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VITAS GERULAITIS IŠTEISINTAS, 
DAUGIAU BYLŲ JAM NEKELS

LIETUVĮ SPORTININKĄ NORĖJO ĮVEIKTI Į BIAURIĄ BYLĄ, 
. ‘ . BET PRISIEKUSIEJI TEISĖJAI JĮ ISTEISINO

davinėlojai — Ricrard Purvis ir 
Matthew Spur.

Goble teismui prisipažino, kad 
jis žaidė kauliukais (backgam
mon). Teisėjas Kevin 'Thomas 

io, įsitikino,J Duffy jąu sausio 12 dieną buvo 
jį nubaudęs yieneriais metais ka-1 
lęjimo/ *

Purvis, Spur ir Goble norėjo ’ 
įvelti Vitą Gerulaitį Į narkoti
kų prekybą. Jam sukėlę labai 
daug nemalonumų, jis buvo be 
pagrindo apšmeižtas. Nežiūrint 
to,. j:s kantriai laukė teismo 
pabaigos.

V- Gerulaitis pasakė teismui, 
kad jis gimė Brooklyne, o da- 

.bar gyvena Kings Point apylin
kėje, New Yorko valstijoje.

NEW YORK, N.Y. — Proku
roras John S. Matt'n Jr. sten
gėsi įvelti lietuvį sportininką į 
blaurią bylą, bet prisiekusieji 
teisėjai, išklausę paties Vijo 
Gerulaičio .liudijimo 
kad.jis niekad niekam nemokė
jo $20,000 už narkotikus ir, iš 
viso, narkotikų nevartojo. Ge
rulaitis, yra geras teniso, žaidė
jas, kompėticija ten yra didelė, 
todėl buvo. panaudotas toks 
Tony Goble : Gerulaičiui aj> 
šmeižti, suniekinti ir iš sporto 
visai išstumti. . . .

-Prisiekusi;ji - teisėjai išklausė 
prokuroro, išklausė Gerulaičio1, 
o vėliau jiems dar padėjo Geru
laičio - advokatas, kuris jau tu
rėjo-ne vieną panašią-byla.

tr- Džiaugiuosi/kad nepakliu
vau, i' paruoštus -spąstus, — pa
reiškė Gerulaitis,- išklausęs pri
siekusiųjų teisėjų sprendimo. — 
Mam atrodo, kad negtik proku- 
roįąs, bet ir svarbiausias liūdi-' 
ninkas atliko savo- vaidmenį ge-- 
ra v nors- teisėjų < jie ' neįtikino;

Jeruzalėje darbiems Chaimas Hercogas išrinktas Izraelio prezidentu

r

A t y

SEPTYNI BEGINO ŠALININKAI
♦ BALSAVO UŽ DARBIETĮ

PREMJERAS MATO, KAD SVARBESNIEMS DALYKAMS 
JIS JAU NEGALI PASITIKĖTI SULIPINTA KOALICIJA

JERUZALĖ, Izraelis. — Anl-
radienio vakare Izraeliu parla
mentas rinko naują kr

MASKVA, Rusija. — Soviet-( 
skaja Ros’ja antradienį paskel
bė, kad Krasnodaro srityje sun
kiai buvo nubausta aukštų po
licijos' vadų grupė už kyšių, 
ėmimą.

NUBAUSTI KYŠIUS ĖMĘ 
POLICININKAI

į Sovietų valdžia buvo pasky
rusi atsakingus policijos virši
ninkus daboti, kad paprasti po
licininkai neimtų kyšių, o dabar 
vyriausybė nustatė, kad kyšius 
pradėjo imti tie policijos inspek
toriai, kurie turėjo stebėti, kad 
niekas kyšių neimtu.

Dvylika metų kalėjimo gavo

što pre- 
rzidentą. Dabartinis prezidentas 
būtų galėjęs dar vienam termi
nui kand datuoti, bet jis praeitą 
mėnesį pareiškė, kad daugiau 
nebekandidatuos. Prez. Navonas 
tvirtino, kad j’s dar turįs svar
besnių reikalų, negu eiti Izrae
lio prezidento pareigas.

Darbiečių partija Izraelio pre
zidento pareigoms pas’ūlė save 
partijos narį Chamą Hercogą. 
Tuo tarpu premjeras Menachem 
Beginąs, pasiūlė . prezidentu iš
rinkti aukščiausio Izraelio teis
mo narį Menachem Eloną. Tei
sėjas Elon supranta įstatymų

PRINCAS CHARLES PRALEIS 
AUSTRALIJOJ 6 SAVAITES

p TENNANT CREEK, Australe p 
ja. — Anglijos princas CharlesT> 
$ri:jo žmona Diana praeitą sek
madienį atskrido į Australiją, 
kur rengiasi praleisti ištisas še- ‘ 

nes viskas būvo pagrįsta šineijt-savaites.
‘ --■' Princas yra plaukiojęs ivai-

riuosęį^^Mįėnynuose, .Uęįį nie-- j 

, iš arč^irišu^ųšlralijos ^v^lbįįTž'’''; 
jais, jis manopk^dr galės su vi- j 

-sąis angliškaiįsiiš'kalbėli, nors’ PARYŽIUS, Prancūzija. _
įkai. kurioje' salose dar yra žmo- Prancūzų vidaus reikalų minis
trių; kurtė kalba, savo seną kalba. terija paskelbė, kad 18 metų 
p _ Kodėl į salas atvykote be bulgaras Jordan Monitarov, pa- 
kariirios? — klausė alvažiėrvgsį'bėgęs iš Bulgarijos ir paprašęs 

’britą jauni ir vyresnio amžiaus teisės apsigyVenti Prancūzijoje, 
gyventojai; Jie yra įsitikinę, kad papasakojo prancūzų policijai 
princas turėtų važiuoti šu karu- apie GKB agentų planus.

Monitarov buvo tarnavęs bul- 
»garų žvalgyboje, jis pažįsta įta- 
i kingesnius žvalgybos narius ir 

uncija su jais dažnai pasikalbėdavo. Jis 
t patyrė, kad rusams labai rūpi 
; Lenkijos klausimas. Sovietų val- 
1 džia seniai turi rūpesčių su Len
kijos noru savarankiškai tvar- 

i kyli lenkų tautos reikalus. Rusai 
žino, kad dabartinis pop:ežius 
turi didelės įtakos į lenkus. Pra 
eitais metais dabartinė lenkų 
vyriausybė* neleido popiežiui 
vykti į Lenkiją. Šįmet jis gavo 
leidimą vykti j Varšuvą. Kroku
vą, bet ne.!e:s jam užsukti į Dan 
eigą, kur vyriausybė turi aštrų 
konfliktą su laivų statybos dar
bininkai. pareikalavusiais le’sti 

j Solidarumo unijai laisvai veikli.
Turkas M/hmet Agca žino, 

kad bulgarai veikia pagal Sovie* 
j ‘ų KGB įsakymą. Bet bulgarų 
j vyriausybė p?neigė žinias, esą, 
; bulgarai veik a kartu su rusais.

tu'ir melu.- . . ' ' ' '
—. Prisicku^ęjiyį^sėj^i atme

tė -kaltini Įif : pt^ikĮąjį ■ ge>

rulaitį, paTėiskeipro.kiiroras 
John S.’Martin ‘Jr,’—7’As-;šios

» -S * į' . ’ • "n. •“ ■ ■ - *

bylos daugiau riėbsatnaujinsiiu 
ir ^aIm^Į.:'fcaftimmi^“"daugtaūi 
n .‘Ųekėlšhi.':i-VissĮ' byja,baigta. - i

Ėsti patenkintas, kad šitas 
reikalas baigfšrs, teismui- Ir 
prč&ųtorūr pakai1tojo- Vi tas Gėi- 
rulaitis.’-— šie "spąstas buvo la
bai skaudūs; bet aš laimingas, 
kad* viskas pasibaigė. . ■

Teisino metu- paaiškėjo, kad 
buvo kaltas ne tįk. .Goble, bet ir 
du Kalifornijos Narkotikų pąr<

• * I
na. Tai salų gyventojams da-j 
rytų didesnę įtaką.

-* — Trečiadienį aukso 
kainavo $403.

KGB ĮPAREIGOJO BULGARUS 
NUŽUDYTI POPIEŽIŲ

JbČLGARAS JORDAN MONITAROV IŠDĖSTĖ PRAN-

KALENDORĖLIS

Oras vėsus, vakare gali snigti.

lė teka 5:18, leidžiasi 6:07.
Žaidėjas Vitas Gerulaitis antradienį išteisintas ir jam 

nutraukta byli, jokių kaltinimų jam neprimes.

Kovo 21: Gabrielius, Gedule, 
Kadis. Blendė, Tolivardis, Arnė, 
Gūsis.

1

policijos inspektorius, kuris pri-Į svarbą, todėl Beginąs tikėjosi 
valėjo prižiūrėti, kad gyventojai jį išrinkti krašto prezidentu, 
nevogtų valstybės nuosavybės".
Specialiai paskirti sekliai nusta
tė, kad minėtas inspektorius im-. 
davo kyšius ir leisdavo kitiems 
pasinaudoti valstybės nuosa
vybe.

RADIKALCS GRAIKAI 
. NUŠOVĖ REDAKTORIŲ

ATĖNAI, Gra:kija. — RAdi^' 
kali graikų politinė grupė,?pžsiį- 

^vadinusi “Prieš militąriznią' ye-ž 
, . , . , „„ Į dama kova”, prisipažino nuse

■ jvusi dešiniojo laikraščio y radi-.
i mi redaktorių C. Atanasiadis. • 

Paskutiniame savo dienraščio ■ 
numeryje redaktorius reikslaVo,

i kad smarkiai būtų baudžiami/ 
nepaklusnūs kareiviai. ' < 

Prieš militarizmą kovojanti . 
grupė parašė laišką pačiai laik-- 
raščio redakcijai ir padėjo Už
miestyje paženklintoj vietoj. Ta
da telefonu pašaukė redakciją 
ir pasakė, kur nueiti ir pasiimti 
redakcijai paruoštą laišką. Re
dakcijos nariai nuvyko nurody- 
ton vieton, rado laišką ir jame 
išdėstytas priežastis, už ką buvo 
nušautas dienraščio redaktorius.

Policija mano, kad Amerikos 
ČIA agentą Richard Welch 1975 
metų gruodžio 23 dieną nušovė 
ta pati politinė grupė.

įsakiusi- bulgarams organizuoti 
pasikėsinimą prieš popiežių.

Bet bulgaras Jordan Monita-. 
rov, pagal prancūzų policijos 
pranešimą, pasakė, jog KGB 
tikrai organizavo pasikėsinimą- 
prieš popiežių. Pats popicž'.ūs- 
yra girdėjęs pranešimus apie 
bulgarų paramą jį nužudyti, bet 
jis nematęs ryšio tarp turko Ag- 
cos ir Sovietų KGB.

Antonovas padėjo turkui 
surasti butą

Šiandien niekas neabejojo, 
kad bulgarų transporto bendro
vės pirm’irnkas Sergei Ivanov 
Antonov pasiliko Mehmet Agcą 
Romoje, surado jam butą prie 
šv. Petro aikštės ir jį ten apgy
vendino. Be to, jam parodė, ku
riuo keliu popiežius eina šv. 
Petro aikštėje. Užtikrino, kad 
Agca gali būti minioje ir prieili 
prie besimeidžianičo pop’.žiaus.

Monitarovas tvirtina, kad tur
kas Bckir Celcnk siūlęs turkui 
Mehmet Agcai 1.25 mil. dolerių, 
jc:gu j s nušausiąs popiežių.

Bulgaras Monitarov pareiškė 
Įsitikinimą, kad suimtas bulga
ras Antonov pradt’s kalbėli, jei
gu italų prokuratūra pradėtų 
teirautis apie viskį bu’garų inter 
vcnciją i Italijos gyvenimą.

