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KINIJA NORI NUSTATYTI LAIKA 
GINKLAMS PARDUOTI TAIVANUI

■ ■ ■ * - »

JAPONIJA TURI IŠMOKTI GINTI SAVO ŽEMES IR VAN-
DENIS, NES AMERIKA TURI KITŲ DARBŲ

ARGENTINĄ VALDO TRIJŲ 
KARIŲ KOMITETAS

ARGENTINA PASIUNTĖ DAR 300 KARIŲ I FALKLAND 
SALAS, KASA APKASUS STANLEY UOSTO SRITYJE

PEKINAS. — Kinijos vyriau
sybė nepatenkinta, kad JAV ir 
toliau pardavinėja modernius 
ginklus dabartinei Taivano vy
riausybei. Kinija nori, kad Ame
rika pripažintų vieną Kinijos vy
riausybę ir nepardavinėtų gink- 

i' lų Taivanui.
Sekretorius Haig pirmadienį 

pasikvietė Kinijos ambasadorių 
Washingtone užeiti į Valstyliės 
departamentą; kur sekretorius 

• jam patarė sutikti su dabartiniu 
nutarimu parduoti Taivanui lėk
tuvus ir jų atsargines dalis; 

./Sekretorius reikalavo dėl tų 
ginklų ' nekelti bereikalingo er
zelio', nes Taivanas kitų naujų 
ginklų negauna.

. Tuo tarpu Kinijos viceprsm- 
jeras Tengas Ksiaopingas sutin
ka su tuo, bet jis nori, kad JAV 
nustatytų laiką, kada parduos 
Taivaniu pašutinę; .tffeat^hių 
d^ę siuntą. ' ''

PREMJERAS Z. SUZUKI
AIŠKINA SUSITARIMĄ

TOKIJO, Japonija. — Aš ne
važiuosiu į Ameriką, kad turė
čiau pasižadėti ginti didesnius 
vandenynų plotus;.? pareiškė 
premjeras Zenko Suzuki. Ą

Kai premjeras Suzuki pernai 
buvo Washing tone, jis su pre
zidentų^ Reaganų- tSresf kraštų 
gynimo' reikalais. Amerikiečiai 
noriį -kad japonai skirtų dau- 

, giau.; lėšų savo žemei ir vande
nims; ginti.; Vjša tai labai gerai, 
bet reikia neužmiršti,, kad Japo
nijosstrategines rietas gina 
Ameriką- atomo ginklais. Svar
biausia gynyba yra amerikiečių 
rankose. JafiOnaf -čia -mažai gali 
prisidėti. ' v
. Aptariant šį buvusio Ameri- 

: kos gynybos sekretoriaus Brown
pareiškimą, premjeras Japoni
jos parlamentui išdėstė savo 
planus krašto apsaugai. Prem
jeras paaiškino, kad reikalavi
mą didesnės Japonijos koopera
cijos apsaugojant savd žemes 
pirma padaręs sekr. H. Brown, 
o dabar pakartojęs sekr. Caspar 
Weinberger.

BRITŲ PREMJERĖ NESI
RENGIA ATSISTATYDINTI
LONDONAS, Anglija. — Bri

tų premjerė Margaret Thatcher 
antradienį pakartotinai pareiš
kė, Jcad ji niekad nesirengė ir 
nesirengia pavojaus metu atsi
statydinti. “Pavojaus metu jun
giame visas savo jėgas kraštui 
ginti”, ji pažymėjo, '

KALENDORĖLIS

Balandžio 8: Dionizas, Girtau
tas, Gangailė, Stangirdas, Plėta, 
žadmenas.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 6:21.
Oras debesuotas, gali «nig- 

U,itiila.

PATI BAISIAUSIOJI 
ŽIEMOS DIENA

CHICAGO, Ill.— Pirmadienis, 
balandžio 5 d., buvo pati bai
siausioji šios žiemos diena. Ry
tas atrodė dar žmoniškas, bet 
apie 11 vai. pradėjo kristi snie
gas ir jis krito visą dieną ir va
karą. Paspaudė labai didelis šal
tis, daužėsi vėjas ir važiavimas 
Chicagos gatvėmis tapo neįma
nomas. ‘

Sniego iškrito 11 colių. Vėjas 
jį visur nešiojo. Nebuvo užkam
pio, kurio jis. nebūtų pasiekęs.

Visi džiaugėsi, kad antradie
nio rylą buvo pravalytos pačio 
didžiausio trafiko gatvės. Auto
mobiliams mažesnėse- gatvėse 
buvo sunku pravažiuoti, bet di
delio' judėjimo gatvėmis miesto 
autobusai važiavo normaliai.

Iš Chicagos-audra "pasuko į 
rytus, Labiausiai nufceiftėjo Bos
tono aerodromai. Ten krito tiek 
daug sniego, kad lėktuvai nega
lėjo' pakilti ir nusileisti.

Didieji New York o keliai bu
vo .visą! uždaryti, šimtai mašinų 
suklinąpo į . sniegą ir ųępajėgė 
judėtų fį V'■ O*'

PensiĮvanijc^įčDhip Ąįr Vidu
rio Vakarų valštijų/keliai buvo 
užpustyti' ir n^>ereitta^T. Dar 
iki*šiol eina valymo darbai: ■.

— Argentinos ^užsienio reika
lų mifirsteris Mėhdez trečiadienį 
tarėsi su JAV Valstybės sekre 
toriumi.Haig. ..

Ponia Thatcher pareiškė, kad 
josios planams pritaria ir josios 
vyriausybę šiuo atžvilgiu remia 
ne • tiktai konservatoriai, bet ir 
visi darbiečiai bei pavieniai as
menys. Ji pareiškė, kad britai 
tariasi dabar, kol britų ginkluo
tos pajėgos pasieks britų salas. 
Tada priešas turės nešdintis pa
skubomis.

Britų kard laivai dar pasi
ėmė daugiau ginklų iš Gibral
taro sandėlių.

Walter Mondale turi ilgiau
sią sąrašą kalboms sakyti. 
Jis kviečiamas į visus di
desnius Demokratų partijos 
susirinkimus ir pasitarimus. 
Jis tapo populiariausiu De
mokratų partijos kandidatu 

prezidento pareigoms.

Visame krašte siautusios audros palietė ir Baltuosius Rūmus. Prezidentas 
įsakė atidaryti duris visiems sušalusiems ir audros ištiktiems žmonėms.

300,000 LIKO BE DARBO, 
: WHJRL MAISTO, DRABUŽIŲ

LENKIJAI TRŪKSTA ŽALIAVŲ IR ELEKTROS 
ENERGIJOS ĮVAIRIEMS DARBAMS PRADĖT I

VARŠUVA, Lenkija. — Da
bartiniu melu Lenkijoj nebedir
ba 300,000. Pati svarbiausioji 
problema — trūksta žaliavų, 
nėra energijos gamybai pradėti.

Pradžioje manyta, kad dirb
tuvėse trūko dirbtuvių ’vedėjų, 
tvarkiusių visus- dirbtuvių rei
kalus. Vyriausybė išleido, iš ka
lėjimų daugumą suimtųjų, ku
rie savo laiku tvarkė visus svar
besnius dirbtuvių reikalus.

Lenkų laikraščiai dabar nuro
do, kad pati svarbiausioji ne
darbo priežastis yra žaliavų
sto’ka. Lenkijos darbininkai ga
lėtų pagaminti žymiai daugiau, 
jeigu turėtų reikalingų žaliavų 
prekėms gaminti. Turi dirbtu
ves ir specialistų, l>et neturi rei
kalingų žaliavų.

Generolas Jaruzelskis 
buvo Čekoslovakijoje

Gen. V. Jaruzelsckis, Lenki
jos premjeras ir kariuomenės 
vadas, praeitą savaitgalį važiavo 
į Čekoslovakiją, kur mėgino iš
spręsti žaliavų stokos klausimą. 
Lenkai galėtų dirbti, jeigu ža
liavų reikalas būtų geriau orga
nizuotas.

Jaruzelskis apžiūrėjo kelias 
čekų dirbtuves ir įsitikino, kad 
lenkų didžiausia bėda yra ža
liavų stoka, o’ ne administrato
rių trūkumas, nes lenkai turi 
gabius dirbtuvių vedėjus. Jaru
zelskis susitarė su čekų pareigū
nais, kad bedarbiai lenkai galė
tų įsidarbinti Čekoslovakijoje.

Čekai galės lenkams bedar
biams mokėti žymiai mažiau, 
negu jie turėdavo mokėti savo 
darbininkams. Jaruzelskis nepa
jėgė kitaip padėti bedarbiams 
lenkams be čekų pagallios ir iš
naudojimo. Matomai, Jaruzels
kis bijo, kad Lenkijdj neprasi
dėtų nauji protestai vprieš ris 
didėjantį nedarbą, ir kitos išei
ties nenumatė, kaip leisti len
kams dirbti Čekoslovakijoje.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo £320.

f — ««  f ■ • —■■— ■!

ERDVĖLAIVIS NUVEŽTAS 
Į CAPE CANAVERAL

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Erdvėlaivis “Kolumbija", pralei- į p;rmon eilėn pa„erblas moks_ 
dęs 8 dienas erdvėje ir 7 dienas . ]ininUs d,. Nicola3s Bloember- 
prastovėjęs Naujosios Meksikos : gen P(f to sekė dr; Arthur 
nusileidimo laukudse, antradie- j k)v> |aimėję; premiją fizikos 
nį buvo parvežtas į Cape Cana- > srityje;.mokshnjnkas ;lr. RoaId 
yeral* j Hoffman, iš Corneil universite-.

Alamogordo laukuose atsirado i Roger L. SperrjTil Kalifor- 
milžiniškas Boeing 747. Jis su-pijos Technologijos instituto’, ir 
stojo greta “Kolumbijos”. Pas- David H. Hubei, iš Harvard uni- 
taroji buvo’ iškelta į viršų ir už- versi lėto. -
dėta ant Boeing 747, sudaryda
mi bendrai 330 tonų krovinį. 
Boeing 717 lėktuvas po lo pa
kilo ir sėkmingai pasiekė Cape 
Canaveral, kur nusileido ir 
nuvežė “Kolumbiją” į skirtą 
vietą, iš kur už trijų mėnesių 
erdvėlaivis vėl kils naujai savo 
misijai atlikti.

MASKVA, Rusija: — Praeitą
• sekmadienį, visai netikėtai mirė 
! Džabar Rasulov, Tadžikistano’ 

respublikos aukščiausios tary
bos pirmininkas. Rasulov ėjo 63 
metus. Jis gavo širdies priepuolį 
ir nepajėgė atsigauti.

I Tadžikistanas yra 3.5 milijo- 
[ no gyventojų sovietinė respub-

MIRĖ TEISĖJAS ABE FORTAS llka’ eSaQb tarp AfSaTJlstano ,r 
, Kinijos. T adžikai sunkiai ver- 

WASHINGTON, D.C.— Aukš- « čiasi, bet Rasulovas pajėgė juos 
čiausiojo lersmo teisėjas Abe atstovauti Sovietų Sąjungoj pas- 
Fortas, sulaukęs 71 metų am-; kutinius 11 metų. Be tadžikų 
žiaus, mirė nuo širdies smūgio. ( kalbos. Rasulovas gerai kalbėję 

Teisėjas Abe Fordas buvo ar-Į ir rusiškai. įį
timas draugas prezidento’ Lyn- ---------- -------------------- ----- —
don Johnsono, kuris Fortą ir 
paskyrė teisėjo pareigoms.

Pirmadieno naktį Abe Fortas 
pradėjo jaustis blogai. Paskubo
mis jį nugabeno į Georgetown 
universiteto ligoninę, kur jis 
mirė nuo širdies smūgio.

Abe Fortas Aukščiausiajame 
feisme išbuvo tik ketverius me
tus. 1969 metais jis buvo pri
verstas iš savo pareigų atsista
tydinti. • 1 !

——  ____ i
— Jungtinių Tautų Saugumo! 

taryboje kalbama, kad Argenti-1 
na atšauks savo ginkluotas pajė
gas iš Falkland salų. Nelauks 
atplaukiančių britų karo laivų, j

— Britai turi 32 narlaivius, I 

Argentina — 4; Anglija turi du 
lėktuvnešius. Argentina — 1, 
kurį jai pardavė britai po Ant
roje Pašaultulo karo.

