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PREZIDENTAS ĮTIKINO KLAUSYTOJUS, KAD RUSAI YRA 
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JAV-ių ątstovas Richard Schif- nc’giamą nusistatymų jų atžv 
ler, ■ vhsario -t d. kalbėdamas giu”.

Beritard Eptonas, lietuvių apsuptas, šeštadieni 1:30 vai. popiet bus Mar- 
qustte Parke ir užsuks į Ramunės valgykla, kur lietuviams pasakys 

savo planus Chicagai administruoti.
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Jungtinių 'Pautų posėdyje, pa-> 
brėžė, kad jo vyriausybė atsisa
ko pripaižnti “neteisėtą Estijos, 
Latvijos- ir Lietuvos įjungimą į į 
Sovietų Sąjungą”. Jis panrnėjo 
Pabaltijo bylą Jungtinių Tautų 

. Žmogaus Teisių komisijos- po
sėdyje, kuriame buvo diskutuo
jama “tanių teisė laisvai apsi
spręsti ir jos pritaikymas sveti
mųjų .dominuojamoms ar oku
puotoms Tautoms”.

Pasak Sctiifterio, “praėjo dar 
vi:neri metai, kai Estija. Latvi
ja ir Lietuva vargsta svetimųj.ų 
okupacijoje: * Tikrai stebėtiną, 
kad šiandien, daugiau kaip ke
turiasdešimt melų po siu šalių 
įsiurbimo, kuris įvyko pasira
šius Hitlerio-Stalino paktą, jų 
nepalaužiamas ryžtas pabrėžti 
savo tautinę tapatybę prasiyer-

- žią.pro. cenzūros uždangą. Mūs 
be perstojo pasiekia- pranešimai, 
kad. Paballiję - tautinių teisių- 
skelbejai yra .persekiojami So
vietų -teismuose — ne už m’arš-

- ’ t^ .nCaz ginkfoe^ą^ę^priėkiTiS'y 
mą valstybės galiai, bet vien tik 
už savo-tautinio palikimo gyni
mą. Mes visi turėtume giliai su
sirūpinti, ir mūsų .pareiga pa
trauk ii Sovietų. Sąjungą. atsta- 
komybėn už PabalŲjėi plįiečrų; 
žmogaus teisių - gyhėjų^įr/yado- 
vaujančių dvasiškių' represiją. 
areštus ir įkalinimus".

TIKIMASI IŠSPRĘST! UIETU- 
yišKŲ PAMALDŲ SEINŲ
KATEDROJ PROBLEMĄ '

Lenkų mėnraščio Kultūra 
(Paryžiusį ’ 1982.X) . nuomone, 
lietuviškų pamaldų^Seinų kated
roje problema, “labai jaudinan
ti lietuvių išeiviją”, gali būti pa
lankiai-išspręsta, kadangi mirė 
Lomžos vyskupas Sasinowski, 
‘.kuriam lietuviai prikišdavo

E. Žagiell savo “Lietuvių Kro
nikoje” rašo, kari “neskaitlinga I 

’’ J lietuvių mažuma Lenkijoje yra 
gerai organizuota ir turi emig
racijos pasitikėjimą". L’etuvių 
Sąjunga turi 17 skyrių; leidžia
mas trimėnesinis 3,IMK) egz. žur
nalas. “Jų veikla kontroliuoja
ma valdžios, kuri yra nusistą- 
čiusi palyginti tolerantiškai, ta
čiau vietiniai organai daro kliu J 
čiu”.

* * . *
SUIMTI ESTAI. MĖGINĘ 

PABĖGTI J ŠVEDIJĄ 
IR SUOMIJĄ

Gruodžio mėnesį Sovietų pa
jūrio apsaugos laivas tarptauti
niuose vandenyse suėmė keturis 
estus, kurie luotu mėgino Balti
jos jūra pabėgti į Švediją. Šią 
žinią sausio 11 d. paskelbė U PI 
agentūra, remdamasi estų cent
ro Stockholine pranešimu. Ke
turi suimtieji dabar kalinami 
Taline.

ūTfitas estas; Hilfer Pruumsikl, 
taip pat TaUkiariėismo už perėji
mą suomių sienos iš Sovietų Ka
relijos į. .užuot susilaukęs politi
nio jis bū.^isuo-
mių p^ientęsi^įsugrązifemiC}' 
Sovietų Sąjungą^ Gimnazistas 
Anders Karu7 buvo nuteistas 
pustrečių melų už nepriklauso
mos Estijos vėliavos iškėlimą.

(Elta)

— Caspar Weinberger labai 
patenkintas Portugalijoj- v.yku- 
.siais gynybos m misterių pasita
rimais.

-— Atėnuose jvyko labai di
delės redaktoriaus C. Atanasia- 
des laidotuvės. Tai buvo protes
tas prieš dabartinės vyriausybės 
nepajėgumų suvaldyti žudikus.

ŠEŠTADIENI BERNARD EPTONAS 
BUS RAMUNĖS VALGYKLOJE

KAZYS OKSAS SUPAŽINDINS MARQUETTE PARKO 
LIETUVIUS SU BŪSIMU MĮžRU

MITERANDAS PRAŠO DAR
BININKUS PASISPAUSTI 1

WASHINGTON, D.C. — Pro- Prezidentas Įsakė gaminti 
zidentas Ronald Reaganas per elektronines priemones Sovietų 
radiją ir televizijos stotis infor
mavo krašto gyventojus apie 
atsilikusi ir silpną Amerikos ap
siginklavimą. Prezidentas paro
dė slaptas Sovietų aviacijos ba- 
zls Kuboje, Nikaraguoj Jr Gra
nados saloje, tolimiausiai išsiki-

| šusioje Pietų Atlanto vande-

» I APARYŽIUS. — Prancūzų pre-

1 nuo did sn'o nuslydimo, krei-

Prezidentas aiškino krašte 
... t gyventojams, kaip Amerika ka- 

: •/’ ro pabaigoje buvo pati galin
giausia valstybė ir per 30 melų 
visai atsiliko. Karo pabaigoje 
Sovietų Sąjunga neturėjo ato
minių raketų, o dabartiniu me 
tu ji atominių raketų turi žy- 

. miąi daugiau, negu JAV turi. 
~~ Kai kurių atominių raketų rūšių 

rusai turi ne tik penkis, bet ir 
10 ar 13 kartų daugiau, negu 
Amerika turi.

Sovietu gynybos ininisteris

raketoms sustabdyti. Preziden
tas kreipėsi į laisvojo pasaulio 
mokslininkus, kad jie sukauptu 
visas savo proto jėgas ir paga
mintų tokias elektronines pra
mones, kurios pajėgtų sustab
dyti visas Sovietų pakistas ato
mines rakętas į Amerika. Prezi
dentas žino, kad tai yra ne toks 
lengvas dalykas. Tokių elektro
ninių priemonių pagaminimas 
užims daug laiko ir energijos, 
bet Sovietų raketas bus galima 
sustabdyti. Vienas bus galima 
sustabdyti iš satelitų, o kitas 
pasitiks akis akin. Tokios apsau
gos pastatymas užtruks iki šimt
mečio pradžios.

MAURITIUS SALOS VYRIAU
SYBĖ PASITRAUKĖ

CHICAGO, Ill. — šeštadienį, grindinius principus, kurių jis 
kovo 26 d., 1:39. vai. po pietų yra pasiryžęs laikytis. Jis žmo, 
Bernardas Eptonas, kandidatas kad visi miesto gyventojai ap- 
Chic^gę^.,.miesto mero • parei-. krauti įva riais mokesčiais. Jis 

jjuaWlarquetle Parke ir’turi žinių, kad dideli mokesčiai 
'šūslos Ramunės valgykloje. 1 verčia senus miesto gyventojus 

Respublikonų veikėjas Kazys bėgti iš miesto. Jis nenori, 
Oksas tvarko visą Eptono sve- 
čiavimąsi Marquette Parke. Sil
simas meras nori gerų santykių 
su lietuviais. Jis pats yra lietu
vių kilmės, Amerikoje su tėvais 
užaugęs, mokslus baigęs ir dir
bęs apdraudos bendrovėje. Ep
tonas tarnavo lakūnu Amerikos 
karo aviacijoje ir gavo kebs pa
žymėjimus už drąsą kc<vcs] 
lauke.

sjvventoiai bė<*tu kitur.