— Agrikultūros departamen
tas nutarė, kad Amerikos ūki
ninkėj sumsž'ntų javų sėją, nes 
nebus kur dėti javų.

land sritį, bet visą Dow b nd 
rovės aprinką, kurioje buvo ga
minami įvairūs chemikalai, var 
tojam’ kirmėlėms ar piktžolėms 
naikinti. Visi gaminami c.ienr- 
kalai turėjo turėti įvairius kie
kius pavojingų chemikalų. Pats 
pavojingiausias yra dioksinas, 
kuro mažiausias kiekis vra

POKALBIAI NAUDINGI;
BET NAUDOS NEATNEŠĖ

iiio reikalų ministerio pavadai) 
To ja s, praleidęs dvi savaites dr 
vieną dieną Maskvoje, pareiškė • 

pasitarimaikad tini Vykusieji 
buvo naudingi.

Kian lyiėcn sakė, 
rimai buvo ramūs.

jog pasita ė 
be įtampos 

-ir be įŽeidihėjimų. ’ . -ii

Vieną? laikraštininkas paklain- 
sė grįžlisį minister i o ]>avądudf<r-> 
ją, ar xivi ’savaites besitęsusioj 
kalbos Maškvoje davusios ko,-< 
kių konkrečių rezultatų, ar.-iš" 
sprendė' bent vieną svarix*snį 
klausimą; .

— Ne, — trumpai ir aiškiai 
atsakė m'misterio pavaduotojas.

Neišspręstas r.ė vienas klau 
simas. " ~

Sovietų- valdžia buvo pasišo
vusi atšaukti save karius 30 ki
lčių, trų nuo Kinijos-Sovictų Są 

.jungos sienos, bet ir šiuo klausi
mu galutinai nesusitarta. Ma-: 
tyl, miniąler o pavaduotojas pa- i 
lenk nlas, k .d pa. įtarimai \Ąko 
be grasinThUi ir koliojimų.

' j kenksmingas.
Be kilų atsakingų pareigūnų, 

bus apklausinėjamas ir Remigi
jus Gaška, kuris surado darbo 
visai eilei chemiją studijavusių 

Atsakingi pare gimai 
kaip Washingtone

TURĖS IŠTIRTI DOW 
DIRBTUVĖS SRITĮ

MIDLAND, Mich. William 
Buckelhaus paskirtas Aplinkai
globoti įstaigos pirmininku, bet I jaunuolių 
jam duoti didesni įgaliojimai, į nori patirti 
negu turėjo John Hernandez. Jis’ buvo pakeistas pranešimas apie
privalės geriau ištirti aplinką >r 
turės didesnius įgaliojimus nu
tarimams vvkdvli.

Pinnon eilėn specialistai tu
rės dar kartą ištirti ne tik Mid-

Midland srilyje atsiradimą to* 
kio didelio nuodingų dujų kie
kio. Manoma, kad Buckelhaus 
bus griežtesnis, negu anksčiau 
buvusieji.

Beginąs žinojo, kad teisėjas 
krašte n; turi priešų, nes vi ą 
•aiką sekė bylas ir sprendė pi
gai įstatymus, visai nesikišla- 
mas i krašto vidaus reikalus.

Darbiečių vadovybė labai gą- 
lėnkinta r’nkiminia s
'Už 'Clisimą Hercogą buvo pa 
duotas (ii, balsas, o

daviniui

iž Mena- 
kęhem Eloną 57 balsai. Du par
lamento nariai įmetė baltus r i- 
'xiiliukus. nepasisakvdami nė už 
/ieną kandidatą.

120 narių parlamnte .premje- 
Hp Bėginąs turi 61 balsų dau
gumą, bet kai rinko krašto p/e- 
zid.ntą/ tai jo parinktas kand - 
.datas gavo tiktai 57 balsus. B> 
įgino žmonės jau nepasitiki ne 
tiktai jo parinktais kandidatais, 
bet ir pačiu Beginu.

Darbiečių pirmininkas Šimrn 
I ’e res ir* pž rlam onto pirm in <n 
kas Menachem Sandor.pasikvie 
:ė naujai išrinktą, Airijoj gi
musį. Hercogą ir išgėrė vyne 
taurę už svarbų laimėjimą.

Juodaodės Harold Washing 
ton kalbėjo Marquette 4’srki 
presbiteri jenų , bažnyčios na 
■ iams ape reikalą, kad būh 
būtų pripažintos visiems vien 
dos teises.

bė-e patvinus upėms, žuv< 
■entojų įr daug gyvulių.
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Kada pradėta gaminti 
šokoladą Lietuvoje?

Lietuviai iš seniausių laikų

mGIS ANDRIU&S

Naudingi patarimai ;r įdomūs dalykai
MISŲ PROTĖVIAI VALGĖ 

DAUGIAU DARŽOVIŲ

Piies daugelį šimtmečių lietu
viai maitinusi uaugiausia daržo-1 
vėrnis: kupūs.ais, barščiais, ro-l 
pė’mis, žl.niais, pupomis ir pan. 
Daržovių jiems ųiekad netrūko, 
luom tarpu kaip mėsa buvo re
tesnis mąistąs.

Verta priminti, jog daržovės 
yra lengviau suvirškinamos ir 
kaikurios ’jų yra skanesnės už 
mėsą. Duona ir visekie kiti mil
tiniai patiekąląi ai gi buyo jws 
dieninis maistas.

Bet tai dar nereiškia, kad jie bū 
tų nevartoję ir mėsos, ypalingai 
taukų. Mėsa suteikia “stiprumo”, 
nes jo^e yra nemaža proteinų, 
kurie reikalingi žmogaus orga- * 
nizmui. O tą “paslaptį” jau ži
nojo ir mūsų protėviai.

Yra asmenų, kad.ir stipriai 
augančių, bet kurie nepriaugina 
svorio. Tai yra lyg pavyzdingi r 
žmonės, kuriems pati gamta pa
deda palaikyti kūnuose reikalin
gą šilumą ir tuo pat metu neap-1 
Krauti savęs bereikalingu ąyoriu. j

Žmogaus nutukimas, priau
ginti taukai neauginą naujų ląs
telių, bet, priešingai, jas naiki
na arba verčia nustoti būtino 
veiksmingumo. Dėl to atsiranda 
ir ligoms palinkimas.

Valgant, tenka saugoti, ne 
maisto kiekybę, bet “jo kokybę 
bei ĮA'ąirumą. Sveikatą palaiko 
ne gausus valgis, o tik jo sudėti-

PERBĖGĖLIO VARGAI
Niekas nemyli politinio perbė-, 

gelio. Buvusieji vienminčiai jį 
apšaukia išverstaskūriu, bliūd- 
laižiu ir kitais vardais, Jęokių 
net nenubolįevikintas Lietuvių 
Kalbos Žodynas nėra surašęs. 
Dievaži, šlykštus užsiėmimas iš
duoti savo draugus, su kuriais 
dar vakar valgei-gėrei, gulei- 
kėlei, garbindamas tą patį ala- 
chą, puldamas kniūpsčias prieš 
tuos pačius stabus. Vakarykščių 

į draugų spjaudomas, šiandie- 
i nykščių — įtarinėjamas jisai ir 
i veda šuns gyvenimo būdą, nors 
j ir kartais gauna gerai palakti.
Bet gi ne į skalsą ir tas la kalas, 
lap sakant, yis patenka pe į tą

Mūsų laikais daržovės vėl tapo vartojo medų kaipo saldumyną 
populiarūs maisto produktai,- gerjjjjąjns, pyragaičiams — “me- 
ypatintgai tarpe tų, kurie bandoj dauniukams”, na ir užsitepimui 
sumažinti savo svorį. • Į anj. Juodos. Devintame šimtme.

Mėgiamiausia Didžiojo Lietu- j tyje mQsų gadynės pradėjo pa- 
7 " *“ - sirodyti ir cukrus pagamintas iš 

t ... i .. į oendiių.

Bet štai 1519 metais Fernan
do Cortez atidengia Meksiką ir 
pastebi, jog vietiniai žmonės vai
šinasi gėrimu padarytų iš kaka
vos sutrintų grūdelių. Sekan
čiais metais jis parsigabena tų 
grūdelių Į Ispaniją ir supažin
dina savo tautiečius su jų varto
jimu. .. . :

Apie vidurį 17-to šimtmečio 
Londone atsidarė “cocoa kavi
nės”, kurios buvo gausiai lanko-.

populiarūs maisto produktai, gėrimams, pyragaičiams — “me-

vos kunigaikščio Kęstučio daržo, 
vė buvo žirniai, kurių jis daug! 
parimdavo su savim tolimes
niuose karo žygiuose.

KIEK TURIM VIDUTINIAI 
SUVARTOTI MAISTO

Plačiai manoma, jog aukštes
ni bei stambesni žmonės turi su
vaitoti daugiau maisto. Tai yra 
klaidingas rnąųymaą.

Tačiau, jėr žmogus yra pėr 
aukštas, bet neturi ūgiui tinka
mo svorio, jis, aišku, turi strp ;

migos ir skilvio pakrikimo.
Bet atsirądo ir priešininkų šo

koladui. Prancūzė Madame de 
Sevigny 1-571 metais įspėjo savo 
dukrą Madame de Grignap ne
gerti ir nevalgyti šokolado^ nes 
“gaji susilaukti kūdikio juodo 
kaip velnias”. ..

Pradžioje 18-to šimtmečio at
vykę £ Lietuvą italai pradėjo ga- nresti bent kiek svorio, valgyk!-; 

te daugiau pomidorų.

KELI PATA^LM AI KAIP - 
LAIMĖTI VYRA - f-

Dr. Frederick J. Bailey, Harr. 
vard universiteto gabus psicho-

laukuose arba mūsų daržuose merginas, kad tuos jo patarimus 
pomidorai turi progos geriau 
pribręsti saulėje ir todėl jie bū-_ 
pa du sykius turtingesn vitami
nais. negu tie, kurie išauga šilf- 
vietėse žiemos metu.

Pomidorai turi taip pat vitami
no A ir geležies. Juose yra ma
žai kolorijų,. todėl norintieji nu-

tniny pirmutinius šo^ola.dinjus 
saldainius, bet jjp buvo gaus

jos turi įsisąmoninti, kąd jie 
virstų dalimi jų charąkterio, 
ne Vien laikinas vaidinimas.

* 4: . *
RAUGINTŲ KOPL’STŲ IR 

BULVIŲ SALOTOS
; . ' GAMINIMAS

Paimkite B bulves, 2 seterius, 
pusę kvoitos raugintų kopūstų, 
pusę svogūno, pusę stiklinės

o

difbytjfoi puodeliu, bevažinėda- 
i mąą ąĮIąpu australiniu tramva- 
! jum, šiklžiausi sukru pus jas ran- 
Į kas, piktai stebėdamas su ciga
retėmis dantyse krivius, kurie 
kiekvienu dūmo patraukimu 
beatodairiškai rieda į bedugnę.

Priešais mane kas rytas sėdi 
rimto amžiaus vyras su lietpal
čiu, taip pat įsikandęs pypkę, 
gražiai išsisaugojęs nuo vėžio, 
ir visą laiką nežymiai šypsosi. 
Tur būt, senis patenkintas, kad 
jo partijos narių skaičius dar 
vienu priaugo.

