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GVATEMALOJE APRIMO VISOS KARO JĖGOS
- VLIKAS SU FRONTININKAIS NESU 
SITARĖ, - PAREIŠKĖ DR. BOBELIS
— šių metų kovo 23 dieną Bobelis prriįė ją patikslinti,; ką 

Naujienos paskelbė, kad VLIKė Naujienos noriai ir daro, 
padarytos didelės pakaitos, kad ' — ’ - --------------
VLIKas jau" nuo gruodžio 12 d. 
susitarė su frontininkais. Turiu 
pasakyti, kad VLIKas yra pasi- 
■ryžęs tartis su bet kuria politine 
lietuviška grupe; • kuri siekia 
Lietuvos n e p r i k 1 aųsomybės. 
VLIKas yrą pasiruošęs tartis ir 
sų frdntininkaiš, bet nei gruo
džio 12 dieną, nei po tos dienos 
VLIKo -vadovybė su frontinin
kais nesitarė ir nesusitarė, — 
telefonu, pareiškė dr. Bobelis. 
Paskelbta žinia, kad VLIKo val
dyba susitarė, su frontininkais

' neąįi tinką tikrenybėj. -^£.4
—Noriu pasinaudoti šią proga 

ir- pasakyti;- kad - VLIKo pirmi“ 
ninkas turi laisvas, rankas ir 
laisvai tariasi su bėt kuria lietu
višką politine grūpė ir šų paski
rais vienos ar kitus grupės, at
stovais. Esu' atsakingas VLIKo 
tarybai, bet turiu, Jajsv’ąs rankas 
tartis su' be^ kuria lĮetuvjB ne-

GAZOJE NUŠAUTAS i 
IZRAELIO KARYS '

NABLUS. — Izraelio karinės 
jėgos atgabeno lankus j okupuo
tos srities strategines vietas ir 
pastatė sargybas, šeštadienį 
strateginius punktus saugojo pa
prasti kareiviai, o dabartiniu 
metu visų didesnių miestelių 
strateginius punktus jau saugo 
lengvieji-tankai.

Ketvirtadienį Gazos, srityje 
įvyko susikirtimas tarp Izraelio' 
karių ir palestiniečių. Pradžioje 
pasikeista j.ąširiąis žodžiais', -vė
liau darban - paleisti akmenys, 
o kai Izraelio .kareiviai paleido 
kelis šūvius,'tai ir į juos buvo 

• paleista-gyanata, Vienas Izraelio.; 
karys buvo -nušautas. Buvo su
žeisti ’kitį. trys Izraelio kariai,’ 
buvę toj pačioj mašinoj su ser-

. tinę grupe; y' ė*..' 

; - u_ -§ia proga "noriu pasakyti, 
■kad visai, laisvai tariausi su dr. 
Potauv " KriVičkp' .tarptautinės 
teisės-' .spęc’ialistų, . kelia metus 
vadovavusniįVyriaušio’ ^Lietuvos 
IšląisVinTniąKpmUttp' žmogaus 
Teisių Krivickas
jau "yrą dalyVąv^'feH^ė VLI- 
Kal sėiniųčgė)'feį-‘* aiškibel dr.' K. į 
Bobelis.. V 7 ?.

' ’ T ■ *>'.»** * -t

,. Drx: D&ną Krivicką . pažįstu
- istjsiia.d^iWm^ras^u. juo 'vi-1 

v sąlaikąbendradarbiavome.žmo
gaus Teisių srityje, su juo -lais
vai .daromės .rin įšilai fcfrėm- .darbą 
pagilinti,.. Dr< KHvfckasl s'ūĮiko 
būti - YLlko. pirminuiko pava
duotoju, '|Rt* VEIKSI'.pjrmffiĮnkii 
esu ■ aš, tas pareigas'.ir toliau 
eisiu. Noriu pabrėžti, kad dr. 
Domas: Krivickas (ne Kazys, 
kaip Naujienose parašyta), nie
kad frontininku nėra buvęs ir 
jų idėjoms pritaręs. Dr. Krivic
kas, j eigų''norės, tai pats galės 
Naujienoms papasakoti, bet aš 
tiktai noriu pasakyti, kad jis 
tikrai nėra frontininkas ir VLI- 
Ko įstaigai Washingtone nėra 
jokio.pavojaus patekti j fronti
ninkų rankas, — pareiškė dr. 
Kazys Bdbelis, VLIKo pirmi
ninkas.

Naujienose paskelbta žinia su
kėlė didelio susidomėjimo. Nau
jienos visą laiką skelbė teisin
gas žinias, bet kovo 23 dieną 
paskelbtoji netiksli, todėl dr. K.
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KALENDORIUS

Kdvo 27;. Jonas Damsk., Rūta, 
Aušrelė, Švėnas/ Bodėją, Jo
varas. • ! * * j '] i ; i

Kovo 28: Jonas Kap., Vygan
tas, Vasaris, Krivūlė, Algamas, 
Bradona, Meldutis. •

Kovo.29: Kirilas Diak^ Ker
nius, Tuklė,’Šikė’ E^iš, Gervė.

Saulė teka 5:43, leidžiasi 6:10.
Oras debesuotas, Šaltas, snie- 

£niriu*(M. », ^,'3 te,w . T ¥ yd- jy Jį.
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Prezidentas fReaganas’ laba- susižavėjo Ijj^ijdsprezidento. 
Perlini žodžiais apie Amerikos vėliavos reikšmę.
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ŽVARBUS liGANAlho
■■ -PRANEŠIMAS

Vladąs -įganai lis, Chicagos 
Lįętmvo^ MūUų Sąjungos Trem
tyje rinktinės- pirmininkas, pra-.- 
neša vltfeb&pkąd šeštadienį visi: 
Lietuvos-š^lių SąjUngos Trem
tyje afitoyai; galės > -dalyvauti i 
šaulių '^įtinųosė. ’^kšlahčiamfe- 
LŠST siLvi|idvime.'-.' : .

B’uvdįjpį^įėistaš'jgąndą^  j kad 
šiame šųyąžižvinie,’ nebus . jięi- 

- džiamaItltžiCkųrieThs ;jša'uiiams< 
. paškelbti^saVb/pranešimu. Lšga- 
įnait’is 'IVirtifta,' jok iai yrą ,ne-’ 
. tiesa. Šiainė suvažiavime turės 
teisę dalyvauti ir paskelbti savo 
veiklos įnešimą ir dr. Marijo
nas šnapštys, X>ŠST Garbės teis
mo pirmininkas, ir šeštadienio 
suvažiavime gėlės dalyvauti dr. 
Vaidievutfe Mantautas, LŠST

.. . ,.

, A. VAISIŪNIENĖS NETEKUS
Mus pasiekė skaudi žinia — svetimų kalbų institutą. Laisvai 

1982 m. ko’vo mėn: 13 d. širdies kalbėjo ir rašė rusų, vokiečių, 
smūgiu v Caracase, Venezueloje, prancūzų, ispanų ir laivių kal- 
mitė plačiai žinoma vįsuomęni- bomis. Išlaikiusi egzaminus, ga- 
ninkė ir žumalstė Aleksandra K'o diplomuotos vertėjos dip

lomą.
Vėliau Ravensburgc studijavo 

ir baigė Prekybos Mokyklą ir 
tuo pačiu- laiku vakarais lankė 
gailestingųjų seserų kursus.. At
vykusi Venezuelon, Caracase, 
dirbo gailestingosios sesers pa
reigose ir buvo pakelta į klini
kos administratorę, šiose tarny
bose išdirbo 22,. melus ir nese
niai buvo pasitraukusi į pensiją.

Visuomeninį darbą pradėjo 
Ravensburge įkurto Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus valdyboje. 
Venezueloje, Caracase aktyviai 
veikė LB Apylinkės valdyboje, 
o vėliau Venezuelos LB Centro 
valdyboje.

Žurnalistini darbą pradėjo 
Lietuvoje 1933-34 metais. Vo
kietijoje paskendusi moksle, 
nuo*, žurnalistikos buvo susilai
kiusi. bet atvykus Venezuelon, 
jos žurnalistiniai gabumai pla
čiai paplito po visą lietuviu išei
siu spaudą. Jos straipsniai daž
nai tilpo Naujienų puslapiuose.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą vyrą dr. Julių Vai- 
siūną, seserį Lietuvoje ir kitas 
gimines. Nemažesniame nuliū
dime paliko plačią lietuvišką 
išeiviją, kuri pasiges jos pla
kančios meile savo tautai šir
dies. ’ V. K.

ninkė ir žurnalstė Aleksandra 
Vaisįūnienė. Velionė gimė 1913 
mėtų gegužės 26 d. Rozalime, 
Panėvėžio apskr. Jos motina 
Emilija -Purvinytė Buvo kilusi 
iš ūkininkų šeimos, tėvas Povi
las Kairys buvo tarnautojas.

Pradžids mokyklą lankė Berk- 
lainių dvare, kurią baigusi* įsto
jo į'Biržų gimnaziją. Atsidūrusi 
Vokietijoje, Hamburge,... baigė 

garbės pirmininkas.
Niekas jiems nedraus suva

žiavime dalyvauti ir padaryti 
apje savo veiklą pranešimus.
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2 — Italy teismas neskyrė Rau
donosios brigados nariams mir
ties bausmės todėl, kad nepa
klausė Maskvds ir nenušovė ge
nerolo James Dozier.

— Roy Jenkins yra pirmas 
britų socialdemokratas išrinktas 
j parlamentą. Darbiečiai prana
šauja, kad jis bus sekantis britų 
premjeras.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $324

UERTINI PABUČIAVO 
AMERIKOS VĖLIAVĄ

WASHINGTON, DC. — 85 
m: tiis einąs Italijos prezidentas 
Sandro Perlini, Baltuose Rū
muose atlikęs Oficialias ceremo
nijas, pagerbė Amerikos vėlia
vą, o vėliau paėmęs vėliavos 
kraštą, priglaudė prie lūpų ir 
pabučiavo.

— Tai yra pati laisviausioji 
pasaulio vėliava; Amerikos vė
liava sujungė visus krašto gy
ventojus Žmogaus teisių ir lais
vės pagrindais... Amerikiečiai 
keiks kartus išlaisvino Europą ir 
išvažiavo, ko negalėtų pasakyti 
kitų tautų atstovai...

Italijos prezidento žodžių 
klausėsi ir pagerbimą stebėjo 
prez. Reaganas iš dešinės ir pre
zidentienė Nancy Reagan iš 
kairės.

Pirmadienį Italijos preziden
tas Pertini rengiasi būti Chica- 
goje, kur miesto savivaldybėje 
jį priims merė Jane Byrne.

NUBAUDĖ GENEROLO 
r . DOZIER GROBIKUS -

VERONA. — Italijos teismas^ 
išnagrinėjęs raudonųjų brigadų 
narius, praeitų imtų gruodžio 
17 dieną iš savo huto pagrobu
sius Amerikos kariuomenės va 
dą, visiems paskyrė ilgų-metų 
bausmes.

Italų teismas Raudonosios bri
gados organizatoriui; 27 m. am
žiaus Antonip. Savasta paskyrė 
16U metų sunkiųjų dariau ka
lėjimo. Savasta būtų . turėjęs: 
gauti didesnę bausmę, bet jis, 
supratęs Raudonosios brigados 
narių daromą-klaidą,, padėjo po 
licijai suimti visus Raudonosios 
brigados narius, siekiančius iki 
200. Didžiausią bausmę gavo 
Cesare di Lenardo — 27 metus 
kalėjimo. Kiti gavo mažesnes 
bausmes ir visi nubaustieji turės 
sumokėti po nuo $80 iki $1,000 
įvairioms teismo išlaidoms pa
dengti.

Gen. Dozier negirdėjo spren
dimo. Jis buvo Baltuose-Rūmuo- 
se, kai ten svečiavosi Italijos pre
zidentas Pertini. -

— Automobilių darbininku 
unijos vadovybė patarė nariams 
patvirtinti trejų metų darbo su
tartį su General Motors bend 
rcfve.

— Įstatymų leidėjams negali 
ma daryti jokių išimčių. Įstato
mai yra visiems lygūs.

— Britai praves parlamento 
rinkimus 1981 metais.

Romoje seniausioji italy arką

GENEROLAS RIOS MONTT TVARKO
VISO KRAŠTO GINKLUOTAS JĖGAS

ĮSIBROVĖLIAI NEGALI JKIvLTI KOJOS 
Į GVATEMALOS PASIENIO ŪKIUS

- ---- GVATEMALA, sostinė.—Gva-
VALDŽIA PALIKS LEšEK 

VALENSĄ RAMYBĖJE

VARŠUVA, Lenkija. — Lenkų 
vyriausybės atstovai pareiškė, 
kad niekas iš jų nesirengia 
daugiau kreiptis į Valensą ir 
prašyti, kad jis sutiktų pasitarti 
su liet kuriuo vyriausybės atsto
vu. Vyriausybė nesirengia su juo 
tartis, nes penktadienį dar karią 
įsitikino, kad jis yra didelis užsi
spyrėlis. Jie paliks Valensą ra
mybėje, kol jis atlyš ir pakeis 
savo nuomonę.

Valensa yra įsitikinęs, kad ge
nerolas Jaruzelskis atgavo visus 
lenkus, ypač Solidarumo unijos 
narius. Jaruzelskis tarėsi su 
unijos atstovais, pripažino teisė
tais kai kuriuos jų reikalavi
mus, o už poros'dienų paskelbė 
visame krašte karę stovį. Nuo to 
laiko a ValCT*aJ auciasi*apga utas 
ir nenori s u gert' Jarūželškiu 
^ti į naujas derybas.

CHICAGON ATVYKO VAI- 
DIEVUTIS MANTAUTAS

Penktadienio rytą į O’IIaro 
Aerodromą atskrido dr. Vaidic- 
vutis-Mantautas, šaulių Sąjun
gos garbės pirmininkas.

Dr. .Mantautas rengiasi penk
tadienio vakarą Vyčių salėje 
skaityti Chicagos šauliams ir ne 
šauliams paskaitą apie Lietuvos 
Šauliu Sąjungos reikalus. Dr. V. 
Mantautas nori šauliams išdės
tyti Šaulių Sąjungos pagrindi
nius principus, kad kiekvienam 
būtų aišku, ko siekia V. Pūtvio 
įsteigtoji Lietuvos šaulių S-ga.