PAGERBTI PENKI NOBELIO
PREMIJOSJĄIMĖTOJAI

- CWGA4TD,~RL——: Antradienį
• Chicagos Mokslo ir Pramonės 1
■ muziejuje, pagerbti penki moks
jlininkai, neseniai laimėje Nobe- 
. lio premija ir jų vardai buvo 
i įtraukti į muziejaus, specialų 
I skyrių, kur atžymimi pasižymė- 
■ je mokslininkai. ‘

Dabartinė Argentinos valdžia siunčia tankus j Comc'doro Rivadavia, 
iš kur perkels į Malvinų salas, kur nebuvo nė vieno tanko.

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Trečiadienio naktį britų ka
riškos atstovybės įstaigoj sprogo 
galinga lioniba, išgriovė visus 
įstaigos įrengimus, išstūmė tos 
pačios įstaigos ir kaimyninių 
namų langus, bet nieko neužmu
šė ir žmonėms žalos nepsdnrė, 
sako oficialus pranešimas.

Tą pačią naktį, tuojau po 
sprogimo, telefonu pranešta bri
tų ambasadai apie sprogimą bri
tų kariškoj atstovybėj, koliotas 
britų kariškas atstovas ir patar
ia jam galimai greičiau išva
žiuoti iš Argentinos. Pranešėjas 
nepasakė, kas jis tok.s, bet tiktai 
pastebėjo, kad negalima skelbti 
karo Argentinai už Malvinų sa
lų išlaisvinimą. ► _ 4,

Argentinos prezidentas Leo
poldo Gallieri priminė visiems 
krašto gyventojams, kad kraštą 
valdo trijų ’k aęią k o mi si ja, va
dinama chunta. Komisijos pa
skirtas užsienio reikalų ministe 
ris kelis, kartus bandė tartis su 
britais dėl Malvinų salų, bat 
jiems nepavyko’ susitarti. Su 
britai; tarėsi ir ankstyvesnių 
vyriausybių ministerial, bet 
ir jiems nepavyko rasti bendros 
kalbos ir susitarti. Kraštą val
danti komisija priėjo įsitikini
mo, kad dabar patogiausias lai
kas Malvinų salų klausimu: 
spręsti. ' j

• Argentinos užsienio reikalų 
ministeris Mend? z kreipėsi į 
Amerikos valstybių atstovus, 
kad padėtų Argentinai išspręsti 
Malvinų salų likimą. Preziden
tas Reaganas pareiškė, kad JAV 
gerai sugyvena su Argentina ir 
Didžiąja Britanija. Jis darys 
viską, kad šios dvi valstybės tai
kiai išspręstų tarpusavio nesu
sipratimus. Bet prez. Reaganas 
čia pat pastebėjų, kad JAV ne
siūs savo kariuomenės dalinių į 
Falkland salas. Kokia būsianti 
prez. Reagano parama šiam 
klausimui spręsti, tuo (arpu dar 
nežinia, bet manoma, kad spren
džiamąjį balsą šiuo klausimu 
turės britai. Prez. Reaganas 
vargu norės priešintis britų 
sprendimui.

W. MONDALE — ĮTAKIN
GIAUSIAS DEMOKRATAS
WASHINGTON, DC. — Wal

ler Mondale darosi pačiu įtakin
gesnių galimu Demokratų par
tijos kandidatu prezidento pa
reigoms 1981 m. rinkimuose. 
Jis yra geras kalbėtojas ir mo
ka labai suprantamai aiškinti 
pačias svarbiausias partijos 
problemas

Antroje vietoje stori senato
rius Edward Kennedy. Jis taip 
pat nori tapti Demokratų parti
jos kandidatu prezidento pan i- 
goms. Senatorius turi pinigų, 
moka organizuoti mitingus, bet 
jis nepajėgia taip aiškiai išdės-
tyli savo minčių. Tom O’Neill 
taip pat norėtų kandidatuoti, 
bet amžius jam gali kliudyti.

:-^PREZ. REAGANAS GALE 
SUSITIKTI SŪ RREžNEVC

WASHINGTON, D C. - Da
bar prez. Reaganas gali susitikti 
su Brežnevu ir tartis, kaip iš
vengti atominio karo', — pareiš
kė sekretorius Haig. Jeigu pre
zidentas būtų susitikęs anksčiau, 
tai Brežnevas būtų galėjęs Šan
tažuoti prezidentą įvairiausiais 
pasiūlymais. Dabar nežinome, 
ar Brežnevas “žiemos atostogas” 
leidžia, ar jis bando sustiprinti 
silpnėjančias kojas.

Britų valdžios įsakymas am
basadoriui Williams tuojau iš
važiuoti iš Buenos Aires rc'do, 
kad britams visai nepatinka 
Argentinos marinų iškėlimas 
Falkland salose ir nutarimas iš
siųsti iš salų gubernatorių Rex 
Hunt. Britai nesitars su argen- 
tiniečiais, jeigu bus vartojama 
prievarta.

Paskutiniai pranešimai sako, 
kad britai siunčia j Falkland sa
las ne vieną, lx?t du lėktuvne
šius. Vienas išplaukė iš Ports
mouth uosto, o antrasis išplau
kia iš Gibraltaro. Abu karo' lai
vus lydi visa eilė pagelb'nių lai
vų. Prie Falkland salų jie pri
artės tiktai už dviejų savaičių.



kius.
— Metęs akį į tuos piešinius, 

meno žinovas atsiliepia:
— Deja, šiame salione matau 

tik vieną neabejotiną originalą: 
tuo originalu esi tamsta.

j Socialinis draudimas ir aprūpinimas į į
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Redaxuola PRANAS ^ULAS 
g

Klausimus ir medžiagą siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

Iš Socialinio klubo veiklos
?!: imi.* kitike valdyba pa- 

sk<‘t'niu metu atbko daugeli 
darbų, duodama daugeliui tau
tiečių įvairiuose jų reikaluose 
patarimus ir kt. Svarbiausia, 
p^tariauiama. informuojama so 

dalinio draudimo, nedarbo, ne
darbingumo pašalpų, atlygini
mų, mėnesinių pensijų ir Vak. 
Vakietijos išmokų gavimo re- 
kah’.is.

Klubo reikalų vedėjas Al. Če
pulis padeda užpildyti įvairius 
blankus, sutvarko Medicare gy
dytojų sąskaitas, pilietybės įgi
jimo reikalus ir lankosi narių 
reikalais įvairiose valdžios įstai
gose bei konsulatuose. Taigi, 
veiklos sritis yra plati ir gan 
šakota.

Žinoma, didėjant veiklai, di- 
dė’a ir klubo išlaidos susiraši
nėjimui, važinėjimui klubo rei- 
kaalis. atstovavimui ir dalyva
vimui įvairiose organizacijo
se.

Turime priminti, kad yra >e- Į 
nu nariu, kurie nesumokėjo na- Į 
rio mokesčio, kas trukdo klubo 
veiklos išplėtimui.

Visi suprantą socialinių rei
kalų svarbą mūsų kasdieninia
me gj vertime kviečiami stoti i Į

teises vietom bei
įstaigose.

Klubo adresas:
Social Club, c o A. Čepulis, 3259
So. Hasted St., Chicago Ill.

Argus

Lithuanian

VAISIAI PADEDA
VIRŠKINIMUI

Kas valgo daug vaisių, tas 
tai kada turės vargo su virški
nimu.

re-

klubą nariais, kad tuo būdu mū r 
su baldas būtų stipresnis ir gali- J 
ma būtų sėkmingiau ginti tau- į 
tiečių vyresnio amžiaus asmenų į 

federalinėse,

gauti Soc. See. mėnesinius pritaikyta Medicm; apdrauda? 
kius- , ' :■ M. S-tienė

* * * •
KL Mano šeimos gydytojas ATS. Medicare apdrauda gali 

pasakė, jog dė) širdies ligos aš Panaudoti tik tie asmenys, 
ateityje negalėsiu dirbti fizinio Itune buvo apdrausti Soc. See.

‘ ir kurie sukako 65 m. amžiaus, j 
Jeigu jūs neturtingas ir netu- j 

rite didelių santaupų banke, ta 
galite prasyti nemokamą gydy
mą teikti iš miesto Welfare įštai 
gos. Papigintą medicinos gydy
mą Chicagoje teikia Medical 
Center, — Lakeside rajone, 2218 
S. Michigan Ave. Nors šį svei
katingumo aptarnavimo įstaiga

darbo. Kai padaviau prašymą 
Soc. See. įstaigai nedarbingu

mo pensijai gauti, tai man 
pasakė, kad negalėsiu gauti iš
mokų už pirmuosius šešis mė
nesius. Ar vėliau man sumokės 
Soc. See. įstaiga už tuos šešis 
mėnesius?

Galina V-nienė
ATS. Nesumokės. Pagal Soc.

See- įstatymą, i 
šešis mėnesius nedarbingumo

Sveikatingumo beieškant
Jau keletas metų, kai sirgu- 
io u. bet gerų gydytojų dėka.

ne tik kad dar laikausi, bet da
linai
Įmonėje fizhį darbą-

Pagal lietuvišką priežodį, in
das iki nustatyto laiko vandenį 
neša. Taip ir su manim atsitiko.

darbuojuosi, dirbdamas

poros dienų. Mat, pasitaikė sa
vaitgalis, (šestad. ir sekad.), tas 
skyrius neveikė. Tai tik sekantį 
pirmadienį po pusantros valan
dos laukimo, priėmė mane gy
dyto; a apžiūrėj imu i. Gydytoja 
mane apklausinėje, klausė, kas 
mane į ligoninę “atvijo”, kokius 
vaistus naudoju ir t t. Po to

i - . ,
Vaisiai turi kivyje tokių skys- Paskutinės savaitės laikotarpy.

skilviui gulint lovoje nakties metu tris įsakė padaryti kardiogramą. Počių, kurie padeda
“sumalti” patekusias į maistą 
dalis, ar tai būtų mėsa, duo-!
na. daržovės, žuvis ar klt-

j 2 — 3 mėn. einu pas gydytoją
Bet vaisius taip pat reikia ge- j įr tikrinuosi sveikatą, o po ap- 

rai sukramtyti.

Kuomet vaisiai valgomi grei
tomis. jie pradeda skilvyje rūg
ti ir neatlieka savo paskir- į 
ties.

kartus vidurnakty širdies skaus 
mai pabudino mane-Tuoj susirū 
pinau. Nors aš periodiškai kas

— Tiktai kvailvs i viską turi Į •/Z K
atsakymus.

Anatole France

ŠVENTŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINAME 
ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBIUS, FOILSIN IŠĖJU
SIUS ASMENIS IR VISUS SKAITYTOJUS, LINKĖDAMI 

VISIEMS DŽIAUGSMO. SVEIKATOS IR SĖKMĖS.
PRANAS ŠULAS IR RED. KOMISIJOS NARIAI

žiūros daktaras prirašo man vai
stų. kuriuos aš naudoju širdies 
negaahnmūi pagydyti ir išveng
ti didesniam sunegalavimui, bet 
tas nepadėjo.

Pastebėjau, kad gydytojo pri
rašyti vaistai, kuriuos aš nau
doju nustatutu laiku, bet jau jie 
ne tik nepagydo, bet ir širdies 
skausmų nenuramir^a. Spėju, 
kad senatg^k^ėj^7 tapau nėr- 
vuotesnis Gal 3el to nakties 
metu, ypač kai vakarienę vė- 

' liau valgau, tai einant gulti nak
ties skausmai pabudina. Aš pra
dėjau vartoti ne tik gydytoje 
prirašvtus vaistus, bet ir ra

minančius, dar Lietuvoje be re
cepto gaunamus valerijono la- 

į šus. Ir man atrodė, kad tie vale- 
: rijonai mane tiek apramino, kad 
; ir vėl po 2—3 kavos puodukus
■ pradėjau gerti.

Vienos dienos rytą nuvažia- 
Į žiavau į vienos ligoninės greitos
■ pagalbos skyrių. Ten seselė pa- 
' matavo kraujjo spaudimą ir ra

įt do. kad kraujo spaudimas gana 
R nor*T?a]us (esą 130 ant 80). Tą 

rytą buvo^per 60 ligonių. Todėl 
aš atėjau į tą pačią ligoninę už

pusės valandos, gydytoja vėl 
mane priėmė, prirašė reikiamus 
vaistus ir įsakė, ateiti pas savo 
šeimos gydytoją, kuris pfo sa
vaitės mane priimsiąs ir nusta
tys toliihėsnį gydymą.

Kitą kartą parašysiu, ką ma
no šeimos gydytojas pas mane 
“rado” ir ką patarė daryti.