Kitą rytą, apsčiai penniego- 
jęs, beveik tiesiai iš lovos turė
jau šokti tramvajau, atpakali a 

gerklę, viską prisieina atgal &- ranka susisėmęs kišenėn visus 
žagsėti su ašaromis. savo priklausinius. Atsiskaitau

Neseniai ir aš pasidariau to-' su konduktorium, o po to pa- 
kiu politiniu perbėgėlių: iš ri- maželę imu airankioti kur pyp- 
garetinjųkų pąrtjjos persimečiau (kė, kur kapšelis, kur degtukai, 
į pypkininkui! ' atsivedėjęs skeliu ugnį ir jau-

Kiekvienas persįmėtėlis, — i ėįų, kąd padegtas tabakas ajtsi- 
kur gi ne! — stengiasi ideolo- ■ sako -duoti dūmą, visiškai riėat- 
giškai save pateisinti. Girdi, dak-1 slepia į mano kvietimą bendra- 
tarų įrodymai neginčytinai nu- j darbiauti.
statė priežastingumo r^šį tarp Išardau užsikutėlę į jos sudė- 
cigaarečių rūkymo ir; plaučių vė-! tmes dalis, tramvajuj jų, žino- 
žio. Tačiau, jei rūkai cigarus ma, šiuo dienos metu nėra kur 
arba pypkę, sako .minėtieji dak- l patogiai išsidėlioti, iš visų pusių 
tarai, tai reiškia-tą patį; kaip ir nedraugingi: veidai. Cibuką įsi- 
visiškai nieko nerūkai. Kažkas,! metu kišenėn, galvutę neženk- 
jei neklystu, sukasi'apie vieną ! kai įspraudžia .saujon, slaptai 
procentą mirtingumo. Vadinasi, susigraibau degtuką, šiaip taip 
reikia čigono laimės, kad į tą pataikau dūmtraukin, pamai- 
vieną procentą patekčiau būti- sau, traukiu atgal, degtukas nę- 
uai aš. Į grįžtamai užlūžta, vėl viską rir-į

1 Girdit, kaip šunsnukis gudriai mu suberiu kišępėn. Kaipnie- 
galvoja, vieną kartą galutinai^kur niekcKŲš^ąstausi nosine 
nusprendęs išverst savo kailį! Įpirštus,-kvapas nekoks] 

Ir, štai, aš jau bevėik' 'metai] neš"'mo'terŽĘ^keTeiviai nusigręš 
kaip gyvenų tokio persimetėbo] žė nuo manęs, kiti pakeitė vie-Į 
nepavydėtiną gyvenimą.

Kaip jau paviršutiniškai - mf- 
nėjau, f

tas tramvajuj, dar^dėkui jiems,’ 
kad .niekę- ne^safc|^.ondųkt<>- 

mano dabartinę partiją | riui, kuris visada Atžstbjg gna- 
sudaro dvi susiblokavę frakci- j žiąją lytį viešoje vietoje.
jos: cigarininkai ir pypkininkai. ! Rimto amžaius vyras su liet- 
Kadangi pirmosios frakcijos na-| palčių priešais mane, kaitriai

Bulves ir selerį išvirti atskirai, 
smulkiai - supi austyti ir pridėjus 
raugintų kopūstų, žalių pjausty
tų svogūnų, aliejaus, druskos bei

Mūsų laikais šokoladas yra p- 
gus, bet daugelis vengia ji valgy-

■' logas, patiekė merginoms, per-
I žengusioms 30 metų amžiaus, ir 
’ našlėms, eilę nurodymų, kaip 
patraukti vyrus į vedybas. Jo

ii bijodųtįa nutukti. 7

POMIDORŲ VERTĖ
Pomidorai yra turtingi vita.

riaų maitintis, kad turėti savoj mos. Iš ten jos praplito ir Į kitas į 
....... ....- r .. ,, ------------ ... j*,j F.._. -

ir šokoladas, kuris buvo taipogi minu C, todėl gydytojai pataria patarimai yra tokie:
kūne daugiau šilumos. Liesesnį šalis. Iš cocoa pradėta gaminti 
žmonės privalo daugiau suvar- i
toli maisto. vartojamas kaipo vaistas nuo ne-

Vietoje aliejaus ga^ma yga^toti rio mokestis man, nuolatiniam; papsėdamas savąją pypkelę, 
rūgščią grietinę ar pomidorų skurdžiui, nėra pakeliamas, tai,l matyt, sekęs visus mano slap- 
kosę. : - pasiknisęs savo šlamšto sande-j tus veiksmus,^ žiūriu,, šypsosi

lyjc, suradau dar iš Vokietijos] man tiesiai ’į veidą, p mieste;įš- 
atsivežtas dvi pypkes. Dabar] lipdamas ir sakys: Li
sunku būtų prisiminti, ar josi — Mokslas šiame- krašte yi- 

I suomei- buvo brangus... -
- Mūsų santykiai visam laikui 
buvo užnuodyti. Nuo to ryto, 
prieš šokdamas į tramvajų, pir
miau apsižvalgau, kur tas pa
šaipa sėdį, ir tik po to, jei spūs
tis leidžia, pasirenku priešingą 
galą arba vidurinę pertvara.

, Mano pamotinės šalies žmp- 
pirmosios 1 nės, nors ir iš angliško kelmo

koše.

Pirmąsias dienas rūkiau la suDIREKTORIAI IR VALDYBA
PAČI. .1: RIDIKAS

Tau švelniai glaudžiasi po kog'ų.
Magdalena šulaitienė

bu, tiktai keletas priklauso mano 
dabartinei partijai.

(Bus daugiau)

* *
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daugiau- jų valgyti--' Augantieji 1- Nelauk,. Įcol vyras Prkis 
prie tavęs. Pasirūpink, kad kas 

, i nors iš tavo draugių šupažindin- 
Į tų tave su tuo vyru, kuris tau 
| krito į akį. '

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
- DRAUGAMS IR RĖMĖJAMSUNIVERSAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

KUS ...................Sekretorė ir biznio vedėjo
J.'XNKOWK’Z, Vykdomasis Viceprez. it'

Sek retorės pa vaduot < > ;a <
pavaduoto.]

i *

IMgEKTOUI A I

AtriHI'H I TIWSA

įsoo SfL H
Telefonas.:

2. Susipažinusi su vyru, pri
mink ajilinkiniais kebais, jog 
norėtum vėl su juo susitikti.

3. Susidomėk jo darbu, svei
kata ir kitomis jo’ problemomis 
iš pat pradžių, kaip gera draugė.

1. Xuduok, jog esi kaip naš
laitė, kuriai sunku gyventi vie
nai pasaulyje. Vyrams jau nus>-- 
bodo savarankiškos, nepriklau
somos moterys

5. Būk su juo natūrali ir kiek 
galima nuoširdi.

6. Primink ir įvertink jo ge
ras ypatybes.

7. Rvdykis švariai, kukliai ir
su. skoniu. i

Ų. Be susikompromitavimo sa
vęs, bandyk jam primtinti. jog 
jis būtų pavyzdingas vyras ir 
jog jūs jaučiatės labai smagiai 
jo draugystėje, i ,

Pabaigoje dr. Bailev įspėja

PAVASARYJE y .

Jei tu -inkšti su saule kėlei, >, 
Ji šypsos tau perdien šiltai. 
Ir žydi vieškelio kraštai, 
Pamarginti beržų šešėlių.
Jauti pavasarį lyg ranką,
Kuri paglosto nejučia,
Kuri be poilsio nakčia
Gėles gražiausias rytui renk
J kai pavasariui alsuoji.
Tų. žemę ardamas, jauti,”

NIEKO NUOSTABAUS

žmona. — Tu, latrai, vėl pa 
įeini girtas ir kojomis svyruoda
mas!

Vyras: — Kvaili išmetinėji
mai! Juk ir visi aukštieji pasta
tai svyruoja uuo vėjo, nors nei 
vienas jų nėra girtas...

kuki visiejjas savu klientams ir draugams

Žf.627 So. Herjnifįi’ge Avq. y’ Tek LA 3-1510^
M ’ IR ANTRA KRAUTUVĖ ' W

M 2616 Lithuanian Plaza CL

buvo įgytos doru, ar spekuliaci-y 
niu būdu, ar siuntinėlio iš Ame-j 
rikos pavidalu (arčiausia tiesos! 
bene bus pastaroji versija), ta
čiau abidvi pypkės buvo.pačia
me gerume, tinkamai įrūkytos, 
neperėirškintos, su neužjauku- 
siu dūmtraukiu, be kombinuotų] 
įrengimų, dvi paprastos, pado- 
i ios medinukės. į uol o u
(belgiškosios) puodelį galima įspirti, bet nelabai metasi -į pyp- 
įkišti visas nykštis, drungnąi kes, pilnai dar nesuprantą pąs- 
dieną susišildant rankas, o į ant- kutinių medicinos mokslo laimė- . 
rosios (angliškosios) — tilpo jimų. Tarnyboje, kur dabar diįr- 
tiktai nagas tabokai pakrapš-



NORIME DIRBTI SU VISAIS ■
Manytume, kad 

ponui pirmininkui yra žinoma, 
.kad Vyriausias .Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas ir’ Amerikos 
Lietuvių Taryba jau darė žygius 
šiais reikalais JAV valdžios įstai
gose, kai LB veikėjai apie tai te- 
beskaitė tik VLIKo Eltoje ir 
ALTos Informacijose. Tas pat 
atsispindi ir kitame* pirmininko 
teigime: “Turime dar ir trečią 
konkretų darbą, kyjrį ALTa 
ir VLIKas parems. Tai Af
ganistano kovon įtrauktų lie
tuvių gelbėjimo reikalai”. Ar 
nebūtų tiksliau sakyti, kad nau
joji JAV LB valdyba parems 
VLIKo ir ALTos žygius šiuo 
klausimu. Šios dvi institucijos 
pradoo rūpintis .Afganistano 
karu ir i jį įtrauktais lietuviais 
nuo pat šio karo pradžios.

Nekomentuosinr d r. A. But
kaus pasisakymą liečianti Rer. 
LB Skilimas buvo išprovokuotas 
jo pirmtakų. Skilimo procese! 
aktyvią rolę suvaidino tuome-i 
tiniai PLB ir AV LB pirminiu-J 
kai. Dalyvaudami skilimo susi-J 
rinkimuose, jie galėjo skilimą 
sulaikyti prisilaikydami LB sta
tuto.

Dr. Butkui perėmus pirminin
kavimą, JAV LB valdyba kirti 
deda ant lietuvybės išlaikymo 

[ir lietuviškos kultūros puoselė
jimo. Ref. LB nustota pravar
džiuoti visokiais rusiškais ir lie
tuviškais vardais — tai gal tos 
pirmosios kregždės, apie kurias 
pirmininkas užsimena- savo pa
sikalbėjime.

Pasitarimai, pasikalbėjimai; ga
li daug .-daugiau pagelbėti, negu 
grasinimai ir plūdimai. Nesusi
pratimų neišspręs nei JAV teis- 

■. mai, kainuoją daug laiko ir pini.
go abiem pusėms. Reikia tiktai I ; 
gerbs valios, šalto proto ir su-1 **•' 
pratimo, kas ištikrųjų jungia ir 
kas skaldo lietuvišką išeiviją ir 
ko reikalauja pavergtos Lietu
vos, interesai.- Lietuviškoji išei
vija JAV palankiai sutiko pir
muosius dr. Butkaus pasisaky
mus. Būkime kantrūs ir tikė
kime, kad "tos pirmosios kregž
dės tikrai atneš, nors ir labai pa
vėluotą, pavasarį.

Tai naujojo JAV LB Krašto Ko atstovai 
vi'.ldvbos olrmininko dr. A.’But
kaus žodžiai, paimti iš jo pasikal
bėjimu duoto Draugui. (Drau
ges, vasario 11 d). Pirmininko 
• -ntys idaUg santūresnės, labiau 
pgaĮvotos,, negu buvom pratę 

gedėti iš paskutinių trijų JAV 
LB valdybų^ pirmininkų.

Apžvelgdamas LB veiklą, dr. 
L atkus sugroja prie įvairių Lie. 
u v'ų Benurunmenės komisijų 
Tarybų), kaip šviėtihio, kul- 

;. Aos. socialinių ir visuomeni- 
; reikalų. Numato daugiau 

. Lnaeijds, kad išvengus du- 
kce'jų. Visuomeninių Keiki- 

1 Taryba kaip tik ir buvo isteig- 
. */k;lu: duplikuoti Vyriausiojo 
l.a vuves Išlaisvinimo Komite- 
to •r’Arriėrikos Lietuvių Tarybos 
\\ k’ą ir priversti šias instituci- 
i s kapituliuoti.’