Dr. Mantautas yra pasiryžęs 
šauliams ir visuomenei išaiškin 
ti. kokie lietuviai šauliai privalo 
būti ir ko lietuviai turėtų laukt' 
iš tremtyje esančių lietuvių 
šaulių. .

— Tvirtinama, kad Chicagc.s 
CTA išvengė didelės nelaimės, 
uždarydama kelią per supleišė
jusį tiltą. 

-------- -
— Miami mieste trys seniai, 

patyrę, kad vyriškis išprievar I 
tavo 72 YnJų moteriškę, išlaužė 
jo duris ir tiek jį mušė, kol visai Į 
primušė. Dabar viri trys laukia 
teismo.

temalos ginkluotas pajėgas val
danti kariškių grupė buvo pri
versta .suimti tris Gvatemalos 
generolus, bet gen. Efrain Rios 
Montt penktadienį pareiškė, kad 
visam? krašte ramu ir sulaiky
tieji Gvatemalos kaiuomenės va
dai jau yra laisvi.

Generolo .Efrain Rio’s Montt 
vadovaujama karių grupė buvo 
išvedusi į sostinę ginkluotas 
Gvatemalos karines pajėgas — 
aviaciją, tankus, šarvuočius ir 
pėstin nkus, — pranešė buvu
siam prezidentui, kad jis gali 
laisvai išvykti į užsienį ir įsakė 
kariams išsiskirstyti.

Bet paaiškėjo, kad ne visi 
Gvatemalos kariai norėjo grįžti 
į kareivines. Kariuomenės vado
vybė tuojau pradėjo apklausi
nėjimą, kad galėtų nustatyti 
gilusį nepasitenkinimą. Paaiš
kėjo, kad keliuose GvatemaJos 
(Jauniuose buvo nepatenkintų 
jaunesnių karininkų. Jie norėjo 
išsiderėti teisę anksčiau pakelti 
laipsnį. Jauniems žmonėms 
laukti ketverius metus darosi 
nuobodu ir ilgu. Išaiškinus šį 
klausimą, gen. Rios Montt su
laikė tris generolus, o visiems 
kitiems įsakė skirstytis. Už ke
lių valandų sulaikytieji genero
lai buvo paleisti.

Penktadienio rytą generolas 
Rios Montt sukvietė visus sosti
nės laikraštininkus; papasakr-jd 
apie padarytas pakaitas kariuo
menės vadovybėje, apie jaunes
niųjų pageidavimus ir apie visų 
kariuomenės vadų nutarimą ne
leisti įsibrovėliams įkelti kojų 
į Gvatemalą. Visiems įsakyta 
atidžiau saugoti pasienį ir jūros 
pakraščius, kad joks F. Castro 
agentas nepasiektų Gvatemalos 
ūkininkų, — pareiškė generolas 
Rios MOnlt. ’ f 1

— švedai pasiuntė rusams 275 
lūkst. dolerių sąskaitą už nuvil- 
kilmą rusų narĮąivio nuo akme
nuko Švedijos pakraščio.

— Roy Jenkins laimėjo britų 
parlamento vietą 2,038 balsų 
dauguma š 10,000 užregistuotų 
balsuotoju.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
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Kaip tvarkyti savo santaupas

.Redaguota PRANAS ^(JLAS
Klosimus ir medžiagą siusti: t436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

Nesentai ekonomistas Adolfas 
. Baliūnas “Laivo” žurnale iš^ 

spausdino įdomų straipsnį “Kaip 
tvarkyti savo santaupas”. Kiek- 

i vienam tautiečiui patartina su- 
I si pažinti su Šuo įdomiu straips-

MARQUETTE PARKO LIET. PENSININKŲ 
SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS

• Kovo 2'4 d. 2 vai. šaulių salėjs 
įvyko susirinkimas. Pirmininkas 
SU Vanagūnas jį pradėjo, svei
kindamas gausiai susirinkusius 
dalyvius. Priskaitė dienotvarkę, 
kuri priimta be pataisų. Prezi- 
d-umų pirmininku pakvietė J. 
Taruųlį ir p. Kerelį sekretorium.

Minulės atsistojimu pagerbti 
mirusieji. Paskutinis iš jų 
L. Tijūnėlis.

Priimta 12 naujų nariu. Pasi
tikome plojimu.

E. Birmantas perskaitė spalio 
26 d. susirinkimo protokolą. Pri
imtas be pataisų.

Pirm, St. Vanagūnas patiekė 
valdybos veiklos apyskaitą. Pa
minėjo, kad šios valdybos kaden
cijoj mirė 15 narių. Naujų įsto
jo Žž įtariai. Iš viso 322 įmokėję 
parip mokestį už 1981 metus. 
i>ideiė eilė .stovėjo, laukiant 
progos sumokėti nario mokesti 
už. 1982 metus.

Pobūvių turėjo 9. Valdyba tu
rėjo 15 posėdžių. Kasos saldo 
virš $7,000. Visiems nuoširdžiai 
dėkojo už talkininkavimą.
. Rtiękforde yra pensininkų sky- 
rįus. Pirm. p. Pocius kvietė iš-' 
kyioms pas save.

\Pamiiiejo, kad bus rengiama 
Motinos dieną. Bus programėlė. 

. ipipjimu. dėkojome pirminin
kui St Vąųagūitui už išsamų 
yęikjbš pranešimą.

.Kasininkas J. Blažys patiekė 
fhiaųsmę apyskaitą. Plojimų 
pagerbėme kasininką už detali- 

ą’Otą apyskaitą.
Skeivys — mūšų draugijos' 

reprezentantas prie Miesto Pen- 
sminkų s-gos.' Joje, dalyvauja i

120 klubu, organizacijų. Turi 
per 100,000 narių. Centras — 
6117 So. Kedzie Avė.

Kontrolės komisijom praneši
mą padarė J. Kavaliauskas.

J. Mackevičius siūlė priimti 
pranešimus ir eiti prie valdybos 
a- kontrolės komisija riiikimų.

P. Brazdžionis nugirdęs, kad 
v-ba nedirbusi. Pirm. Si. Vana- 
gūxu> stipria? reagavo prigš- nie
kuo ųepagristą gandą.

Kalbėjo inž. Vanakojis apie 
karvelius. Dar keli pasisakė. 
Pranešimai tvirtinti.

Valdybos rinkimai. Nominaci- 
jo's komisija patiekė 11 kandida
tų sąrašą- Dar pasiūlytas A. 
Zaura. Gavo balsų:

St. Vanagūnas — 156 balsus, 
iJ. Blažys — 164 b., L. Paketų- 
rjenė — 190, E. Pąlilįūnienė — 
166, B. Variakojieąė — 165, St. 
Kaulėiiienė — 169, J. Skeivys — 
113, S. Dagys — 116, K. Balčiū
nas — 142 b-

Kandidatai j v-bą: V. Prūsas, 
A. Zaura, A. Marma.

į kontrolės komisiją išrinkti:
J. Tamulis — 119 balsų, E, Dir- 
mantas — 114, Paškevičius — 
112 balsų.

. J. .ZadeĮkis. prašė parinkti pa
rašu, kad valdžia .išleistų 50 m.
skridinio progą Dariaus-Girėno 
pašto zėnkius,

Kun. Kuzminskas prašė pa
remti Religinę šalpą.

Susirinkimui pasibaigus, val
dyba surengė. šaunias vaišes: 
stanuštuiiąį, kavutė, pyragėliai.

'■ -Prieš 5 vakį. padėkoję, skirs- skaičiaus. f 
tėmės.. Dalyvavo apie 200 žmo- -
aiu. K. Paulius . šio liko žmona be vaikų'. Ji gaus

V

Platelių ežeras Lietuvoje

Kas atsitinka, kai žmogus miršta, 
neparašęs testamento?

Tais atvejais, kai žmogus, tu
rėjęs įvairaus kilnojamo ir ne- 
kiįnojafo turto (santaupų ban
ke,- taupomose bendrovėse, na
mus ir kt.) miršta nepalikęs te
stamento, tai jo visas turtas lyg 
tai “užšaldomas”.

Pirmiausia mirusiojo žmona 
arba kitas artimas giminė tūri 
kreiptis į gyvenamos ivetos teis
mą, prašydamas leidimo perim
ti be globos paliktą turtą.

Tiktai su teismo leidimu- tur
tas gali būti’ administruojamas. 
Gavęs teismo leidimą, adminis
tratorius (rę) yra įpareigoti pa
skirstyti paliktą turtą pagal įs
tatymą, kuris tvarko turto pa
skirstymą. '

Pirmiausia turtas tenka žmo
nai ir vaikams^ pagalintis iš jų

Pavyzdžiui, Kanadoje mirų-

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

PADIDINS FEDERALINIUS 
. MEDŽIOJDIO IR ŽUVAVIMO 

MOKESČIUS
: Washington, D. C. — Vidaus 
reikalų sekretorius James G 
Wat įnešė Kongresan įstatymo 
sumanymą, kad -būtų padidinti 
federaliniai medžiojimo ir žu- 
•vavimo licenzijų mokesčiai.

Tašiau sekr. James pasiūlyme 
laiške nenurodyta, kad būtų pa
didinti .mokesčiams piknikų ren 
gėjamsi stovyklautojams, mo
torinių laivelių savininkams.

Petitas -

pvz. 20.000 dol. ir du trečda
lius likusio turto, o vienas treč
dalis teks giminėms lygiomis 
dalimis.

Jei mirusiojo lieka žmona ir 
vaikas, žmona paveldės $20,000
ir pusę likusio turto , o vaikas ’

gaus kitą pusę.
Jei mirusio yra daugiau vai

kų, žmona paveldės $20,000 ir 
vieną trečdalį likusio turto, vai
kai gaus du trečdaliu lygiomis 
dalimis,

Tuo atveju, kai miršta žmona 
ir lieka vyras be vaikų, jis pa
veldės $20,000 ir pusę likusio 
turto, o kita pusė eina gimi
nėms.

Tuo atveju, jei lieka vyras ir 
vienas ar daugiau vaikų, vyras 
paveldi $20,000 ir vieną trečda
lį, o du trečdaliai eiena vaikui 
ar vaikams.

Tenka pažymėti, kad būna 
atvejų, Jei lieka vyras ar žmo
na be vaikų ir bę^ąrtimesnių gi
miniu. dalį turto paveldi Kana
dos valdžia (vad^cromn)./.

• Todėl visi asmenys turį .bet 
kuri kiek didesni ‘turtą, kol dar 
gyvi esame, parašykite savo tes
tamentus pagąL savo valią ir 
norą. Neduokime progos kitiems 
asmenims ar valdinėms įstai
goms skirstyti mūsų sunkiai įsi
gytą turtą

AR GALI GAUTI %-TUS UŽ Į 
PASKOLINTUS PINIGUS? 1 

1 
KL. Aš paskolinau savo gimi-| 

nei notos forma keletą tūkstan
čių dolerių, bet nepažymėjau 
procentų už paskolą. Ar lllinois 
valstijoje yra toks įstatymas, j 
kad aš galėčiau už savo pasko-j 
lintus pinigus gauti palūkanas 
ir kokio dydžio?

ATS. Illinois 
įstatymo, kuris

valstijoje nėra!
uždraustu už

' * €

Pr. Petitas

Aristokratės merginos 15-ta 
me šimtmetyje dėvėjo plieni
nius gorsetus.

-Į Kokio dydžio pensijos okup. Lietuvoje
Iš atvykstančių paviešėti į šį našiems asmenims, Pensijos dy- 

kraštą asmenų teko patirti (jie dis nuo 65 iki 85 rublių eiliniams 
dėl suprantamų priežasčių labai darbininkams per mėnesį, 
nekalbūs) kad Sov;etų valdžia) kolchozininkams mokama 
užčkaito nepriklausomoje Lie
tuvoje padarytus įrašus į-pensi
jų fondą ir moka’ pensijas. 
Trūkstant raštiškų Įrodymų, pri 

’ pažįstami kariu įstaigoje tama- 
' vusių asmenų notariniai paliu
dijimai.

Patirta, kad prade os. mokėti 
pensijos bu v- Lietuvos mokyto-1 

geležinkeliečiams ir kit., tuvius tremtinius, dabar tapu-jams, 
bet pensijos nemokamos'buvu
siems nuosavybių savininkams, 
vadinamiems “buožėms” ir pa-

1

Žinai, ta upė tokia skaidri, 
O tokia vasara meili;
Gėlėmis pieva pasipuošus,
Taip margaspalvė ir daili.

O kai saulutei nusileidus • 
Ateis ir "vakaras ramus, 
Tu baigęs piauti lankoj šieną, 
Takeliais grįši į namus, —

Tavęs aš lauksiu prie darželio, 
Kur žydi tulpės, jurginai;
Ištarsiu tau žodelį vieną,
Kuri gal spėji, gal žinai...

Aš sudūmojau margą raštą, 
Ir išpuoliau jais audimus; 
įpintos ten svajonės majKJ ėd 
Ir širdies jausmas neramtist^

As tau. berneli, mylimasis, 
T‘žudžiau, skyriau audimus 
K-'ip pi jos jungiasi į drobę, 
T meilė su j ungia ir mus..;

Gi 
nuo

20 iki 25 rublių per mėnesį
Prieš kuri laiką JAV-blų ir 

Sovietų Sąjungos vyriausybes 
sudarė abipusę sutartį,pagal ku
rią abiejuose kraštuose bus mo 
karnos pensijos, pirmiausia ke
liems šimtams Sovietų Sąjun
gos piliečių.

Ar šis susitarimas paliestų lie

sius šio krašto piliečiais — dar 
neaišku.

•' A.Argus.

tyresnio amžiaus žmonėms reikia 
daugiau judėti, ką nors atlikti ’
Lawrence L. ohim, iš mūsų amžius nebus mumsPi of

W i sco'isi no ui i ve įritėto, įspėja, 
4cg rme ik ečiai turėdami vis 
’augiau laisvo la ko ir tinka

mai jo nesunaudodami, ■< psilp- 
una sayc trintai bei prot niai.

Prof. Sham ųlo. kad sveika
ta pradęJa blogė'i. kai n es per 
daug roTickame
het Kekių ftaujio d: jco. atsislp- 
•tatne nuo kitų .žniomų. nieko 
neskaitome, nebančome ko nors 
įmokti.