Pr. Petitas

JŪS KLAI SIATE,

KL. Gaunu Soc. cės- čekius 
kaip našlė ir nedarbinga, o pa
skutiniu metu dirbu dalini dar
bą (part-time). Girdėjau, kad 
nedarbingiems asmenims lei
džiama bandyti- kelis mėnesinus 
dirbti. Ar tas patvarkymas lies
tų ir manė? J Nats ė B.
ATS. Ne. Bandomasis laiko

tarpis liečia tik tuos darbinin
kus. kurie gauna mėnesinius iš- 
mokėjimus, kaip nedarbingi as 
menys. Jūs turite pranešti Soc 
See- ištaigai apie savo darbą ir 
gautą uždarbį, kad vėliau ne 
būtų komplikacijų išmokoms 
gauti. Jeigu pagal veikliančiaš 
taisykles uždirbta pinigų suma 
neperviršys nustatytos ribos, 
tai kaip našlė galėsite ir toLuu

■;-VĮA
■ 5?mS
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FRANK D. SAVICKAS
‘..te Senator 27th District

:J Oimrr itteeman — 15th Wand 
, ilur Democratic Organization

PO KVOTIMŲ
Po žodinių kvotimų, medici

nos mokykloje, vienas nepaten
kintų studentų ateina pas pro
fesorių, kuris jį tik ką ekzami- 
navo, ir sako

— Pene profesoriau, — taria 
jis, — noriu tamstą įspėti: tam
sta esi pavojuje! > j

— Nesuprantu, ką turite min- 
tyje? . •

— Pones profėsoriau sukirtai 
kvotimuose mano draugą-

— Tam buvo pagrindo.
— Dabar jis grasina pasida

ryti harakiri. ,
♦ * *

SKIRTUMAS

nini, bet juos aptarnauja baltie- 
i — gydytojai, se- 

> visiems 
vienadai patarnauja. Už vizitą 
reikia mokėti $1, o už atskirus 

; suma
žintos kainos. Ten esanti vai
stinė patiekia savo pacientams 
papiginta kaina ir vaistus.

pr. fab.

. 'i yra paežeryje, kurią daugiausia-
už pirmuosius: s— vįetos beturčiai ligo-

(vad. waiting penod) neapmo- * -
karna, mbar tas laikotarpis yra ]aborantai> kurie
sumažintas iki penkių mėnesių. 
Kas neturi lėšų per tą laikotar-
pį pragyvenimui, gali kreiptis įį med_ veiksmus, taip pat 
vaisujos Welfare istaigąs,kurios;
neturtingiems asmenims išmoka
pašalpas.

♦ * #

KL. Prieš tris mėnesius ma
ne ištiko širdies 
aš gaunu 60 dol. per savaitę iš į 
savo darbovietės pagal vadina-1 
mą “Sveikatos apdraudimo pla-‘ 
ną.” • Tuos mėnesinius čekius aš 
gausiu tik šešis mėnesius. Ar 
aš turiu laukti savo aplikacijos 
padavimo Šoc. See. įstaigai dėl 
nedarbingumo pripažinimo tik 
po tb, kai nustosiu gauti čekius! 
iš savo darbovietės?

Paulius K-kelis

ATŠ. Jums nereikia laukti. 
Jūs tuojau kreipkitės . Soc-Sec. 
įstaigą, kuriems pritaikys savo j yo ivatine derij 
laukimo laikotarpį, (waiting!

period).

ataka. Dabar

MENO ŽINOVAS

. — Pone teisėjau, važiuodamas 
automobiliu, aš nebuvau girtas, 
tik truputį įsikaušęs...

— O, tai jau kitas dalykas. 
Teismas atsižvelgs į tai ir vie
toje nubausti jus vienu mėnesiu 
kalėjimo, pasitenkins tik 30 
dienu.

* * #
KAS JAM NĖRA AIŠKU

♦ i -
KL. Prieš vienerius metus pa

Neseniai tapęs turtuoliu 
kvietė į savo namus ekspertą ir 

’ su pasididžiavimu rodo jam sa- 
sakyda-

mas: . ■ • -
— Štai du Utrillos 

veikslai; tie trys yra

pa-

paveiks-
Buffeto,

baigiau 65 m. amž. ir užpildžiau 1ten Rubensas’ Rembrantas 
aplikaciją Medicare apdraudai] 
gauti. Dabar mano šeimos gy- • 
dytejas pareiškė, jog turiu eiti į 
ligoninę operuotis. Ar Medicare 
įstaiga atsiųs man formuliarus 
dėl mano ligos, kai būsiu ligo
ninėje? Antosė B-nė

ATS. Ne, jums nereikia jokių 
Medicare formuliarų, nes vis
ką sutvarkys už jūs ligoninė. Ei- 
nan j ligoninę, rėkia tik paro- 
dyti

— Kas tai yra proseniai? — 
klausia sūnus tėvo. ■

— Na, pvz., vienas iš jų esu 
aš, kitas — tavo senelis.

—Tai nesuprantu, ką čia žmo
nės taip garbina juos* * *

— Kad pamėgtųnt’skardą, rei
kalinga būti tortingu.* * *

e Pamiršk apie tuos dalykus, 
kurie tave slegia, in tu būsi lais
vas nuo ju. - £n . ’ •

Medicare kortelę,
Social, klubo inform*

KL. 
kais, 
išėjo 
ar tokiems asmenims gali būti

Kaip yra su tais darbinin- 
kurie dėl nedarbingumo 

poilsin? Noriu paklausti.

SVEIKINAME JUS IR JOSU SEIMAS
SU ŠVENTOM VELYKOM

Aldėrmanas FRANK J. BRADY 
15th Ward

Regular Democratic Organization

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA 
sveikiname gimines, draugus, pažįstamus 
ir lietuviškų organizacijų bendradarbius. 
Taip pat sveikiname mūsų Elektros Įren
gimų ir Pataisymų Bendrovės klientus.

Visiems linkime LAIMINGŲ 
ŠVENTŲ VELYKŲ!

4514 So. Talman Avenue - |
Chicago, IL 60632. Tel. 927-3559 ' S

Še

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems

AIjGIRDAS IR ALDONA BRAZIAI 

AL’S HILLTOP LOUNGE 
8514 ROBERTS ROAD

Oak Lawn. Illinois 60455 , T, : . cqc

3 NaiųieocM, Chioųro. X, m



labai geras

Kunigas Fr. Skėrys

Petro KunSos Vargo mokyKla

Ant Sukauskas

LENINAS SKUNDŽIASI

Linksmų Velykų - Laimingų Pavasario Švenči
LIETUVIAMS!

Telephone Virginia 7-15154030 Archer Avenue

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS. Henriko Torno-Tamaiausks 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys muštruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitUvardžių pavadinimai ir jų vertiniai j voklečhj kalbą Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

# LITERATŪRA, lietuvių literatūros,’' meno If moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinca 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio#, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Vamo

• Nėra nieko malonesnio kaip 
gero draugo draugystėje tylėti, 
kai įdomi tema. (A. Guinnes)

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

giausių 
tarne!

— Amžių gyvenkime, amžių 
mokykimės!

—' Ar tamstos afklys perdaug 
nesibaido?,klausia pirkėjas.

metu gimtadienio proga.
Vyskupo Jond Kalvano iš Tau

ragės ir senjoro kunigo Anso 
Trakio iš Čikagos 40 metų kuni
gystės jubiliejaus šv<kntė įvyko 
1980 m. birželio mėn. 25 d. 
Augsburge šv. LTricho bažny
čios koplyčioje kaip lik per Con- 
fessio Augustanos 450 ni. jubi
liejaus šventę (1530-1980). Or
dinatorius garbės senjoras kuni
gas A. Gelžinius perskaitė šv. 
Rašto žodžius (Jezajo 46,4): “Aš 
mielai jus nešiosiu iki pasens- 
tant ir iki pražilsiant. Aš tai da
rysiu, aš kilnosiu ir nešiosiu, ir 
išgelbėsiu.” Po maldos atsiklau
pė vyskupas Joną 
senjoras kunigas A ūsas Trak is 
pre altoriaus, kad po 40 m. jų 
ordinatorius juos vėl žegnotų, 
palaimintų. 1940 metų birželio

Po Stnb’nn nuvainikavimo, Le
ninas gulėdamas mauzolėjuje, 
Maskvoje, ėmė skųstis, kad Sta
linas dvokia! *

— Dvoktum ir pats, jei Niki
ta ir tave būtų taip apdergęs! 
— atsikirto Stalinas.

boj dalyvautų j j oras kunigai 
gyvenantis 
3300 Braunschweig, š.m. balan
džio mėn. 19 d. atšvęs savo 80 
Disių gimtadienį. . /

Jis yra gimęs 1902 m. balan
džio mėn. 19 d. Lampsočhi kai
me, Šilutės apskr. Užaugo Vens- 
kų kaime. Klaipėdoje 1926 me
tais baigė Lietuvių Suaugusiųjų 
gimnaziją. Pd to studijavo Kau
ne Vytauto Didžiojo universitete 
evangelikų fakultete teologiją ir 
filosofiją. į

Vikaru buvo ^Batakiuose ir 
žvyrių parapijose; 1931 m. Kau
ne evangelikų bažnyčioje buvo 
ordinudtas kunigu. Nuo 1931 m. 
ligi 1941 m. buvo Kretingoje 
kunigu ir aptąmavo filiales 
Gargžduose, Palangoje ir Dar-

Savo skunde š. A.Marma pra
šė R-nės G. Teismą patikrinti 
aplinkybes bei faktus ir panai- 
kyti “3-jų” valdybos narių už
dėta nelegalią bausmę, nes:

a) 3 v-bos nariai nesudaro 
valdybos kvorumo (kai valdy- 
bon yra išrinkta 36 nariai) ir 
todėl jie neturėjo teisės jį baus
ti visos valdybos vardu, \

b) tie 3 valdybos nariai ne 
tik, kad jį kaltino už parašymą 
“Naujienose”, kuriame būk jis 
apšmeižė Rinktinę, bet dargi jį 
už tą tariamą apšmeižimą bau
dė. Tuo jie prasižengė teisiniam 
principui, kuris reikalauja, kad

Petras šilas rašo, kad būk sa- 
į votiškas speigas yra įsisukęs ir 
!į Amerikos lietuvių tarpa čika- 
} goję, Klevelande ir Detroite, 
j Kadangi minimas Detroilas, lai, 
tartum, lyg ir pareiga prisidėti 
prie los nelemtos problemos ap
tarimo.

Ponas P. šilas rašo, kad spei
go liežuviai ištįso ir į mažesnes 
lietuvių kolonijas, kaip į Flori
dą, St. Petersburg, atsibastė ir 
į Miami, len, kur ir p. šilas sau-

1 lės spinduliais naudojasi. P. Ši- 
j las rašo Naujienose, kad 1980 
metais užkirto kelią ALTui ne
mokamai naudotis klubo sale 
Vasario 16-sios5 minėjimui ruoš
ti. Toliau , skundžiasi, kad per-, 
nai įsibrovė rinkti aukas trimis 
kepurėmis, savavaliauja ir šiais 
metais. . < •

Dėl nuomos už paltapas ne
reikėtų dejuoti; už jas visi mo
kame.

Jei bendruomenininkai renka 
aukas trimis kepurėmis, tai ali
ninkai pridėkime5 ir ketvirtą. ,

Mielas p. šilai, altininkai dėl 
šios problemos neturėtų dejuoti, 
nei, pagaliau, snausti. Sakoma, 
kad lazda turi du galus. Jei yra 
reikalas — kirsk kitu galu at
gal. Detroite jau daug metų tie, 
kaip Jūs sakote, speigai — tos 
trys kepurės bandomos seniai 
įvesti, bet jų dar neįvedė. Ar 
nepervėlai jūs susirūpinote dėl 
jų įvedimo? Nesistebėkite, kad. 
sekančiais metais Miamyje įves 
ir ketvirtą kepurę, ir visos bus 
netuščios. Jei altininkai ir Jūs, 
ponas šilai/ snausite, tai bend- 

į ruomenininkai savo kepures pri- 
J rinks, p mes pasiliksime bežiūrį,

su tuščia kepure.
Ar šiaip, ar taip kalbėsime, 

altininkai šiuo atžvilgiu apsnū
dę. Jei ALTas snaudžia, tai nors 
Jūs nesnauskite, kad kepurė ne
liktų tuščia, -

Kaip jau visomis dūdomis 
triūbina, šiais metais įvyks LB 
organizacijos rinkimai. Per rin
kimus bendruomenininkai steng
sis dar daugiau sustiprinti savas 
gretas; be abejo, ir kepurių pa
daugins.