V.suomeninos Komisijos pra- 
c. a — VI iko valdybos rink i -

J 1978 m, pabaigoje, 1979 m. 
■. . džiųje; Kaip jau anksčiau bu
vo - pašyta LKDS biuleteniuose, 
1 LB pirm. V. Kamantas grasi- 
’ o tuometiniai VLIKo Tarybai, 
i: d jei nebus išrinkta Vyriau- 
- o .o Lietuvos Išlaisvinimo Ke

rtėto: .valdyba, kokios .norėtų 
LB; bus' įsteigta Lietuvių Bend
ruomenės Politinė Komisija. 
Taip ir įvykę. Vyrausiąs Lie-, 
twos Išlaisvinimo Komitetas 
yia ne iš išeivijos ir ne išeivijai 
skirtas. Jis negali paklusti bet 
kuriai išeivijos organizacijai, ne
sulaužydamas savo Įsipareigoji
mų lietuvių tautai. Sušvelninti 
nepalankiai, visuomenės reakci- 
jii. ši komisija buvo pavadinta 
Visuomeninių Reikalų Taryba. 
Netrukus, JAV LB valdyba įs- 
teigė savo Visuomeniniu Reikalų 
Komisiją, kurios /tikslas pirmoj 
vietoj duplikuoti Amerikos Lie
tuvių Taryba. Norėtume tikėti, 
kad mėgindamas išvengti dupli- 
kacijų ir pageidaudamas geres
nių santykių su kitmįs institu
cijomis, dr. Butkus persvarstys 
ir LB komisijų, duplikuojančių 
kitų organizacijų darbą, paskirtį 
ir veiklą.

Viltingai skamba dr. Butkaus 
pasakymas: “Tarpveiksninių
santykių suderinimo ir bendru 
darbų koordinavimo liga sergu 
nuo pat atvykimo į JAV...”. Kal
bėdamas apie bendrus darbus jis 
džiagiasi, kad.’ sudarytas komi
tetas taip vadinamiems nacių 
koloborantams apginti. Tiesa, šį 
darbą LB atstovai jau anksčiau 
dirbo. Labai malonu, kad ų'j j 
aktyviai įsijungė ALTos ir VLI-

DAIL. JUSTINAS VIENUOŽINSKIS — Autoportretas

gus j rublius valstybinėj 
goj ir jam duoda tik apie 70 ka-1 
pe>kų už doleri. Bet tarp žmo- I 
u ų gatvėje vis’ siūlo 5 rublius 
?ž dolerį; o jeigu turi šimto do
lerių baaknutą. tai duoda 10 
rublių už dolerį. Ai rublio silp
nybė gerai žmonėms žinoma ir 
nenori jie dorai ilirbti už jį.

Manoma, kad Kremlius bus 
apverstas reformuoti esančią 
taupymo sistemą. Daugelis ana- į 
listų net pranašauja, kad nauja- į 
sis diktatorius Andropovas turės 1 
“įšaldyti” Rusijos rublį. Vieną 
liena, sutikime, išleis Kremlius ; 
ukazą”, kad nuo vakar rublis į 
ra bevertis ir pdiečiai turi savo i 
ublius iškeisti i naują rublį, ku

ris bus įvertintas visai kitaip. Tą j 
Kremlius padarė jau keletą kar- Į 
tų. Ncdyvai, kad Rusijos impe-Į 
rijos žmonės trokšta įsigyti 
Amerikos doler ų, nes jie įsiti-Į 
kinę, kad doleris yra ir bus vi- ’ 
sada gcias, visada tvirtas, ir kad i 
jis niekad nebus nuvertintas, j

Kas atsitiks, jei Sovietų žmo- į 
nės, pilnį įtarimo, kad jų.dikfa- ( 
tūrinė valdžia gali juos vėl ap
vogti, bėgs į bankus savo . pini- , 
gus ištraukti... ir bėgs j k

se daibuo>e Apgailestaujam, 
kad dėl trumpo laiko ir nepato- 

nepajėgėm šį kar- 
studijuojančio

gių egzaminų 
tą pasiųsti musų 
jaunimo iš JAV.

5* *

Kazimieras

LKDS

Kleiva — 
sukaktuvininkas

Sausio mėn. 4 d. K. Kleiva 
atšventė 75 m. amžiaus sukakti. 
Nuo jaunų dienų ateitininkas, 
Vytauto Klubo ir Krikščionių 
Demokratų narys. Išeivijoj, da
lyvavo LE organizavime. JAV 
pirm. Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Fed. vienas iš i pagrin
dinių Pasaulio Liet. Katalikų 
Bendrijos >te gėjų ir pirmasis 
jos vykd. pi. mininkas. 1977 m. 
jam paskirta iškiliausio lietuvio 
kataliko visuomenininko premi- 

. Persikėlęs iš Čikagos į St.
• I Petersburgą. organizuoja vieti- 
- j nę radijo v.daudėlę, dalyvauja 

į ALT, Lietuvos Vyčių ir krikšč. 
demokratų veikloje. St. Peters- 
burgo lietuviai, pagerbdami p. 
Kleivą, eurengė 75 m. sukakties 
minėjimą. Iškilmių dalyviai su- 

,r... . dėjo 750 dol. Tautos Fondui, fi- 
krau- ’ “nansuojančiam VLIKo veiklą, 

tuves ir pirks ką tik ras, nors ir, Sukaktuvininkui pagerbti. Lin- 
j kime p. Kleivai šviesių, sveikų,

kviečiu visus LKDS narius ir 1’1 
draugus konferencijoje dalyvau
ti. Skyrių valdybes prašome! 
paruošti veiklos pranešimus ii* 
išrinkti atstovus, po vieną nuo 
5 narių ir vieną nuo nepilno li
kučio. Pilna konferencijos dar- 
botvaikė bus paskelbta netoliu 
moję ateityje.

Centro Komitetas skelbia nauj 
jų Tėvynės Sargo skaitytojų va^ 
jų. Laukiame visų sąjungos na, 
lių talkos. Naujam skaitytoj1.’.!, 
bus siunčiamas vienas Tėvynės 
Sargo ni". veltui susipažinimui. 
Naujų skaitytojų adresas prašo-į 
me siusti: A. Viliušis, 4050 Scu 
Campbell Ave., Chicago, Ill. 
60632. 5

-ClKagCje

Sovietų imperijos
Sovietų imperija turi rimtą 

problemą: jos gyventojai laiko 
santaupomis per daug pinigo. 
Apskaičiuojama, kad Sovietų pi
liečiai bankuose turi pasidėję 
suvirš 170 bilijonų rublių. Bet, 

j kaip ir kituose kraštuose, gyvcn- 
’ tojai nepadeda paskutinio cento 
Jį banką. Jie vis laiko stambias 
i sumas paslėptas namie, poimat- 
> racu, kokioje paslėptoje skardi- 

7 į nėję ir pan. Sovietų gyvenimą 
sekantieji analistai mano, kad

bėdos su rubliais
taupūs, bet dėl to, kad su ko
munistišku rubbu nėra kas pirk
ti. Reiškia, jie yra valdžios ir 
sistemos verčiami taupyti, kad 
ir nenori.

Iš šių milžinišžų santaupų iš
auga dvi labai rimtos problemos,

' visai jiems nereikalingus daly 
kus. Karolis Marksas paliko ko-| ilgų ir darbingų metų! 
munizmo valstybės įsteigimo- 
teoriją, bet nei jis, nei jo teoriją 
priėmę Leninas, Stalinas, Chruš
čiovas, Brežnevas ir dabar And- _ 
ropovas, negali tos teorijos pri
taikyti tikrame gyvenime.

P. Venteris-
I

LKDS

-'—a Lietuvoj gimęs, Amerikoj 
aukštuosius mokslus baigęs Mo- 
šė-ArenSj dabartinis Izraelio gy
nybos ministeris, amerikiečių' 
psichologiją geriau pažįsta, ne
gu premjeras Beginąs, gen. sa
ro nas ar kiti Izraelio vadai.’NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

® LITERATŪRA, lietuvių Hteratflros, meno Ir mokai 
1^54 m. metraštis. Jame yra .vertingi, niekuomet nesenstą, Vine* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdnlko, V. Stankoi 
J. Piaukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Y 
Iteilaus straipeniai bri studijos, ffiustruotos nuotraukomis I

K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės Ir JL Vars- 
llrybos poveikslais. 385 pusi, knyga kainuoja tik 83.

® DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tXi 
t alų šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm 
šventes be^Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan 
l ems, gėrintis autorė? puikiu stiliumi Ir surinktais duomenlml* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
bs Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne saum 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
r’.tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių kny#

Jaunųjy Krikščionių i 
Demokratę Kongresas

LKDS 
■ t- * -

Lietuvių Krikščionių 
Dem. konferencija

Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjungos konferencija 
Įvyks š. m, gegužės, mėn. 28-29 
d. Čikagoje. Centro Komitetas

LKDS7 
c Jk J y

; Apkaltintiems . 
Jelbeti »
sudarytas laikines

koordinacinis komitetas iš Vy
liausiojo Lietuvos Išlaisvinime! 
Komiteto, Amerikos Lietu v ų 
Tarybos ir JAV.Lietuvių Bea% 
aruomenės. Komitetas rūpinsi? 
lietuvių, apkaltintų .ryšiais sū
naičiais Lietuvoje, gelbėjimu. 
Kiekviena institucija įnešė pėį 
1000 ■ dol. pradinėms išlaidoms; 
padengti. -V

LKDS

viešpa- 
yra va-

a Tikroji kultūra ten 
tauja, kur žmoniškumas 
dovas žmogaus asmenyje ir gy-. 
venime, ypač, santykiuose su ki
tais žmonėmis. Vydūnas

Koks artojas, toks ir ai'klas.

s

■ $ - 
g * 
X •

Pasaulio Jaunųjų Krikščionių. y 

1983 m. sausio men/21-25 . die-> r • -K'nomis, Caracas, Vehecuėlojė. 
Kongresas iškilmingai atidary- 
tas milžiniškoj Parque Central Į S 
salėje, Caracas mieste. Tujinin-;^ 
ga kalba suvažiavimą atidarė p 
buv. Venecuelos ; prezidentas, ■ 
Venecuelos Krikščionių. Dėmo-

kurios paliečia viso krašto eko- Demokratų Kongręsąs įvyko
nomiją neigiamai.

Vieną, pinigų yra, bet produk
tų trūksta. Tai žmonės nepaiso, 
kiek jie moka' juodojoj rinkoj 
—tai svarbiausias žingsnis, ve-

taip privatiškai žmonės paslėpei dantis į infliaciją. Antra — ka- 
gal netoli šimto bilijonų rublių. įa žmogus dirbi, gauni algą, 

Šiomis skaitlinėmis lengva pa- įjgĮ įje pinigai nieko negali nu
tikėti, nes lietuviai, kurie yra pirkti, tai žmonių darbštumas 
laskęsi Lietuvoj, žino, kad jų, menksta. Nenori žmogus dirb-
giminės turi užtektinai paslėp
tų rublių. Mat, nors algos ‘^po' 
komunizmu” (ši išsireiškimą pa- 

’ siskolinu nuo Lietuvoj neseniai 
mirusio mano dėdės, kuris, pa
sakodamas apie savo ilgą gyve
nimą, savo istoriją skirstė į lai
ko tarpsnius: “po caru”,.., “po 
Lietuva” ir galop “po komuniz
mu”) yra mažos, liet kadangi 
yra maža ko pirkti, tie pinigai 
ir “auga”. ; ’

Čia ir yra Kremliaus didžioji 
bėda su santaupomis — jos iš
augo ne už tai, kad piliečiai yra 
geri pinigo tvarkytojai ir yra

t’, nes nėra iniciatyvos. Geriau
sias pavyzdys, tai Sovietų agri
kultūros ekonomija — valstybi
niai kolektyvai negali išauginti 
užtektinai maisto,-turi Kremlius 
importuoti grūdus, mėsą, svies
tą iš nekenčiamų Vakarų kapi
talistinių šalių. O negali užtek
tinai savo maisto produktų išsi
auginti vien dėl to, kad žmonės 
dirba ne sau, bet nekenčiamai 
sistemai, kuri moka beverčiais 
rubliais.