Akivaizdoje Los nepaneigia- 
mos riesos mes privalė- nmėm 
pakels i šį bei tą ir nuosavame 
gyvenime, mažiau sukant gal
vas apie tu. kur p^Je^i laisvą 
laiką, bet re kla kreipti dai>.

pakenčiama našta.

MORKOSE YRA KELI 
SVARBCS VITAMINAI

Mūsų tautečiai kožkodėl pra
dedą užmiršti markas. Itetai kp- 

[ ris musų auo' meU vi
są morką, kaip tai seniau, dary
davo.

: Pažymėtina, kad morkas yra 
riąbai naudingas augalai. Daržo
vių tarpe, morkos užima pirmą 
vietą- dėl vitamino A kiekio di
dumo. §is vitaminas žmogaus 
kūnui priduoda atsparumą nuo 
kai kurių negalavimų, ypač nuo 
slogos ir tuo pąįjfcartu jis pa- 
^4^ąkMTTS..

Žinovai tvirtina/kad morkose 
yra taip pat vitaminų Bri ir C 
Morkų galima nusipirkti per iš-

. doti laisvalaikį dar
bams. kaip praturtinti ji dvasi* 
nėnus vertybėmis ir ką nors ge-i 
ro atlikti ^avo tutiečiams j m^tus. Vasarą — iš vieti-

Taip darydami mes jausimės Į niū daržų, o žierpą 
guvesni, laimingesni ir vyresnis] ar Floridos

ii Cali

niu, kuris liečia taupymą, inves
tavimą ir palikimus bei testa
mentų sudarymą.

Tarp kitko Adolfas Baliūnas 
rašo::

“Labai liūdnoje padėtyje lie
tuvių tarppe yra mirusiųjų pa
likimai. Galima drąsiai tvirtinti, 
kad šimtai tūkstančių ir net gal 
milijonas dolerių kasmet nuei
na vėjais dėl nesudarymo arba 
netinkamai surašytų testamen
tų. Reikia S anksto pasirūpinti 
savo turimo turto ir pinigų li
kimu. ... Be savo artimųjų gi
minių, dalį turto skiria šalpos 
organizacijai arba lietuvių kul
tūros reikalams. Gi tie žmonės, 
kurie neturi artimųjų arba dėl

kai kurių priežasčių nenori 
jiems savo turto palikti, būti
nai turėtų sudaryti testamentą, 
skiriant palikimą lietuvių tau
tos reikalams. Reikia siekti, kad 
lietuvių sunktai uždirbti skati
kai nenueitų vėjais, o tarnautų 
mūsų tautai, mūsų bendruome
nės reikalams. Mes turime šim
tus atsitikimų, kai mirdamas 
žmogus nepalieka testamento, 
tai pinigus pasiima valstija, ar
ba apsukrių advokatų padeda- * 
mi, pašaliečiai.”

Kas liečia testamentus, pata- 
riame įsigyti teis. Prano Šulo 
parengtą, teisėjų F ranch Mon- 
chun ir Alįonce Wells peęžiū- 
rėtą, o Sūduvos išleistą leidinį 
“Kaip sudaromi testamentai7", 
kur duodama daug praktiškų 
patarimų su testamentų pavyz
džiais. Leidinį galima gauti Nau 

j jfcenų administracigoje-
Vytautas Matas

MANDAGUMAS

Profesorius įlipo į perpildytą
paskolas imti palūkanas. Tačiau miesto tramvajų, kuriame ne
šioję valstijoje veikią įstatymai, buvo vietos atsisėsti. Viena ma- 
kurie tvarko procentų maksi-, 
mumą, kurį galima reiklauti Už 
panašią paskolą galima reika- 

proc,, jei yra pasira-lauti iki 7 
šyta nota-

ža mergaitė atsistojusi užleido 
jam vietą.

— Ačiū, mergele, — tarė jis 
O koks tavo vardas?

■ -— Aš esu Onutė, jūsų dukre.
pr. š. I ]ė. tėveli, — atsakė mergaitė.

KL. Esu pensininkas ir gaunu; 
Sec- Sec. kas mėnesį čekį su- Į 
moję $429. Kitų jokių pajamų} 

- neturiu ir turiu dideles išlai
das, tai ėmiau ieškoti vad. Food 
stamps. Apsidžiaugiau, kad gau 
siu kas mėnesį už $70. Bet ga
vau- tik už $10. Nuvykau į įstai
gą ir paklausus, kodėl taip yra, 
man pasakė, kad aš gausiu per 
mėnesį tik už 10 dol. už tai, kad 
gaunu Soc. See. čekį $429. Man 
paklausus, Ms. Robin, kodėl jūs 
parašėte, kad. patvirtinta $70,-ji 
pasakė, kad kitos tarnautojos 
nesuprato.

Norėčiau žinoti, ar yra ko
kios nors maisto kuponų dalini
me normos? Jei man siųs kas 
mėnesį už $10 kuponų, tai ar 

neliks $60 kitiems?
L. N-kus

ATS. Jeigu jūs nepatenkin
tis skirtų maisto kuponų kiekiu, 
180 dienų laikotarpyje jūs gali
te skųstis USDA (Secretary, F* 
NS, Washington, D. C. 20250) ar 
vietos IDRA įstaigai arba abiem 
pasiųsti savo pretenziją.

SOVIETAI KĖSINASI I JAV- 
BIŲ LIETUVIŲ PALIKIMUS

Nepaslapįie. kad nemaža se
nųjų ir naujųjų ateivių šiame 
krašte prieš s^vę gyvenimo sau 
lėleidį nesudaro testamento ir 
jų palikuoniams okup. Lietuvoj 
susidaro kliūčių gautj jų paliki
mus. . .; ,

Daugelis tautiečių pastebėjo, 
kad taip‘vadinanti Spvietų val- 
džios sud^t^ta vadinaipa jur- 
komi^ija skelbia Vilniuje leidote

* $ ❖

PASITIKĖJIMAS
Vyras: — Kaip tai gali būti, 

kad tu išleidi daugiau, negu aš 
uždirbu.

Žmona: — Tai reiškia, miela
sis, jog aš pilnai pasitikiu ta
vimi.

* * *
TINKAMAI ĮVERTINO

Kartą Liudvikas XIV parodė 
savo parašytus eilėraščius poe
tui Bealieu, prašydamas juos 
įvertinti.

— Jūsų karališka didenybė,— 
atsakė poetas,— jums viskas ge
rai klojasi. Norėjote parašyti 
nesąmonę ir, tas jums kuo 
riausiai pavyko.

* * $
NEGALĖJO ATSPĖTI

Pulkininkas, apžiūrėdamas 
rei vines:

— Ar bent kuris iš jūsų turi-

ge-

gauti tuos palikimus. Sovietų 
ambasada Washington^ išgavus 
giminių įgaliojimus samdo šio 
krašto advokatus ir kęlia Ame
rikos teismuose bylas.

Čia kyla klausimas, kiek be
verčių rublių gauna iš Maskvos 
qpalones okup. Lietuvoj gyve- 
an tieji paveldėtoj ai?

paaiškėjo, kad vien Lllinois 
valstijoje yra $5 milijonų vertės 
pabaltiečių (dąugtauaa lietu
vių^ palikimų, kuriuos, nesant 

: JAV įpėdinių. valdo Public Ad
ministration įstąjga.

Tąigi vyresnio ir jaunesnio 
amžiaus tMtięciai raginami su-

mame “bendradarbiavimo" laik valia kru.v^iu prakaitu uždirbta 
raštyje “Gimtasis Kraštas” pa
vardes ašmenų, neva galinčių

Nepatartina morkų laikyti 
lūšyje arba jas konservuoti. Ge
riausia morkas valgyti šviežias. 
^Ekspertai sako, svei klaustas 

sų orgąniTmui maistas 
sunką, išspausta iš šviežių mor
kų. Tos sunkos stiklinė, kasdien 
ją išgenant, atgaivina mūsų kū
no audinius ir suteikia daugiau 
gyvybinės energijos.

turtą paskirstytumėt savo įpė
diniam.. lietuvių spaudai, radijo 
valandėlėms, labdarai, lituanis
tinėm# mpkykes ir kt. lietuvių 
institucijoms.

Šiuo reikalu platesnių infor
macijas teiktą SopaĮjnio klubo 
reikalų vedteja/A: Čepulis (3259Į 
S. Hakted St., arba pirm. Pr. 
Šulas (telefonu CL 4r?965— po 
9 vai. vak.)

2 Chicago. 1JL

te kokį skundą?
Vienas kareivis:
— Ponas pulkininke, paragau

kite ...
— Visai neblogą sriubą.
— O mūsų virėjas duoda ją 

kaipo kavą...
* ♦ »

NORS NEPAŽĮSTAMAS, BET 
MANDAGUS

Einu gatve ir sutinku nepažį- 
štamą žmogų, kuris manęs pa
klausė:

nematei, tamsta, poli-
cininko?

— Ne,
— .Ną, tai prašau atiduoti pi

nigus ir laikrodį!
* * *

GRAŽIAI IŠSILYGINO
.■ i-‘* 'p ■ i?

Viena aktorė sutinka pas pa
žįstamus rašytoją, kurios ji ne
galėjo .pakęsti, ir sveikina ją 
naujos'knygos pasisekimu:

— Buvau, tiesiog sužavėta jū
sų vėliausia apysaka, — pasako
ja ji entuziastingai ir prideda:
— Ar galima būtų paklausti, kas 
jums tą knygą parašė?

— Ach, kaip tu esi maloni, — 
atsako rašytoja su saldžia šyp
sena, — smagu girdėti, kad tąu 
patikd. Bet ar galima sužinoti, 
kas tau ją perskaitė?

* * *

TIKROJI PRIEŽASTIS
Į vieną Lietuvos kolchozą, iš 

partijos centro atvykęs komu
nistų pareigūnas, klausia kol- 
chozininką:

— Kodėl pas jus taip retai su
dygo žirniai? Turbūt, žemė mo
linė ir labai išdžiuvo?

— Ne, — atsakė ko’lchozinin- 
kas, — prieš sėją partija išdžio
vino mūsų aruodą.

* * *

SVEIKATOS PAMOKOSE

Profesorius: — Bučiavimasis 
gali sukelti visokių komplikaci
jų, Pasakykite kokias komplika
cijas gali sukelti, bučkis?

Studentė: — Kartais deiman
tas, kartais apsiaustas, o kartais
— paprastos vedybos.

nemačiau!

VYRŲ NEAPDAIRUMAS
Jęi vyras, pavyzdžiui, bando 

pirkti automobilį, tai jis ilgai 
apžiūrinėja jį aiškioje šviesoje 
bet drąsiai veda mergaitę, ku
rią jis tematė blankioje mėnu
lio prieblandoje.

♦ * *
Nekvailas protavimas

— Sakoma, kad pįnigąį žmo
gui laimės neatneša.

— Bet jie vi$tiek nuramina 
nervus.

"V

Zuikis • s
I užgimusiam sūneliui

-Aš turiu ūsus, tu turi ūsus 
eik ir maitvMk«s pats!



DETROITO NAUJIENOS
HAMILTONO MERGAIČIŲ 

CHORO KONCERTAS

Mergaičių choro “Aidas” kon
certas įvyko š. m. kovo 14 d. 
Dievo Apvaizdos parapijos salė
je. Koncertui vykusiai vadova
vo muzikas Jonas Govėdas.Cho 
rą papildė solistas tenoras .Ri
mas Strimaitis. įsijungdamas į 
chorą tris kartus. Pirmą kartą 
choristės scenoje pasirodė mar
gais tautiniais rūbais, antrą kar
tą su žaliomis bliuskutėmis iri 
baltais sijonukais, o trečią kartą 
su raudonais švarkeliais ir bal
tais sijonukais-

Choras labai, puošniai atrodė. 
Publika choristes sutiko labai 
šiltai, su Hgais rankų plojimais. 
Trumpą žodį tarė ir sveikino Rū
dijo Klubo valdybos pirm. Ka
zys Gogelis. Pristatė inuziką J. 
Gpvėną, solistą R. Strimaitį ir 
25 choristus. Publiką, kurios bu 
yo apie 360, vėl šiltai paplojo. / 
Buvo pristatyta Detroito Tprie- \ 
miesčio Livonijos Radijo Sto- < 
ties WCAR’vedėjas Jack Batey 
ir jo tėvai.

Choras “Aidas’’ padainavo 19 
dainų. Pirmame puslaikyje pa
dainavo 11 dainų: Plaukia sau 
laivelis (S. Šimkaus)? Nemunas 
Atvės . (Ž. Venckus), Papartėlės 
Žydi <A. Kleinickiš), Gegužės 
Aitvaras (V. Telksnys), Beauš
tant! Aušrelė (1. d. J- Govėdas). 
Ko .liūdi Beržei, (liaudies daina 
— J. Govėdas), Barkarolė (J. 
Čffenbach) su solistu R. Stri
maičiu, Serenadą (E.‘ Toseli), 
kurią atliko chųras su solistu R. 
Strimaičiu, Liaudies x Dainų Py
nę atliko tik choras ir dar gėlė
tą dainų.' v ‘

■ Visos dainos gražiai nuskam
bėjo, ką įrodė publika garsiais 
plojimais, šaukdama-po kiekvie
nos dainas valio, bys ir net švilp 
damą. Tam publikos džiaugsmui

nėj armija, palei . Nenąuną ir 
gatvėse netyaikingai traukesn į 
rytus. Nusiėmus ųįNŽM
VD. Kauno miesfo' tvarką pa
laikė' būvį policijos tarnautojai 
ir šauliai/’Mes, buvę politiniai 
i s ___ SVIRI.
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dar vieną dainą pridėjo — Gale 
Lauko Toli, nepasakė autoriaus 
vardo.

Tuo ir baigėsi koncertas. Ha
miltono lietuvių kolonija, be
rods, mažesnė už Detroito, bet 
jaunimėlio, pasirodo, turi ir ga
li dainuoti.