Atrodo, kad balsavimai vyks 
korespdijdenciniu būdu, nes to
kiu būdu bus galima daugiau 
balsų sužvejoti. Neužmirš pa
skelbti ir kad LB organizacija 
demokratiškiausia.

Tikėkit manim,* ponas Šilai, 
kad kepurę laikys1 atkišęs kiek
vienas bendruomenininkas. O 
sieksniniai straipsniai nieko ne
padės, jei; Tamsta pozityvaus 
darbo tame reikale neįdėsi, ar
ba bent surasi, kas tuos darbus 
atliks.

2. Esant tokiems nelegaliems 
veiksmams, kada 3 valdybos na
riai, vieton esančių valdyboje 
26, t. y. neturėdami kvorumo, jį 
neteisėtai baudžia, todėl jis, A. 
Marma, sekančią dieną, t. y. 
1981. 2. 13 d., parašė tai trejulei 
laišką, kad jie skubiausiai tokį 
nelegalų ir dargi neužsitam^utą 
p apeikimą—a tsii mtų.

3. Nesulaukęs ilgesnį laiką pa 
lankaus atsakymo, jis telefonu 
jšsiaiškino su R-nės p-ku Išga
nančiu, kad jo papeikimas nebūs 
panaikintas. Tąsyk A. Marma 
parašė Rinktinės Garbės Teis
mui 1981. 4. 13 d. skundą ir pa
siuntė, per R-nės V-bą.
■ 4. R-nės p-kas Išganantis ne- 
persiuntė viršminėto skundo G. 
Teismui, bet 1981Z4. 17 d- raštu 
su visais priedais grąžino š. A. 
Marinai.

Tąs^ š. A.. Marma 1981. K 
21 d. raštu nusiuntė savo 1981. 
4. 13 d. Skundą R-nės G. Teis
mui betarpiai- ir nurodė, kad p- 
ko Išganaičio dėstymai dėl skun 
do nepersiūntimo yra ■ nepagrį-

rJnus, gyvenančius Watten- 
siedi, Salzgilter - Lebenstedt ir 
kitur. Panaik’nus 1)P stovyklas, 
reguliariai mną khrUi į mėnesį 
ir tankiau aptarnauja lietuvius 
evangelikus liuteronus Salzgit- j 
ter-Lebcnstedte su pamaldomis 
jau 30 m. su viršum. Tas parei
gas jis eina d :r iki šios dienos.

Bendradarbiauja išeivijoj vo
kiečių bažnytinėje spaudoje ir 
yra parašęs k Jotą puikių straips
nių apie lietuvių evangelikų liu
teronų Bažnyčią Nepriklauso
moje Lietuvoje ir apie dabartinį 
evangelikų Bažnyčios slc’vį okup. 
L‘e!uvoje.

Lietuvių spaudoje rašė ir te
berašo straipsnius tikybinėmis 
ir kt. tsmonus: “Lietuvos Kelei- 

“Evangelikų Balsui”, 
Tilžės Keleiviui” ir išei- 
‘Svečiui”, “Mūsų Spar- 
ir kitiems laikraščiams, 
laba:

<alba

nėti mano; žmona?
— Nemačiau jūsų žmonos; to

dėl sunku pasakyti, ar mano 
arklys, baidytųsi ar ne,

LšST garbės teismas, ijįnagri- bylos negali spręsti kaltintojai, C 
-nėjęs Antano Marmos skundą, į bet tik trečioji neutralioji šalis.
ji išteisino. Garbės teismas nu
rodė valdybos ir A. Regio va
dovaujamo teismo padarytos 
klaidas

Spausdiname yką LŠST Gar
bės teismo spręncimą. kad visi 
matytų, kur padarytos klaidos 
ir kaip šaulių negalima bausti.

šiai sprendimas:
Sąjungos Garbės teismas są

state: P kas^. Dipl. Teis. MarL 
jonas Snaps1 y s ir Teisė* ai— An
tenas Norus ir Jonas Soštakas 
svarstė š. Antano Marmos 1981 
m. liepos 23 d. Apeliacinį Skun 
cą prieš Vyt. Didž 
Garbės Teismo 198J m. liepos 9 
d. sprendimą, kuriame jis be kit 
ko nurodė:

1. V D.R-nės pirm. V. Išganai- 
t:s 1981. 2. 2 d. nelegaliai ir ne
teisėtai Rinktinės Valdybom var
du nubaudė jį neviešu papeiki
mu, kuri jis gavo 1981 m. vasa
rio 12 d*.

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

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82. <

Garbes senjorui kunigui Adomui Gelžiniui 
aštuoniasdešimt palaimintų metų

Valdyba, o tik 3 išsišokėliai pa-Į Lietuvių evangelikų liuteronų Lėnuose. Be to ,nuo 1936 m. bu- 
- - ~ * ...... v. vo iekįorjuje Aukštajame Peda

gogikos Institute Klaipėdoje, 
Panevėžyje. ir Vilniuje. Tenai 
skaitė paskaitas apie evangeli
kų tikybos dėstymo metodiką. 
Nuo 1937 m. išrinktas senjoru 
ir Konsistorijos viceprezidentu. 
Tas pareigas ėjo iki repatriaci
jos ligi 1941 m. Jam/buvo pa
vesta šaukti kunigų konferenci
jas, egzaminuoti teologijos kan
didatus, -ordinuoti -kunigus ir 
juos'įvesti į parapijas.

Vokietijoje buvo kunigu Pra- 
schnitz parapijoje, Pietų Prūsi
joje. Po Antrdjo pasaulinio karo 
kaip kunigas aptarnavo \Volt- 
wiescho, Veltheimo, ir Braun- 
sdhweigo parapijas iki* pensijos. 
Šalia savo - tiesioginių pareigų 
vokiečių parapijose jis aptarna
vo lietuvius evangelikus liūte-

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
W. 69th St, Chicago, ID. 60629 ♦ Tel 925-27SI

Je valdyba ėmėsi jį kaltinti, tai 
ji privalėjo bylą perduoti sprę
sti G. Teismui.

6. š. A. Marma 1981. 7- 13 d. 
gavo V.D.R-nės G. Teismo 1981. 
7.9 d. Sprendimą, kuriuo jis yra 
nepatenkintas ir todėl prieš jį 
apeliuoja (St. 178 str.) ir skun
džiasi, kad tas sprendimas pra
silenkia su Statuto nuostatais, 
neteisingas ir šališkas, nes:

L R-nės G. Teismo teigimas, 
kad jis prasilenkia su Statuto 
nustatytu laiko terminu ap
skųsti dabnio v-bos baudžiamą- 

Rinktinės į jį nutarimą yra neteisingas, nes 
visų pirma tai nėra valdybos 
nutarimas- R-nės v-boj yra 36 
nariai, o šis tariamas nutarimas 
padarytas tik 3 jų v-bos parei
gūnų: p-ko, sekretoriaus ir iž
dininko. Į v-bą visuotinis sus- 
mas 1980. 2. 3 d. išrinko 36 na
rius. Jie visi ir jų pareigos yra 
paskelbtos 1980. 2. 80 d. R-nės 
V-bos redaguojamame Biulete
nyje, kuris buvo išsiuntinėtas 
kiekvienam R-nės šauliui. Tai
gi minėti 3 v-bos nariai nėra jo
kia kvoruminė t>ei Statutinė

vmi , 
“Nauj 
vijoje 
nams* 
Parašė labai puikią knygą vo
kiečių kalba “Lutherische Kir- 
che Lilaucns”; kuri rado ne tik: 
gerą atgarsį lietuvių evangelikų Į 
liuteronų' tarpe laisvajame pa-j 
šaulyje, bet ir vokiečių evange-] 
likų liuteronų Bažnyčios tįstai- j 
gdse ir institucijose, čia labai ge-' 
ra medžiaga apie Lietuvos evan-1 
gelikų liuteronų Bažnyčios isto
riją. Tą knygą gavo visos biblio
tekos ir universiteto knygynai 
Vakarų Vokietijoje.

Yra aktyvus Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų Vyriausios Baž
nyčios Tarybos narys,ir priklau
so prezidiumui.

1930 m. vedė Martą Hakaitę 
iš Virbalio miesčiuko ir gyveno 
su' ja laimingoje santuokoje 
51 m. iki pat jos nlirties. Žmona 
mirė 1981 m.f lapkričio mėn. 
42 d., sulaukusi 80 m. amžiaus. 
Ji palaidotą M 981 m. lapkričio Į 
mėn. 19 d. Veltheimo kapinėse, 
prie Braunschweigd.

1980 fn. rugpiūčio mėn. jie abu 
atšventė auksines vestuves.

Iš. tos santuokos jie susilaukė] 
vienos dukteris, kuri gyvena Velt- 
lięime ir^yra ištekėjusi už gydy
tojo dr. med. Zenn. Viena anū
kė galės senelį pas’yeikinti, jo 80

nei veiklai. Ilgiausių metų, il- 
Tau, ištikimas Dicvd

1759 W. 71st St, Chicago, HL
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Atdara Šiokiadieniais nno

minimai ir mlntyi apie asmenis fr vietas neprik Lietuvoje fr pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik S3. <

• JULIUS JANONIS, poetas fr revoliucionierius, nesupras- 
tas fr klaidingai interpretuojamas gyvenime fr politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fr poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises.

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

• BATYRINfS NOVELES, VL ZoaČenko klfryba, J. Valaičio

reigūnai.l Kad būtų kvorumasI Bažnyčios išeivijoje garbės sen 
reikalinga, kad v-boj dalyvautų j j oras kunigas Adomas Gelžinius 
bent pusė v-bos narių plius vie-1 gyvenantis Militschslr. 3(>, D 
nas, t. y. 36-4-2—18^-1—19 na
rių. Trijų, išsišokėlių tariamas 
nutarimas yra Ą vienpusiškai ne
legalus ir todėl, kaip tokiam, jo
kie apskundimai, kurie numa
tyti legaKems bei teisėtiems nu
tarimams — nepriklauso. J

II. Jis, A. Marma, nieko savo 
korespondencijoje neapšmeižė. 
R-nės G. Teismas savo sprendi
me:

a) , neįrodė, nemotyvavo ir ne
paaiškino, kodėl joy Marmos, 
straipsnis “neatitinka tikrovei”,

b) ~ nei vienu sakiniu —ir nei 
vienu faktu neįrodė; beri t kokį 
A. Marmos nusižengimą, ir -

c) bendrai — nedetalizuoti! 
pasisakymai tėra tik tušti ple
palai, kurie negali būti rimtai 
priimti, >

d) tuo tarpu yra pilnai įrody-.
ta, kad š. Vanda Urbonienė 1980 
m. važiavo okūp. Lietuvon su 
komunistine, taip vadinama “pa 
žangiųjų” “Vilnies” * laikraščio 
ekskursija, nes jau buvo “pi
giau”, .

c) jos pasikalbėjimas, o taipgi 
ir fotografija tilpo “Gimtajame 
Krašte”. •

(Bus daugiau)

| . SIUNTINIAI Į LIETUVA į 
į MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ E

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENt \

mėn. 25 <i. Tauragės bažnyčioje 
abu buvo drdinuoti į kunigus.

Garbės senjoras yra šviesi ir 
tauri asmenybė 
ganytojas. Visą savo amžių pa
šventė dirbdamas Viešpaties 
vynuogyne jau 50 m. su viršum.

Nuoširdžiai sveikinu savo Dva
sios Tėvą (karti! sveikina visi 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Bažnyčios Tarybos nariai (ės), 
Salzgitter-Lebenstedt parapijie
čiai (lės) ir lietuviai evangelikai 
liuteronys broliai ir sesės išeivi
joje bei tėvynėje Lietuvoje) jo 
80 m. gimtadianio proga. Linkiu 
labai geros sveikatos, stiprybės 

Kalvanas ir bei Dievo palaimos jo tolimes-
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land saka yrą virš 200 mylių Į Rytus nuo. Ugnies Žemės 
ir kad argentiniečiai niekad Falkland, arba, kaip jie va
dina, Malvinų salų neturėjo. Niekad Argentina nebuvo 
pasiuntusi jokios ekspedicijos į Malvinų salas, niekad j 
tose salose argentiniečiai negyveno ir jokių reikalų su; 
salų gyventojais neturėjo. Salas virš 150 metų valdė bri
tai. Pirmojo Pasaulinio karo metu, į salas koją bandė, 
Įkelti vokiečiai, bt salų gyventojai britai vokiečiams pa- J 
tarė ten kojos neįkelti ir didžiųjų pingvinų ramybės ne
ardyti. Vokiečiai gyventojų nelietė, prie gyventojų nekibo ! 
ir i Stanley uostą savo laivų nesiuntė. Salose gyveno ■ 
britai.