Štai pavyzdys: anapus geleži
nės uždangos nuvažiavęs Chica- 
gos lietuvis turi keisti savo pini-

kratų Partijos —: COPEI — įkū- d| 
rėjas ir vėl kandidatas į prezi- £ 
dentus (rinkimas gruodžio 4 d.3 § 
d r. Rafael Caldera). jį;

Suvažiavime jaunuosius lietu
vius krikščionis demokratus at
stovavo^ venecuelietis Aras Ma
žeika. Dalyvavo 49 pasaulio kraš 
tų atstovai, tarp jų — egzilai — 
lietuviai, lenkai ir alfganistanaL

Uždaromąją kalbą kongrese 
pasakė dabartintis Venecuelos 
prezidentas, taip pat krikščionis 
demokratas, dr. Luis Herrera. 
Dėkingi mūsų kolegai Venecue- g' 
loj Juozui Kukanauzai, kuris tai- 
kininkavo memorandumo paruo- | 
Šime ir kituose paruošiamuosiuo

y

O

I

; LINKSMŲ: VELYKŲ ŠVENČIŲ
linki savo klientams, draugams ir

? * A j F

pažįstamiemsA. G. AUTO, REBUILDERS
3518-24 West 63rd Street 

H ’ į' • Tel: 776-5888
Chicago, TIL 60629

ANICETAS GARBAČIAUSKAS, saVL

$1

g:

® Liktu VliKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-Tami|aūXt-' 
f*>mlai parašyt* rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės | 
1 abguvoe apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienai 
Eetnvlui. Leidinys JHnstruotaa nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vtov&rdžių pavadtnlmafatr Jų vertiniai | vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335. puri. knygoje yra Rytyrflrių temtiapls. Kaina ?<

> KĄ EAUM1S UlMft, raiytojoa Petronėlės Orintafttt attf 
mtnftnal Ir mintys „apie omenis ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir ptr 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik $3. /.c , * I

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuptai 
Lm Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n< 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
r ją. Dabar būtų j j galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teiaea 
Knyga yra didelio fRmato, 265 puslapių, kainuoja

nyfoje

06 Nailj

10 sųmo^ngų novelių. Kaina

ITT? So. Hafeled St, CM-cif*.

2$

Didelis pasirinkimas aęro rūšies įvairių prekių

MARIJA NOREIKIENt

♦

KaIua |25. Kieti yirielM

- Nau Venns. Chicago 8. IR. Thursday, March 24, 1983
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDjBLIV

2608 West 69th St. Chicago. IR 60629 ♦ Tel. 325-2787

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

8101 W. 43th St, Chicago. m. 60623 ♦ TeL 125-2737

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

ilBllUllmL'llIlflniI!]

JAY DRUGS VAISTINE
t749 W. 71 irt st, Chicago, ID.

TSTCTOAJ ISFILDGXJ RXCKFTAI • FANNIE MAY 1AJ- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS &HK1CZNY8

Atdara šiokiadieniais noe

žglealail nuo f

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ii 
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.
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
seimo vadistiniai tikslai •••

Jau kuris laikas, kai Chicagos Drauge pradėta rekla
muoti Pasaulio Lietuvių Dienoj kurios Įvyks šiais me 
tais birželio mėh. 25 — liepos 4 dienomis Amerikos lietu 
vių sostinėje, Chicagoje. Tam reikalui sudaromos rengime 
komisijos, skelbiami aukų rinkimui vajai ir skelbiamos 
programos. Rodos, reiktų tik pasidžiaugti tokiu renginiu 
kai vĮso.pasaulio lietusiai bus sukviesti Ghicagop. 0 vis 
tik, kad ir toks užmojis —.kelia klausiniai. Ja tai bus viso, 
pasaulio lietuvių dienos, ari kitaip pavadinus viso ph . 
šaulio lietuviu seimas--tai kodėl'jam ruošti komiteto są
statą sudaro vienos siauros grupės žmonės, perdėm užgožę 
Lietuvių Bendruomenę?

Jų ruošiamos Lietuvių Dienos yra ne visų, o tik lie
tinių bendruomenininkų. Jie neturi teisės kalbėti bei da
ryti nutarimų visų lietuvių vardu, nei tų skaitlingų JAV 
orffanizaciiu vardu, kurios nėra LB-nės nariais. Dėl to 
reikia apgailestauti, kodėl šis seimas negalėjo būti visų 
lietuviu,, gyvenančių laisvame pasaulyje. O jis galėjo būti 
toks, jei Bendruomenės vadai, būdami daugumoje fronti
ninkai. nebūtų ignoravę kitų JAV organizacijų ir būtų 
pakvietė Į rengimo komiteto sąstatą. Kodėl negalėjo būti 
pakviesti net ir mūsų laisvinimo veiksnių atstovai? Juk 
jie priklauso mūsų išeivijai, nors jie vadovauja laisvini
mo veiklai. Jiems taip pat savas lietuvybės išlaikymas bei 
lietuviškos kultūros veikla, kadangi tai netiesiogiai paste 
tarnauja ir ių politinei veiklai.

“Pasaulio lietuvyje” —LB-nės oficioze— prabilo ir 
PLBendruomenės pirmininkas Vyt. Kamantas. Jis savO 
rašinyje paskelbė šio seimo užmojus, kurie turi nusiaubti 
kiekvieną sąmoningą lietuvį nusistebėjimu, nes tie jo pa
skelbti užmojai yra grynai vadistiniai :

“Tik demokratišku būdu rinktieji pasaulio lie
tuvių atstovai gali kalbėti visos lietuvių išeivijos var
du, bet ne atskirų grupių ar partijų paskirti arba 
patys save pasiskyrė keli diktatoriški žmonės su nesi
keičiamais “mandatais”. PLB-nės seimas yra vie

nintelė pasaulio lietuvių aukščiausia ifistitueija, at 
stovaujanti visiems lietuviams”.

Toks jo pareiškimas mums primena kadaise šūkavu' 
nacistinį vadą: “Eines Volk, elnė Partei!’' Šiame V’ 
Kamanto pareiškime nė žodelio apie Vyriausią Lietuve 
išlaisvinimo Komitetą, nei apie Amerikos Lietuvių Tp 
rybą. Jei tokiam Čikshri, kokį paskelbė PLB-nės pirmi 
ninkas Vyt. Kamantas, šaukiamas seimas, tai tikrai, lėb 
’iūdna ,nes tokie “nutarimai” iššauks lietuvių išeivijoi 
dar didesnį erzelį. O tai pasitarnaus Lietuvos okup^u" 
Todėl blaiviai galvojanti mūsų visuomenė turėtu pakeŪ’ 
balsą prieš tokį seimo metu vykdomą ūžftiojį.

Taip pgt sunku suprasti, ką Vyt; Kamantas manė 
rašydamas, kad B-nės seimas turės pasisakyti dėl tok 
mesnės kovos bei politinės veiklos krypties? Nejaugi mūsr 
laisvinimo veiksniai Iki šiol neturėjo krypties? Ar^i r- 
net to nežino? Nejaugi bendruomėnifiiilkai, seiman su 
važiavę, gali diktuoti visiems išeivijos lietuviams, kurir 
vien tiktai JAV-se yra šimtai tūkstančių? Jis tvirfi*r 
kad tokią teisę turės, nes derrtokratišku būdu išrinkt' 
Mes visi žinome, kokie būna tie “demokratiški” rinkim" 
ir koks būna balsuotojų skaičius. Reikia tik stebėtis^ kėš 
Vyt. Kamantas turi drąsos tvirtinti, kad mažuihst gar 
savo valią primesti daugumai.

Vytautas Kamantas aiškina, kad LB-nė yra juhgti~ 
kuri, be kitokių rūpesčių, derina ypač politinę-veikte 
Įdomu nuo kurio laiko LB-nės organižarija įgavo tokfr 
galią visas kitas organizacijas bei veiksnius užgožti, arba 
kitais žodžiais tariant, jas suvaryti pb vienu stogu? Juk 
tai yra totalistinės užmačios.

Be to, šiam šeiniui skirtas šūkis nėra vykęs: “Vieny
bėje su kovojančia tauta 1” Atrodo, kad iki seimo lietu
viškoji išeivija buvusi ne vienybėje su kovojančia tauta. 
Ji buvo su ja visais laikais, ji yra su ja ir šiandien. Argi 
mūšų patriotinė visuomenė su savo organizacijomis ne
buvo-.vienybėje’ su 'kovojančia tauta? Tik nebuvo ir. nėra 
su ja tie, kuriūėš mes vadiname duoneliautojais, kurie, 
prisotinę pilvą, ramiai sau leidžia , dienas, nors tokių tu
rime nedaug. r < : \

Be to, reikia atkreipti dėmesį ’i Vyt. Kamanto’ pa
. • ■ I -

skelbtą pareiškimą, kad seime turi būti išsižadėta praei
ves prisiminimų, nors jie ir būtų malimus, bet jie jau 
nraeiiis/ lieta realūs; Juk toks užsimojimas yra tikra 
nesąmonė. Jis jau skelbia tą, ką jau šiandien okupuotoje 
Lietuvoje okupantas vykdo. Pagal jo ‘‘logiką” išeitų, kad 
reiktų ir Tautos himno negiedofi, neš jame yra žodžiai: 
“Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia”. Reiktų už
miršti ir partizanų kovas, užmiršti baisųjį birželį, paga
liau, ir Vasario 16-osios faktą — juk tai ptaeitis.- Ir ko 
siekia Vyt. Kamantas tokiu svaičiojimu?

Pagaliau, jis savo rašinyje aiškina, kžd LB-nės at
stovai gali kalbėti visos išeivijos vardu, o negali kalbėti 
musų politinės grupės, ar partijų kolektyvas. Man rodos, 
kad Vyt. Kamantui jau būtų laikas suprašti, kad jis gy
vena Amerikoje, demokratiniame krašte, kur politiniam 
gyvenimui vadovauja partijos, o ne diktatoriai, vergijos 
pančiais suveržė liaudį.

Šis Vyt. Kamanto “Pasaulio lietuvyje” paskelbtas ra
šinys parodo, ko siekia frontininkai, užgožę LB-nę. Tik 
ne vienybės, kuria apjungtų įvairių pakraipų lietuvius. 
Toks jų užmojis nedaug ką pasitarnaus LB-nės seimo 
orumui ir visai mūsų išeivijai, nors jis ir kažin kai]) bus 
i? gart.. n tas. j

Paskaič'us LB-nės oficioze teki Vvt. Kamanto vadis- 
tinio pobūdžio pareiškimą, aiškiai matai, kad B-iiės vadai

Ąji thony C(Į*per (Skupa£->' >. Wrigley. Ūžesys (Tapyba)

VL. EAKVįiAŠ 'į -

. ... - ?'b - y .
Geri valstybės sekretoriaus Schultz

y. linkėjimai lietuviams

IŠ TOLO

. įięS’ Ah^ęĮeš2 šįmet (vasario 
m.en. *13xkj minint Lietuvos ne- 
pi'ifefaųšpihybeš paskelbimo (ai- 13055 Mindano Way, Nr. 3s 
statyboj t65" nfe£ų. sukaktį — bu. Marina dėl Rėy,' California 90221 
vp.'priimta. rėzOliucijaĮ, kurią 
Amerikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles skyriaus, pirmi ninkas 
inž. A. Mažeika vėliau, su ati
tinkamu laišku, pasiuntė1. Ame
rikos valstybės sekret.. Schultz. 
Neseniai inž, A. Mažeika gavo 
iš valstybės, departamento Rytų 
Europos ir Yugoslavijos reika
lams įstaigos direktoriaus John 
R. Davis laišką, kirns čia spaus
dinamas ištisai jo angliškame 
tekste.