Atidžiai stebėjau pianistą mu
zika - chanedį J. Govėdą. Jis 
buvo labai judrus, vikriai valdė 
pianą ir dirigavo net prakaituo
damas. Čia gimusį ir augusį jau
nimą genii išmokinti 19 dainų, 
reikia įdėti daug darbo ir pasi
šventimo. t j

Chorisčių pavardžių nepra
šiau, jų ir neturiu. Čia paminė
siu tiktai choro vadovybę, nes 
?horo vadovas ir solistas jau pa
minėti. Tą vadovybę sudaro: 
Roma Ciparytė,, Ramutė Kve- 
daraitė ir Daįna Laugalytė. į 

Programai užsibaigus, Kazys 
Gogelis tarė padėkos žodį, kar- 
tu primindamas, kad kovo 14 

f dieną chorui “Aidas” suėjo 11 
metų, kaip su daina keliauta po 
lietuviškas kolonijas ir už Ame
rikos ribų. Palinkėjo dar ilgus 
metus dainuoti šiais žodžiais: • 
Valio “Aidas’*, valio skambėkite 
dainos, aidėkite. Vadovams ir, 
kiekvienai choristei įteikė po 
rožę, asistuojant dukrai Vidai. 
Taip pat įteikė buketą gėlių Die; 
vo Apvaizdos parapijos 
vardu.

Reikią pasakyti, kad koncer
tas pavyko visais atžvilgiais. : 
Kaip jau patirta, didesnė grupė 
— choras publikai daugiau pa- • 
tinka ir daugiau būna lanky-j 
tojų.

Valio Radijo klubo pirm. K. nio Railos nusibastypiūs 
Gegelių!, kad išdryso pakviesti, klaida, nes Kazimiero Alseikos 
nebijodamas didelių išlaidų. duktėr bolševikų, iš Pažaislio 

.Girdėjau, kad. vien tik už auto-• vienuolyno išvarytoji, tebegyve- 
busą sumokėjo 800 dol., o kuriantį okupuotoje ^-Lietuvoje. Gi- 
kitos išlaidos? j minės su giminėlius laiškais su-’

1 -U. Bukauskas j sisiekia. Rašoma, d^aip gyvena,
! kaip ten vertinamas Vytautas 

- j Alseika, iš Amerikos nuvykęs 
‘ Lietuvos okupantų tarnybon^, 
gyvenąs Vilniuje.: Bet tai priva
taus laiško žinios,, jų negaliu, 
spaudoje panaudoti/ --' t

Adelė Brickienė Lietuvoje 
buvo mokytoja, bolševikų iš
tremta už Uralo, laimingu atsi
tikimu išgyveno kremties kan
čias. Amerikoje gyvenusios duk
ters Irenos rūpesčiais gavo lei
dimą atvažiuoti Amerikon, šioje’ 
laimės šalyje rado laimės, bet 
ir daug nelaimių ar liūdnų diek 
nų. Mirė brolis Pranas Petraus
kas, kapitonas; brolis kunigas 
Kazimieras Petrauskas; vyras 
Antanas Bričkus, agronomas; ir 
duktė Irena Raudonienė, kuri 
tiek pasidarbavo motiną išsi- 
kviečiant. Ir taip jau likimo 
skirta Adelei- Bričkienei čia at
vykti savuosius palaidoti. Viena 
paguoda — Bostone su šeima Mykolo Naujokaičio, Osvaldo

me sh byvuSiAi*

M.m nesupran^inąi dabartj- 
niai įvykiai JSąjungofė.

, šaulių 
Sttjmis

nes
4 i

lono mergaičių . as

no motina, tad visi esame gimi
nės su Kazūnieru Alseika*. Ir 
paklausė Adelė Brickienė, kodėl
aš, apie Alseikas rašydamas, te
miniu Kazimierą ir Danielių, 
juk buvęs ir trecias brolis Albi
nas, kunigas. Jos tėvo’ pasako
jimu, Urviuose ūkininkavęs Ka
zimieras Alseika buvęs caro 
laikais l klases baigęs. z

t Vieną vakarą pas Adelę B’rič- 
kienę besisvečiuojant, vakarie
niavome kartu su kunigu Vladu 

)O‘ Mažrimu, to jis Alseikų pusės gi
minė, panašiai, kaip mes iš Ak

J seikienės, Kazimiero žmonos 
choro ’ Pus^s- Įdomių atsiminimų kun.

Į Mažrimas papasakojo iš susili- 
1 kinių su visais trimis broliais 
1 Alseikomis: ;kun. Albinu, ūki
ninku Kazimieru ir gydytoju 

I Danielium.

], Mano Naujienose spausdinta
me rašinyje “Pastabos apieJBror 

’’ esanti

\ nėra itokią, kaip Čikaga, gausi .ir 
garsi, tačiau proporcingai Nau
jienoms rašančių čikagiškių yrą 
mažiau, tai išreiškiau savo min
tį, jog raštingi naujieniečiai, 
dienraščio kaimynystėje bei įr: 
toliau nuo’ jo gyveną, turėtų ko
respondencijų ar šiaip rašinių 
nepagailėti. ? ę y

J. KLAUSĖIKIS ,

' EOS ANGELES, CALIFORNIA
Čikagoje pabuvojus ir jiamo grižus
(Tęsinys)

Nežinau, gal jau kas, nors iš 
vietiniu bus banketo programos 
eigą; aprašęs; tad nevertėtų be
kartoti. Tačiau parašau, jog tas 
riiano “tiesos žodis” buvo trum
pas. Sakiau, jog iš Los Angeles 
■Vladas Bakūnas dažnai Pasta
bas iš tolo- spausdint; Alg; Gus*; 
Taitis apie kino filmus, apie me
no' žmonės parašo; Andrius Mi
ronas savo informaciniais raši
niais Naujienų skaitytojus kvie
čia susipažinti su Kalifornija. 
Los Angeles lietuvių kolonija 1 boję. Iš tų pat Petrauskų ir nė

DAR APIE URVIŲ
/ ALSEIKAS

Svečiavausi ir nakvojau Ade-:
lės Petrauskaitės-Bričkienės gfo-

———----------------------- --
gyvenantis sūnus inž. Romas 
Bričkus. ’

SERGANTIEMS SVEIKATOS, 
GEROS LAIMES KITIEMS

Besisvečiuojant Čikagoje lai
kas greit praėjo. Kaip sakoma, 
“biznio0 reikalus aptvarkęs, ga
lėjau gimines ir vieną kitą, pa
žįstamą aplankyti. Vien giminių 
daugiau 10 šeimų Čikagoje gy
vena, o kur tas skaičius draugų 
ir pažįstamų! Kiek spėjau ap
lankiau, bet visų pavardžių ne
siimu surašyti, lengva klaidą pa
daryti — praleisti, o juk yra 
žmonių, kurie nepageidauja,kad 
privatūs susitikimai būtų apra
šinėjami. Malonu ir įdomu bu
bo bent du kartu susitikti ir pa
sikalbėti su buvusiu Naujienų 
redaktorium Kostu Augustu.

Matildą Bamiškienę lankiau 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. Ji nuo 
senų laikų Čikagos 'gyventoja/ 
dalyvavusi organizacijose ir cho: 
ruošė dainavusi. Jos vyras Bal-' 
trus Bamiškis —SLA ir'kitu or
ganizacijų veikėjas, Naujienų 
korespondentas. Pensininkai Bar 

’ niekiai nuo 1959 metų gyveno 
Los’Angeles mieste,.-kai Baltrūs 
mirė, Matilda- grižo pas vaikus į 
Čikagą. Štai, - čia namuose griu
vo, kažkuris kaulas lūžo, prirei
kė ligoninės. Sakėsi gegužės mė- 
nėsį jai.sueįš'93 metai. Linkėji
mai pasveikti buXmsiai gerai .kai 
mynei. . ?

Liūdo Taujenio šeimoje ne
linksmos, dienos, nes Barbora 
Tapjeniepė jau kelinti metai, pa-, 
ralyžiaus varginama, o juk pa
lyginti '.dar jauna.- Taujeniai ir
gi giminės sų mūsiškiais Petrau- 

, skais. Liūdau. Tįujenis pirmo- 
’sios: bolševikų okupacijos metais 
buvo įsijungęs «į‘ pasipriešinimo 
darbą, iš Vokietijos sliptal buvo 
grįžęs f Lietuvą. su žiniomis ir. 
■instrukcijomis pogrindžiui. Jis 
minimas okupanto išleistoje 
“Faktai kaltina?. knygoje, ku
rioje yra arešktuotųjų tikri ar 
klastoti tardytojams duoti pa
reiškimai ir mano pažįstamų:

ŠAULIŲ ATSTOVAMS SUSIRENKANT
Šaulių Sąjungon įstojau 1925 jungoje eiti įvairiausias parei

ni., kai baigiau, Palangos viduri
nę mokyklą.

Daug audringų dienų pergy
veno šaulių Sąjunga, ypač sun
kios dienos buvo suvalkiečių 
ūkininkų . neramumų metais, 
nes buvo rimtai svarstoma nu
ginkluoti šaulius, o- apginkluoti 
jaunalietuvius.

Teko įvairiose vietovėse Są-

į SIUNTINIAI Į LIETUVA '
- MAISTAS Iš: EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787

MARUA NOREIKTENtLIIOI

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

£501 W. 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-27*1 

' T. TSLANTINAS

4 rmSTDTOAI ISPILDOHI RECEPTAI • TANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

laghrtroobu vaWtiainkag

Žadvydo, Antano Kenstavičiaus 
ir kitų. Linkėjimai ligonei pa- 
svekti.

Matildą Norvaišiene prieš ke
letą metų Čikagoje būdamas laii 
kiau ligonių slaugymo namuose, 
o dabar jau sustiprėjusi, gyve
na savo namuose-Amžius veikia, 
bet maloni' pokalbininke, susi

rašinėja su giminėmis Lietuvo- 
je.Jkusiais, gauna įdomių . žine
lių. $ Jos . sesuo, buvo ištekėjusi už 
Prana Taujenio pikeliškio, tad 
.vieni kitų gimines žinome, buvo

• apie" ką pasikalbėti.

Mikas Šileikis, dailininkas, raš
to žmogus/žinomas ne tik Nau
jienų skaitytojams, bet ir avi-

• siems lietuvių kultūrine veikla 
besidomintiems. Aplankiau jį 
Maręuėtie Parko rajone gyve
nantį. ;Neseniai grįžęs iš ligoni
nės, paklydęs ir susitrenkęs — 
reikia pailsio.Tačiau ne Šileikiui, 
ilsėtis! Darbo žmogus negali nu
rimti. Apsikrovęs įvairiais spau
dos darbaiSy ruošia kitų dalinin
kų parodos katalogą, etc. Lin
kėjimai sustiprėsi ir lazdelę 
kampė paliktiįvėl greitais žings
niais vaikšČioįi: . '
' Ačiū-visierįisJNąujien'ą redak
cijos įr spaustuvės darbuoto
jams, nes buvo įdomu pasima
tyti, pasikalbėti, b<kai kurių ir 
mielais patarnavimais pasinau
doti. Iki pasimatymo kitą kartą! 
Grįžau į saulėtą-Kaliforniją, bet 
saulės nėra, jau antrą dieną (ra
šau kovo 17) čia žiema, o tai 
reiškia, jog lietus užėjo.

(Pabaiga)

gas. Kai 1939 metais buvo šven
čiama sąjungos dvidešimtmetis, 
buvau Vni-toj Vilkaviškio rink
tinėje. Ąpsirgus rinktinės vadui 
pulk. Matulioniui, o jo padėjė
jui kpt. Broniui Keturakiui tvar 
kant visus Sąjungos sportinin
kus, teko vadovauti rinktinei. 
Išrikiavus rinktinę, du kuopų 
vadai — kapitonai pasiprašė lei
sti išeiti iš rikiuotės, nes vado
vavo leitenantas, o čia tremty-' 
je nebėra jokio vyresniškumo. 
Jeigu mes nenorime, kad Sau
lių Sąjunga su mumis—seniais 
pasibaigtų, o į ją stotų atitar
navę kariai, uniformoje be pa
reigų, reikia įvesti ir kariškus 
laipsnius.

Kai Raudonoji armija okupa
vo Lietuvą, buvau Eišiškėse, 
šaulių kuopos . vado pareigo- -» ■:«.!/ -- ’ se. ■ ' - - . -

Užmirškim pasakas, kad par
tizanai išvadavo Kauno Sūnkių- 
jų Darbų kalėjimo politinius ka
linius? Kai’ kilo Vokietijos — S. 
Rusijos karas, buvau Kauno SD 
kalėjimo 117 .kameroje, (patin
gai svarbių bylų karm... prokuro
ro žinioje. Nemažai kaltinimų 
man buvo uė veiklą . šaulių Są-: 
jungoje-’ Pirmos karo dienos, va
kare ir naktį NKVD vežė iš Kau 
no SD kalėjmo kalinius į rytus, 
nįekeho netrukdomi.;- Partizanai 
neveikė ir nepaleido - nė -vieno 
šūyi?z\Kitą dieną,, kai mes poli-, 
tūliai kalmįdNšsil'ąų?ėme iš kai 

' merų, o ‘' kriminalistai, suradę 
raktus, .atrakino' maisto sandėlį, 
mbtei^'k'ametėsę ir vĄrtųš į-gat.“ 
vę, -joje, nebuvo nė vieno parti
zano,. bet .ir iš-'-viso jokių žmo
nių, o ramiausikį gatvėje'yąikš- 
čiojb milicininkai; nors ‘Raudo

bos? Reikia BųTųngPfe pąhkti vi- 
sus3^į^^‘^«il6*o Valdybą, - 
garbės ^Isrpą dį kontrolės ko— 
misiją, lųinuoą^tų^.Bfi^ikti at
stovų suvažiavimas ir-kuriė ne
priklausytų yteni .ppę kitų. Taip 
buvo nuo. pat Sąjungos įkūrimą- 
ir taip turi pąsįlikti. Aplamai 
saulių Sąjunga dabar yra nu vai 
ruota į tokią padėtį , kad būti- ' 
na pakeisti centro valdybą, iš
renkant ją visai nebe Iš Čikagos ~ 
ar jos apylinkių, jei norime,kad' 
baigtųsi negerovės.' - '•*

Stepas Paulauskas

AEROSOL VAISTAS GALI
> iššaukti astmos ligą '
’Kuomet paliestas: astmos ligo-,: 
nis pajunta , sunkumą kvėpuoti, 
o kartais būna, užkluptas ir du
sulio, tai; tąrpe kitų priemonių, 
buvo vartojamas ir įšvirkštimas- 
aerosol vaistą.

Tačiau pasirodė, jog perdaug 
vartojant aerosol, galima susi
durti su nauju pavojum: susi
traukimu bronchinių vamzdelių „ 
(tubes) ir susilpninimu plaučių 
veiklos.