NIEKAS NEĮSIVERŽĖ 
Į NIKARAGVĄ

kad

: ziden'as, pajėgęs, apginti franką ,L’S]įnov pareiškė, kad dabarti-
1 nuo did smo nuslydimo, krei-|niu ineįu 
peši j darbininkus, prašydamas, 
juos darbe stipriau pasispausti■"įar{js*
ir bandyti taupyti uždirbtą 
sumą. ■■•y

Prezidentas įrodinėjo, kadį > 
nėra kito kelio, kaip dirbti atsi
dėjus,-pagaminti geresnę prekę ’ 
ir taupyti uždirbtą pinigąš Ne-. 

’ reik’a išleisti iki paskutinio fran-, 
! ko. Pirkti tiktai pačius būti-e 
! niausiąs produktus, o visą kitą 
: reikia taupyti.
1 Prancūzija buvo pasiruoošųsi:

Eptonas visą laiką gyveno 
Chicagoje. Jis savo akimis ma
tė, kaip- vienas Chicagos kvar
talas buvo žalojamas po kito. 
Jis nori pamatyti, ka’p dabar 
Marquette Parkas atrodo. J's 
yra pareiškęs, kad n<ra jokio 
reikalo žaloti vieną Chicagos 
bloką po kito. Jis pareiškė, kad 
jis, jeigu bus išrinktas, tai ne
leis miesto žaloti.

Z’gmas Mikužis, Marquette 
Parko Liet Namų Savininkų 
draugijos pirmininkas, ' patarė 
namų savininkams pritarti Ep- 
lono vedamai politikai. Iki šio 
melo respublikonai mažai tesi
rūpino savo partijos reikalais, 
bet dabar, kai demokratų par
tija gerokai apardyta, tai bando 
sustiprinti savo organizaciją. 
Tai ne toks lengvas dalykas.

Eptonas paskelbė kelis pa-

KALENDORĖLIS

3*

Jane Byrne trečiadienį atisakė kandidatuoti Chicagos 
miesto majorės pareigoms, nes įsitikino, kad neturi 

reikalingo pritarimo.

PORT ST. LOUIS. — Mauri 
tius salos gyventojai neprikišu 
'Omai tvarko visus salos reika 

’.ns. Trečiadienį atsšiatydąo vi 
sa salos vyriausybė.

Mauritius sala yra Indijc: 
vandenyne. Salos gyventojai iš 
sirinko parlamentų ir vyriausy 
bę, kuri gana tvarkingai tvark 
visus salos reikalus. Antradienii 
naktį pradėjo trauktis vien." 
uiinisteris. Užsienio re kalų mi 
nisteris Jean Claude de Estn.i 
lirmas atsistatydino. Vėliau at 
dslatydinimo pareiškimą įteik 
.'inansų ministeris Paul Bėrę:, 
guer. Taip pat pasitraukė i 
premjeras A. Jugmouth.

Matyti, kad kabineto narį 
tarpe jau buvo gilus n. sutari 
mas. Negalėjo susitarti dvi už 
denio prekybos, žuvis, taukr 
buvo svarbiausias eksportas, b< 
reikėjo ieškoti naujų pirklių.

niu metu, “kai -pasiekėme lyg- 
_ ’VeJai; ‘gabme ■ 

apie atominių raketų-ma 
žininia. Sovietu gvnybos minis- 
teris mano, kad JAV nebežino,) 
;kięk ir kokių raketų Sovietų ka 
r’uomenės vadai turi kelis kar
tus'daugiau negu JAV, pareisi 
pręzidentaš;,., - ? i
j.JAV turėjo žymiai mažiau.ra 

kėlų, bet maršalas Ustinovas v*ę- 
įsai tvirtino, kad “pasiekia giąk

lų ’ lygsvara” tarp Amerikos,.T : 
Erdvėje besisukantieji 

satelitai gali nufotografuoti,..kur 
pastatyti aerodromai, kur iyri. 
kariškoji zona ir kur gali su-.

NE\\ lOliK, N.l. .MKa- J idiH.U4ij<l -x -
raguos užsienio reikalų ministe-. iše Ii iš Europos piniginės sis- , ’
rio pavaduotojas
Jungtinių Tautų saugumo komi
sijai, kad imtųsi pricmon’ų su
stabdyti įsibrovėlius iš Hondūro pasilikome 
valstybės. Ministerio pavaduoto
jas iš pradžių tvirtino, kad iš 
Hondūro įsiveržė 500 gerai gin-t 
kluotu žmonių, vėliau sakė, kad! * I
išsikėlė 1,200 karių, o kitą dieną 
jau tvirtino, akd įsiveržė 2,(KM) J. 
ginkluotų žmonių.

JAV ambasadorė J. Kirkpat
rick pranešė JT saugumo tary
bai, kad Hondūro valstybėje 
niekad nebuvo tokio didelio 
ginkluotų vyrų skaičiaus, nebū
to liek ginklų ir niekad jię ne
siveržė iš Hondūro, nes pasie
nio sargai nieko nepastebėjo.

Ambasadorė tvirtino, kad Ni 
karaguos sandinistų vyriausybė 
pati savęs bijo. Ji .žino, kad gy
ventojai nepatenkinti sandinis
tų tvarka, priešinasi vyriausy
bei. Ji patarė leisti žmonėms iš
sirinkti pageidaujama vyriau- , . . .H ‘ . davo sostmen atvažiavusius au-
s' '■ Itobusus, išvarydavo laukan vi-

■ sus keleivius, sustabdydayo pa
gal autobuso šoną, iškeldavo 
rankas ir visus iškrėsdavo. Jei
gu ginklų ir vogtų daiktų nesu
rasdavo, tai visus paleisdavo, b. t 
jei rasdavo g nklų. tai imd?vo 
klausinėli, kas ginklus davė. 
Nuo trečiadienio visos keleivių 
kratos bus sustabdytos.

Generolas Rios Montl nepa
skelbė. kada bus pravesti rinki
mai į naują parlamentą, bet 
žmonės įsitikinę, kad generolo 
Rios Montl pareiškimu galima 

pasitikėti. Jis rinkimus praves ir

j)3siskundė temos. Daugeliui atrodė, kad 
daug naudingiau būti nepriklau
somiems, bet paskutiniu metu 

‘ ir laimėjome,'---- -
Miterandas, bet privalome tau
pyti, kaip daro šveicarai ir vo
kiečiai.

' sakėf^rautl baigtas raketas. ,i • 
.Prezidentas labai apgailesta

vo. kad jis rado tai]) smarkia 
atsilikusia gvnvba alcminii 
ginklų srityje. Bet Amerikos 

STOCKHOLMAS. —Švedijos. kariuomenės vadovvbė nesiren- o į *
r jūreiviai tvirtina, kad du nupa- {gia statvti daugiau atominiu ra Ii j 7 | • *•

žįstam: karo laivai prieš porą • ketų. JAV nesirengia jokiam
1 dLnų pasirodė Kariskronos van- - karui. Prez’dentas žino, kad So 
denyse. švedų karo laivai bandė, vielų valdžia sudėjo nepaprasta, 
prie nepažįstamų narlaivių pri-. didelius turtus atominiams gin- 
artėti, bet jie dingo, švedai yra; klams gaminti ir tuos ginklus 
įsitikinę, kad čia ir vėl eina rei- laiko sandėliiio^e. Sovietų val

džia ir 'daber dar lebegaiiuna 
atomines raketas ir krauna f 
sandėlius.

Amerikos kai 
je vienas Sovietų narlaivis i vybė buvo nto 

sų gaminamus 
atominius 
nėta jokios prasmė

kalas apie Sovietų narlaivius, 
kurie nori įsiveržti į svarbiausią 
Karlskrcnos bazę. »

Praeita rudeni Karlskroncs C- *

užplaukė ant seklumos ir nega
lėjo išplaukti j jūrų. Švedai tu
rėjo padėti rusams nuvilkti So
vietų n:irla»vį nuo seklumos.

jomenės vado- 
nuota aph ru- 

gink:us. Krauti 
ginkius j sandėlius

POPIEŽIUS BUS LENKIJOJ
BIRŽELIO MĖNESI

• ROMA, Italija, 
oask.lbė, kad pop’c 
Paulius II šįmet bus 
birželio mėn. 10-22 
3uvo kalbama, kad

sidėjo Solidarumo 
lenkų valdžia neit 
nuvykti i D-tnciga.

Vatikan;

Lenkijd

popiežii 
>ą. kur p r 
unijos, b 
s pop-e i

Vatikanas paskelbė LenkĄ 
prezidento Henriko .Lblonsk 
’aiškų popiežių', kuriame j 
kviečia popi.žių atvykt' i Le 
kiją. Tuo pačiu metu Valik 
nas paskelbė ir kardinėjo .!<>z 
Gicmp la ška, kuriame d va išr 
džiaugiasi būsimu poplc ži.i

i u Lenkijoj.

tų karo aerodromus Vakarų 
žemyne, kad ameriikečiai susi

rūpintų Amerikos apsauga.