United States Department 
of State

Los Angeles Chapter
Lithuanian''American. Council

Dear Mf. Mažeika:- <■:
.1 have beėn asked to reply, to 

yoūr letter to. Secretary Schultz 
noting the anniversary of Lfthų- 
ą’niaii independence ahd^ehclos- 
ilig a fesolutidn adopted by the 
Lithuanian-American Council

As have noted Mb ’ ptfiėf 
Lithuanian - American groups 
ardund'the' nation- chi’ this auspi
cious oėecasibn,- the 'United 
States remains, steadfastly 
mitted to supporting the hope 
of Lithuanians everywhere that 

Washington, D.C. 20520 their homeland will one day 
again. be. free Qui:?pglį^ O^hot 
rėfcbgtiiiiri^ IhetfbnJWe-f jpyor-

March 2,1983
'4r. Antanas Mažeika
President " • ..

siekia paglemžė visą išeivijos veikią savo glėbin., Jaū jr 
tas faktas liudija, kaip įžūliai yra ignoruojami .'Būsų ■!&&- 
vinimo veiksniai. Jis savo pareisimų' ątidėngią LH^nčs 
veidą ir jos nelėHifūs tikslūs. O visa tai dielia fiudesj, kad 
LB-nės vadai akivaizdoje mūsų tautos, esančios žiaurio
je vergijoje, si^idk tdtalistmių užmačių, suskaldant išei
viją totalistiniais siekiais ir tuo sųmėfikinant triūsų 
kovos pajėgumą. ' .-

šėViėi Union b a firm position 
and one that will not change.

You may be assured that the 
views of the Lithuanlan-Ameri- 
*au Council of Los Angeles will 
be taken fully into account as 
we aevĮop otir position on hu
man rights in the Baltic states 
in sticK lorums as the įteisinki 
Review Čdrifėfehce in Madrid.

- Sincerely, 
Jofin“R. Davis, Jr.

'Erector
Offficeof East European 

and Yugoslav Affairs
Ta minėjimo proga Lietuvos 

I laisvinimo reikalams surinkta 
[ šiemet Los Angeles rekordine 
į suma auku: 13,000.91 doi. (VLI- 

Kui — 5,152' dol., Bendruome-
I nei — 4,235.50 doi., ALTai — 
į 3,168.50 dol. ir kitiems — 535 

dol.).
Publika šiemet buvo taip pat 

rekordinė, neš ir programa 
buvo įvairesnė, o pagrindiniu 
kaibėtcfti buvo svečias iš Flori
dos — Jonas Daugėla (jb įdo- 

• mi kalba, viša ištisai, jau buvo 
‘Naujienose” atspausdinta)
Klaipėda- 1923—Klaipėda 1939

Džiugu pastebėti, kad šiemet, 
beit jau čia Amėfikeje, labai 
plačiai ir iškilmifigai paminėta 
Klaipėdos at^adžriino (1923 m.) 
60-ties Sietų jubiliejinė sukak
tis. Kitaip, žinoma, juk ir ne
galėjo' būti, nes tai auksinis mū
sų istorijos lapas. Gaila tik, kad 
dabar, vos kėliom savaitėm po 
to šviesaus Klaipėdos minėjimo 
praėjus, reikia prisiminti tam
sųjį mūsų istorijos- puslapį - - 
Klaipėdos rrastajima 1939 m. 
Skaitau, kad tai būtina, nes kaip 
istorikas V. Trumpą-karta

t - ' ... ..

mdk'rhtis”, ar taifi ~ bent apytiki 
fiai. : .

Tiesiog stebiuosi, kaip., istorii 
jos ratas taip greitai pradėjo 
suktis mums (Lietuvai) nepa
lankia kryptimi: matykite tik, 
Vokietija 1918 m.- kovo mėn. 23 
d.\ pripažino Lietuvos nepri
klausomybę (tiesa — tada Lie
tuvą dar be Klaipėdos), bet jau 
vos po 20 metų, ta pati Vokie
tija Jš Lietuvos atėmė (pagro
bė) Klaipėdą, t-uo savo žygiu-su. 
duodama Lietuvai mirtiną smū
gį- Vos metamas praslinkus nuo 
Klaipėdos . misfojimo Lietuvą 
(1940 m.) okupavo Sovietų Są
junga ir tuomi buvo palaidota 
Lietuvos nepriklausomybė, dvie
jų sėbrų (Vokietijos ir Sovietų 
Rusijos — mūsų didžiųjų kaimy
nų, anksčiau garantavusių Lie
tuvos nepriklausomybę) susitari
mu. ' -

(Bus daugiau)

, — Johnson Publishing Co. pa
skyrė ft‘25,000 HaroM Washing4 
tono rinkiminei kampanijai.

HKmukaS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(T ęsiiiyš)

— O kodėl jūs neficifėjbte? -
— Nes reikalavę kad nūo arklių nulipę at

leidimo prašytume.
Karalius užvertė plaukus už Mūsų if norėjo 

kažką atsakyti, bet tuo pat metu įėjo dvariškis 
ir pranešė, kad riteris iš Lichtenšteino norįs pasi
matyti.

Tai išgirdęs, Jogaila pažvelgė į Jaską, o ])as- 
kui į Macką. bet, tikėdamasis, kad šita proga 
galima bus kaip nors šį reikriią Hktidiioti, leidcl 
jiems pasilikti.

Tuo metu įėjęs kryžiuotis nusilenkė karaliui 
ir tarė:

— Garbingasis pone, štai čia yra skundas dėl 
įžeidimo, kuris mane ištiko jūsų karalijoje.

— Įteikite siajam, — atsakė karaliuj rody
damas į Jaską iš Tencyno.

Bet kryžiuotis, žiūrėdamas tiesiai į ka 'alių, 
tarė •

— aNcz nau jūsų įstatymų ir jūsų teismų, bet 
žinau, kad Ordino pasiu’ tinys gali tik pačiam 
i-Ojyi 'kurtis.

Maze.- i gpilo akys tiktai sužaibavo, tačiau 
rtie-ė i" a ,ą. ( ėmė skundą ir perdavė jį Jaskai.

PasL -esis. r išvyiniojęs, pradėjo skaityti, bet 

beskaitarit jO veidą staiga pradėjo blaustis.
— Potie,- ==pagaliau pratarė,— jūs taip reika

laujate šito jauhūolio gyvybės, ‘tarytum jis būtų 
viso1 Ofdinb pabaisa. Gaila man jūsų, kryžiuočiai, 
kad jūs jau net ų* vaikų pradedate bijoti.

— Mes nieko nesibijome, — atšiauriai atkir
to kortitūr'as.

— 0 ypač Dievo. — tyliai pridūrė senasis kaš
telionas.

Kitą dieną Povala iš Tacevo darė viską, kad 
sumažintų Zbyškos kaltę kašteliono teisme. Bet 
veltui jis stengėsi šito įvykio kaltę suversti jau
nystei ir nepatyrimui; veltui įtikinėjo, kad ir bet 
kiiris vyresniojo amžiaus vyras, prižadėjęs nu
rauti tris povo plunksnas ir meldęsis, kad taip 
įvyktų, ir pagaliau staiga jas prie! save išvydęs, 
galėjo tai palaikyti Dievo ženklu, khd jo fiialdos 
ieklaųsytos. Tiktai vieno dalyko jis negalėjo nu
ginčyti : kad Zbyškos ietis būtų persmeigusi kry- 

•žiuoČio krūtinę, jei jis ten nebūtų laiku įsikišęs. 
Komtūras |sakė pateikti teismui jo tą dieną viL 
kėtus šarvus ir pasirodė, kad šitie šarvai buvo 
visai lengvi, naudojami tik švenčių metu, ir kad 
Zbyška, turint galvoje jo neįprastą jėgą, būtų 
lengvai juos pradūręs ir patį komtūrą nukovęs. 

į Vėliau teismas klausinėjo Zbyšką, ar jis tikrai 
I norėjęs kryžiuotį nukauti, ir Zbyška nesigynė.
“Saukiau jam iš tolo, — tarė, — khd ietį pakeltų, 
nes gyvas nebūtų leidęsis, kad plunksnas jam nu
raučiau. Bet, jei ir jis iš tolo būtų šaukęs, kad 

esąs pasiuntinys, tada būčiau palikęs jį ramybėje^.
šitie jo žodžiai labai patiko į teismą susirin

kusiems riteriams ir tuojau kai kurie jų;pradėjo 
šaukė: ‘Teisybei Kodėl nešaukė-?”-TačiaUkašte
liono veidas pasiliko rimtas- ir rūstus.. liepęs vi
siems nutilti, ir pats kurį laiką tylėjo. Tik Vėliau, 
įsmeigęs į Zbyšką tyrinėjantį žvilgsnį, paklausė:

— Ar gali Dievo Kančios vardu prisiekti, kad 
nematei apsiausto ir kryžiaus?

— Jokiu būdū-l atsakė Zbyška, — neš, ne
matęs kryžiaus, būčiau galvojęs, kad tši mūsų 
riteris, o savojo būčiau tikrai nepuolęs.

— 0 kokiu būdu kitoks kryžiuotis galėjo ties 
Krokuva atsirasti, jei jis nebuvo pasiuntinys ar 
pasiuntinio ryšininkas?

| tai Zbyška nieko neAteakė: Visiems atrodė 
pėfheiyg kiškų, kad, jei f^ovfila nebūtu Įšikišęs,' 
šiuo metu prieš teismą gulėtų ne pasiuntihio šar
vai, bet pats pasiuntinys. Net ir tie, kurie iŠ visos 
-širdies palaikė Zbyškos pusę, suprato, kad sprfen- 
dimas Zbyškai negali būti palankus...

• Praslinkus valandėlei kaštelionas pagaliau 
prabilo:

— Kadangi pasikarščiavęs nepagalvojai, ką 
puoli, ir veikei be pykčio, todėl Išganytoji -mūsų 
į šitai atsižvelgs , ir tau atleis, bet tu, apgailėti
nas tvariny, prašyk Šv. Mergelės užtarimo, ries 
įstatymas negaSi palikti tavęs nebausto..

Išgirdęs šiuos žodžius Zbyška, nors it tikėjosi 
tai išgirsiąs, truputį pabalo, bet paškui oŽvertė 

aukštyn ilgus savo plaukus, padafė Ki-yžiaus 
ženklą ir tarė:
' /■—■ Dievo valia tebūnie; nors ir supki!