Gydytojai sako, kad tinkame? 
ni šiuo atžvilgiu yra vaistai, va
dinami “epineprinas”. Tuo rei
kalu pasitarkite su savo šeimos 
gydytoju. . . j /

GIRKITE JAV TAUPYMO EONUS
* . - ' 1 \ fj . ’ .

j* • f-.

'SERVEiMTHPRIDElN-
.THE NATIONAL GUARD.-

J' į ; Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
1 T -7 50 metų studijavęs, kaip

Iš PRAEITIES ŪKANŲ 
r”’ ATEINA LIETUVA,
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 kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti. £,

j r ' / Kaina $25. Kieti virtetiat PaJtas F2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
r. < i LTI kkATCRA, lietuvių * litėratūtos," ;įaęno ' fr^ mokilc 
1954 m. metrsišfis. Jame yra vertingi; niekuomet nesensta, Vihc€ 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Sfanlrr*, 
L Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. Čiurlionio,; M. šjteikio, V. Kaiubos, Ai Rakštelės ir k. Varno 
kūrybos poveikiais, 365 push knyga kainuoja tik

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, palytojo# Ir tas* 
Hnių Jokit? pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairoj 
Jventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dnrrmenimls 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi-, kainuoja

9 VTENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly- 

tss Jucio Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sansu 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už 82. 4

• LIETUVlėKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaianska 
įdomiai parsžyts studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės U. 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 7 
tiefuviuL Leidinys Hlwrtruotas nuotranTotattlt, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai fr jų verthdai J vokfeBų falbų. Laba! 
nanSngoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių femėlapfe. Kaina

• KA LAUM2S EIME, ražytojos Petronėlės Orintaltės attS 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir ptr- 
maišiais bollevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapjm, 
bet kainuoja tik 33.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tu ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jaiinsko knygoje apie Julians Janonio gyvenimą Ir poe- 
rijų. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ĮA,

3 — Nftujiwtf*, Chiaago, HL — ^at.-Nfro^ty, March 27-29,' 1982
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F. Castro sutinka tartisj bet 
nenori nusileisti

Tvirtinama, kad diktatorius Castro sutinka su JAV 
ir kitų valstybių atstovais tartis Įvairiais Karibų jūros 
klausiniais, bet jis nesutinka daryti jokių nuolaidų Sal
vadoro kairiųjų sąskaitom Tvirtinama, kad jis sutinka 
tartis su JAV dar Įvairiais kitais klausimais, bet pabrė
žiama, kad jis nedarys jokių nuolaidų Salvadoro atžvilgiu.

Paaiškėjo, kad prieš porą savaičių į Kubą buvo nu
vykęs gen. Vernon Walters, CIA viršininko pavaduotojas. 
Pradžioje diktatorius Castro buvo labai patenkintas, 
kad.sękt. Aleksandras Haig pasiuntė Į Kubą tokį aukštą 
pareigūną, bet kai praleidę sū atvykusiu pareigūnu ke
turias valandas, tai Jam pasidarė aišku, kad amerikie
čiai buvo gana tiksliai informuoti apie diktatoriaus Fidel 
Castro vedamas Įvairias kombinacijas Įsistiprinti Karibų 
salose. Iš pokalbio susidarė Įspūdis, kad diktatorius Cas
tro bus priverstas trauktis ne tiktai iš Salvadoro, bet ir 
iš Honduras ir. svarbiausia, iš Nikaragvos.

Pokalbių me-u paaiškėjo, kad JAV nedarys jokių 
nuolaidų ne't:krai Kubai, bet ir kitoms valstybėms, ku
rias Castro kariai buvo pasiryžę pavergti. Castro buvo 
tikras, kad Nikaragva galės būti pagrindinė bazė, iš ku
rios Kubos ginkluotos pajėgos galės operuoti. Pirmon 
eilėn kubiečiai buvo pasiryžę Įsistiprinti Salvadore, o vė
liau siekti Honduros ir Gvatemalos. Dabar aiškėja, kad 
visi šie planai privalės būti sustabdyti.

Sekretorius Haig, siųsdamas generolą Vernon Wal
ters Į Havaną, buvo davęs jam gana tikslias instrukcijas. 
Gen. Walters pasakė diktatoriui Castro, kad taika Vidu
rio Amerikoje negali būti primesta taika. Jokia valstybė 
neturi teisės primesti kitai Karibų jūros valstybei savo 
valios. Tai reiškia, kad jis neturi teisės siųsti savo gink
luotu pajėgu, su ginklais ar be jų, ii' negali leisti toms 
karinėms jėgoms užimti bet kokias strategines pozicijas 
kitose valstybėse.

Amerikiečiai žino, kiek apmokytų Kubos karių buvo Atrodo, kad ta ekonominė JAV parama Vidurio Ameri- 
permesta Į Nikaragvą, kaip jie paruošė kovai Į Niką- kos valstybėms labiau rūpi, negu artėjančių rinkimų iš- 
ragvą perkeltus Įvairių valstybių agentus ir kaip kubie- ardymas. Pasitarimų metu paaiškėjo*; kad ir Kubos dik- 
čių vadovaujami kariai privalėjo pradėti maištą, pagal tatoriuf ekohoriinė parama taip pat labiau gali rūpėti,

jiems duotas pagrindines instrukcijas.
. Taikos Karibų jūroje pasitarimams vadovavo Mek

sikos užsienio reikalų ministeris. Meksikos ministerial 
diktatorius Castro pareiškė, kad pasitarimuose bus lie
čiami visi Karibų jūros taikos klausimai. Diktatorius 
Castro sutiko spręsti visus klausimus, išskyrus - Salva
doro. Paaiškėjo, kad Castrd jau buvo permetęs Į Salva
doro pasienį geroką skaičių Įsibrovėlių, kurie buvo pasi
ryžę Sukliudyti kovo 28 dieną visame -krašte planuoja
mus konstitucinius rinkimus; Penktadienį Castro ■ pakar
tojo tvirtinimą^ kad jis negalia palikti Salvadoru {ikai- 
riųjų”. - Tie Salvadoro “kairieji” yra ne kas kitą, kaip 
apmokyti ir Į Salvadorą jau permesti , kubiečiai. '

Kovo 24 dieną visame krašte baigus rinkiminę.kam-, 
pahi ją, Salvadoro ^ vyriausybė čpėripetė^karo jėgas- į ‘ tas 
sritis, kuriose Įsibrovėliai ■ galėtų' pakenkti Susisiekimui, 
ir rinkimams. - ' ■ , ' • . '-

Trečiadienį Įsibrovėliai sugadino kelis Salvadoro 
sostinės autobusus, kas sukėlė didelį pasipiktinimą žmo
nių tarpe. Ketvirtadieni krašte buvo rafiiti, bet penkta
dieni Įsibrovėliai ir vėl bandė pakenkti krašto-įyVėnfčri 
jams. Susidaro Įspūdis, kad<višbs įšibrdvėliij stYatej?inėš 
jėgos buvo kreipiamos Į sekmadienį, rinkimų diėhą. Vie
nur kitur Įsibrovėliai gali pakenkti Salvadoro rinkimams, 
bet Įsibrovėliams nepavyks išardyti rinkimą. < ■ ' "

Sekretorius Haig netikėjo Brežnevo gerai paruošta 
apgaule. Sekretorius tikėjo, kad JAV galia yra didesnė 
negu Sovietų Sąjungos ir nėra jokio reikalu nusigąsti 
šantažo. Sovietų maršalai padarė kelis grasinančius pa
reiškimus, bet žinantiems buvo aiškų, kad garsesni buvo 
žodžiai, negu darbai . . . 5

Be taikos, Meksikos vadovaujamuose pasitarimuoše 
būs keliama, ir antroji klausimo pusė. JAV siūlys 750 mi
lijonų dolerių paramą Karibų jūros faūtomš. Ekdhdminę 
paramą gaus tiktai taikos siekiančios valstybės ir Salos.

, į 1 - ■ įr

SANTAROS-ŠVIESOS SLMPOZILMAS
-* ęr « * * * -5 ' • * »

IR PASIKĖSINIMAS SUNAIKINTI LIETUVIŠKĄ SPAUllĄ
} J * -

(Tęsinys) | majncs.ypac piįf. dr. ^.Rekašiaus.
Į J s vienu trumjįnjcm sakinėtu 

R^rfitikls: “Man (.‘rodo, kad tau akė ir nušvietė vigas fietū- 
‘Akiračių1' ptoblefna ne tai, kad taškos spaudos negeroves ir 
yra detalė: kad ffięp, neva tai piiežasti: trūksta jėgiį (pinu 
bijome. Aš riemnitau, kad mes -m) ir trūk ta zmonių.L^>a.\ tei- 
t « . i t 1 • X * ••' *^* -F * - 1 1 " * W

i r
J s vienu trumpučiu sakinėliu

bijome kotikPėtrisnių idėjų. 
Problemą ytt, grfl būt, kad mes 
leturittlri žmonių iš viso i 
joje, kurie, sakyehne, kai kurias 
koatrovėi-sihej temas ; 
rimtai padirkutuoti, arba jeigu 
ir yt3, yta labai ribotas skai
stis.

Kalbant anie informavimą, 
apie padėtį Lietuvoje, ką “Aki- 
acsh ’ lab ii nč-ėiu daryti, bet 

ar mes darome? Mes norime da- j 
yti. bet mes. iš t ikru i ų palygi
mus, mažai darome. Mes duoda
me gerą apžvalgą išeivijos spau 
dbs, bet ar mes,duodame, saky
sime. gerą apžvalgą Lietuvos 
spaudos. Ne. Kodėl? Dėlto, vi-

trūksta jėgiį (pm*- 
’ i- 

'ingsi.- trumpai —lakoniškai pa- 
ų^kyta tikra tiesa, ne vien tik 

išeivi- “Akiračiains”, bet ir visos lie
tuviškos spaudos negerovėms ir 

galėtų i trūkumams nušviesti. Visus šio,
- . > t-

'ta jėgų ir trūksta žmonių.

Mes. turime nemažą laikraščių 
infliaciją. Mūsų jėgos yra gana 
ribotas. Ir kada nesusikoncėn- 
travę esame ir į kokį nors labai 
specialiai įdomų dalyką; vieną 
dalyką, kai dirbi, negali visko 
aprėpti; Ir taip daugel tokių 
spragi! atsirarida, nė. dėl tb^kad 
hfeioreturiiė, bet dėl tb; kad 
mūsų jėgos yra labai ribotos.”

Prof. dr. T. Remeikio, kaip ir 
visų kitų kalbėtojų, sakihių 
struktūros:-^ sąrangos netaisau,

i ? vai. užsite<usio sipoziumo 
“auksaburnių” kalbėtojų pasisa
kymas, pamokslus bei min
e's apve-tė aukštyn kojomis. 
Tie k^’bėtotai dėjosi dideliais 
’iėtuviškos spaudos ir bendrai 
-rnudrę žinovais, bet iš tikrųjų 
lietuviškos spaudos problemų, 
"unkurių ir negerovių tikri di
ktantai — nemokšos. Jie pasi
šovė lietuviškai spaudai taikyti 
tuos pačius reikalavimus, kaip 
ir didiesiems JAV, milijoninio 
tiražo laikraščiams, kūrių paja
mos yra sąitantiilijbntnės ir kū
ne, yra pajėgūs nūsisamiiyti pa
čius gėriaųšius. spaudos redak, 
■orius, bendradarbius ir admi- 
nistratoribš. Tuo trapu, lietuviš
ku spauda, atakin Laikraščiai, 
teturėdami vos po kelis tūkstan
čius pfehųmeratorių ir kėfias 
dešimtis tūkstažčių metinių- pa
jamų, ;turi verstis su kėliais-, ar' 
keliolika pripliofamų, neapmo- 
karnų, mėgėjų bendradarbių- 
Tai šitokia yra lietuviškos spau- 

. dbs apverktina, merdė j anti pa- 
dėtis. •. \ * čr:' . ; - > "

.'Visas. ši'S šimįJdiiūrtĮas būvo; 
Hėrlffiteg, į - diktaifteų ’ Knkušių 
“lėbėraių” sšniariečių

■ čfų liguistas sv&erd^irias Tf ne
ribotos i ffantažl§if- čėktatffię

’. ■ (Pabaiga), i ' '. <

bėjo; ’ .n/- 7

7 Prof, tiri T -Refiiėikičr pasišs.
kynlaį iy tairityš jnta. diametrą- ,,v

, liai priešingas-, yišų kitų ■kalbė-? (KGB) priemaišą padarir.yš. 
tojų — prelegentų

■ A CT A BALTIC A ą-
Niatijšmč htunei^je dr. A. Geničid šthtfija \

Koenigstein (Vakarų Vokie
tijoje) veikiančio Baltų. Insti
tuto (InstittltŪm ĘįSliffUfn), 
feidžikrtib tffėtraš^d “Actą Bal
tija” naujausiame dtagiiMiKe 
numeryje l(T9^Z^ paskelbta 
Dr. Ą. Gertičib studija “Štaik 
nd-HWerib paktas ir jb pšda- 
riiiiai.^ibaiHjjrję^* '.'f 

studijoje apžvelgta, kiip
Maskva 1939 metais susidėjo 
su vokiečių nadoiiAisdėialistais 
ir pasidalino slapta! sutariu 
grobiu Rydū Europoje. Studijo
je r— — - —

■■

tažpUutln^ AuęfcUh* 
svetimos ’valstybės ar teritori
jos aneksija yra uždrausta.

Stadijoje ri'nšviėčiamar lie
tuvių ir kitų bailų pąsiprieši- 
rtunąs sovie.ų okupacijai, ątpa- 
sftkojaiua Jitauvių , Helsinkio 
grupės veikla prieš žmogaus 
teis.ų pažeidimus ir atkrūptgs 
dėjne»ys į gausių pogrindžio 
spaudą.

Slraip&nyje primenamas Ma- 
kvojv paskelbtas 37 bailų 1979 
metų manifestas prieš Stalino 
-Hitlerio paktą. Manifestas rei* 
kalauja šio gėdingo suokalbio 
paskelbimo niekiniu. Iš mani
festo pakartotas sakinys: “Mo- 
lotovo-Ribben tropo paktas reiš
kė dviejų didžiausių tironų — 
Stalino ir Hitlericf.— suokalbi, 
nukreiptą prieš taiką bei žmo
niškumą, ir Įgalino antrąjį pa
šau iii j karą. Todėl mes esame 
nuomonės, ktfd rugpjūčio 23d. 
(pakto paairitšyfiio data) yri 
gėdos diena”.