Kartas nuo karto Į Falkland salas užkliūdavo audros į 
stumiami argentiniečių laivai, bet jie, patyrę apie avis f 
auginančius britus, jokių pretenzijų Į salas neturėjo 
Prieš šimtmetį Argentinos užsienio reikalų ministerija, į 
pralaimėjusi mūšį su Čile, prašė britus peideisti Argen- ’ 
tinai Falkland salas, bet britai apie tai ir galvoti nenorėjo. Į 

Britams priklausė Gibraltaras, Goa, Singapūras. 
Hongkongas, Darbinas, Naujoji Zelandija ir daugelis 
salų Atlante bei Pacifike. Britų imperija buvo pati ga- . 
lingiausioji susisiekimo valstybė. Niekam Į galvą neatėjo 
mintis atimti iš britų Hongkongą, britai visai nemanė •

VL. BAKCNAS
atiduoti Argentinai Falkland ir kitų salų. Ten pat, 600 
mylių atstumoje nuo Argentinos, buvo Pietų Georgia

Britai pagrobtas salas atsiims

Atsakingi britų vyriausybės pareigūnai žinojo, kad 
kariškoji Argentinos vyriausybė ruošia ekspediciją Į 
Falkland salas,, bet jie netikėjo, kad dabartinė Argenti
nos vyriausybė imtųsi tokio žingsnio.

Britų užsienio reikalų sekretorius lordas Carrington 
turėjo žvalgybos pranešimą, kad Argentinos kariuome
nės vadovybė yra sutraukusi kelis pakraščių laivus j Co- 
modcro Rivadavia niiesto uostą, esantį pietiniame Argen
tinos gale, bet britai nemanė, kad argentiniečiai bandys 
Įsiveržti i Falkland salas. Praeitą savaitę lordas Carring
ton aptarė žvalgybos pranešimus apie dabartinės Argen
tinos vyriausybės rengiamą ekspediciją i Falkland salas, 
bet pats lordas Carrington- netikėjo, kad argentiniečiai 
imtųsi tokio žingsnio.' Lordas Carrington galvojo bri
tiškai, būtent: Jeigu argentiniečiai žinotų tiek, kiek bri
tai apie visą reikalą žinojo, tai Į Falkland salas jokios 
ek-pedicijcs neruoštų. Lordas Carrington savo žinias ir 
įsitikinimą pranešė britų vyriausybei. Jis tvirtino prem
jerei Thatcher, kad Argentina jokios ekspedicijos Į britų 
salas neruoš.

0 vis dėlto praeito penktadienio popietę Argentinos 
karo laivai Įplaukė i Rytų Falkland salas ir pasiuntė 
žvalgus Į Stanley uostą. Apie argentiniečių Įsiveržimą 
britai patyrė iš gubernatoriaus Rex Hunt, trumpomis 
bandomis pranešusi© tekią žinią: Stanley uosto sargai 
nušovė Argentinos karininką ir keturis marinus, be lei- 
d’m'' niaukusius į uostą... Be to, sužeista 17 argentinie-

n"S'’nržusi'i prasiveržti į Stanley uosto vidų...
Panild^mos žinios sakė, kad Argentinos karo laivai 

Dr^ukioia Vakarų Falkland salos pakraščiais, kiti Įplau
ki j rp’kland sąsiaurį, skiriantį Rytų Falkland salą ir 
aplinkui esančias įvairias salas. Daugiausia Argentinos 
laivų suplaukė Į rytinius Rytų Falkland salos pakrančius 
ir veržiasi Į Stanley Įlanką, nes jie lengvai gali plaukti 
S+?nley įlankos vandenimis.

Lordas Carrington, perskaitęs gubernatoriaus Rex 
Hunt pranešimą, pamatė, kad padarė ddelę klaidą. Jeigu ■ 
jis būtų buvęs argentinietis, tai į Falkland salas ekspedi
cijos būtų nesiuntęs.

Britų užsienio reikalų sekretorius žinojo, kad Falk

salos.
Argentinos prezidentas Galtieri pareiškė, kad. Ar- 1

gen-tinos užsienio reikalų ministeriams nusibodo tartis 
■u britais dėl Malvinų salų, užtat dabar nutarė minėtas 
salas atsiimti, bet Argentina niekad Malvinų salų netu
rėjo, o britai niekad nebuvo pažadėję tas salas argenti- 
aiečiams atiduoti.

Argentinos vyriausybė pirmadienį kreipėsi į Ame
rikos valstybes, prašydama padėti apginti iš britų atsi
imtas Argentinai priklausančias Falkland salas, bet Ar
gentinos užsienio reikalų ministeris hėgalėjo pasakyti 
Amerikos valstybių atstovams, nuo kada Malvinų salos 
priklausiusios Argentinai. Argentina pagrobė britų lai
kytas salas, o dabar nori, kad kitos. Amerikos kontinento 
valstybės padėtų pagrobtas salas ginti. ■ą ? ■'..

Argentinoje vyravo Įsitikinimas, kad, premjerės M. 
Thatcher kabinetas bus priverstas atsistatydinti, bet tre
čiadieni jau buvo aišku, kad premjerė visai nesirengtą 
trauktis. Ji pareiškė, kad pavojaus metu vyriausybės 
•nesitraukia. Ji organizuoja visą, krašto paramą.

Argentiniečius nustebino premjerės. Thatcher įsaky
mas visiems britams, nesurištiems, šeimos ir biznio rei
kalais, galimai greičiau išvažiuoti iš Argentinos. Trečia
dienį iš Buenos Aires jau išskrido pirmasis britų trans
porto lėktuvas.

Reikia turėti galvoje, kad Argentinoje buvo 17,000 
britų piliečių, vedusių Įvairų bizni. Britų vyriausybės 
patarimas britams galimai greičiau išvažiuoti iš Argen
tinos labiau paveikė argentiniečius, negu pačius britus

Argentinos užsienio reikalų ministeris pareiškė, kad 
Argentina yra pasiruošusi tartis su britais Malvinų sa
lose gyvenusių britų piliečių reikalais. Argentiną yra 
pasiruošusi gerbti visus Malvinų salose esančius britų 
piliečius, bet britų ambasada nerodo jokio noro tartis su 
dabartine Argentinos vyriausybe. Britų ambasadorius, 
vykdydamas vyriausybės Įsakymą, trečiadienį planuoja 
išskristi su visais patarėjais ir ambasados tarnautoiais.

Britu ambasadoriaus Anthony Williams nutarimas 
trečadienį išskristi iš Buenos Aires nustebino visus ar
gentiniečius. Labai mažas argentiniečių skaičius laukė 
tokio britų nutarimo. Dar labiau argentiniečius nustebino

PASTABOS IŠ TOLO
TURTINGA RADIJO VALANDĖLĖ -d

ar yra buvę “lietuviškos spau-(Tęsinys)
Esu tikraąkad čia nėra nieko dau 
tikras, kad čia nėra nieko dau
giau, kaip paprasčiausias kores- 
pondento-ės diplomatinių titulų 
“sumaišymas”, ką, tokiu atveju, 
lietuviškai visuomenei, skaitan
čiai savą spaudą, tokią “degra
daciją”' reikėt-ų tinkamai paaiš- 
xinti ir pataisyti.

PERDAUG — PERMAŽAI 
LIETUVIŠKOS SKAUDOS . . .

•tj f i c-.K '
■Berods: Jau nėra nieko naujo, 

'kai dabar (ne tik dabar, bet jau 
gana geras laiko gabalas metų 
metais)* išgirsti, ypač taip vadi
namuose "‘simpoziumuose’’, kad 
mūsų išeivijoje (pirmoje vietoje
— Amerikoje} lietuviškos spau
dos (laipkraščių) yra perdaug ir 
dėlto vienus jų (laikraščių,} rei
kėtų sujungti su kitais, gi kitus,
— “uždaryti”... Daugiausia to- 

, kius &mpoziumin.ius receptus
siūlo lietuviškame išeivijos gy- 

? vertime nepatyręs “jaunimas”> 
»o paskui' jau ir senstelėję kai 
kurie spaudos žmonės. Tai jų 

; privilegija — čia kalbėti ką no
ri. nes ir jie žino, kad jų balsas 
valdžios nepasiekia, nes jokio 
diktatoriaus čia nėra. Taigi. Nes 
Jėigu čia kas nors išklausytų to- 

' kių “išminčių” įtaigoj imą— nu-

dos teisėjų” — ir dešinėje ir 
centre ir kairėje — “nusprendu
sių”, kad tą ar kita laikraštį rei
kia “uždaryti”^ t. y* — sustab
dyti, o tai metų bėgyje būtų 
reikėję, “uždaryti” beveik visus 
laikraščius (lietuviškus).

Nesiimu čia pareigos pradėti 
polemizuoti su vienos ar kitos 
krypties šalininkais ar “prie
šais”, pasisakančiais už ar prieš 
vieną ar kitą laikraštį. Noriu 
betgi tokiems kontrovesiją mėg
stantiems lietuviškos spaudos 
“teisėjams” patiekti. naują- fak
tą. kad yra mūsų žmonių ar .in
stitucijų, kuriems atrodo, kad 
lietuviškos spaudos yra dar per 
mažai jų siekiams-.ir darbams 
skelbti ir dėlto jie išeina su sa
vo periodiniu leidinių į lietuviš
kosios spaudos (periodinės) gre 
tas- Tie žmonės, jų siekiai ir 
darbai yra labai patriotiški, re 
•i^ngi ir labai remtiną darbą at
liekantys lietuviai, susispietę 
Lietuviu Katalikų Kronikoms 
Leisti Sąjungoje, kuri atlieka 
nuikų istdrinj darbą leisdama 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
K^on;ka (suptai gaunamą iš 
okupuotos Lietuvos, nes ir ta
kronika ten leidžiama slaptai — 
pogrindy), čia, Amerikoje, sve-

rodymą, tai jau seniai Ameriko- timomis kalbomis (anglų, ispa- 
je neturėtume nei vieno lietu- nų. prancūzų ir kt.) ir paskui, 
visko laikraščio, nes visur yra savaime aišku, platina laisvaja-

■ i ■ • - ■-* —- —  - " ■ -,i» i > i ■■ — i — i

ambasadoriaus Williams pranešimas, kad kartu su juo 
išskrenda visi 45 ambasados patarėjai, tarnautojai ir jų 
šeimos. Tai parodo, kad problema yra daug gilesnė, negu 
iš pradžių atrodė.

me pasaulyje. Kaip tik ši są
junga neseniai pasiskelbė ■ lei
sianti naują lietuvišką žurna
lą (dvimėnesinį) “Kronikos 
Balsą”r kuriame daugiau ar ma
žiau atsispindės tos sąjungos 
veikla, “platus informacijos Są
jungos. darbų aprašymas ir 1.1.”. 
Bereikia tik palinkėti geriausios 
sėkmės. -

Bet man kiek abejonės sukėlė to 
labai gera intencijų “Kronikos 
Balso” pasisekimui, tai jo 
platinimui adresų surinkimas. 
Taip. Patektą į mano rankąs tos 

rš-gos valdybos, pinnminko kun. 
K. Kuzminsko pasirašytas, š. m. 
sausio 17 <£ datos, aplinkraštis 
ar instrukciją^ (atrodo srgefe^ky 
riams}, kur sakomą Maloniai’ 
pr^ome?grei^^murns prisiųšti^ 
mašinėle per rašytus visų lietu-' 
viškų organizacijų \mldybu, -na
rių ir nepriklausąnčių organrža- 
cijoms 'lietuvių adresus’UAš ma
nau,_ kad geriausių noru vedi
nas kun. K. Kuzminskas, „ pasi
rašydamas tokį ap^ikraštį-in- 
strukcrą savo sąjungos padali
niams - skyriams padarė didėlę 
klaidą prašydamas tokį 'mašinį 
sarašą, apimančių ne tik lietu
višku organizacijų vadovybę, 
^oms’ 
bet... netgi ^...nepriklausančių 
organizacijoms lietuvių adre
sus-” Pirmiausia, teisiniu požiū
riu: jokia organizacija neturi 
teisės duoti ar parduoti mano 
adreso (be mano sutikimo) ki
tai organizacijai. Antra — lietu
viška išeivija (po IĮ Pasaulinio 
karo} niekada ir niekur nesuti
ko sukaupti tokius smulkius da
vinius (valdybos nariai, net or
ganizacijoms nepriklausantys tie 
tuviai), vienose rankose ir visai

(Nukelta į penktą puslapį.

priklausančius narius, 
hėtči

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
Nuvažiavo. Tėvas paliko ir nuėjo. Ilgai ne

begrįžta. Jau ir temti pradėjo, šalta. Trepsi, šo
kinėja Petrelis. Sniegas gurgžda po kojom, 
šerkšnas byra nuo šakų, šaltomis adatėlėmis 
baksnoja už kaklo ir apie ausis. Pagalvojo ber
nytis, pririšo arkį prie medžio ir nuėjo tėvo ieš
koti.