GVATEMALOJ PANAIKINO 
KARO STOVĮ

GUATEMALOS MIESTAS. — 
i Prezidentes Efraim Rio<\ Monti 
i trečadienį panaikino karo stovį 
< visame krašte ir paskelbė, kad 
^netrukus j's perduos krašto vy

riausybę pačių žmonių išrink
tiems civilinės valdžios atsto
vams.

Trečiadienį vyriausybė įsakė 
uždaryti visas krautuves ir įstai
gas, nes tai buvo pati rimčiau
sioji valstybės 

Guatemalos

I

Kovo 25: Aprcišk. šv. P. Ma
rijai, Alelė, Balgūnas, Stoge, Na
rimantas.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 6:98.

Snigs, vėliau pradės lynoti.
diena.
kariai suslabdy- vyriausybe atiduos civiliams.

mini, i
Vai šav

uni 
•cm

USlipi 1 
žmoga

teisėm i 
rašei o.

Popiežius planuoja 
į lireslavų. kurį vokb 
do kai o pabaigoje, 
taip pat aplankys Vn 
ną (tora, Čenstakavą

užsukti 
•čia i pra

Popicži 
čia ui, J 
ir kr.

— Ketvirtadienį aukso unc 
kainavo $104.
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Shyj miestuose nepaprastai didėja įvairiy 

reikmeny kainos

JIS KLAUSIATE — 
Mišo ATSAKOME

Kl. Malonėkite paskelbti savo 
skyriuje ar visuose šio krašto 
mastuose Įvairių reikmenų kai
no.-, didėja, nesant kainų kontro
lės. Susirūpinęs Jonas K-

ATS. Iš tikrųjų šiame krašte/ 
veikiant laisvos prekybos dės
niams, visokių reikmenų kainos 
didėja. Pvz. butų nuoma Chi- 
c.igoje nuo $90 pakilo iki $150; 
Tutsburghe — už 2 kamb. nuo 
$120, padidėjo iki $270; Bostone 
MA Churcch Pk. apart. 1 mieg. 
butas dabar kainuoja $500-$70G, 
2 mieg. butas $800-$1,000 (įskai
tant čiltą vandenį ir šilumą) 
gi anksčiau, prieš pusę metų kai
nos buvo daug pigesnės. (Žiūr. 
Christian Sciene Monitor, kovo 
H, 1983).
. Kitšs pavyzdys, tai paprastas 
kavos puodelis: Chicagos kafe- 
te-ri oj — So. California and Ar- 
ccher — 45 et., White Castie 
<10 et.; Pittsburghe, vienoje ka-
yinėje aš sumokėjau už mažą 
kavos puodelį 45 et., i uni
versiteto automate — tik 25 et., 
gi prieš viešą knygyną (Epą 
Ęast St. Ministries loop) senio- 
rams kavo ir sriuba duodama do

go lėtų pasimokytivaitai (kur ■asimokyti

N

ii

Chicagos Human Relation iš
taikomos užkandinės, kur- norint 
gauti kavos ir užkąsti — reikia 
prieš savaitę užsiregistruoti),

Mums atrodo, kad. įvairių reik
menų kainoš visą laiką 'svyruos, 
kol veiks šio Reagano valdžios 
laisvos konkurencijos princcipai. 
1 patingai įsidėmėtinas Wash
ington) sostinėje biurokratų pa-

neretai jaučiasi pasidarė virš- 
žmogiai, visais atvėįais stiprus 
ir galingi, Rupini jėgos ir ypa
tingo išmanymo.

Kartais ligony s skundžiasi ne
įmanomais fiziniais skausmais, 
netiktais ir įsivaizduojamais.

Dažnai, protine liga sunega
lavę, pradeda elgtis grėsmingai, 
statydami savo ir aplinkos žmo
nių gyvybes į pavojų.

Protines ligas iššaukia dauge
lis priežasčių. Nemažai prie jų 
atsiradimo prisideda ir įtemptas 
didmiesčiuose gyventimas, pa
kelti pergyvenimai. ! 
labui neramaus elgesio susirgi
mai paprastai būna pagydoni’.

Staigus ir Į

GYDYTOJAS PATARIA 
DAUGIAU VAIKŠČIOTI

Dr. J. Eail Smith, sveikatos 
departamento direktorius St. 
Louis mieste, tvirtina, jog pasi-

reičkimas, kad ateityje, esą, bus vaikščiojimas yra visiems priei- 
paskelbti nauji d ekontf ©lės ga- namas ii’ mažiausiai nuvargman- 
to įstatymai. Fr. Fabius tis spurtas, kurį galima atlikti

PROTINES LIGOS ŽMONĖSE 
ĮVAIRIAI PASIREIŠKIA,

Kaip ir kiekviena rimtesnė li
ga, lygiai ir protiniai sunegala
vimai turi savo požymius, ku
rie leidžia numatyti gręsiantį 
pavojų.

Protiniai susirgę, keistai elgtis, 
deda neįprastai ir keistai elgtis, 
•’Nustojama atminties arba at
mintis sumenkėja. Susirgę, yra' 
linkę manyti jog jie persekioja- ; 
mi, kad jiems gręsia pavojai? 
Jie girdi kažkokius balsus, patys 
su savim kalbasi, jiems atroaoį 
kad kiti žmonės apie juos įtarJ 
tinai šneka, kad jie yra stebimi. 
Kartais mato keistus., yaizdus ari 
užuodžia nesamą kvapą.

Protinėmis ligomis • susirgę;, 
..'■i ii r. r.Ų. ii ........ ■ ;■ Į Ii
---------

kasdieną. Tas bus naudinga mū
sų sveikatai.

"Per daug žmonių šiais laikais 
šoka į automobilį arba busą, 
net ir tuomet, kai turi nuvykti 
trejetą blokų nusipirkti cigare
čių ar ko nors kitko" — pareiš
kė minėtas gydytojas.

“Pasivaikščiojimas
būtinas j 
budrumui”.

I

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

visiems savo kostumeriams ir draugams linkiVLADAS IR GENOVAITĖ BIKULČ1AI
Lietuviškos užeigos ir valgyklos savininkai

4845 West 1 Uh Street Cicero, III. 60650 
Tel.: 0L 6-1355

j LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

: linkim visiems savo klientams ir draugams

IĮ

TEOFILĖ ir KAZYS ERINGIAI

C harles Auto Repair

1824 S. CALIFORNIA AVE.

Tel. Virginia 7-9327

I
* -«:«I

Restauruota Traku pui^j
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GERESNĖJE PADŽTYJE

— Na, pagaliau apsivedę!, tu 
užkietėjęs viengungi! — taria 
seniau susituokęs vyriškis savo 
draugui.

—r Taip, ir šį tą laimėjau. Bū
damas viengungiu, nesijaučiau 
gerai nei namuose, nei už jų sie
nos. Dabar bent eeu 'patenkin
tas, kuomet išeinu iš namų.

♦ ♦ ♦

DIDELĖS AKYS
Chirurgas padarė senstelėju

siai poniutei plastinę operacciją: 
ištiesino nosį, nuėmė pasmakrį, 
išlygino raukšles. Poniutės nei 
pažinti negalima — jauna gra
žuolė ir tiek.

Žiūri poniutė į savo naują iš
vaizdą veidrodyje, atsižiūrėti ne
gali ir tik staiga sušunka,

— Aš žinau, daktare, ko man 
trūksta. Padarykite man dides
nes akis!

— Aš manau, kad nėra reika
lo, gerbiamoji ponia — atsako 
chirurgas. Kai tamsta pamatysi 
sąskaitą už operaciją, tai tams
tos akys savaime pasidarys dide
lės. i

‘1
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Ledus sunaikinęs- 
j srovę nugrūdo, 

žolė iš velėnos 
Jau lįsti pradėjo, 
Gamta ima puoštis, 
Velykos atėjo.

Jau medžių šakutės 
Pradėjo linguoti, 
Sultingos minkštutės 
Pradės pumpuruoti.