Autorius savo studijoje pa
silakė prieš sovietų vędąmą 
baltų tautų dvasinę iždHąctją’ 
stengiantis jas atskirti nuo. Va
karų Europos’ kultūros, su ku
rią tos tautos Buvo nuo amžių 
suiietbs. Kžipo vtėhą. iš daųg'e- 
jib pavyzdžių autorius, nurodo, 
kad Viiiuėūš unfvėršit'etą įstei
gė jėzuitai, ’^6 tarpu kai Tar- 
tii univetsiteto įsteigimo- aktą 
švediį karalius'' Gūstavas lt 
Addlfaš 1632 metais pasirašė, 
būdamas fees- Niiernbergų. Abu 
lie. univ-ėrsitetai yra • šeniauši 
dabartinėje S6 vifetų. Sąjungoj e. 
'Taip ,pat geografiškai. RaĮjįįjbs
^Valstybes yra daug arčiau/ Va- 
k<irąmš nė 'ka^. Ry^aiiišv^lki 
Uralo-, kuris laikomas .Eiūropos 
žępij’no- ribą^^s^,. daug' tblįau 
n^i’aip^iki Airijos absUnės, ,1a-. 
Bfeįisįaį. į vakariusesančio mies 
.to. Taip- pat .-Šaltį tautos’-yra 
vienintelės ■ Sbyįėtųy Sąjungoje, 

. kuri naudojamas j lotynų; riaktj*- 
? ftas,. tuo ’tarpu^’kai Maskvą už
draudė taiifinį- ’ rįs^- ; tokioms 

-senų ' kultūrų*: tautoms kaip 
: ttirknisriai ir georgfečiai. -

“Actą Baltįcąri: pąskėlbtoji 
Studija . ’.išleisla kaip atskiras 

■atspaudas. K ri'.''/- ’’ ...
(Iš Europoj. Lietuvio)':

Daugumą.-.Vak. y<rM0jbs 
socialdemokratų partfjok, parlą- 
rnfentarų ytfa nusistatę pririš toli
mesnių safiktijų Lenkijos kari- 
nėi- valdžiai taikymą. Socialde
mokratas H. Wehifcr,. kuriš Ne
seniai lankėsi Lenkijoje ir kal
bėjosi su.gen. Jaruželskru' ir Ka
talikų bažnyčios - atstovais; fyir-

“Gaudies vyriaoš-yb^sT minist
ro pirmininko V. Krėvės-Mič- 
kevfčiaus p i š i kalbėjimas su; 
V. MbtotovU; Sovietų užšft&Sf 
reikalų' kOmišarti-,;. kuiis dar 
prteš “Gaudies šėtoFt/’ - 
inūš” fr jJrieš niitArimų dėl 
Lietūvdš paS-eflirhb ’ soviėfeiė 
fe^fiblAa atvirai ^reiškė," 
kad Maskva nūsistačnlši įjung
ti Lietuvą į SoviettĮ Sąjungą, 
nes ji .pasiryžusi “pasinaudoti 
proga, kitai kitą kartą gaGnti

....... ‘nepasikartoti. autorius tiha>; jąd tos š^kajosjtadaįtu
at]5ašakdj<rta£ Abd mėto išveda, kad pagal veikiančius kraštui daugiau žalos Itpėdidin*

tų žmonių kančias. < •'/ .

— Vatikano ekdnorąiiuLi rie}nėgU Salvadorio ar NikarūgVoS valdomi plotii; Karibų
sritin pervežti Sovietų ginklai gali grimzti Į jūros dugną, kalai vis sunkėja. .

VORKUTOS SUKILIMO 
ORGANIZATORIUS

Spausdiname Vytyje (Nr. 6>) aprašyto 
Vorkutos sukilimo kelis epizodus. Manome, 
kad jie bus įdomūs skaitytojams.

N. Red.

JAŠKŪNAS HENRIKAS. Vlado sūnus gi- 
1 mė 1927 m. II. 4d. Panevėžyje, darbininkų šeimo

je. Iš pat mažens tarnavo ūkininkams. Lietuva 
- užėtnuš vokiečiams, Henrikas, būdamas 15 me

tų, kartu su tėvu komunistu stojo į kovą prieš 
fašizmą. Jo tėvo namuose rinkdavosi raudonie
ji partizanai. Čia buvo slepiama pogrindžio lite
ratūra. Vyko pilnakraūjis darbas. Gestapas kaž
ką užuodė ir Itehriką areštavo. Vyko tardymai. 
Jį mušė, bet Henrikas tylėjo.

Į Lietuvą įžengus rusams, Henrikas, kaip 
komunisto pogrindininko šuniis, buvo priimtas 
dirbti į miliciją (1945.5).

Bet jau 1945 m. rudenį H. suorganizavo an
titarybinę jaunimo organizaciją “Raudonoji 
kaukolė”.

Kokie motyvai privertė 18 metu jaunuolį 
stoti į kovų prieš tuos, kurie dėjosi išvadavę Lie
tuva? Priežastis buvo viena — nežmcmiškas sia
urinis teroras. 1 f,-’ • .c ,%

'j.. ’ nuo mažens buvo mokomas Žiūrė- 
> negalėjo susitaikyti su tuo, ką 

„ v., k *išnaudntbjai” Liehitbjė. Jis 
aibinio režimo tikslą. H. matė

vykdomas bjaurias provokacijas, žmonių apiplė- , 
Šimus, trėmimus Į Sibirą, iš kurio šimtai jau nie
kados nebesugrįžo Į Lietuvą.

Jis negalėjo ramiai žiūrėti, kaip kalėjimai 
buvo grūste prigrūsti jo tėvynainftį, kai UŽ vie
ną žodį bausdavo 25 metAtūA H. iftatė. kaip - iš 
tardymų išvilkdavo puš^yviūt žmones. O klek 
jų, neišlaikę fašistinių kankinirtiiį; abizUms p9^ 
siliko tarp šių kalėjimo Sienų, Ir clfrbdjžirias ttil. 
ličijoje, puikiai žincidamaš, kas jo lauk® Už ne
paklusnumą, nepabūgt, stoti įjrieŠ stalinih^ Štbik- 
lą, kdri siautėjo jo Lietuvoje.

H. suorganzuota jaunimo organizacija “R.K.” 
turėjo grynai nacionalinį pobūdį. Rašė ir plati
no literatūrą prieš šį terorą. Piešė if kabihllaVO 
labiausiai matomose vetose plakatus, štai keletas 
iš jų1: stovi mergina — Lietuva, d. |ą 
smauglys su Stalino galva. Arba kitAS: Sthfi Sli
binas, vienoje rankoje laikydamas pjautuvą ties 
merginos kaklu, o kita Hnka, kuriojė yra kūjis) 
taikofei smogti LiėtŪVM pef gfltVą, bėt prieš šią 
šmėklą stoja Į kovą tai tėtis SU kalaViju tankoaė 
— Vjrtis. Tokių ir panašiu plakatų bilvtf labai 
daug.

H. su savo draugais gelbėdavo, ilvaddaro ir 
paslėgdavo sužeistuosius iš ligoninės. Naktį S . 
gatvės vogdavo partizanų lavonus ir jtios Mftfo- 
davo. 0 jie juk būdavo saugomi dieną naktį. Kam 
grėsdavo areštai paslėpdavo. O dirbdamas pašų ' 
Stalo viršininko pavaduotoju, kiek galėdamas pa
dėdavo visiems dokumentais... • •

Bet 1947.1114 Henriką ir ii organizacijos i savo. ^iVąTuiiuį, ir tam tikrų ti'ūkumų. Bene 
žvarbiausias “baubas” -yra žemės drebėjimai, ta
čiau jie tokie rėti, ir nepavojingi. Žinoma, 1971 
metais žemės dlebėjimą jūto daugeliš Los Ange
les ir apylinkių gyventojų, o Syhnare Nugriovė 
ir palaidojo nemažai žmonių. Panašiai Floridoje' 
negalima, atspėti kada viesulinės audros užklups 
ir sugriaus namus. Havafubsė Žinelės vU dėlto 
gytvna, noris Ugniakalmsi spiaudo karštą lavą. 
Kaip sakomu “bijai vilkų — į girią neik”, neš 
nieks nežino koks tikimas laukia.

‘ Apsigyvei4ttereh^ Kalifmmijėyė, kraštas, lieka 
nepamainomas Ir retasčfą į šaltesnio 
klimato vietoves. Kalifornija vis dar tebeauga, 
vis tobulėja it gražėja. Jos gyventojams arti Ha
vajai, RatfuOjO Vkhdėnyno salos ir Azija, bet nė- 
toK ir ErnMpA-, n%8 spmrinfnfų lėktuvų tiėka'yU- 

V 4 1 S" • ūv* ' kflfiiH pasišil
dyti aF atvėsti, kalirornieijs suranda atitinkam^ 
vietas. Paprastai atvykę po^dai^-ti į Kaliforniją 
žmonės sėkabCį kartą atvyksta jaū nuolatiniarn 
apsigyvefllmd, b pagyvenę Įsisąmonina savo 
būklę ir lieka laimingi , A "•>.' -. - ? ■ I .j? ?

Baigę apvaŽihėtt kalifdrtiiją, skaitydami 
šiuos aprišžyfm®, skaitytojai gali darytis kiekvie
nas savo amnettižkas išvadas; hėš faktai kalba 
patys UŽ Save. \

■ * . z (Pabalda) *? * ‘

narių areštavo. Vyko žiaurūs tardymai. Iškentęs 
gestapo kalėjimo tardymus, iškentė ir stalininį 
tardjThą. ' o

H. šesub Irutė ižlkUhaitė, nepakėlusi žiau- 
rilį- lintioma, kad jai buto la
bai Mcmtee rankds — piti negalėjo rašyti net 
fdŠfcų motlhai. To* ligoninėj ji ir mirė H. ir ! 
jtfofcas ^ętkėviieiiis (dabir gyvena šiauiiuė^) 
gavo po 2Š rtiėtp®. Petkevičius buvo dešinioji 
HėHrikn ranka. Itfti HrgAnizacijos nariai gavo 
po 10-tį metų. - č -

1948 m. H. išveža į Vorkutą. Tuo metU Vt>r- 
kubojė Būvd ežmoniškai žiaurios sąlygosi Jfėbuvo 
ko Valgyli; šimtai kalinių mirdavo badu, Vaikš
čiojo pusplikiai, skarmaluoti, jokių higieriis rei-

siėėtėjo epidemijos. Darbas šĮčht&Sfc 
suriku varginantis. 0 kiek užgriūdavo žiebtose 
žmonių. \ .. .

$

tNimiuKMiBbNA? : ? V;

Sušipažihkmiė su Kalifornija
F* * * - ■* ; %

, (Tęsinys) < ;
Tiesa, negalima Kalifornijos vadinti aCogbąžų 

rojumi, Sėt palyginus su šilta Florida, ji tuH ir

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS'
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SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

I

Visiems lietuviams ir paverg
tai Lietuvai būtų daug geriau, 
jeigu LB Vadovai atsisakytų 
ALTo ir VLIKo griovimo, jų at
liktų darbų niekinimo, nes šį

I
t i

Apdraustu parkraustynw
S įvairi v atstu m v* 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1 m arba 376-5996

DR. PAUL V. DAUGIS
• rOYTOJA. lt CHIRURGAI

I

Vedėja — Aldona Daukuf
Ttlef.: 778-1543

DR. A. B. GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas.
SPKCIALYBČ: AKIŲ LIGOS 

2907 Wwt 103 rd Street

- 7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Sėst?dieniir sekmalieniair 
nuo 8:30 iki 930 vaL ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš m ūsų studijoi 
Marquette Parka,

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

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

Arakrariue
1. Mankete RA, Wert tea etai, tu 

VALANDOS; J—a darbo dienamU ii

Dr. Jonas F. Mažeika
DJJ.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street 
Oak Lawn, Ui.

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimu

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
. SL Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos; intrad. 1—6 popiet

OPTOMETR15TAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
\

2618 W. 7I*t SL TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius
**C*y*tjK*t l*ryspg”,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rašdaaciite teieL: 468-5543

■ -V -,.. z

— Japonų automobilių bend- j f 
ro'vė Toyota veda derybas su i 
General Motors mažesniu mode- į 
lių gamybos Amerikoje bendra- | 
darbiavimo projektu.

DR. FRANK PLECKAS ięs žemės, drebėiimo ,aktTu: 
mas ir deformuota sukietėjusi 
lava ugniakalnio paviršiuje.

Washington© universiteto va-

r *

R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
virseliaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 

.. ..................................................

SUSIRINKIMU

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo nariy susirinkimas įvyks ket
virtadienį, balandžio 1 d., 1 vaL p.p., 
Anelės salėje, 45uu So. Talman Xve. 
Nares kviečiamos atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikaių aptarti; taipgi 
prašomos sugrąžanti Bunco knygeles.

E. Strui^gys

MOKSLININKAI PRANAŠAU
JA ST. HELEN UGNIAKAL

NIO IŠSIVERŽIMĄ

Washington. — St. Heleh ug
niakalnio išsiveržimas : galįs 
įvykti trijų savaičių laikotarpy 
ir galįs būti didesnis, negu buvo 
1980 metais. Tokią numonę pa
reiškė JAV moksilininkal

Paskutiniu laiku yra padidė-

A. TAMŲLYNAS

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ 
IR POLITINĖ VEIKLA

(Tęsinys)

Dabartinę mūsų politinę veik
lą L.B. vadovai visokiais būdais 
stengiasi trukdyti — jų noras 
sunaikinti ALTą ir VLIKą, ir 
perimti jų veiklą. Nepavykus su
naikinti ALTo' ir VLIKo, grkbė- 

! si kito nenaudingo lietuviams ir
dovai ir federaliniai moksliniu- Paver^^a'. ^J^rbo
kai pranašauja netrukus įvyk- 
šantį St. Helenos ugnikalnio iš
siveržimą.

Per įvykusį St. Helen ugni
kalnio įsiveržimą 1980 m. gegu
žės 18 d. žuvo ar dingo 60 žmo- sunaikintų ALTą ir VLIKą 
nių.