Eina vis apsidairydamas, kad pėdsakų ne
pamestų ir kelią atgal prie arklio surastų. Beei
damas mato: nepertoli girioj ugnelė kūrenasi. 
Priėjo artyn ir žiūri: trys barzdoti žiauraus pa
vidalo vyrai sėdi.

— Ar nematėt mano tėvo kur? — drąsiai pa
klausė.

T;e nusikvatojo tik ir kiekvienas savaip pra- 
'iėjo ėkti:

— Pakarti iį!
— Ne! Verčiau pasmaugt! ' ■> ■}. •
— Lr sa’. — t/ečiasis sako: — kam be rei

są jo žudyt? PaūuKim su savim: jis pravers 
mums.

^utiw-'Y y-ipt' pąsiėmė su savim ir nusivedė

pas vieną ūkininką vogti. Įlandino pro langeli Į 
klėtį ir liepė mesti lauk, ką tiktai nutvers. Pir
miausia sugriebė avikailį. Švilpt pro langelį že
myn ir šaukia:

— Štai vie-e-enas!
Tylėk, varly, bo pasmaugsimi -- piktai at

siliepė iš apačios.
Meta antrą kailį ir vėl šaukia, aje iš visos 

gerklės:
, — Štai a-a-antras!

Tyčia taip daro: nori, kad tik kas nors iŠ 
tų namiškių pajustų ir plėšikus nuvytų.

Pasipainiojo po kojom boselis su riešutais. Jis 
ėmė tą boselį ridinėti, barbinti. Pagaliau išgirdo 

!kažką ateinant su žibintu. Veikiai pasislėpė pa
kulose, kurių pundai gulėjo prie durų. Džrgži, 
atrakino duris ir Įėjo vyras, matyt šeimininkas. 
Jis apsišvaistė ir berods nieko nepastebėjo. Už
mynęs riešutus pasižiūrėjo, bet ramiausiai pama
nė, kad čia katės darbas.

Petriukas tuo tarpu nejučiomis prasmuko 
pro praviras duris. Pataikė sode ant avilių ir Įlin
do Į vieną tuščią avilį. Apsiraminęs šeimininkas 
grįžo Į trobą. Trys plėšikai pastovėjo ir pradėjo 
tartis:

— Tuščiomis negi grįšim,, nes mus pačios iš 
namų išmuš?

— Žinoma, kad reikia kas nors pavokti!
— Bet kas? Dabar ilgu bus laukti, kol ūki

ninko namuose vėl visi sumigs. ..

i

— Nagi štai aviliai! Pasivogsim nors me
daus.

Priėjo. Pakėlė vieną avilį, pakėlė kitą, pa
kėlė ir su Petriuku.

nusimanydamas taip kietai laikosi, lyg kad jo ran
kos savaime būtų susirakinusios. Vilkas dar 
smarkiau lekia, net kelio nebematydamas iš bai
mės. Staiga trinktelėjo galva Į ąžuolą ir pastipo.

Tėvas', grįžęs namo su malkomis ir neradęs 
sūnaus, vos nepamišo iš sielvarto. Miške jis buvo 
pamanęs, kad tikriausiai ras namuose parėjusį. 
Motina šoko bartis ir raudoti. Naktis pasitaikė 
tamsi: nebebuvo prasmės grįžti Į mišką ir ieškoti. 
Kiaurą naktį abudu tėvai nesuvėrė blakstienų. 
Apie pusryčius^ kai visi Vargužiai buvo sukelti 
ant kojų, staiga pasirodė Petriukas. Kaip stebuk
las koks ar vaidalas nustebino kaimą. Jis skubėjo 
visas sušilęs ir uždusęs. Tėvai puolė glamonėti ir 
apipylė klausimais. Sūnus rimtai pasakė:.»

— Tėveli, negaiškim! Tuoj kinkyk bėrioką 
(tą žiemą buvo pasilikę arklį) ir skubėkim vil
ko parsivežti.

— Kaip? Kame?
— Ten, pagiryje guli Aš pagavau! '
Daugelis tik išsižiojo, o širvokai visai nusi

minė, kad jų Petrelis bus pakvaišęs iš po nak
ties. Vis dėlto tėvas nuvažiavo: tyčia, pasitikrin
damas. - -

Antras Petriuko nuotykis, vertas dėmesio,

Tuojau nusiėmė nuo pastolių ir marš Į pagirį 
kopinėti. Atidarė... Petriukas taip persigando, 
kad su pagaikščiu nebūtų galėjęs pataikyti net 

t į aukštinio skylę, tuo labiau Įkišti smilgą Į karkla- 
vabalio pasturgali ir paskum paleisti Į Prūsus 
šieno vežti. Jis mėgdavo taip daryti, kaip ir kiti 
piemenys.

■ — Vėl čia tas žaltys! — subliovė vyresnysis
plėšikų..

— 'Dabar jau tikrai išrausim liežuvį ir pa- 
Marsim 1

— Broliai, — vėl prabilo trečiasis: — ar ver
ta čia mums su tokiu nieku terlioti rankos? Velyk 
užkalkim, va, Į tą patį avilį ir palikim girioj, tegul 
savaime pastimpa.

Taip ir padarė. Petriukas, kai atsipeikėjo, 
pradėjo galvoti. Atsiminė, kad turi kišenėj bried
kriaunio geležtę. Aptiko, kur labiau papuvę, ir 
ėmė skvirbinti. Praskvirbino beveik tokią skylę, 
kad galėjo ranką iškišti. .

Tuo metu užbėgo vilkas. Užuodęs, kad avi- baigėsi prasčiau: gal ne tiek be sėkmės, kiek, ne- 
lyje yra gyvas daiktas, pradėjo kaišioti nosį ir garbingai — teko be kelnių namus pasiekti. Bet 
trintis. Petriukas nutverė vilkui už uodegos ir apie tai vėliau. Dabar — keli žodžiai apie PuĮ- 
laiko. Vilkas persigando ir bėgt. Bėga ir avilį kauninką. (Bus daugiau)
velka. Tik pokšt į vieną medį. Avilys trūko, Pet- ___ _________________ __ ■ į.
rinkas išsirito, bet uodegos nepaleidžia. Pats ne- 4 — Naujiena*. Cbtcego, 1B — Tharuday, Aprtt 8, 1982
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

MMiiiW

DM. TAUL. V. DAKGli
• YDTTOJa* iK. CHIRURGĄ*

Wotreamw, ik
/AunfWMtX *—9 O&TDu CUcXiuuj^ _

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAžj
GYDYTOJAS IR CHIRUKDAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West IWrfl Street 

Valandos pasai susitarimą.

Dr. Jonas K. Mažeika
— DAJNTŲ GYDY'LUJAb 

4600 W. 103rd bueet 
Oak Lawn, ilk 

Oii. tet 423-3380 
Valanuos pagal susitarimą

TEU 233-8553
Service rage 06058

UYUY1W4A5 IK UH1KUKVM3.

SPECIALYBE: AKIŲ ĮJUOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Dr. DEOXSAb bhlBUllb 
ANKSTŲ, rUSLĖS IR 

y PROSTATOS CHiRUROUA 
2656 WEST a3ra STREET

V&ianaoa; aauao. i—t popiet

z Ofiso Uletco&s;

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

uUZū LLMliAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33710 

let (813) 321-4200

* PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
2EMA KAINA 

priimam Master Charge 
ir VISA Korteles.

R.SEKENAS. 1«L 925-SOiŽ

Apdraustas par kraustymas 
iš įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
Ta L 376-im arba 376-599*

1 ■" ■

SQPHTE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijo, 
Marquatta Parka.

Vedėja — Aldona Dauku* 
T*l*f4 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

--------- --- - - - -

PASTABOS IŠ TŪLO
(Atkelta iŠ 4 psu;

dėl suprantamų priežasčių. Tre
čia—nesuprantu, koaėl kenčian
čios Lietuvos bažnyčios reikalai 
negali būti apjungti gerai ir 
sklandžiai veikiančių lietuviškų 
parapijų išeivijoje apimtyje.

(Pabaiga)

N
S

E R I
E S

žiedų,

N G O S
UTE

Tarp 
Tarp lelijų baltų, 
Tave, sesute, regiu.

I

taip skaisčių,

Numylėta melsvų* 
Baltutėlių, bangų. 
Sušukuotų audrų, 
Sesutėle, lai tu!

Kasų pluoštuos gelcuos— 
Smilkiniuos
Sidabrines žvaigždes
Tu slept

Medellin’o lietuviu bažnyčia

SOLDATOVAS PASAKOJA
(Tęsinys} į

Kiekvieną trečiadienį, atsi- 
! skyrę nuo kitų, mes ilgai. ben- 
j dravome,, dalindavomės zninti- 
Lmis. * Jis ^pasakodavo apie savo 
^ gyvenimą, jaudinosi dėl Lietu- 
! vos likimo, dėl likimo didžiulės 1 ’ rytų šalies, pareikšdavo nepasi- 
{ tenkinimą dėl padėties Vaka- 
I rubse. Jaudinosi dėl lietuvių pa- 
i triotu: Gajausko, Petkaus, Jaš- 
! mūno. Simučio, Lapienio, Gim- 
j buto, Stašaičio ir daugelio kitų. 

Bet labiausiai jis nerimavo dėl 
esančios tremtyje Nijolės Sadū- 
naitės, kurios laiškai aplanky
davo mus abu. Jis bijojo, kad 
vietiniai niekšai nepanaudotų 
prievartos prieš bebaimę, bet 
vienišą tremtinę, lietuvaitę pat
riotę. Bet laimei viskas praėjo.-, 
matėsi, kad nežiūrint sunkių są
lygų, jis vistiek gyveno vien sa
vo tėvynės rūpesčiais. Jam bu
vo būdingas šviesus istorinis op- 

; timizmas ir gilūs tikėjimas į Die 
| vo palaimą, i 
Į Petras nepaprastai mylėjo 
j gamtą, o ypač gėles. Po ilgų

— Saugumo taryboje tvirti-1 skandalų su stovyklos admini-

O kaip meiliai, švelniai 
Tu senelių kalba, 
Lyg bitelė žieduos, dužant

Ant tavųjų skruostų,' 
Kai juokies, švyti saulė 
Auksinė.

Kur nešies, 
Tu širdelę šilkinę.

Gal ruošies parymot ir
Pažvelgt,
Kaip putoja, skalaunas 
Jūra į krantinę?

Gal paklausti rengies 
Ir kremties,
Kogi verkia, ko liūsta 
Jaunutė Tėvynė?

O, sesele, išties,
Kur nešies,
Tu širdelę šilkinę? — 

Butkienė

I
1 narna, kad Sovietų • vyriausybė stracija, jis vis tik pasiekė savo, 
pritaria Argentinos pretenzijoms ir už barako užsėjo nedidelį 
į Falkland salas. rūgštynių plotą, kuriuo galėjo

t^Ąmerican Kįtęhen
1 ^Anthony Dias Blue

PINEAPPLE SPARERIBS
Pork End fruit go well together, xnd the combination of 

Bpareribs with the sweet and sour taste of pineapple is a natural.
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare

ribs should be precooked by being boiled until tender. This 
process of partial cooking is called parboiling.

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
space to the marination procedure in thia recipe, just omit the 
step. The ribs will taste a little less of pineapple, but theyll 
still be quite delicious.

This rather robust dish is ideal for a barbecue party. For 
larger groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the ribs with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the white 
rite you used to make the sauce — a cold Chablis or Scare, 

Grilled Pineapple Spareribs
of difflctdty: Easy 

Time: 1 nous, plus 1 day c 
Tnarmating

Ingredients;
6 pounds sparerim.