Plunksnuočiai paukštyčiai 
Jau grįžti pradėjo, 
Ir jie, mat, jau žino — 
Velykos atėjo.
Skaisčiaakė saulutė 
Aukščiau pasikėlė 
Šiltumų sesutė 
Tuoj šaltį parvėlė. 
žvaigždžių milijonai • 
Danguj sumirksėjo 
Mėnulis pakilo — 
Velykos atėjo.
Anapus tos sienos, 
Plačioj Sovietijoj 
Žmonių milijonai 
Tebėr dar vergijoj.
Retežiai juos jungia, 
Daug jie iškentęjo, 
Bet visgi ir jiems .ten. . 
Velykos atėjo. ;

1

Homiltorij Ont, Canada
Pranas Ročys jfcu pensininkas

iš ne- miško darbams. Užėjęs su drau- 
la&ų.| gaiš į valgyklą Timinso mieste,

Fi: na Ročį pažibėjau 
klausomos Lietuvos » 
adų esame gimę viename La u-1 radau ten bešeimininkaujančią 

_ .. T, . ,____. ' ___ ______  i...i i_ lu * w *:ių knime, Barstyčių parapijoje.. Stasę Batakytę-Ročienę, su ku- 
et aš tik,gimęs, ir tėveliam.-, nu-! ria buvome pažįstami tik Lietu- 

ukį Ylakių parapijoje,' voj. - 1 -*
netoli nuo Laumių kai- bėgo iš Lietuvos ir kaip pateko į

i 'pilku.
:i3is ir
. .o, ten užaugąu.

ukį Ylakių parapijoje? voj. Jinai, papasakojo, kaip' pa-

Kanadą, kad esairti ištekėjusi už
nsfOI1

ose,

' Pranas Ročys, tėvui mirus, dai Prana Ročio, dirbančio dabar Ti- 
j aunas būdainas padėjo sa

uki tvarkyti.
r 
I 
t

>. roam 
zciTaČs

’t ;- c?vg n

s

*

minse aukso kasyklose. Jai da
vus savo vyto adresą, turėjau
progos pirmą kartą aplapkyti še-ūkio mokyktį lanky

■mių kaip | »ius pažįstamus draiigus Kana- 
ir

dingn 
giau ūki ir! tą j (toje. Buvo didelis džiaugsmas 
dejo praktiškai. pirmą kartą buvusį artimą kai-

?tais u
*. ixulo

is darėsi pro- myną susitikti Kanadoje. Taip ir
jaunas vėl užsimezgė mūsų pažintis 

Lt's, bet nevengė net j Kanadoje ir tą pažintį palaiko- 
fcębų, ir žiūrėjo į ate-j me ir dabar.

ir
net į Kanadoje ir tą pažintį palaiko-

kydamas ir taupumo.
pavyzdingai,

Ir F 
te F" tifW

I
. I
* Jf

y \
t ‘

dalyvaudami šiuose mitingu 
galėjo juos nutraukti, išsišokė
lius
tutinę teisę lai padaryti, bet ne- 

T padarė, l ai liudija, kad viskas 
buvo surežisuota iš anksto ir 
vykdoma pagal turimą planą.

Suprantama,' juodžiausi kalti
nimai ir stipriausi sniūgrii teko 
apylinkių pirmininkams: Cicero 

A. Juškevičiui-ir Marquette 
Parko — .1. Vaičiūnui, nežiūrint, 
kad abu jie buvo pasišventę 
bendruonien-ininkai, nenuilsta
mi veikėjai, nuolatiniai LB-nės 
pareigūnai.

F egzekucijų,

kai almėsiuplčšiškai atmestas mandatas n 
ir vienos jaunimo vadovės, Z.< 

kaučių t-

-4

f

udrausminti. Jie turėjo sla- į kuri LB-n< s vardu,
kinama, surengė ir pravedė n. s*

muzi -

septyniolika tautodailės, tautini 
reprezentacijos parodų. Toki; 
parodas surengė tautų festiv. 
liuese, un i v ?r ritėtuose,
juose ir kitur (Yra h- šios repu 
zentaeijos dokumentai, puošni į 
nuotraukų albumai, kitatauėi i 
pagarbūs atsiliepimai ir Įvert.-’' 
nimai). Betgi, kaip

■frontininkams, siekiantiems p - 
litinio dominavimo išeivijoj ■, 
reikia ne darbininkų talkinink \ 
hof n j rm i'"1* __ pūrtirfk) u -

matom

po mitingų, !)ct p.’rr 
linkai mišku- 1 sn<»?

112
Į sek. iii rytą frontininkai nūsku-

F

i į bankus užgrobti apylin- 
ntaujias. Marquette Parko 
kės sataupas' taip ir už- 
. Cicero apylinkei valdy-

. c

i ū:l y;

ist<>r
me ( riroos suvaz—- 

. ve atsitvė 
nuo audite:!^

io virve

p rot e.s tuo j antie j iZUZANA JUŠKEVIČIENĖ

R. LIET. BENDRUOMENĖ ATLIKO 
IR ATLIEKA SVARBŲ UŽDAVINĮ

I

bšj<
kiu
apy

ba buvo apdairesnė, jas išsisau
gojo. ; . . .

Ilgamečiai Liet. Bendruome
nės darbuotojai ir kiti sąmonin
gi LB nės nariai, negalėjo tole-Į 
ruoii tokio akiplėšiško fronti
ninkų siautėjimo LB-nėje, nega-

p* ezi 
jos!
kairio

- -i

stori
i ^kt

- r Y* ('• ’ O 
aid j:

I - k r. rii 
i net ir jūros 

pritvirtintų 
ų sąžinė būva 

mė draskė padus; 
i, nebodami žmo-: 

•ir tautinio soli(ia-i 
, skaldė Liet. B nę, 

ari doininavina 
ir kai]) ea-. 

nia būtų šitokias jų politines

Tp.isilajkydamas ir taupumo, 
vendamas" pavyzdingai, savo 
icnumųi :būvo■ nusipirkęs mo- 
klą/ir tik jis vienas riš jau-l 

ūkininkaičių t^je apylin- 
turėjo tokį’prięt-ii«ą.

vos išvengė arešto
I

r ūsams' okupavus- Li etų 
Pranas vieną turgaus dieną 
kiuose. privažiavo ((su mo
kių); prie kooperatyvo, ir pa-

dėgalir Degalais aprūpi- 
. Bepilant benziną į mo- 

ą, šaligatviu ®įo Prano pa- 
kuris pasisveikino rau

kei imu. Tuo metu, iš pas-

Pr. Ročys, susitaupęs kiek pi-
nigų, pasiliuosavo iš sunkaus- ir j 
pavojingo darbo — aukso kasy
klų, atvyko į. Hamistono miestą 

! ir gavo dar geresnį ir pelninges-j

I laivuiI 
| Kas re

rėkiantieji,
prieš rinkimų suklastojimą ir 
klastotojus. Frontininkai pasi
juto nekaip. _ ,

Jie pradėjo bijoti, kad -ne juo-
JAV LB-nės naują vadovybę kais gali - būti panaikinti suk- 

išrinkus, su pum ninku dr. A. tiejj rinkimai ir patys nušalinti 
Butkum priešakyje, pradėjo nu0 LB-nės vadovybės. Tad il- 
kursuoti vis. garsesnės kalbos < 
<
Tad ir tenka pasitikrinti, ar to- nepaklusnius, nepatenkintus. Na 
kia galimybė iš tikrųjų yra.

Atsakymo ieškant, reikia pa- skandalingų mitingų keliu, tiks- 
sižvalgyti po šių Bendruomenių ju saVo priešus suniekinti, Įgąs- 

išgalvotą kaltę prime-

*

bu 
n ink a
ūmo

kė

i’ad kuo

jimo aparatą.
Balius jvyko š. m. kovo 12 

Prano ir Stasės Ročių gražiame 
ir erdviame Uartie. Prano vaikai, 
kviesdami svečius, prašė, kad

priešakyje,
j v 4- O j

J nį darbą Defesco geležies apdir bai nelaukę ėmėsi uždavinio iš j. įėjo tylėti rankas sudėję: susi--apie Bendruomenių susitaikymą. LB-nės pašalinti visus partijai- • ♦ *

KAD NEPRIMINTŲ SENUS 
GERUOSIUS LAIKUS

Kas man daryti, kad po
nios, atėjusios į krautuvę, ne
kalbėtų apie kainas, kokias ’tu
rėjome prieš keliasdešimt metų? 
— klausia pardavėjas.

