogėje, greta didelis sklypas, 
pusė bloko nuo Archer Avenue.

Telefonuoti -847-2637
tiktai po 5:30 vai. p.p.

Dengiame ir taisome visų ra-, 
šių stogiiS; Už darbą garan-. 
tuojamėir esame apdrausti'.
į ARVYDAS KiELA 
.'"6557 S.Tahnan Avęnuą .;
. Čhfccągą/ Jb 60629 
434-9655ar737-l 717 
;•>- v > z .4 ■ • • . c-/

Laikrodžiai ir branysnybėa
Pp-Havi-mn* Taisymu 
2545 West 59fh Strort 
Trt. REpublIc 7-1941

Ęj

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer A venų*  J

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5930 5

tJL ŠIMKUS

Hctary Public
INCOME TAX SERV1C1

4259 S. Maplewood- Tol. 254-74541
Toip pot daromi vertimo!, ciminlų 5 
iškviotimal, pildomi pilietybė* pro- Į 

žyma i Ir kitoki blankai. J

HOM EOWNERS POLICY
F. ZapGlis, Ajen< x- 
1208W. 95th St 
Ever®. Park, 111. 
40642, - 42*-^54 C

ffiate farm F we and Cayaffy Co^p^any

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

MOBILE MECHANIC 
SPECIALIST 

Full Automobile Repair 
Parts and Labor Guaranteed. 

Done at Your Location 
24 Hour Phone 

272-6300

Advokatai 
GINTARAS P. CEPXNAS

Darbo valandos: nuo 9 vat ryt*, 
iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

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

TU. 776-5162 arba 775-5161 
2649 Wert 63rd Street 

Chie*go, DU. 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to* 

arba pagal susitarimą- 
Telefonuoti 778-8000

LWt u»e Of dirrasher 
to once a day, after th* 
evening toeal, and cut 
•excessive use of water 
and electricity.
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New or Used or 
Old Broken Jewelry 

y Watches, Bracelets 
Pins, Rings,

Class Rings, Dental Gold ... Any Karat
Turn It Info CASH!

Dig Out Your Old Treasures — 
Put The Money In The Bank & Draw Interest.

WE PAY THE HIGHEST PRICES 1 
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

SUSIVIENIJLMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra /seniausia, didžiausia ir turtingiausia lieti-viu fraternaliuė or- 

ganiLacija. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinių/ darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo« 
darbus dirba. j . _ .

SLA — išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILU ONUS doleri! 
ipdraudų savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

apdraudžia pigia terminuota apdraudi: už 
apdraudo® sumą temoka tik $3.00 metam*.

vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitėa 
apylinkės SLA kuopu veikėjus Jie Jum* 
pagelbės i SLA įsirašyti.

^LA — vaikiui 
$1,000

SLA —kuopxj 
1 navo 
mielai

Galite kreipti* ir tfental 1 SLA Centre

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

M7 W. X±k S*.
Trt (111) M3-tt1t

Beginąs davė dvi savaites 
sirijiečiams ršvežti atomines ra
ketas iš Libano. Nutarimą pada
rė Beginąs pats vienas.