Seruingt: Six 
Cott: Moderate

trimmed of exeett lai

%
2
2

metais už- 
pogr indžio 
pogrindžio

veikla.
1941 metų birželio mėn., atė

jus vokiečių kariuomenei, jis 
aktyvus kovotojas už Lietuvos 
nepriklausomybę, buvo Gestapo 
nuimtas. Pabėgimas. Ir vėl po
grindis. Vėl kova.

Karo pabaiga 1945 
klumpa jį Lietuvos 
polftin iu vadovu i r
Laisuojt Lietuva redaktoriumi.

Laikraštis buvo spausdinamas 
vienišos sodybos miško pakraš
tyje, ant ežero kranto- Ten dir
bo būrelis jaunų lietuvių pa
triotų, daugumoj buvusių Kau
no ir Vilniaus studentų.

Tūlo išdaviko Petras Paulaitis 
buvo prikalbėtas užeiti 
butą neva pasitarimui.
buvo suimtas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS |
1 II

/fiSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
. ___ _ . - |

- GORDON FUNERAL HOME - j

į 1729 South Halsted Street, Chicago

I Tel. 226-1344

į vieną
Ten jis

susekta

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 

i WLYN, 1360 banga AM, veikia sek- 
madiniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
žinių santrauka- Be to, komenta
rai, murika. dainos, ir Magdutės 
Pasaka. Itt 'programa veda Stepo
nas ir Valentina Minkai Biznio 
reikalais kreipts į Baltic Florists — 
gėlių bei dvviaų kmtnvę, 502, E. h 
Broadway, Io. Boston. Mass. 02127. | 

Telefonas 2*8-0489. Ten pat gau-1 
narnos “Naujienos", didelis pasi- I 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie- I 

tuviškų dovanų.

naudotis ir kiti, O po medpunk- 
to langais, kur visuomet gulė
davo ligoniai, jis užvedė keletą 
lysvelių gražių žydrių gėlių. Jis 
turėjo, paveldėtą- iš protėvių, 
meilę žerrtei, žemdirbio triūsui. 
Man pradėjus, »visi ėmė šias ke
lias lysveles vadinti ‘‘Preziden
to sodu”. Ir tas neatsitiktinai! 
Nenoriu kištis į svetimus vidaus 
reikalus... Bet jeigu mano drau
gai lietuviai paklaustų mane, 
kas vertas būti "Laisvos Lietu
vos Prezidentu? — aš atsaky
čiau, kad Petras^aulaitis-

IR KAIP ARGUMENTĄ Aš 
PATEIKČIAU VISĄ JO GY

VENIMĄ

Gimė P. K. Paulaitis 1907 m. 
Jurbarke, esančiame tarp Lie
tuvos — Prūsijos sienų. Su pa
gyrimu baigęs gimnaziją ir ga
vęs katalikų Bažnyčios stipen
diją. išvyko mokytis į Milano 
universitetą, Italijoj, baigęs teo
loguos ir filosofijos fakultetus, 
ilgą laiką dėstė Lisabonos uni
versitete, Portugalijoje. Vėliau 
dirbo Lietuvos konsulate Vieno
je. Po Austrijos anšliuso, užda
rius Lietuvos konsulatą, jis nu
sprendė grįžti į Lietuvą. Čia 
Jurbarko gimnazijoje pradėjo 
dėstyti lietuvių literatūrą ir lo
tynų kalbą.

1940 metų įvykiai sukelia ja
me pasipiktinimą ir mitinguose 
jis viešai ir audringai protestuo
ja prieš Sov. Sąjungos kėsini
mąsi užgrobti Lietuvą. O kada 
naktį atėjo jo suimti, jam pavy
ko pasislėpti. Prasidėjo organi
zuota patriotinė pogrindžio

Greitai po to, buvo 
ir apsupta ir spaustuvė. Esan
tieji tenai Lietuvos patriotai 
didvyriškai gynėsi ir atsisakė 
gyvi pasiduoti. Tuomet į pože
mį, per ventiliacijos angą, buvo 
įmesta prieštankinė granata...

Petrą nuvežė į Valstybės Sau
gumo ministerijos kalėjimą Vil
niuj. Tardymui vadovavo VCM 
generolas( specialiai atsiųstas iš 
Maskvos. Į Petrą ateidavo pažiū 
rėti Lietuvos KP CK nariai. 
Tardymas siekė sužinoti tikrą 
Petro Paulaičio pavardę. Jį vi
saip provokavo, net atvežtais 
samdytais liudininkais iš Jur
barko. Ir tuomet atėjo eilė bai
siausiam...

Jam parodė požemio nuotrau
ką, kur buvo spaustuvė ir kur 
buvo įmesta granatą. Ant grin
dų gulėjo sudraskyti patriotų 
lavonai...

Jis tuomet -manėj kad sprogs 
jo širdis... Bet susivaldęs, jis pa
sakė; “Taip^.aš Paiūaitis! Gali
te mane sušaudyti!-.. Bet rjo ne- 
sušaudė. Ypatingu VSM nutari
mu, jis buvo nuteistas 15 metų 
kalėti. Prasidėjo gyvenimas bai
siose staliniškose stovyklose, 
įskaitant Taišeto ir Norilsko- 
ChruJ^iovo atolydžio laikotar

pis — ir 1957 m. pradžioje, po 
sto-paviršutiniško tardymo, iš 

vykios ;į išleido.
(Bus daugiau)

JiSt.lK jAV taupymo bonus

know Your heart'

EUDEIKISi
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE ■ I

Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUEJ Telefonas 523-0440 •
į MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS |

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

TĖVAS IR SŪNUS |
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

t

P—ili I JHlll * r~n r** m "Tr^ iT<i iTFir 219 
VANCE FUNERAL HOME 1

1424 South 50th Avenue M
Cicero, ILL. 60650 ‘

. TeL; 652-5245 H

iKiJŲ ikUPLlClŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai: įi

i JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI ||

iAikštės automobiliams pastatyti

AM6ULANSQ 
PATARNAVIMAI

lURlMA 
KOPLYČIAI 

/ĮSOSE MIESTO 
DALYSE.

<*id«tuvii4 

itirektoriq

Sl'EPUNAS C. LACK IK SUKUS

DON'T CUT IN BETWEEN GAPS 
THAT APE ALLOWING SAFE 
following distances— ■»-

SCMF CMICAGC MOTOR CLUB "TIPS ON 

expressway iwvwg
V Y X o^Ln ti r«yuoitr 4 XX A.
ovlidųuoi Jtuunnaa, mu*, m hi mj

cup lemon juic* 
dores garlic, minced 
tablespoon* soy •uet 
tablespoon molasse* or 

brown sugar 
tablespoons vegetable 

oil
teaspoon pepper

oo. UAlxilED SrKKK”! US. I Artų

2

*4

pineapple juice
1 can (8*4 ofc.) crushed 

pineapple, undrained
1 cup dry white wine
< Parboil the tpareribs in simmering water for 30 minute*.
• Place the rib* In a roasting pan and pour the pineapple 

Juice over them. If the juice doesn't quite cover the rib*, top 
off with water. Refrigerate for 24 hour*.

• Meanwhile, prepare the basting sauce. Combine the 
crushed pineapple and it* liquid, the wine, lemon juice, garlic, 
soy ance, molasse* or sugar, oil and pepper, in a saucepan, 
Bring to a boil and simmer for 10 minute*.

• When ready to grill, place the rib* 6 to 8 Inches above a 
medium bot fire, and cook, turning frequently, for 30 minute*.

• During the hot IS minutes of cooking, baste often with 
the pineapple flanee, airing some of it to serve with the riba.

o Remove rib* to a warm platter, cut into individual 
and serve.

ycxrtu Run i*mo rROUQce tP •
THERE^S A SUDOCN vVHruS

MDlHRE RXJbdWlWGr ’TOO GLOfiaVL

& YOU Pfl>VE AT THE 
/W/7VW4/4/ SP6E0 ST y IM 
THE <>T LAME.

BUTKUS - VASAITIS
soth Aven Ciceru, Ik L'et. Olympic

Dfmfion

434S So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAf«yeUn 1-3371

Nauįienoe, Chicago, 8, HL Thursday, April 8. 1982



Mrs didžiuojamės, būdami gar
bingos ir nemarios lietuvių tau- bei 
tos vaikais. Galybių Viešpats 
mus leido lietuviais ir įspaudė 
mūsų kaktose ir širdyse lietuvy 
i>ės žymę, l ėvynės meilė yra at
spindys dieviškosios meilės. Tos 
meilės, kuri Kristaus veidą suvil
gė ašaromis dėl jo mylimos Je
ruzalės likimo. Tautinės kultū
ros, tradicijų, papročių tausoji
mas, puoselėjimas ir kūrimas 
yra nepaprastai reikšminga mū
sų išganymo' kelio dalis.

Mes esame liudininkai ilga
mečio Lietuvos Bažnyčios ir 
krikščioniškosios lietuviu tautes 
kryžiaus kelio. Kristus paverg
toje tėvynėje juo iš naujo’ eina 
į Kalvarijos Kalną. Šis kelias nu
klotas bažnyčių griuvėsiais ir 
rūpintojėlių skeveldromis. Jis 
yra primirkęs lietuvių vyskupų, 

. kunigų ir tikinčiųjų krauju ir 
motinų ašaromis. Tačiau jis ly
giai išpuoštas mūsų brolių — 
kankiniu ir didvyriu, mūsų ne- 
ž’nomų šventųjų sesių aukų 
žiedais.

Mes esame atviri autentiškam 
ir įkvėptam Vatikano II susirin
kimo žodžiui ir dvasiai.

Mes esame dalis lietuvių išei
vių Bažnyčios ir jaučiame jos 
istorinę misiją bei atsakomybę.

Lietuvių išeivių Bažnyčia tu
rėjo ir tebeturi penkis pagrindi- 

:nius siekinius:
® Visus lietuvius suburti į lie

tuviškas parapijas.
® Dėti visas pastangas, kad vi

sos lietuviškos parapijos būtų 
aptarnaujamos lietuvių kunigų.

musų religiniai ir tautiniai namai
Lietuviškų Parapijų Metų Komiteto 
kreipimasis i Amerikos lietuvius 

ne tik religinio, bet ir tautinio 
kultūrinio gyvenimo židi

niais.
• Stengtis, kad lietuviškose 

parapijose būtų branginama bei 
ugdoma lietuvių kalba, atgaivi
namos bei saugomos lietuvių re
liginės ir tautinės tradicijos.

♦ Kreipti ypatingą dėmesį j 
jaunimo lituanistinį mokymą ir 
auklėjimą.

Apie šluos siekinius, tik kitais 
žodžiais, kalba ir mūsų Bažny
čios bei visuomenės vadovai, 
šių metų pradžioje paskelbę 
1982 melus Lietuviškų Parapijų 
Metais.- Savo atsišaukime jie 
taip pat yra pareiškę, kad “vi
siems. .. darbams planuoti, de
rinti ir skatinti, sudaromas cent
rinis iniciatyvos židinys, 
miau pasirašęs komitetas 
tasai židinys, kuris kartu 
Ilginiais bei visuomenės

mams ir darbams.

vedamos tvarkingai;' Susirinki
mas išreiškė padėką. (

Sekantis klubo susirinkimas ’ 
įvyks birželio 13 d. Nariai papra- 
šyli gerai atminti datą. >

Po susirinkimo’ vyko vaišes, I 
kurių proga buvo palinkėta vi
siems linksmų Šv. Velykų.

Rožė Didžgahis, koresp. >

NEGAUSUS BENDRUOME
NES SUSIRINKIMAS

UAL ESTATS FOR SALI | RIAL ISTAT1 FOR IAL»
_ _ u __ _ __ __ , . --------- _ . - L I------ —-- ■ '

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: ,-įv. !
MUTUAL FEDERAL SAVINGS p 

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai ' 1
1212 W. Cermak Road Chicago, DI. TeL 847-7747

Balandžio 5 d. įvyko bendruo
menės susirinkimas. Susirinko j 
apie 20 žmonių. Bendruomene 
žmonės nesųdomauja. Laiko ją 
Bronius Kroklys šimetinis susi
rinkimas buvo jau normalesnis,nimo liturginių pamaldų 

tvarką ar prasmę, kiek raginti 
persunkti ir \*eną ir kita lietu
viškos.’ os kultūros lytimis.