' -Paskui ęažvęlgė į Mačką ir ‘akių žvilgsniu 
paręde Idčlltenštėhią, tarytum norėdamas 
pasakyti, kad idacka pastarąjį atsimintų. Macka 
į t^T galva padarė ženklą, kad supranta ir kad 
nežupiirš. Suprato šitą susižvalgymą ir Lichten
šteinas, ir, nors jo kūne plakė taip pat narsi ir 
atkakli širdis, bet vis dėlto šiurpulys perbėgo jn 
kūnu nuo pat galvos iki kojų. Kryžiuotis matė, 
kad su tuo senuoju riteriu; kurio veido jis ne
galėjo per šalmą gerai įsižiūrėti, nuo -šio laiko 

į turės lenktyniauti dėl gyvybės ir mirties, hega- 
1 ėdamas ntekur p&feiėpti, if, khd, baMigęs pa- 

1 sitinfifilo pareigas, tlifės sti jlid susitikti nors ir 
pačiame Malbūrge.
| Tuo tarpu kašte!ionas pasitraukė į gretimą 
kambkrj, kad padiktuotų Zbyškos šęPgndbhl gu- 

iviaih raštijose raštiiiihktli. Rafklirie riteriai tuo 
’ nietu prisiartino prie kryžiuočio ir tarė: . .
I — Duok Dieve, kad ^askūtiuysis Teismas tau 
būtų gailestihgertiis! kraujo trokšti? .

ibiu dauėaui
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<. VILLA Ui

VAKAJRŲ VĖJAI
ilZ modernios poezijos puslapių. Kama $5. Minkšti 
■arseliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu aaresu;
Naujienos, 1739 S. HaLsved SL, Chicago, IL 6U6uo Funeral Home and Cremation Service

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDTIujaS IR chirurgas 

WoMcriasTcf Community klinikos 
Medicinom direktoriui

S. Manrmun Ra^ rYenchesier, Iii.
VALAjNDUb dar Du dienom u

> ir ka> Miiirą 'Csudieių 8—3 vai 

LaL: obz arba 5b2-272b

SUSIRINKIMU

Charles Stasukaitis 
FD.LE.
(312) 226-1344

1729 S. Hakted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Service 455-4504, Page 06051

UR. A. fcL GLEVECKAb 
GYDl(OJA5 IK CHIRURGAS

SPECIAL ra»: AKIŲ LIGOS

(907 Wer l03rd Straci

»glaudo® su&iUiruzu^ i

Lietuviu Žagarės klubo metinis na
rį ų susirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 27 d., 1 vai. pop.et, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 S. 1 aiman Avė. N ar-ai 
kviečiami dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.
K^uno Prisikėlimo bažnyčia okupuotoj Lietuvoj DEIKI

DK. KRANK PLECKAS
DPfOMETRlSTAS

KALBA LLETUVIŠSAI
261* W. 71st St T»L 737-5149

Kknna sku- Pritaiko akiniu*

ir ’conUci leuea",

RUSAI SUSTIPRINO
SIRIJOS KARIUOMENĘ

DAMASKAS, Sirija. — Spe
cialistai tvirtina, kad dabartiniu 
metu Sirijos kariuomenė yra. 
galinga jėga, turinti pačius nau
jausius ginklus.

Sovietų kariuomenės vadovy
bei užtruko dvejus metus, kol 

• pakeitė visus Sirijos kariuome
nės ginklus, apmokė karius var
toti naujus ginklus ir, kiek ga
lima, pakeitė juos naujais gin
klais.’

'*• Ka- kar°
' žė į Libaną, gerokai sumušo 
Sirijos karo jėgas.

Kiek žinoma, Sirijos vyriau
sybė mokėdavo Sovietų val
džiai doleriais už gaunamus 
ginklus.-šį kartą neaišku, ar ru
sai apginklavo -Sirijos karius 
naujais- <ginklais už labai nedi
delę sumą ir mažais nuošimčiais. 
Bet rusai galėjo ginklus veltui 
duoti, kad tiktai Sirija kovotų 
kartu su rusais, kai kyla rei
kalas.

INKSTŲ, ruSLSS 1£ 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2A54WEST Wrd STREET 

/iliTinoo; aatrad. 1—4 popisi.

Ofiso leiefoaM: 776-288G, 
ntataacil** toioC: .441-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
' takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ. ‘
St. Petersburg, Fla. 337 Ii 

TeL (813) 321-4206

— Manoma, kad Senatas pa
tvirtins William Ruckelhausą 
Aplinkos globos Ištaigos vedėjo 
pareigoms. Jis žinomas kaip ne
paperkamas žmogus.

I

'BRKRAUSTYMAI

-aidimai — Pilna apdraee 
ŽEMA KAINA 

purumam Master Charir 
if VISA korteles.

< SERINAS. Tel 92S-iOfe

Apdraustai porkrauatyas*?
E tvairiy atchMBU.

ANTANAS VILIMAS 
T»L 374-1882 arta 1745994

SOPHIE BARČUS
RADIJO 1E1MOS VALANDOS

nuo 8^0 iki 9^0 raL ryto.
Stotie, W0PA - 1490 AM 

truuUooįamM Iš mū«v
Marquett* -Park*.

Y®6«|a — Aldona Dauku, 
T»laf4 778-1543

7159 So, MAPLEWOOD AVI- 
CHICAGO, IL 40429

“Lietuvos Aidai” 
Į KAZ® BRAZDŽIONYTt 

ProaraoMc vadi|a

Ikipenk-
tadieaio 8:30 vaL vakaro. 

Viso* laido* ii WCEV ftotlm.
ban«a 14fi0 AM.

St Petenimrg. FUl, 12:30 vai. p-P 
UI wns gtotie*. 1110 AM baofa.

Chicago, Hlino« 6062® 
Tetef. 778-5374

KNOW YOUR HEART
j--

MIRĖ KOSTAS JAKUŠK.
1983 m. kovo 18 d. mirė Kos- ir pasiaukojimą vrag-tantiems 

tas Janušką, sulaukęs 80 metų tautiečiams padėii.
amžiaus. Gyveno Marquette. 
Parke. Amerikoje išgyveno 33.
melus. ‘

Giliame Hūdesyje liko žmona 
Salomėją, sūnėnas EdrA)amb- 
rauskaą įr kiti giminės Ameri
koje ir okup. Lietuvoje.

K. Januška kilęs iš Krekena
vos, Panevėžio apsk. Lietuvoje 
dirbo kooperacijoje ir iš jaunys
tės priklausė Šaulių Sąjungai. 
Atvykęs Amerikon, įsijungė į 
Šaulių S-gą, BALFą, Pensininkų 
s-gai. Priklausė ir Panevėžio 
klubui bei R. Liet. B-net

Dirbdamas Nabisco bendrovė
je, buvo susižeidęs ir savo pas
kutines dienas vaikščiodavo su 
ramentų pagalbu /

Ilgus metus buvo BALFo ap
skrities sekretorius. Dirbo su
maniai ir intensyviai. BALFo 
apyskaitos aukotojų sąrašas per 
eilę metų Kosto buvo parengtai 
tikslia alfabetine tvarka.

Pernai darėme reviziją su J. 
Skeiviu. Girdi, jau antrą naują 
rašomą mašinėlę'pirkau savo lė-: 
šomis. Puikiai sutvarkytos by-, 
los. Už tą labdaros darbą ir pa
reigingumą vertas gilios pa
dėkos. ' ' '..

Kovo 21 d. D. Petkaus .koply
čioje, kur buvo pašarvotas 
7 vai. vakaro įvyko atsisveikini
mas su velioniu.

Prie karsto. Amerikos ir Lie
tuvos tautinė vėliava. Unifor
muoti šauliai ir šaulės pakaito
mis nešė garbės sargybą.

Vytauto Didž.- šaulių Sąjun
gos valdybos narys ir sekreto 
rius J. Mackonis pradėjo atsi
sveikinimą. šaulių Sąjungos var 
du paminėjo velionies kilmę, iš 
simokslinimą ir aktyvų dalyva
vimą patriotinėse prganizacijo-. 
se. Velionies žmonai Salomėjai 
ir giminėms reiškė užuojautą.

BALFo apsk. vardu atsisveiki
no St. Vanagūnas, paminėjęs 
Kosto atliktas sudėtingas parei-| 
gas ir jo nepaprastą darbštumą

Kadangi J. Skeivys negalėjo 
atvykti, tai St. Vanagūnas, kaip 
pirmirinkas, atsisveikino Lietu
vių Pensininkų s gos vardu.

riaus pirmininkas, prisiminė- 
Kostą kaip labai darbštų, kuris 
padėdavo ir skyriaus valdybai.

Beg. Lietuvių B-nės vardu at-, 
sisveikino skyr. pirm. Ig. Pet
rauskas ’ ir jo liūdinčiai .žmonai 
reiškė užuojautą. Paminėjo jo; 
švelnų ir malonų charakterį 
santykiuose $u nariais.

Panevėžiečių vardu atsisveiki
no p. Kriaučiūniene. Jo atlikt, 
darbai liudys-jo‘darbštumą i.- 
pasiaukojimą.

Kan. V; Ząkąr,auskas sukalbė
jo maldąs irAilg’-edojome ‘‘Ma 
rija,. Marija”.

Nemažai-dalyvių aukojo įam 
ž-nti Kosto vardą Tautos Fonde.

Kaip atsisveikinime, taip ir 
laidotuvių dieną, dalyvavo apy
pilnė salė.

Zakarauskas. Iškil
ęs baigtos Tautos himnu.
Laidotuvių direktorius Petkus 

šeimas vardu pakvietė pietų į 
‘‘Dainos” l.etuvių puošnų resto
raną.

Bažnyčioje ir vaišėse dalyvavo 
BALFo pirm. M. Rudienė, St. 
Vanagūnas, dr. Kežys, V. Šim
kus ir kiti BALFo pareigūnai.

Į kapus palydėjo virš 40 ma
šinų. Vaišėse dalyvavo virš .80 
asmenų.

1 vai., po šaunių vaišių, pa
dėkoję Salomėjai Januškienei, 
jtirstėmės į namus.

Kosteri, tu ilgėjaisi Krekena
vos. Tebūna lengva ši svetinga 
zeinė f

Uniformuotų šaulių vyrų ir 
moterų dalyvavo virš 30. Vado
vavo V. Išganai tis, M. Dabkienė 

J. Mackonis.ir

THE HiGf/T LANSu
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?- Kovą 22 d. 9 vai. maldas su-

pamaĮdų, Įškilming3! pmydčjc- 
«ne f šy. M. Mar.jos .Giminu 
parapijos bažnyčią Marquette 
Parke,

Šv. ’ Mišias atnašavo kan.' V. 
^akarauskas, ir pasakė pamoks- 
.ą. Vargonais grojo muzikas A. 
kalvaitis.

Po šv. Mišių, velionis buvo 
palydėtas j šv. Kazimiero Liet, 
.eapines. Laidojimo apeigas atli-

GAIDAS“ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 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
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

gra-

Pagerbtas VLIKo 
pirmininkas

St. Petersburgo lietuviai 
—ai,pagerbė Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto pir
mininką dr. K. Bobelį, tik ką 
sugrįžusį iš Europos Parlamen
to posėdžių. Pagerbimą suren
gė Amerikos Lietuvių Tarybos į 
St. Petersburgo skyrius. Dr. Bo- į 
helis padarė detalizuotą prane- j 
.imą apie parlamento posėdį, ku- S 
riame buvo priimta Lietuvai, | 
Latvijai ir Estijai palanki rezo- į 
liucija, o taip pat apie susitiki
mą su įvairių Europos tautų par- j 
lamentarais.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LKDS

Bresh Cherries Nest
In Summer Dessert

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue ', 

Cicero, HL .60650
Tel: 652-5245

FRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

I eherrfM ar® popular for fresh eating
Jlght off th® stem, but they are also great for creating luscious 
treats lik® th^< Cherry Dessert NeaU. Sponge cake cups frvcted 
with and neonui ar® the neats for a spirited
cherry fsuc^u

THs same eheoy aauee can be med another time to spoon 
Prt deUcate cr^-pm, or layer with lee cream in parfait glasses.

North cherries are on the market from nud-June
lr early To make the most of this short season, use
trash rarest ėhoriea whenever the menu calls for fruit. And 
frees® a- TTrtT they4*® at their peak fox um throughout

► Cbtnr DmmtI Neit*•— gi pi NaHhwwt fraab A package (S engo
•irMt ehecdM / eheeM, softened

B/4 enp t S tablespoons sugar
eitp tugar 2 teaspoons lemon

‘ f UbhcptGM eermteeh 1/2 teaspoon grated Ismoi
S tabUcpootM water / peel

tablacpoetta brandy, ot^ 1 package sponge cakt
•< t 1/2 UatpeoB brandy ) dessert cups (6 cups)

T'i/a cup flaked coconut, 
toasted '

f cherries. Combine cherries, 8/4 cup water and 1/2 cop 
Mpr« Ceek ft rainutes. Blend cornstarch and 2 tahieepeons 
wastes. Add to sherries. Cook, stirring constantly, until thick* J 
awed and smooth. Add brandy. Cool. Combine cream cheese, t 
1 tablespoons sugar, lemon juice and peek Mix until smooth. Į 
Ihad outside of deoert cups with cream cheese mixture. Roll į 
1b toasted eecomcL Spoon ducy sauce Into aentenu j 
^ o~ri^TĮ _ ,. - -____— - • * * -

11028 Southwest JJwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

■MUM*--

5 XaujjdftfrQg, Chics so, TH. Thursday, March 24, 1983



PAVYZDINGAI SURUOŠTAS LIETUVIŲ 
AMATININKŲ KLUBO VAKARAS

Praeitą šeštadieni, kovo 19 <1. 
vakare, Lietuvių Tautiniuo e 
namuose buvo surucšlas Lietu
vių Amatininkų klubo banketas. 
Amatininkai yra lietuviai maso
ną5, priklausantieji įvairiems 
amerikiečių masonų grupėms,! 
bet karias nuo karto susirenka 
lietuviškiems reikalams aptarti.