— Panaudokit šitokį būdą kai 
ponia pradės kalbėti apie tuos

> abe- 
laįkus 

atsiminti, nes tai^yra buvę prieš

zas bimo įmonėje. /
Kanadoje gyvendamas, Pra

nas kūrė ateities -gyvenimą pla-r 
ningai., Susitaupęs daugiau Jė- 

Hamiltone nusipirko namą.
S 

pradėjo rūpintis šeųnosptįėaūg- 
Iiu _ dukra ir sūnumi. Abu vai- 

dūkrą Ritą ir sūnų Stasi 
lietu-

darė stipri opozicija prieš Liet. 
B-nės savavaliautojus, prieš dik
tatorius ir diktatūrą LB-nėje.

t 1 ;
Opozicija bandė gelbėti 
LB-nę nuo diktatorių

Susidariusi opozicija dar ban-

iengv 
krar

S Ai 
anr i

Front i 
gisko cr
rūmo, dra 
siekdami 
išeivijoje, 
i i 
išdaigas pateisinti ir kaip gal: 

kio

pVILTIS PADEDA PAKELTI VISOKlAUSIU^ SUNKUMUS

veikią '^^tjkrftąįąiif žršsriėsesnės

Perkūnas . ir LB-nės partinio valymo ėmėsi1 nieko nesi neštu eidami Į ju tėve- 
liui jo pači b vaikų suruoštą ba
lių. Deja, hantiltoniškiai nepa
klausė ir atvyko su visų dalyvių 
nupirkta bendra dovana — auk
siniu kišeniniu laikrodžiu ir to
kių pat auksiniu retežiu.

J viai iš kitu miestu Įteikė indiv g- . te * -

* * *
SURADO PATEISINIMĄ

— Mes neužginčijame, ger
biamieji prisaikinti teisėjai, jog 
mano klientas ištikro pavogė iš
los ponios pianą, bet meldžia
me atkreipti dėmesį, kad jis pra
šalindamas pianą suteikė daug 
smagumo kaimynams gyvenan
tiems viršuje ir apačioje.

Būti pasįmistu nėra sveikas 
' - 'reiškinys

Filosofas Hary Overstreet yra

yra 
mūsų kūnui ir protiniam į

į jp uvsuiaįj jimy </vci?ucn j:»a 
J pasakęs, jog' žmogus, kuris ne.

Į ko tokio, kas paskatintų jį page
rinti savo būvį ar atsiekti kokio 
nors užsibrėžto tikslo.

Viltis, kaip teįi saulė, nušvie
čia mū>ų gyvenimą ir gelbsti 
nugalėti ’ vfeoBas sunkenybes. 
Ji .patraukia mus prie kūrybinių 
darbų ii: naujų užsimojimų.

Sergančiam; jį padeda greičiau 
•al
sina-

net ateities,? ūerivjiū. tik Tsau,’bet ir
» visi ems

sų, 
. Įsigijęs nuosavą pastogę, Pranas

tenka vilties, jau nebeturi nįe-

Suradimas

.NESENIAI SURASTI 
VITAMINAI K IR H

vitamino K yra 
skaitomas vienas svarbesnių mū
sų kokuose įvykių medicinos 
moksle. Tas vitaminas padeda 
sulaikyti kraujavimą, ypatingai ... .• • •' ‘ ’ -J •viduriuose,, saugo nuo geltlige?
jaundice), kepenų pakrikimo ii jv ■ -

įvairų sunegalavmų virškinimo! nusiininusiam -
organuose. j dirbai'kliam — suw-

Vitamino K turi savyje spi-| giau ir sėkmingiau tą darbą at-
J nach, caulifowwer, pomidorai, likti. . .
: braškės, petruškos (parsley), sa- , 

lotai ir pan.

si pelkėti; dirbančiam —

Beviltįngų arba pesimistų ne
trūksta mūsų tarpe. Iš jų daž- 

Kitas vėliausiai surastas yita- Į nai nugi'rsi pareiškimų, jog ne- 
♦ • __ J 1 • w * •

minas H sulaiko i

i

. laikus, pasakykit, jug jū 
jojate, ar ponią gali tuosi

NE NAUJAS. IŠRADIMAS
Dū vyrilk 

j e apie vyriškus aprėdalus.
:a1 kalbasi tarpusavy-

— Ar žinai, Jonai, ijog New
Yorke 'pradėta gaminti' marški-
nius be sagučių?
— Man tai nėra naujenybė.

Nuo to laiko kaip apsivedžiau, 
į nevienas mano marškiniu pasi- ' Į 1? , ,

' ii •I

i lieka be sagučių.

30-40 .metų..^
Jos tuoj pat nutils apię Jai kal-

bėjusios, — paaišįjjno kiįąutuvės

PAKLUSNUS.
— Kodėl tu geri degtinę tie

siai iš bonkos? ;■
— Gydytojas uždraudė man 

paliesti čerkutę. ‘ ,

vedėjas, .

an-
nusiteikimo

fF’>

veiklos dirvonus, patikrinti jų dinti, 
turimas politines ideologijas, jų' tus, pašalinti iš LB-nės. Ta irgi 

; veiklos politines kryptis. 
■

i

o, m a būtu s
Žmonėmis pasitikėti?

(Bus daugiau)
r aš.
: i,

)a
to Prano pažįstamo ėjo h j 
imistas -. — . — . —- — 
kaūskas-Birgelis. Tas enka- 

vediist
prisikabino prie Prano, kaltin-, 
damas jį už pasisveikinimą hit--, 
lėliškai. Pranas Ročys tuoj, pat 
griežtai tam agentui atkirto, kad 
kaltinimas yra be pagrindo. , r ;:

Markauskas-Birgelis buvo gir
tuoklis, mušeiga ir vietiniams ži
nomas savo žiaurumu. Kaip tik 
tokie rusams okupavus Lietuvą 
iri buvo paskirti visagaliais rąų- 

kurie turėjo

U)
i

kos.

.Adi

kus
išauklėjo pavyzdingais

, Į viais. Jie abu yra baigę univer-

i
a . .JU, Isitetus, ir kaip, gabūs moksle.NKVD virsnunkas • ■ ’. . .

Markauskas - Bingelis.

aly

dualiai dovanas.
šį Prano Ročįaus pagerbimo 

balių sumaniai pravedė Kazys 
Mileris, kuris oficialią baliaus 
programą pravesdamas apibūdi
no laimingą pensininko gyve-

a-

abu turi gerai apmokamus ir at
sakingus darbus.

Visiems gerai žinoma, kad tė
vai'myli vaikus, o vaikai — tė
vus. i 
jasi vaikų labui, net ir save pa-1 džios 3-čios jaunystės. Mane,

Ląbai dažnai tėvai auko- j nimą, ji prilygindamas prie pr;

miršdami, leidžia juos į mokslus, kaip artimą Prano kaimyną, K. 
kad nereikėtų jiems dirbti tokio? Mileris pakvietė taip pat tarti 
sunkaus darbo, koki jie patys! sveikinimo žodi............. „Į

1 i
dirbę į šį kraštą atvažiavę. Pa-] 
sitąiko ir taip, kad tėvai viską

padarė, pasinaudodami okupan- 
Kiekv.ena politinė jiartija tu- t0 vartojama taktika.

I 1 , * ■=r

I Frontininkai pirmiausia grie
bėsi valyti skaitlingiausias ir 
stipriausiai veikiančias apylin
kes, būtent: Cicero ir Marquette

dė gelbėti LB-nę nuo frontinin
kų diktatūros, nuo bendradar- 
biautojų, susibūrusių po LB-nės 
autoritetu, jos skraiste. -Pasiun
tė seniai išrinktus apylinkių at
stovus su mandatu Į Chicagos 
apygardos suvažiavimą, kuris 
vyko Jaunimo Centre 1974 m. 
balandžio mėn. 21 dieną: Bet, 
deja, jų turimi mandatai raštu 
buvo be kalbų, griežtai atmesti, 
nepriimti.

Pavyzdžiui, buvo taip pat.aki- jokios vertės.

ri skirtingą politinę! ideologiją,- 
skirtingą programą, veiklos tak
tiką. Fronto bičiulių turima po
litinė kryptis yra aiškiai P»ytų 
politikos kryptis ir ji yra veda
ma, nežiūrint išeivijos daugu
mos nepritarimo, net organizuo
tos priešpriešos., r - - - -

j tų balandžio mėn. 7. d., Verbų 
ir taktika, seniai politikų sekmadieni, dėl ko ir šis sek-

: “Skaldyk, dalyk! madienis buvo pavadintas “‘Juo- 
ir valdysi!” Tas ir vykdoma. Dėl duoju Verbų sekmadieniu”

kiu jis ir liko LB-ncs istorijoje.