Trumpai, šis komitetas nuo
širdžiai bandys šiais metais vi
sų lietuvių mintis kuo dažniau 
nukreipti į lietuviškų parapijų 
problematiką. Mes lygiai ban
dysime kuo daugiau lietuvių — 
asmenų, institucijų, organizaci
jų įtraukti į konkretų darbą 
parapijose.

i Šiose pastangose prašome bei 
Jaukiame pagalbos ypatingai iš

1L į parapijų klebonų ir kitų kunigų.
Į Taip pat ir parapijų tarybų, vi> 
.nuolijų, organizacijų ir visų lie- 
į.tuvių, 
[ Mes raginame, kad visur, kur 

tik yra lietuvių parapija arba 
bent lietuvių kolo’nija, būtų įkur-

Ttas lietuviškų parapijų metų ko-j
. . mitetas. Mes kviečiame lietuvius -vienbalsiai... Lmus pasišnek
1 kiekvienos , . v v. v . ’4 kunigus ir pasauliečius, ypač, mu.

jaunimą, kelti lietuviškų para-(— Della/;'Ketvirtis ir ______ j—
pijų laimėjimus ir rūpesčius ■ žemgulis, kuri buvtf net ranką j pasišnekėjimai, 
mūsų spaudoje.

Centrinį komitetą Clevelander 
sudaro: pirm. Romualdas Bub
nys, vicepirm. Kęstutis Civiliškas, 
sekr. Nijolė Balčiūnienė, ižd. Ėu-

Į genijus Šilgalis ir nariai — kun. 
j Juozas Bacevičius, sesuo M. Co- 
’ rinthia, SSC, Algirdas J. Kasu-, 
laitis, Zita Kripavičiūtė, Vacys 
Rociūnas, Stella Sankalaitė, Stė- 

. fanija Stasienė ir kun. Kęstutis 
Žemaitis. Komiteto adresas: R. 
-Bublvs, 23430 Harms Ro’ad. 
Richmond Heights, Ohio 44143/

Mes prašome Prisikėlusio Kris- Ramanauskas perskaitė knygiį 
taus palaimos savo užshnoji-

že- 
ir yra 
su rė
va do-

vais ir institucijomis yra pasiry
žęs atlikti eilę darbų, išplau- ’ 
kiančiu iš aukščiau minėtu šie- •’ 
kiniu bei realvbiu.

Mes suprantame prisiimtų pa
reigų dydį ir svarbą, bet lygiai1 
suprantame ir visuomenės imlu-j 
mą bei savo ribotą pajėgumą.; 
Todėl esame pasiryžę ne tiek 
konkrečiu darbu padėti visomsT 
lietuviškoms parapijoms,, kiek 
atkreipti dėmesį 
parapijos svarbą bei reikalingu-- 
mą. Ne tiek pakeisti kiekvieno 
lietuvio nusistatymą, kiek at
skleisti visiems broliams ir se
sėms parapijas židinio šilumą 
religinio, tautinio ir kultūrinio: 
gyveninio būvyje. Ne tiek pa-!

Siekti, kad parapijos būtų keisti parapinio socialinio gvve- I •'

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
visiems savo kostumeriams ir draugams linkiVLADAS IR GENOVAITĖ BIKULČIAI

» Lietuviškos užeigos ir valgyklos savininkai
9

4845 West 14th Street Cicero, III. 60650 
Tel.: OL 6-1355

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkiu visiems savo klientams, draugams 

ir pažįstamiemsCOMPLETE AUTO SERVICE
STASYS DAPKUS, Savin.

AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVĖ

4542 So. Western Ave CLiffside 4-2241

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 

linki visiems klientams, draugams 

ir pažįstamiemsBRIGHTON BAKERY
ANTANAS MACKEHČIUS, Sav.

2457 West 46th Place Chicago, III. 60632 
Telef.: Virginia 7-1250

8359 So. Saginaw Chicago, Ill. 60617 
Tel. 734-3400

LištavLšku Parapijų Metų *egu pernai. Pernai išėjus prieš 
j frontininkus šnekėti Bronius 
Į Strikaitis, ir pirmininkavęs prof.
• Antanas Klimas paliko ir stalą ir 
salę, ir taip susirinkimas baigė
si. Likos be tvarkos ir susirinki- Į 
mas ir pati bendruomenė. Šį- 

Amerikos Lietuvių Piliečių met. tęsdamas pirmininkystę, 
Pašalpos klubo metinis narių Krokys sušaukė, ir prie buvu- 
susirinkimas įvyko kovo 14 die- į dviejų valdybos narių (nes 
na Anelės Kojak salėje, 4500 So. i valdyba, su metinio susirinkimo 
Talman Avė. Susirinkimą atida-1 pumminko išbėginiu, buvusi vai 
rė pirmininkas Paul MisilionisJ dyka, kaip perdavusi susirinki- 
Jis pasveikino gausiai susirinku-j mo pirmininkui vadovauti, savo 
sius ir pranešė, kad dėl šaltos j kadenciją baigė) susirinkimą- 
žiemos ir sniego nebuvo galima į netširo susirinkimą s,bet 
susirinkimų šaukti net tris mė-į niek° Sero *r nepadarė. Kad bū- 
nesius, bet svarbesni reikalai bent du nariu, pridėjo dar 
buvo sutvarkyti pačios valdybos. ir bėdos valdyba su- 

Nutarimų raštininkės perskai- lipdyta, nes niekas į valdybą 
tytas protokolas bei valdybas ’ neJa - 
narių pranešimai buvo priimti; Susirinkimas buvo, gal įdo- 

nes iš-
. kunigus ir pasauliečius, ypač, Buvo susirgę du klubo nariai keltais klausimais nebuvo pada-Į 
jaunimą,- kelti lietuviškų para-|— Della.Ketvirtis- ir Bernice I ryta jokių nutarimų. Vyko tik 

. Iš pasišnekėji
mų įdomu frontininkų nuomo
nės. Pav., dr. Dėdinas, fronuti-) 
ninkas, kalbėjo, kad aukas duo-, 
ti Bendruomenei. Jam atkirto į 
Beresnevičius, kad ALTa mus Į 
atgabeno į Ameriką, kai Ben-i 
druomenės tada dar nebuvo. Iri 
kodėl dabar reikia ALTą palik
ti. Zmuidzinas, skautininkas, 
kalbėjo, kad per Vasario 16-tos 
parengimus reiktų įvesti links
mas dalis, kad žmonės turėtų 
progos pasilinksminti ar links
mai nusiteikti.

Komitetas
1982 m. kovo 25 d.Piliečiu klubas

sulaužiusi. Abi jau baigia taisy? 
tis. Joms palinkėta geros svei
katos.j

Naujienos'buvo klubą pakvie
tę į■ ' 68 m. sukakties banketą. 
Banketo programos leidiniui pa
remti, klubas paskyrė 50 dole
rių. Be to, klubas parėmė ALTą 
35 doleriais,"Sophie Barčus ra
dijo sto'tj Velykų proga — 50 
dol. ir, mirus salės savininkės tė? 
veliui A. Murauskui, už jį šv; 
Mišioms atlaikyti paskyrė $15-

Revizijos komisijos narė Julia

3C

I

Įdyba, kaip perdavusi susirinki-}

susirinkimą-

i

patikrinimo aktą. Visos knygos

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams, 

ir draugamsA. IR J. MĖSINĖ '
NAMŲ GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS 

ANTANAS ir VIOLA PLIENIS, Sav.

2433 Lithuanian Plaza Ct, Chicago, III. 60629 
Tel.: 436-6888

Šv. Velykų švenčių proga sveikiname 
Naujienų skaitytojus ir mūsų įstaigos 

rėmėjus.
Dr. V. ŠIMAITIS, VIKTORAS ŠIMAITIS, SILVIJA 

KRUMPLIENĖ, RAIMUNDAS MERKYS 
ir PETRAS LEIPUS.

ŠIMAITIS
REALTY

2951 West 63rd St Tel. 436-7878

A-l
Designers

"ANDERSON
COMPANY Engineers

Roofing • Carpentry • Electrical • Plumbing • Tuck Pointing 
Brick Block Masonry

The sweetness of price does not compensate 
for the bitterness of poor quality.

LICENSED, BONDED AND INSURED CONSTRUCTION

INDUSTRIAL / COMMERCIAL / RESIDENTIAL
Financing Available

FREE ESTIMATES w |(RYX MAWR AVE.

334-0771 CHICAGO, ILL. 60660

_______________________

BUTŲ .NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

* • NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX "

INSURANCE NOTARY PUBLIC 

Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

HOUSE FOR SALE —' 3663 S. 
Marshfield. Totally rernod., new 
electric, new interior. Full base
ment. Central hot water heat. 
2 car brick garage. $35,000 — 
owner will finance. 927-2020

ALTos pirmininkas Jurkus at 
kirto, kad tada tenka eiti į res
toranus liksmybių ieškoti, o ne 
į tokį mūsų tautos minėjimą.

Bendrai buvo daug iškelta pa
šnekesių, bet nieko nenutarta. 
Bendruomenę nuo mirties gelb
sti tik Bronius Krokys- Ji yra, 
jei nemirusi; tai jau tik taip, 
kaip Brežnevas gyvuojanti.

Kas sudarė, kad Bendruome
nė tik šitaip, tokioj gyvoj ir so- 
lidnoj kolonijoj, kaip Roches- 
teris, taip nusigyveno. Bet, rei
kia manyti, kad suskaldymas 
Bendruomenės tai bus lėmęs.:

Medžiotojai, meškeriotojai’ 
dan^ reriau parodo ?vvuro, 
kaip Bendruomenė. Gaila, bet 
taip yra.

A. O.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga, t 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuomo
jamas 4 kamb. butas, šiluma ir 
karštas vanduo, šaldytuvas ir 
pečius.

Telefo'nuoli iki 8 vai. vakaro 
RE 7-7720

« - t - ’

I
“LIUCIJA”

Miko Lileikio apsakymų knyga 
^Tlancija^ jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

— Britų vyriausybė perspėjo 
visus savo piliečius galimai grei-
čiau išvažiuoti iš Argentinos.

— Argentinos valdžia pareiš
kė, kad ji garantuoja pilietines 
teises visiems britams.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS ’peržiūrėta, '‘Sūduvos’’ 
išleista knyga su legaŲškomis 
formomis^

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

ENERGY
WLQF

UnR um of cS«w8sJw 
to once a day, after th* 
waning meal, and cut 
•xeaealva um of water 
and alactrictty.

NORI ĮSITIKINTI

Ko jūs taip įsmeigusi akis 
žiūrite į mane? — paklausė vie
na solidi pania mergaitės, kuri 
žvalgėsi į ją atidžiai.

— Mama pasakė, jog jūs esa
te dviveidė, — aiškinosi mer
gaitė, — ir aš dabar noriu pa
matyti kitą veidą.

fe-

CALLOUSES?
Medicated Disks work 
to remove callouses, 
while cushioning pads 
protect from painful 
shoe friction.

■................ ——
SLEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicanos miesto

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS.. PUMPUTIS

4514 S. Talman Av^ 
Tol. 927<J559

1 "1 ■11 Į

% D £ M E SI O
62-30 METŲ .AMŽ.-VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio

Liability apdraudimas •pensinin
kams.,.. Kreiptis: . v ’

A. LAURAITI! '
- 4Š45 So. ASHLAND-AVI. 

TeL 523-8775
■■ ■■■■ ■ ■ ■■ ■ u

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talmon Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717-- - s.

A. T VERAS
Laikrodžiai tr teangenybte - 

Psrdavimtf Ir Taisymas
- 2644 W»rt S^-h Str^t 

T»L REpvblic 7-W41
■’fllJU ——I I ' ■■

r 1 1 . . ' ' /
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Ardat; Avono^' 

Chicago, UI. 60631 Tri. YA 7-5M«

l - - ■ •  ; *

M. š I MXU s •'r
J .Notary; PubKd>'<ri ^
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, JTel. 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

symai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Afenf
J20«W W. 95tt» U 
Ev»r». Fark, (11. 
40642, - 424-4654

State Faun F»*e and Casvaią Co.~'>p>r<

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valaodoc: noo 0 r*L ryt* 
iki 6 vai- vak. Sežt^dlenl nra 

9 mL ryto Qd 12 vai d. 
Ir pažai euMtartma

TU. 776-5162 arba 776-510
U4J West 63rd StTM| 

CMcam, m. 60629

S — Naujfaoas, Chicago, S, HL Thursday, April 8, 1988