Dr. Vytautas P. Dargis, įtakin
giausias Chicagos lietuvis maso- i 
nas, vadovavo gražiai suruoštam 
banketui. Masonai amatininkai 

■jau ne vieną kartą buvo susi
rinkę įvairiomis progomis, bet 
niekad jų t>ek daug nesusirin
ko, kkk jų suėjo praeitą šešta
dienį. Salė buvo pilna. Ne visi 
masonai buvo susirinkę į vaka
rą. Jų, aišku, yra daugiau, bet 
lokio didelio būrio daugelis, pir
mą kartą dalyvavę amatininkų 
susirinkime, pamatę, 
nai yra apsišvietę ir 
žmonės.
‘ Masonai turi labai
r u laipsnių. Pradeda jie, reikia 
p.-nyti, nuo pirmo laipsnio. Kai 
narys pasižymi kokiu nors nau
dingu visuomeniniu darbu,. tai 
vadovybė jam pakelia laipsnį. 
" Reikia manyti, kad ■ dr. Vy
tautas P. Dargis turi patį aukš
čiausią masono laipsnį Chicagos

kad maso- 
pakantrūs

daug įvai-

Lietuvių Amerikoje Pildcm >- 
s os tarybos narys, organizuoja 

į lietuvius amatininkus ir randa 
I laiko parašyti, o, jei laikas ne- , 

• 3 , leidžia, tai bent taikliai pasakyti 
, , . . ' i reikalinga idėja ir tinkamą žodį.!savo kabinėta ir< . .. ‘. . > , „ , '‘Į Amatininkų vakare ar. Dr.rg s 

. - j parodė vieną <lidz.iausių masonų
dorybių — toleranciją, {.amati
ninkų vakarą jis pakvietė Mar- 
• fuette Parko lietuvių bažnyčios 
vikarą įžanginei maldai sukai- j 
bė'.i. Buvo paskleistas gandas, Į 
kad masonai esą bedieviai bul- Į 

į ševikai, o dr. Dargis visiems | 
susirinkusiems parodė, kad “jie 
nėra bedieviai. Ji? ne tiktai rū
pinasi būti'gerais amatininkais, 
bet jie taip pal yra ir toleran
tingi. Masonų bankete maldai

lietuvių tarpe. Jo amatas 
žmones gydyti, jjg yra geras 
dytojas, tur 
gerai prižiūrimą ligoninę. Pas jį I 
dirba keli gydytojai ir slaugės. 1

Dr. Dargis tarnavo Amerikos 
kariuom nėję. Buvo gydytojas.; 
Karių tarpe buvo greitas, reik-i 
lūs ir teisingas. Gavo geriausius

Dr. Dargis moka kelias kai-■ 
bas. Laisvai ir be akcento kai- Į 
ba angliškai. Lietuvių kaiba p3s: 
jį labai sklandi. Jis mėgsta skai-! 
tyli, turi gerą atm’ntį ir labai 
lengvai pramoksta vertingesnę 
poeziją. Savo mintis jis pagy-; 
vina tinkamais eilėraščiais, po-; 
puliariais posakiais.

Dr. Dargis d rba visuomeninį Į 
darbą. Jis priklauso kelioms or- Į 
ganizacijoms, bet artimiausia' 
jam yra Reorganifcuotcji Lietu-j 
viu B'endruomėhė. Jis vi a Lie- ’ 
tuvių Bendruomenės Centro, 
valdybos pirmininkas.

Buvo kalbama, kad Amerikos ' 
l’etuviai gydytojai'nusisuko nuo ' J 
lietuvių gydytojų darbo, bet dr. •» 
Dargis vis eina -dr. Basanavi
čiaus, dr. Kazio Griniaus keliais. 
Jis vadovauja Amerikos Lietu
viu Bendruomenei, aišku — per- . . ' ‘ , c ..... I dzians.tvarkytai, tapo Susivienijimo!. .. .

sukalbėti pakviestas lietuvis ku- j 
nigas. Jis atėjo, vakare daly va- i 
vo, užkandžiavo ir kartu su sve- į 
čiaiš bendravo. į

Masonų vakaras buvo vienas Į 
lolerant'iigiausi .i. Suėję amati-

Į ninkai keitėsi m ntimis kartu su 
svečiais. Rep.

I
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UAL E5TATI FOR SALI RIAL ISTAT1 FOR 4ALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR muK NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, ILL TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS « PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
- ' ' INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMA?

GERIAU SKOLĄ.
5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas įmokėj:mas. Savinin
ko paskola.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
'■ linkiu mūsų klientams ir draugams

MARQUETTE DELICATESSEN
DANUTĖ KURAUSKAS

Skanus namie darytas ir importuotas maistas
Priimam užsakymus pobūviams

2553 W. 71 St. — Chicago, Til.
TeL: PRospect 6-2717 ;

— Paskaita apie gintarą su Į 
skaidrėmis ir gintaro pavyz- i 

. Kviečiame visus atsilan-; 
kyli į šį renginį su vaišėmis, šį. 

j sekmadienį, kovo 27 d., 2 vai. 
! popiet, į Ashburn Baptist baž 
I nyčios salę, 3G47 W. 83rd St. ■ 
• 83-čia ir Southwest Highway 
' Rengia Lietuvių Koplyčia. (Pr.)

TRADICINIS GIES- 
VIŲ VAKARAS

Tėviškės parapijos choras 
j virš 30 metų rengia Giesmių

Beržas Lietuvės pajūryje
(Laurinavičiaus drožinys)

] • ■ '- » -mil —■ ■ ■ — “I I — ■ "M X -- — » — ■ I 1 * k ■— . MH .
J '^■'1 ■■ ■■ "*■ I ■ ♦wC. ’W t —■ > Į •* IF' ■■ ■' w - - < ■ ■ . j 1^ - ■ ■ I ■■■»-

,v j karus Verbų sekmadieniais Tė- ____ i-,\l— '
viškės parapijos bažnyčioj, 6611 gia bendrą stalą Moterų draugi-j

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
outui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash- 
ienaw.

ŠIMAITIS REALTY

* ELEKTROS ĮRENGIMAI z 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose. jr»lh 

^rantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tat. 927-3559

Pp šio religinio koncerto,*den-

jau
va-

MU PHI EPSILON 
SCHOOL OF MUSIC 

1919 W. Cullerton 
Low cost music instruction 
with professional musicians 

in Piano, Voice,'Theory, 
Flute, Violin.

Financial aid available.

Registration hrs.: Thursday’ 
Ų ,6 to 8 & Saturday 4 to 7.

Inf. 743-7234

S. Trov, Chicago, Illinois. Al- 
einantį sekmadienį, kovo 27 d., 

j 5 vai. Tėviškės parapijos choras, 
vadovaujamas MUZ. ARŪNO 
KAMINSKO, išpildys 8 kūrinius, 
pianinu palydint pianistei NI
JOLEI KUPSTAITEI. ALDONA 
BUTINAITĖ giedos duetą su 
BRONE VARIAKOJIENE ir AL
BERTU PAULIKAIČIU.

PROF. DR. RAMINTA LAMP- 
Į SATYTĖ-KOLLARS su jos ps- 
j lydą, koncertavusi mėnesį Amc- 
Irikoje, atsisveikins su Čikaga, 
Į Įsijungiant į šį Giesmių vakarą: 
Įboc/ MICHAEL KOLLARŠ 
Į smuiku, VILIJA MOZŪRAITY- 
TĖ alto solo, CHRISTIANE 
HELLMANN fleita, NICOLA 
TIGGELER mežzo-sopranu, pa
lydint grupės vadovei RAMIN
TAI fortepijonu.

i

ja salėje. Laisvos aukos muzi
kos reikalams. Visi yra širdin
gai kviečiami dalyvauti.

Choro valdyba
-------------------- i

— Teisėjui Sutikus leisti Jane j 
Byrne kandidatuoti majorės pa-j 
ręigoms, ji jau sudarė specialų; 
štabą žmonių kortelėms paruoš: 
ti ir plačiai išdalyti.

— Vyrauja Įsitikinimas, 
Senatas tuojau patvirtins 
liam Ruckelhousą Aplinkai 
boti įstaigos pirmininko parei
goms.

kad 
\Vib

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel.: 436-7878

'' DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllle 

Liability apdraudimas pensinis*- 
kams. Kreiptis:

4*45 So. ASHLAND AYL 
TeL 523-8775

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ąve.

■-[Rūkyti karpiai (chubs), sturys
! (sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI. TeL 337-0263

— H. Washing tonas nemano, į 
kad Jane Bvrne vardo irašvmas j 
balandžio 12:d. rinkimuose jam į 
pakenks. Ji daugiau pakenks B. . j 
Ep tonui.

JOHN-GIB AITIŠ
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

’ i Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

Dengiame ir taisome visų 
šių ^stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti, 

j ARVYDAS KIELA 

‘ Talman Avenue •'
: -Chicago, H 60629

434-9655 ar 737-171'.,

Pardavimu ir Taisymas
2646 Wwt S9fh Strut 
Tol, Republic 7-1941 Į

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

z Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1. 

knygą išleido chicagos lietuvių 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija’1 jau atspausdinta.

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

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

Ave.. Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dauj 
izdėtl teisininko Prano ŠULO 
išruoštą, — teisėjo Alphonse

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDAŠ^ 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-59W

M. ŠIMKŲ S
Notary Public •_ 

INCOME TAX SERVICI
4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, gĮminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
?. Z<*«Us. Merf 
3204ft W. 95th n

60642, - 424-4654

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga 
v- T7X

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuviu-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naajfenose galima, gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, vUuomenėą veikėjo ir rašytojo ataiminiinus.

Dr- A. Gussen — MINTYS IB DARBAI, 259 liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskį o ir Totoraičio jaunas dienai b 
•usirŪDinimą  —_

Dr. A. J. Gossen — DANTYS, jų priežiūra, įveiksią ir 
grožis. Kietais viršeliais_________’_______

Minkštais viršeliais, tik 

Dr. A. J. Goisen — AlfKšTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ___

Galima taip pat užnakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant II persiuntimo išlaidoms.

13.00

F3.0C

«2.0f

KTW 3a. KALSTO IT., CHICAGO, EC C944J

kleista knyga su legališkomi' 
ormomis

Knyga bu formomis gauna
na Naujieną administracijoj*

JIS NORĖJO ATEITI I TALKĄ
— Tamsta esi kaltinamas, kad 

padirbinėjai pinigus. Ką gali 
pasakyti pasiteisinimui.1)

— Pone teisėjau, visi skun- 
ižias, kad jiems pinigu trūksta. 
Taigi, aš ir norėjau žmonėms 
oadėti.

ra«ffl«c$Yiwp

THAHMC-tZIMinS

TW$«mWKT0

» I<*2 Donry LabnratoHr*. D<vMon of 
Ine . UfKutr WS01

Fain* ^*<2 Casual*

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5182 
2649 West 63rd Street
- Chicago, HL 60629

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

4606 S. Kadzia Ava. 
Chicago, Ui. 60629
TeL: 778-8000

‘ATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
MĖNRAŠTI “NAUJIENOS*1

6 — Naujienas, Chicago, 8, Hl. Thursday, Marah 24, 1983