Frontininką! turi sukūrę ir sa-:'aktyvistai: St. Ingaunis, . Girti- 
. 1-tr---------------- ^»’1----------1----------- • --------- V t T r. .1. _ -M.

drįsta viešai deklaruoti,
jaučia' negausią'daugumos pri-' pirm'.) priešakyje,įbė apylinkės 
tarimo. Priešingai, tik iššauksią valdybos žinios ar Sutikimo sų- 
dar stipresnę opoziciją. Tokiu šaukė apylinkės, narius; sukvie

tė iš Chicagos bei jos apylinkiij r* i • • t •

Parko. Na, ir taktikos sumeti
mu, tuos mitingus surengė-tą 

j pačią d»eną. Tai Įvyko 197-t mė-

garsaus prancūzųo Tikroji
šytečo Voltaire pavardė buvd 

Francois Marie de Aronet.
L

© Garsus kompozitorius Vag
neris mėgo pasakoti, jog žmona 
ir muzika sudaro visą jo gyve
nimo turini.

A a 
išbandyta, tai: — Briliantai dykumoje neturi

To-
to keliamas, palaikomas išeivi-* 
jos tarpusavio piktas erzelis?{ Prano duktė Rita išreiškė pa

dėką- visiems svečiams; už gausų 
dalyvavimą jos tėvelio pagerbi- 
mę.. Svęčiai, .jos tėvelio pager
bimo progai sudainavo jam “Il
giausių . metų”. Po dukros žo
džių, Pranas Ročys nuoširdžiai 
padėkojo visiems atvykusioms 
ir dovanas. įteikusiems svečiams, 
kartu pasidžiaugdamas ir savai- 

; siais vaįkais, kurie jam tokį šau
nų balių iškėlė.

Svečių nuotaika 'buvo'gera. 
.Dar geresnė ta nuotaika pasida
rė, kai pradėjo skambėti lietu
viškos dainos, nes pasigrdo ga
na daug gerų balsų, kuruos jie 
buvo išlavinę bedalyvaudami 
parapijos chore.

Cicsro apylinkėje frontininkų
Mi. , . . a - J .-------------------- — —O------------------------,

vo politinę filosofiją, kurią ne- šauskas, P. Kisielius, su J. Gaila
1 • J ’ • 1 1 X . Z . ... - ----------- -------------- ---------  w - , ' _

išleidžia, kad; tik galėtų savo
*

Linksmu Šv. Velykų švenčiu 
linkime . visiems savo klientams 

' ‘ ?’k' . ir draugams

HEALTHY FOOD
' < Lithuanian Restaurant
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vaiku attttį užtikrinti, juos iš-
- ■. mokslmaiir.- -Deja,-yra nemažai

Svečiai, .jos tėvelio j>ager- , nes (tuometiniu JAV Krašto v-bos• -- 7 ____I
__ IS

tarimo. Priešingai, tik iššauksią 1 valdybos žinios ar š u t kimo šu

donais “cariukais’y.
'teTsęT>et kada ir net be pagrin
do lietuvį areštuoti ir be teismo 
sušaudyti. .' -?>:

Aprūpinęs degalais, Praną Ro- 
čį paprašiau tuojau eiti į koope
ratyvą užsimokėti. Tai tik to
kiu būdu galėjau atpalaiduoti 
Praną nuo enkavedisto užsipuo-

8•T?perankstyvą j,vertą rūpintis lietuviškais rei— 
iškritimą, l-kalais, nes lietuvybė šioje šalyje 

Šis vitaminas* vis 'viehl ‘išnyks? Jie nuolat tik-
1 pražilimą, plaukų iškritimą, r-kalais, nes lietuvybė šioje šalyj

• T * • • • a  ? X 71 c* T ▼ < c“ i i i ✓■vi -4- 1 *■idis išbėrimą.
užtinkamas bulvėse, mielėse, 
piene, kiaušinio trynyje, ryžiuo
se, kukurūzuose.

VIZITAS PAS LIGONĮ
Jeigu aplankai sergantį ligo

ninėje ar namuose, tai atsimink:
— Nesi veržk į kambarį kaip 

faudra. bet įeik ramiai.
— Neatrodyk nusiminęs. Būk 

gerai nusiteikęs, bet ne dirbti
nai linksmas.

— Nckrftikuok gydytojų
' ligoninės ir nepradėk ilgų pa 
‘ sakų apie savo ar k.tų ligas.

— Nemeluok. Nesakyk ligo-
- \iiui jog jis puikiai atrodo, bet 5 

tuom pat sykiu nepasakok, jog
t

j

ar

rina, jog: nėra prasmės ką nors
daryti Lietuvos išlaisvinimui, nes 
to tikslo vargiai ar atsieksim.

Tokios nuotaikos • nėra svei-' 
,kos; jos'tik gelbsti užmarinti’ 
mūsų iniciatyvą ir susilpnint i 
gyvybines pajėgas. Viltis ir p:.. į 
si tikėjimas yra reikalingi visur 
o sykiu su tuom ir nuolatinė

• jis yra “sumenkėję ".
— Nesiteirauk perdaug apie 

: smuiktnenas, jeigu pats 
’ apie tai neprisimena.

. kad kas juos
: vizitai nepri- 

privalo būti varginantieji.
• Didžiausia 

iro.'a istorijoje
Išsiliejus Gei.ona 
900.000 žmonių.

I, geniai mėgsta, 
j aplankytų, bet tie

VELYKOS-’
Jau sniegas sutirpp’ - 
Ir ledą nuvarė, 
Jau žemė sumirko,’ J 

x Minkšta pasidarė? .
Ir vėjas švelnesnis
Jau dvelkti pradėjo.
Gamta pranašauja?
Velykos atėjo.
Vanduo sidabrinis 
Smarkauti sujudo.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

T

ir tokių valkų, kurie patogiai įsi
taisę pamiršta savo senuosius 
tėvus, ir jais mažai tesirūpina, 
arba net iri visai pamiršta.

■ Pranas ir Stasė Ročiai tuo at
žvilgiu yra laimingi. Kaip jie 
mylėjo sav’d vaikus kol juos už- 

limo, kuris gąlėjOjbaigtis areštu..- augino ir Lišmokslino, "taip da-

1

atveju jiems nieko kito nelieka, 
kaip tik veikti slaptai ir grieb- frontininkus ir padarė viešą 
tis apgaulės. Tą jie ir daro.

Fronto Bičiuliai - frontininkai 
, i n ; —. v.a i' t r? — A — —... <1 —. I

vybę. Jięiųs pavyko- susukti LB' už akių nušalino nuo apylinkės 
septintosios tarybos rinkimus, valdybos pareigų, šitokios parti- 

egzekucijos buvo'

teismą nepaklusniesiems, pri
metė išgalvotus kaltinimus, su- 

apgaulerisjgavo j. LB-nės vado-’’niekino kiekvieną ipaškirai

B
ir a

•SGaminame geriausius lietuviškus valgius.septintosios tarybos rinkimus, ’ 
kurie buvo vykdomi be narių nio teroro

vykdomos ir Marquette Parko 
apylinkėje. Čia jas vykdė A. 
Barzdukas su kompanija, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pir
mininkui Br. Nainiui salėje sė
dint ir nekaltai stebint šios-.eg
zekucijos eigą..’.

LB-nės aukščiausi J vadovai,

Bbar vaikai myli savo: tėvus. Ir 
štai, kad ir dabar: Pranui Ro
čiui išėjus į pensiją jo duktė Ri
ta ir sūnus Stasys ta proga su
ruošė jiems šaunų pagerbimo 

1949 metais rudenį, su grupe balių nupirkdami brangią dova- 
lietuvių nuvykome į Timinisą na — modemų plokštelių gro-NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

LITERATŪRA,

Tyliai Praną, perspėjau Įsu kuo 
jis sušiginčijo^ iri- paiąriau tuo
jau pasišalinti iš miesto. ;
Tolimesnė su Pranu pažintis,

Atdari kasdien nuo 6:30 vai. ryto iki 8 vai. vak.; 
nuo 8 vai. lyto iki 8 vai. vak.

j . GRAŽINA SANTOSKI, sav.

3236 S. Halsted St., Chicago, Ill. 60608
*?■' Tel. 326-2724

sąrašo, ir balsavo kas tik norėjo 
ir tiek kartu, kiek norėjo — ir 
paštu, ir akistata. Balsavo nė t ir 
daktaru pacientai! Tai yra šven
ta tiesą. Yra ir šio balsavimo 
dokumentai.

Kaip ir buvo galima laukti, 
pasigirdo protesto balsai, choru

i sekmadieniais.
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ligonis

polvynio kltas- 
jxyko Kinijoje
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1887 metais.
I' i upe; žuvo

80 cN Y F 'YCo

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
n g u, švelniu, šildančiu, clceantiškuturtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 

Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.
O kai žmonėm taip ilgai ką nors vertina.

jūs žinote, kad tai yra labai gėm. 
Sveiks.
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QUALITY NEWSPAPERSERVICE COMPANY
Quality Photo Engraving 

Same Day Sendee

517 S. Jefferson

Chicago, Illinois 60607 

461-9055

Tiinkių inielam kairtiynui Pra
nui laimingai leisti pensininko 
gyvenimo laiką.