Iš St. Helen ugnikalnio praei
tą šeštadienį popiet, kai dangus 
buvo giedras, vulkanas išsiveržė 
antrą kartą šešių valandų laiko
tarpy, išmetė-į-padanges 18,000 ja^ą atlieka' Liętūvos pavergė- 
pėdų pelenus ir juos išbarstė po 
Washingtono ir- Oregono apy
linkes ir padengė 12 mylių ilgio 
purvu (mudflow) kai ugnikal
nio verdantieji garai ištirpdė ten 
esantį sniegą.

Mokslninkai teigia, kad pasta
rasis įsiveržimas dar nepasibai
gė (might not be over). Jis dar 
galis pasikartoti. 

’ * £ £
Noriu pažymėti, kad 1980 > m» 4 

balandžio mėn. pabaigoje Wyo- kad lietuvių politinė ir kultūri- 
ming Parką lankė daug eks-1 nė veikla vyktų normaliai ir į 
kursiju ir pavienių žmonių; visi I lietuvių tarpą grįžtų taika — ra

mybė ir nebūtų be reikalo iš
leista darbd dublikavimui 60-70 
tūkstančių dol. ir baigtųsi bylos 
Amsrikos teisme ir sugrįžtų 
vargšai “reorgai” po savo mo
tinos sparnu — jei LB vadai nu
stotų griauti ALTą ir VLIKą ir 
laikytųsi darbo padalos. Tai čia

kursijų ir pavienių žmonių; visi 
grožėjosi toje vietoje ir apylin
kėse esančiais geizeriais, kurie 
periodiškai išmesdavo į pavir
šių kunkuliuojančius garas. Jų 
lankytojams dar ir dabar pasi
liko atmintyje gražūs ir neuž
mirštami vaizdai

Magd. šulienė

Lietuvos Aidai”
KAZ4 BRAZD2IONYT8

Proęr.mo* v«d»|<

Kasdien nuo pirmadieni© iki penk
tadienio 8:30 tbI. vakaro-

• Visos laidos ii WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Ha., 12:30 vaL p p. 
ii WHS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71»t Street
Chicago, Ulinots 60621 

Tel«t 778-5374

įkūrė šalia ALTo ir VLIKo savo 
politinį veiksnį —— PLB Visuo
meninių reikalų komisiją. LB 
vadovai nfet patys gėdinasi vie
šai prisipažinti, kad jie įsteigė 
Visuomeninių reikalų komisiją.

jas, o jo talkininku būti LB va
dovams garbės nedaro. Argi 
nėra kitokių būdų įsijungti į 
mūsų politinę veiklą ir visiems 
taikingai vieningai dirbti, nėr 
būtinai tik vadovauti, o svar
biausia atkreipti reikiamą dė
mesį į mūsų kultūrinę veiklą. 
Kultūrine veikla geriau galima 
garsinti Lietuvos vardą, negu 
nevykusiu politikavimu.

Kiek nedaug reikia pastangų.

ir yra mūsų visų nesusipratimų 
pradžia ir pabaiga; jiems paša
linti reikia tik šiek tiek gerų no
rų, o tų gerų norų niekam ne
trūksta, nes sako: “Gerais no
rais ir pragaras grįstas".

Ką reiškia toks V. Nainio tvir
tinimas, kad kiekvienas lietuvis 
gali tik džiaugtis, kad LB dau
giau rūpinasi laisvės reikalais. 
Taigi, tikrai, kiekvienas lietuvis 
džiaugtųsi, jeigu jie rūpintųsi 
laisvės reikalais, o negriautų tų 
institucijų, kurios tiek metų rū
pestingai dirba politinį darbą. 
LB vadai ant jų atliktų darbų 
kartais tik uždeda savo antspau
dą ir paskelbia savais laimėji
mais.

Koks gali būti džiaugsmas, 
kada skaitai Gailos, Nainio, Ge- 
čio ar Kamaųto straipsnius 
“Draugė” "ar ‘'Pasaulio Lietu
vyje”, kiek ten neapykantos, 
niekinimo mūsų politinių veiks
nių. Ką tokių straipsnių rašymas 
davė lietuviams ar pavergtai 
Lietuvai? Patarnavo’, tik, žino
ma, ne lietuviams ir ne Lietu- 
\ai. Būtų buvę geriau, užuot tie 
ponai rašę tokius straipsnius, 
būtų apsivilkę išvirkščiais kaili
niais ir tą laiką, kurį sugaišo 
rašydami tuos straipsnius, būtų

gamtos gyvių, tai lietuviams 
■iKiki būtų buvę daug geriau.

Mūsų pouuuis "ra irs” nesisu
ką mums iioiuuu greičiu. Ir 
s.sniheų kokiais didesniais poli
tiniais umnejjmais mekas ne- 
gau paaųpru. Mes negauni poii- 
mųų įvykių pasuku muuis pa- 
geiuuiŲaou kryptim; — jie’ 
vykąu dioemių jogų stumiami. 
Mums lemia savu politinę veik
ią uermu pne tų pouumų įvy
kių paKibmų, išnaudojant visas 
ga^ųaąs progas Lietuvos laisvės 
i-vUjaiui.

Mūsų laimėjimai yra labai 
kuklus — didžiosios valstybės 
nepripažįsta Lietuves pavergi
mo, o pripažįsta Nepr. Lietuvos 
lęsdnumą.

Keikia pasakyti, kad nors mes 
visi butuiue dirbę laisvinamo 
darną — pasekmes būtų buvę 
tokios paęios, ūk musų kultūri
ne veiKia but daugiau sumen
kėjusi. Todėl nėra reikalo vi
siems brautis per kitų galvas į 
politinę veiklą.

Liet Bendruomenės vadai, 
pagimdę naują politinį veiksnį 
— PLB Visuomeninių reikalų 
komisiją, pavertė Lietuvos ne
priklausomybės šventes minėji
mus pinigų pasirinkimo švente, 
mat, naujojo poiiLmŲ veiksnio 
veikiai (ALTo ir VLIKo darnų 
dulilikavunųi) reikalinga daug 
pinigų (Br. Kv. teigimu, pernai 
išleido 60 tūkst. politinei veik
iai), todėl LB nedaiyvauja AL- 
i'o ruošiamoje kasmetinėje (Či
kagoje) Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo šventėje, ku
rioje dalyvauja visos organiza
cijos su savd vėliavomis, o LB 
ruošia atskirai minėjimus — pi
nigų pasirinkimo tikslu. Toks 
LB elgesys tik prisideda prie lie
tuvių vienybės ardymo ir nutei
kia lietuvius prieš Liet. Bend
ruomenę.

(Bus daugiau)

— Kinijos radijas pranešė 
apie moterų pagrobimus ir par
davinėjimus vyrams, norintiems 
įsigyti žmonas. Daugeus įmokė
jusiųjų pinigus buvo apgauli — 
negavo žmonų.

meTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAinS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

EUDEIKI^
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-Or SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
| f 1410 So. 50th Avė., Cicero
& ’ Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

l'KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

saiku

AM8UUAM5O 
PATARNAVIMAI

ANTOINETTE CHEPAITIS
(PAGAL TĖVUS LUKAUSKAITŪ)

Gyv. Marquette Parke, Chicagoje

Mirė 1982 m. kovo 20 d., sulaukusi 86 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 59 metus.

Paliko nuliūdę; dukterėčia Jenny Sisolak su vyru Marty> 
ir mylimi draugai: Frank ir FIdrenoe Summars, Barbora 
Smolis, Adde Cakoyię, Pauline Skarauskas, Francas Daniels, 
Kęsti ir Mary Gabors, Mary Martuža ir popai Keifer bei kiti 
draugai ir pažįstami.

Velionė buvo našlė mirusio John C.hepaitie.
. Kūnas buvo pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 

2533 W- (lat.Į^/Chicafioje. ■
Buvo palaidota kovo 24 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuliūdę lieka: Giminės ir artimieji.

. POVILAS BURNEIKIS
Gyvenęs Chicagoje, Bridgeport© apylinkėje

Po sunkios ligc’s mirė 1982 m. kovo 25 d., 12,28 vai. nak
ties, sulaukęs 75 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno 32 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Ona, gimusi Juozelskytė; duktė 
ita ir josios vyras Juozas Petkai; sūnus Romualdas; anūkai 

Paulius, Vincas ir Alexa; svainio duktė Aldona Žemaitytė; 
Lietuvoj —• dvi seserys su šeimomis, kiti giminės Anglijoje 
ir Kanadoje.

Priklausė LKVS Ramovės Chicagos skyriui ir buvo jojefi 
sekretorių^; R. Lietuvių Bendruomenės Brighton Parko apy-R I 
ūnkei, buvo josios sekretdrius; BALFo Bridgeporto apylin-įj 
kei; ta.kininkavo ALTui, VLIKui, Sandarai; buvo Chicagosra 1 
Lietuvių Pensininkų klubo ir kitų organizacijų narys.

z\rlilgiesiems pageidaujant — aukoti Mišioms arba 
Tautos Fondui.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 2 vai. popiet, Jurgio 
Rudmino šermeninėje, esančioje 3319 S. Lituanica Avė., 
Chicago, III. Lankymo valandos šeštadienį ir sekmadienį 
aud 2-ros popiet iki 9-tos vakaro.

Atsisveikinimas įvyks sekmadienį, 7 vai. vakaro.
Pirmadieni, kovo 29 d„ 9 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į šv. .Jurgid parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. _

Visi A.A. Povilo Bumeikio giminės, draugai ir pažįstami J| ’ 
kviečiami dalyvauti velionies laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą.

Nuliūdę lieka;
Žmona, duktė, sūnus, žentas ir anūkai B 1

Laidotuvių direktdrius George F. Rudminas.
Tel. YA 7-1138.

s
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4

□•tuvių 

^rietuvių 

Arėk torių

t

(UR.IM1 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
(LAUKA WIClj

^424 VYKSI bSm ATKELTA KkfuDbo 4-1211
AAU28 SOUTHWEST HIGH WAI, rialoe Ulba, AJUL 8744414

bo. HAUSTKD STREET fet XArtU Mill

BUTKUS - VASAITIS
i Avė, Cicero, ŪL QLpnpic l-lfq

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetta 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ Tel: YArd> 7-1138-1151
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rekomendacbcs. Norint pakelti 
į garbės šaulį lę, turėtų būti ap
svarstyta kuopęs valdybos posė
dyje. Posėdžiui sutikus ir vi
siems pasimšius, prisegti reko
mendacijas, atliktų organizaci
joje darbų aprašymą ir pasiųsti 
Centro valdybai. C. V. perskai-^ 
cius, pi Įtarus ir pasirašius visus 
dokumentus, gautus iš kuopos* 
valdybos, persiunčia Šaulių gar-? 
bės pirmininkui ir jo sudary-1 
tam, arba šaulių suvažiavimo iš
rinktam štabui. Tad tik po to

ŠAULIŲ STATUTAS, ORGANIZA
CIJOS, GAIRES

Dabartinių šauliu statutas yra Į vienetą, per kurio rankas turė- 
gcrc/kai atsilikęs ir verkiant pra- tų pereiti visos garbės šaulio-ės 
rosi pakeitimo, pritaikymo prie 
Š ų gyvenimo dienų. Tam dar
bui atlikti reikia būtinai rasti 
tokius šaulius ir šaules, kurie 
yra dirbę kitose išeivijos orga
nizacijose ir geiai yra susigyve
nę su dabartimi ir veikloje išky 
lančiomis problemomis. Asme
nys turi būti savarankiški, su
kalbami ir gerai pramatantieji 
rytojų. Pakeitimui ar patobuli
nimui dabartinio šaulių statuto 
reikalinga daug darbo ir koope
racijos.

Statutas turi būti gerokai su-' procedūros suteikti šauliui- 
prastintas taip, kad kiekvienas Garbės šaulio vardą, 
bet kokio išsilavinimo šaulys jį 
gerai suprastų. Tokį darbą turi asmenims, kurie mušasi, daž- 

; atlikti sauliai-ės, kurie neturi 
jokių pareigų saulių organizaci
joje ir gerai supranta sauliškos vėliavų sargybą, ligonių lanky- 

; veiklos problemas.
* Čia ir norėčiau iškelti naujus 
punktus, kurie, esu tikra, būtų 
naudingi tolimesnei šauliškai 
veiklai 

. 1) Visus tolimesnius Centro' 
•valdybos ruošiamus atstovų su
važiavimus daryti ne tik rink- ’ 
tai grupei šaulių, kurie važiuo
ja tik tam, kad važiuoti, nesu- kartinio darbo atlikimą, 
vokiant kokiam tikslui jie ten!

VOJl...
Viršuje duoti šauliško statuto 

punktai yra tik pasiūlymai sta- j 
tūlo pakeitimo punktams. Jų 
gaiė ų būti dar daugiau, bet tai t 
nėra vieno žmogaus darbas.

Siūlyčiau visiems atstovams 
gerai pagalvoti ką jūs veiksite , 
per suvažaivimą. ką kalbėsite ir, 
svaibiausia, ką rinksite, nes ką 
jūs išrinksite per si atstovų su
važiavimą į Centro Valdybą, 
tai nuo to priklausys visų šau
lių gerovė ir visos organizacijos j 
ateitis. 1

Nebijokite protingai galvoti 
ir protingai elgtis.

* J. Butkus

Namai, Žam4 — ParUavimrf 
tMAL ISTATB FOlt SALY

Mamai, žemi — Pardavimui 
UAL MTAT1 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMO K ĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS^
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

1212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7747

8) Nesuteikti Garės šaulio var

nai matomi girti, už virtuvėje 
atliktus darbus, stalų dengimą,

j mą ar asmenišką jų globojimą. 
Garbės šaulio vardas ir meda
liai yra duodami už tinkamą 
veiklą šaulių organizacijoje —> 
už vadovavimą; už sklandų va
dovavimą kuopose, C. V-, G.T.; 
už suruošimą ir pravedimą vi
suotinių < 
meti vadovavimą, o ne už vien-

Skautai pasiruošę-sutikti pavasarį 
ar f .-------

ruoja. C. V- neturi teisės išmesti 
narių iš šaulių vienetų ar orga- 
nizacijos..

15) Garbės Teismas gina kiek 
vieno šaulio, net tik Centro val
dybos pirmininko garbę. Jis yra

t tik vienas organas, kuris turi 
teisės bausti, pašalinti ar išmes
ti iš Šaulių Sąjungos.