'< J. šarapnickas

Bi

Ki

as
M

lietuvių literatūros, meno Ir moksi> 
metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinei 
Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot
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SIUNTINIAI i LIETUVA
MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ
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jėvė
Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat KL Matusevičiau* Ir T 

leilat
L K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kaiubos, A. RŪkžtelės ir 

veikslais. 355 puil. knyga kainuoja tik 83.

© DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* Ir trr 
Jokių pirmūiės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie d*In» 

c" tęs bei jų istoriją Ir elgą. ;Įdomi skaityti ir nedainuojan 
:rr:a, gėrintis autorės .puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim# 
d užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

3 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
ks Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 

’veninio bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
tūrinė studija, suskirstyta skirsniais. Ta 206 puslapių knyft 

į- urduodama tik už 81. ‘ 1 >

© LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalatilk. 
ramiai paradyta rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* > 
1 Abguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienas, 
lietuviui. Leidinys muštruota* nuotraukoml*, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinima.’v!r jų vertiniai J vokiečių kalh^. Laba! 
tiuo ngoje 3JS5 puri, knygoje yra Rytprūsių žemėlapi*. Kaina M

K4 CAUMtŠ LSMŽ, ražytojos Petronėlė* Orlafaftėf *» 
Trtntoal Ir mintys apie asmenis tr vietas neprflt Lietuvoje ir ptr 
maišiais bolševikų okupacijo* metai*. Knyga turi 234 puslapius 
b< t kainuoja tik 83. ;

9 JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nerapm 
Car ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik Bs 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fr paė

straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t
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1608 West 69th St- Chicago. HL 60629

Didellj pasirinkimas gero* rūšies Įvairią prekia
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Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETIE GIFT PARCELS SERVICl 
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Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANU 
ATEINA LIETUVA,MI

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

tr patarė mums toliau studijuoti.

JAY DRUGS VAISTINE
€759 W. 71ft SL, Chicago, m

STCTOAI IŠPILDOMI MCKFTAI • SANNIK MAT 
DUMYNAI • KOSMETIKOS MOMENTS

Atdara šiokiadieniais nne 
iki 16 vmL vakar*. *

fcrtMgtgUrfalįi nuo | Tai. ij
w <

VANCE FUNERAL HOME
ADVISERS & DIRECTORS 

- JEAN VANCE
Cicero

L 
i

2212 WEST CCRMAK ROAO CH«*eĄ IX. SOĖOI i nL r f25. Kieti ylrieMAL Ptitu F2.
Dabar būtų J j galima pavadinti kovotoju už žmogaui teb** 

kainuoja M.

J.
Kafax FX I
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i Knyga yra didelio f^mato, 255 puslapių

lATTKIN^ NOVELL?. Zr«čenko 
goję yra 40 sąmojingų
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Ryžosi suniekinti kitaip galvojančius
Iš paskelbtųjų Pasaulio lietuvyje, vasario mėnesio 

laidoje rašinių atrodo, kad LB-nės vadai pradėjo akciją 
suniekinti mūsų laisvinimo veiksnius ir jiems vadovau 
jaučius veikėjus. Antai, PLB-nės pirmininkas Vyt. Ka- 
mantas šalia LB-nės šio oficiozo vedamojo paskelbė, kad 
Pasaulio Lietuvių B-nės dienose Chicagoje, LB-nė iškils 
su “mandatais” kaip vyriausias politinis veiksnys. Seime 
bus iškelta ne tik kultūrinės, labdarybės, bet ir ypatingai 
poli tūlės; yeikjoš reikalai. Jų vykdymui niekas kitas ne 
turės galioj o tik demokratiškai rinkti B-nės atstovai.

Seimo metu, kaip rašo ^pirmininkas, bus užmiršt? 
visa L:exuvos praeitis; Anot jo pareiškimo, jau atėjo lai
kas rimtai ir realiai žiūrėti Į ateitį, o ne gyventi prisimi 
nimais, nors jie ir būtų malonūs, nes jie nerealūs. Taigi 
pagal jo “logiką”, reikia jau išbraukti ir kai kuriuos 
žodžius ir iš Tautos himno kaip nerealius.

Pasaulio lietuvyje, toje pačioje laidoje pasirašęs ini 
rialais S.A.G. užsipuola lietuvių partijas, kad jos yra užsi- 
spyrusios asmeniškais išsiskaičiavimais išsilaikyti mūsų 
laisvinimo veiksniuose. Rašėjas nusiskundžia kad, jau ne 
karta buvo pasisakyta, kad išnykusios politinės partijos 
ne tik turi sunkumų sumokėti VLIKui metinį partijų mo
kestį, bet ir skolinasi iš kitų partijų ar sąjūdžių asmenis. 
•Jam atrodo, kad tai “machinacija”, kokia buvo daroma 
renkant VLIKo pirmininką. Jis abejoja visuomenės su
gebėjimu suprasti pagrindinius demokratijos principus. 
Tokią machinaciją kai kurie spaudos darbuotojai vadins 
“lietuviškuoju watergeitu”, o tai skausmingai paliečia 
Lietuvos laisvinimo veiklą.

Toks įvykis buvo ir su “Sandara”, kuri į būsimą 
Amerikos Lietuvių Tarybos valdybą “pasiskolino” krikš
čionims demokratams priklausantį asmenį — dr. K. Šid
lauską. šiais metais, esą, jo parinkimas į ALTo vadovybę j 
iššaukė .visuomenės pasipiktinimą. Kaip gaila, kad toks . 
Pasaulio lietuvio rašėjas lieja ne ką kitą, kaip demago
ginį pliurpalą. Priešingai, visuomenė daktaro išrinkimu 
ne tik nepasipiktino, bet ir pradžiugo, kad ALTas sulaukė

tokio pajėgaus pirmininko. Tokį rašėjo plepalą, neturintį 
konkrečių davinių, reikia laikyti asmens šmeižtu.

Galimas daiktas, kad toji “visuomenė”, kuri piktinosi 
daktaro išrinkimu, buvo vadistinių polinkių “partijėlė”, 
kuri visus pasmerkia, pajuokia, apkaltina visus tuos, kas 
ne su ja, kas jos užmačioms nepritaria. Atrodo, kad mi
nėtas S.A.G. su Br. Nainio leidimu atspausdinęs Pašau* 
lio lietuvyje ir bus vienas iš tos siauros “partijėlės” se- 

, kėjų, kuris kiek beįmanydamas siekia nusipelnusį mūsų 
laisvinfmo veikloje daktarą suniekinti. Mes žinome, kad 
geriausias būdas suniekinti veikėją, išgarsinant jo ne 
laiku nusičiaudėjimą, jį išpūsti, žiūrint per padidinamus 
stiklus taip, kad jam iš viso ar verta ir gyventi. Tokie 
“moralistai” paprastai yra vadinami' ‘‘gyvųjų žmonių 
graboriais”. Bet tai negarbinga, nes tuo siekiama ne tik 
sugniuždinti patį asmenį, bet ir tą veiksnį, kuriam jis 
vadovauja.

Mums visiems gerai žinoma, kad tokią suniekiname 
priemonę naudoja Lietuvos pavergėjas. Ten laisvės kovo 
tojai yra vadinami banditais, girtuokliais, išnaudotojais, 
liaudies priešais. Bet ar Pasaulio lietuviui tinka naudoti 
tokį niekšingą būdą suniekinti mūsų veikėjus? Jei jau 
pradėsime kelti dienos švieson grynai asmeniškas silpny
bes, ją rasime pas kiekvieną, neišskiriant rašėjo S.A.G.

Reik paminėti ir tai, kad Pasaulio lietuvyje rašėjas 
piktinasi, kam partijos skolinasi kitų partijų pajėgius 
asmenis. Tikrai, kiekviena partija norėtų turėti savo na
rių ar net vadovų tarpe daktarą K. Šidlauską. Ypač jo 
gali pavydėti frontininkai. Žinoma, tada jo nesektų ir ne
skelbtų, kad jis su cigarete pirštuose papiktino Pabaltijo 
atstovu?. Bet prie tokių išdaigų prieina tie, kurie savo 
širdį sotina kerštu tiems, kurie ne su jais.