16) Kontrolės komisija turisuvažiavimu; už ilga- ' , , . '' v . teisės tikrinti ne tik C. V. veik-
Avovimo n o 117 tTinri- *

vokiant kokiam tikslui jie ten! 9) Garės štabui nesutinkant; 
važiuoja, bet visiems šauliams,1 suteikt’ SauliųiHei garbės šau-Į 
kurie yra sumokėję,2—3 m. na- Iio vardo, dokumentai grąžina-Į 
rio mokestį ir turi finansines ga kuopai su prierašu, kodėl 
limybes suvažiavime dalyvauti/ nesutikta. Taip pat pranešama 
Iš tokiu suvažiavimo atstovu tu- i ‘i 
ri būti renkama Centro valdy-Į 
ba.

10) Garbės štabas turi turėti 
į teisės, remiantis pagristais do-

2) Nerinkti tų pačiu žmonių i, kumentais iš kuopos Centro vai 
dvigubas ar trigubas pareiga:

3) Nerinkti daugiau, 1 
dviem kadencijom tą pati as.l 
menį j kuopos, S- V., G. T. i.

[S. j dybos ir Garbės teismo, garbės 
kaip' šaulio-lės vardą panaikinti.

11) Garbės šaulys-lė gali būti! 
ir'tik Šaulių Sąjungos patvirtinti;? 

Kontrolės komisijos valdybas. į ne kuopos. Kuopos pakelti J 
4) Nerinkti šaulių į Cenltro' g-'U’bės šauliai turi būti panai-' 

valdybos pareigas, kurie kuopo-, kinti.
se priklauso jvaldybos sąstatui. Į 12) Visi nuo 1979 metų gavę

lus eigą, knygas, kasą bei inven
torių, bet ir kuopose gali atlikti 
patikrinimus.

17) Tos trys šakos: Centro 
Valdyba, Garbės Teismas, Kon
trolės komisija (ir jeigu įsisteig 
tų Garbės Štabas) jie visi koo
peruoja, bet vienas kito netruk
do ir nekontroliuoja. Tos.visos 
šakos yra atsakingos už savo 
veiklą SUVAŽIAVIMUI. ,

18) Jokių kooptavimų į kūo-į io; jokiu Kooptavimų į kuu- 
-i pų, Centro Valdybą ar Garbės: 

Teismą negali būti. Buvęs toks' 
] punktas turėtų būti panaikintas.

Tas vietas turėtų užpildyti su
važiavimo rinkti, kandidatai, ku 
rie liktų palnateisiais nariais,

5) Nekelti i garbes šaulius-les, ‘ garbes saulio-les vardą kuopose i . < .f. ..° • • si eis lllscihs violas * *kurie organizacijos veikloje nie-‘ar sąjungoj turi būti panaikinti, 
ko nėra padare ar nuveikė. i nes ^‘e žmonės to neužėsitarna.

6) Nedalinti šauliškų medalių' ° P° sudarymo Garbės štabo
iŠ -suaukotų pinigų, už dalyvavi- J pristatyti tuos asmenis aukščiau
mą susirinkimuose bei už balių 1 minėta tvarka ir Garbės štabo 
ar nugenimų suruošimą.
,> 7) Sudaryti iš garbės šaulių '■

j- patvirtinimui.
s 13) Visi medaliams pristatomi

19) Į Centro Valdybos pirmi
ninko, Centro Valdybos Moterų 
vadės ir Centro Valdybos kasi
ninkės pareigas turėtų būti ren
kama po du asmenis — vienas i 
pareigas, o kitas į kandidatus.

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

------ - -...................... .

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJI

Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

J! XU) v 101 Iiitrua-Lidiiib pi iMdLUiiii f n X vru t.. . . . .... , ,, i 20) Centro Valdybos pirmi-, 1 šauliai tun būti kuopos valdy-I . , ~
' _ _ _ _ I nvnkn (.pnfrn ValHvbnQ mnipm■ bos ir Centro valdybos patvir
tinti. šiam reikalui reikalingos} 
rekomendacijos, kad pristatantį-’ 
nepasitaikytų girtų asmenų, bei p 
Garbės Teismo nubaustų, ar net j 
suspenduotų žmonių.

14) Centro valdyba tik pri- 
. žiūri ir koordnuoja šaulišką 
veiklą tarp kuopų, bet neturi 
teisės kištis į Garbės Teismo bei 
Kontrolės komisijos padarytus 
sprendimus. Gražiam bendra
darbiavimui, jie visi tik koope-

Į ninko, Centro Valdybos moterų 
i vadės pareigas, jiems susirgus,. 
! ar mirus, gali užimti tik visuoti-
• nio susirinkmo — atstovu su-
• važavime rinkti kandidatai, bet 
ne pačių vadų pasirinkti vice-

. pirmininkai ar kooptuoti šauliai- 
šaulės. Susirgus kuriam nors, 
pareigos perimamos iki pa-

sveiks pavaduotojo. Mirus—iki 
kadencijos galo.

21) Vadai, vartojantieji ne
švankų žodyną, arba paleisda
mi savo kumščius į darbą, bei 
šmeiždami šaulio ar šaulės var
dą visuomenėje ar net privačiai, 
kitų šaulių akyvaizdoje, o svar
biausia būnant uniformuotam 
ir girtam, turėtų būti griežtai 
baudžiami. t

22) Kieki venas šauly š-lė turi 
teisės duoti pastabas net ir sa
vo vadovams. Turi teisės juos 
kritikuoti ir pareikšti savo nuo
monę kas liečia-kuopos veiklą, 
Centro Valdybos veklą, ir duoti 
pastabas bei patarimus, jeigu tik 
,rai mato, kad ten jų vadovavi
me yra daromos klaidos.

TT y - x j • - v sąskaita Nr. 3974-9, inešant $240.23) Vadai, matydami saulių \ . . ......x . • . i . Visi lietuviai prašomi pnsidetinepasitenkinimą, turėtu patys . _ . f _ . L_ . ./ y -Č x musu Atstovybės rumu re-is pareigų pasitraukti, bet nesi- . T;. : ...... • .i* monto. Visi psindekime pagalvelti į teismus uz saulių orga- 1 °
nizacijos ribų.

24) Kiekvienas šaulys-Iė už
pasisakymą neturi būti baudžia
mas jokiomis bausmėmis. Čia, 
Amerikoje, ir yra žodžio laisvė, j 
kad nereikėtų vartoti kumščio 
ar diktatūros, t ;

25) Garės Teismo nubaustt. 
šauliai, neturi teisės užimti jo-į 
kių .pareigų.

26) Moterys, esančios kuopo
se, turėtų būti traktuojamos 
pe kaip vergės ar pastumdėlės 
tik virtuvėje prie puodų, bet jos 
turėtų turėti ir lygias teises į 
Cetro /Valdybas >pirmininko vie
tą ar į bet kokias kitas parei
gas.

Mieli šauliai, visuotinis šaulių 
atstovų suvažiavmas nėra tam, 
kad jūs tik paklausytumėt kas 
ką sako. Per suvažiavimą yra 
pati geriausia proga pasakyti

— Dailininkės Marijos Strase- 
vičius McBride dailės darbų pa
roda įvyksta š.m. kovo 30 d. iki 
balandžio 11 d. Galerijoje, 744 
N. Wells, Chicago, Ill. 60610. 
Valandos: nuo 11 ryto iki 6 vak. 
— nuo antradienio iki šeštadie
nio; sekmadienį nuo’ 1 vai. p.p. 
iki 4 vai. popiet. Priėmimo va
karas balandžio 2 d. nuo 5 vai.; 
popiet iki 8 vai. vak. (Pr.)

— Padėkime Atstovybės rūmų 
remontui. R. LB-nės Marquette 
Parko apylinkės narių susirin- ■ 
kime buvo įsteigta Atstovybės 
rūmų remonto fondas, atidarant 
Midland Savings Assn., 2657 W. 
Lithuanian Plaza Court, einanjjj

į savo pajėgumą. Aukas prašome 
įnešti į einamą sąskaitą Nr. 
3974-9: Tarnautoj ai su tiko kiek
vienam mielai padėti.

Valdyba (Pr.)

VALENSA NENORI KAL
BĖTI SU JARUZELSKIU

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
>727 S. Westrra Ave, Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-5787
• pctunuvlinas lėktuvu Ddrn kelio

tdq (enrisex), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervadiaa; Parduodi 
Jbe kelionių draudimu*; Organizuojame keliones J Lietuvą ir kitus k.'aštuz 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje Ir teikiame infor 
tnadjuk visais kelionių reikalaii.

* Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reservuocį Tietai 
S inkJto — prieš 45-80 dienų.

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 ..|8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais S4.00

Minkštais viršeliais, tik$3.00

Dr. A. J. Gussen ~ AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___ 52.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms

NAUJIENOS,
ITSt B., HALSTED ST, CHICAGO, IL «SI«3

AFUN NEW KOOL-AIDr RECIPE ’ "
*ecspoon Kool-Aid T Brand 2 tablesooons sugar 
Unsweetened Soft Drink ‘ 1/4 cup water
Mix, any ffavor ^4 cup milk

Dissolve soft drink mix and sugar in water in glass. Stir ‘m milk. 
Serve at once or chill and stir before serving. Makes 1 cup 
or 1 serving. 1 • v _

C1932 General Foods CorpcrctkXL
Kool-Aid. and the Smiling Pitcher Design are reg'^red 
trademarks of General Foods CorporaPcn.

VARŠUVA, Lenkija.— Praeitą 
sekmadienį Dancige buvo krikš-1 
tijama pati jauniausioji Lešek 
Valensos duktė. Buvo paleistos 
kalbos, kad dabartinė lenkų vy
riausybė išleisianti Valensą iš 
Varšuvos kareivinių kambario ir 
leisianti jam nuvažiuoti į Dan
cigą ir dalyvauti dukters krikš
tijimo ceremonijose. Jo žmona 
Danuta buvd nuvažiavusi į Var- Į 
šuva, kad galėtų grįžti su savoj 
vyru namo’. Karinė vadovybė ne-! 
leido Valensai išvažiuoti. Kiti I 
suimtieji nevažiuoja, negaus lei
dimo išvažiuoti ir Valensa.

Penktadieni gen. Jaruzelskis 
pasiteiravo, ar Valinsa sutiktų 
su juo pasikalbėti. Jis turįs kelis 

’ reikalus aptartu
Į — Aš kalbėčiau su Jaruzels- 
kiu tiktai tuo atveju, jeigu jis 
klupsčiomis ateitų, — pareiškė 

j Valensa. — Kitaip aš su prem- 
‘ jeru Jaruzelskiu nenoriu susi
tikti ir tartis.

— Austrijoje suimti du tech
nikai, įtariami pardavimu slap-, 

' tu technišku dokumentu čeko- 
. Slovakijai ir Sov. Sąjungai.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDD10 AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
— — i —— - - .2 L-

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PALAMINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. . .
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

We’II help you moke the right move,

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo 
;avybę Chicago j e ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. - .' 

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkim-L

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulėski Road 

TgL 767-0600 

DĖMESIO!

Advokatų įstaiga
6247. S. Kedzie Avė. 

. (312) 776-8700

“LIUCIJA”
Miko šileikm apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

ELEKTROS ĮRENGIMAI . v 
PATAISYMAI

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514, S..Taiwan Art.
. - Tel. 927-3559

D Ė MES 10 
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA t
Tiktai $120 pusmečiui lutomcbllio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. L A U R AITU —: 

$o. ASHLAND AVI. •
TeL 523-8775 • ; - -

"IL T
• Te V • >

Dengiame ir taisome rišu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KiELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

/ .J. • ‘ '“7^’

A. T V ERAS

Pardavimas fe Taisytas?
2644 Wert S9th Street 
Tai REpublIc 7-1941

SS

Siuntiniai t Lietuvą 
ir kitus kraštus - J

P. NEDAS, VM Arch« AWfie®, 

Chicago, Ilk 5063X T«l. YA 7-59®

M. š I M K U S.;. ;
f ‘ ■■■ • <

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra • 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POUCY
F. Zftptlii, Agent 
320414 W. 95th M. *

Perk, I1L 
60641, / 4244454 V

bX3?e Jarrn i

SUSIVIENIJIMAS UETUVTŲ AMERIKOJE 
yra nenltnriA, dldžūmsh Ir turtingiausia lietuviu traterMlinė ar- 

gmisicUx, lietuviam> ištūchfijd tarnaujanti jau per 6^ ffietxn.

SLA — atlieki kultūriniu* darbui, ir kitienu, kurte toot
darbui dirba.

SLA —Ihnokėjo daugUn kaip AŠTUONIS MILIJONUS doterti 
apdraudę savo narianac

SLA — apdraucffia pigiausiomis kainomlf. SA nefeiko pelno, m- 
rlama patarnauja tik aarišalpos r<grindn

Kiekvienas lietuviu ir lietuviu draugai oH 
SuriTienljime apsidraurti iki 110.000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Eodc^meat 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, įtekiančteis 
aukitofo mokslo ir Ju Eyvenimo pradBaL

^LA — vaiku* apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už t . 
11,030 apdraudoa rami temoki tik 13.00 metama.

SLA — kuopa vyra vteoae lietuviu kolouljoee. Kreipkitės 
J aavo apylinkės SLA kuopu veikėjui jie Jumi 
mtelai pagelbės 1 SLA Kraiytt

Galite kreiptu tr tteMdal i SLA Ostrc

LITHUANIAN ALLlANCl OP AMERICA 
YerK N. Y. 1EW1 

M7 W. 2Mb H4 
Tat CUD MS-Klf

Pirkęs neprisivalgysi.

ENERGY 
WISE

Chanęa the oil end 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
westing gasoline.

Doni tx a Bom Loaarl

TISTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dauj 

padėti teisininko Prano SUL( 
paruošta., — teisėjo Alphonsi 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomit 
formomis; ' ♦

Knyga su. formomis gauna 
ma Naujienų administracijoj#

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo ralandoa: nuo 9 vaL ryt*

IT pakai fiudtartma.
TU. 776-5162 arba. 776-5111 

U49 WM 63rd StrM 
Chtac*. UI. 50629

PLUMBING ANO HEATING 
(Vandentieki* tr lildynm)

---------------------- ______________ ...

CROSS TOWN PLUMBING
& SEWER MAINTENANCE

Cortaid.

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

Plumbing repairs of all kinds. 
Drain lines open or no charge. 

Free estimates. 
735-6361

PIRKITa eAv TAUPYMO BONUS