Man rodos, kad turėtų būti Pasaulio lietuvybe pa
smerktos ne tos partijos, kurios pasikviečia pajėgius as
menis atstovauti jų reikalus, bet tie Kalifornijos entu- 
iastai, kurie\ pasisamdė Hannafordo biznio -kompaniją 

atstoyautf Lietuvos laisvinimo veiklai. Dar to negana. 
Jie jau išmokėjo tūkstančius dolerių, surinktų iš geros 
valios, bet naivių lietuvių. Galiu užtikrinti S.A.G. ir visus 
jam panašius, kad daktaras iš jį pakvietusios partijos; 
negauna jokio atlyginimo. , ‘

Daktarui suniekinti rašėjas n audėja Akiračius. Bet- į 
gi Akiračiais naudojasi ir okupanto laikraštis' Gimtasis 
kraštas, kad pamokytų Draugo redaktorius, ypač Br. 
Kviklį, ir sukeneveikti Naujienas. Kažin ar galima pa
tikėti Pasaulio lietuvio rašėjo objektyvumu, kuris naudo
jasi tokiais pačiais šaltiniais kaip ir mūsų tautos pa
vergėjas?

Bet S.A.G., kad sukeltų dar didesnę “dramą” dėl 
daktaro-pasakyto žodžio, kuriuo, būk, buvo užgautas ki
tos tautybės žmogus, pamini, jog viena —kaip jis rašo— 
jaunesnės kaitos visuomenės veikėja dėl to išgyveno gėdą, 
kad ji lietuvaitė. Kadangi rašėjas nemini jos vardo, tai* 
reikia manyti, kad toji “drama” sukurta jo paties, tikslu 
dar labiau “sudramatinti” įvykį.

Nereikia stebėtis, kad Akiračiai tokius dalykus kelia, 
žinant jų nepalankų nusiteikimą mūsų veiksnių atžvilgiu, 
bet kas labiausiai nustebina, tai LB-nės oficiozo redak
torius, kuris rado reikalą spausdinti tokį S.A.G. rašinį. 
Pagaliau paaiškėjo, kodėl jis buvo atspausdintas. Ogi 
kerštas daktarui, kam jis apsilankė Lietuvių Tautiniuose 
namuose pasveikinti “reorgų” suvažiavimą. Savo sveiki
nimo kalboje, būk, jis pareiškęs, kad reikia budėti, nes 
norima LB-nę padalyti visų bendruomene ir į ją įjungti 
net komunistus ir okupuofes valdžios tarnus.

"Jei LB-nės oficiozo redaktoriui pranešė tokią “žinią”,

(Tęsinys) - ;

Priminiau lifidną,.
Klaipėdos n įstojimo, -f aktą j kad 
jis neišd'iltų■ lietuviškos at- 
mįrities, benTkol da-r 'yjatgyvų' 
to fakto liūdiphikų..

Labai veiki ūs Los Angeles, ke- 
tuviai . rę^uj&konai -turi save 
atstovus -pačioje vyjnauaojė- 
Kalifornijos., respublikonų in
stitucijoj e — centro' komitete, 
kurio nare yra lietuvių- ir' tauti
nių grupių Kalifornijos respu
blikonų) komitėtų pirmininkė 
Liucija Mažeikienė. Jos dėka 
buvo gautas naujojo Kaliforni
jos gubernatoriaus George Deuk- 
mejian..sveikinimas Los Angelės 
lietuviams minint Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 65

ąiidįą, •;' į

■ \ L ' -" ’L' / ' “ ' "1

1 . % i -

\Uš TOLO
metų sukakti, š.' m. vasari&mėų.; 
Wįd? '

(3 -šis-Los Ąngele§ (tubIgj 
Kalifornijos)' lietuvių rėspų.bli- 

' įoųų. vienetai {klubas) sąve; mė_. 
Tirų -susirįĮ^iųją;. šaulcia'-baIan-;

men , ID-
t Akeles’ yių. „Ta^tSniuosej
ri^vięčiąma be tik nąĄąL^ b®^ jr, 
s jų svečiai; ;Pq ■diepotyakkės.jeL 
vizijos .ksiųišijos- rinkitiėų bus 
kavutė pabendravimas.

šiuo, mėto Valdybą sudaro: 
pirminirikė —?, Liucį j a -Mažeikie- 

~nė, yioepirminihkai — Albinas 
Markevičius ir inž. Vytautas Vi
dugiris, sekretorė — Elena Vidu- 
girienė, iždininkas — Simas 
Kvečas.

Lietuviai —. seni Cicero 
gyventojai

9 -r ' ’

Ryšium su artėjančiais Čika

goj nėra rtnkimftlf, jju kiek 
anksčiau, s. m. vasario mėn. 7 d. 
laidoje, virš keturių milijonų ti
ražo poliškos žuinaląs “Time” 
į*idė» Q ilgoką — per visą pus
lapį — strąipsn| pavadintą “Jim 
Liow Hyes oū in Cicero’.’ Straip
snyje kalbamą apįę baltųjų >r 
juodųjų gyventojų santykius ar
ba jų. galimybes Cicero (Čika
gos priemiestyje). Nurodoma į 
baltųjų nenorą įsile.sti naujus 
juoduosius gyyehtojus. Paant
raštėje sakoma, kad “The Jus
tice Department sues to end old- 
fashioned racism” (Teisingumo 
departamentas skundžia, kad pa
dalius galą senos mados rasiz
mui) .

Kalbant apie pirmųjų imigran
tų atvykimą iš Rytų Europos, sa
koma, kad Cicero namai buvo 
pastatyti tarp 1910 ir 1940 me
rų, kai tie imigramai čia sugužė
jo užimti fabrikų darbus, šian
dien tje Cicero geltonų plytų 
namėi, esą, priklauso “thrifty” 
lenkų, čekų, lietuvių ir jugos
lavų taupiems (ar skūpiems -- 
“thrifty”) vaikams bei vaikai
čiams.

Jūratė Nausėdaitė 
scenoje i? įihne

Mūsų lietuviškoji žvaigždė 
Amerikos publikoje Jūratė Nau- 
sė4aitė —?■ Ann Jillian kovo mėn. 
11 d. išpildė programą su Joel 
Grey Los Rogeles muzikos cent
ro Dorothy Chandles vardo pa
viljone (bilietai po 25 ir 5Q do
lerių), o kovo mėn. 19 d. vakare 
jų matėme televizijoje muziki
nėje- komedijoje “Stars in the 
rast lane” su Dick Van Dyke ir 
Scot Bąio ir kt.

— Kongreso komitetas klau- 
sinė^ ne H.į)iinkai globoti 
.įstaigų tvarkiusį John Hernan
dez,bet ir kitus pareigūnus.

— Didelė Aplinkai globoti 
įstaigos tarnautojų dauguma la
bai patenkinta, kad įstaigos 
priešakiu bus pastatytas atsa
kingas žmogus, reikalaująs vyk
dyti nutarimus. • - . <

— Sovietą valdžia ateinan
čiais metais planuoja užsakyti 
tokį patį javų kiekį, kokį užsa
kė praeitais metais.

— Antradienį CĮeve.Iando sri
tyje iškrito daug sniego, o Ro
chester, N.Y., apylinkėje iškrito 
daug ledų.

tai pranešėjąs buvęs provokatorius. Jei jau minėtasai 
S.A.G. naudojasi provokatorių pranešimais, tai parodo,
kiek jam yra svarbu objektyvi žinia. Šitokia pastaba ne
būtų reikalinga, jei straipsnio rašėjas būtų, suminėjęs 
korespondento vardą. Jei vengiama tai pateikti, tada už 
tokią provokaciją atsakomybė krinta ant rašėjo ir LB-nės 
oficiozo redaktoriaus.

A. Svitoms

— Pranešama, kad nauja Ra
miojo vandenyno audra artėja
prie Kalifornijos pakraščių.

— Jane Byrne kreipėsi į teis
mą, kad jai palengvintų kand - 
datuoti majorės pareigoms.

’’IRKtTč JAV TAUPYMO BONUS

UH.XKih.AS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Bet Lichtenšteinas vertino tiktai Zavišos 
nuomonę, nes pastarasis buvo pagarsėjęs ir karo 
žygiuose, ir riterių papročių žinojimu, ir nepa
prastu griežtumu juos vykdant. Kebliausiose by
lose, liečiančiose riterių garbės reikalus, buvo 
kreipiamasi į jį, kartais net iš labai tolimų kraš
tų. ir niekas nedrįso priešintis ne tik dėl to, kad 
dvikovoje jis buvo nenugalimas, bet ir dėl to, kad 
jis buvo laikomas “garbės veidrodžiu”. Jo tartas 
v:enas pagyrimo ar papeikimo žodis greitai pa
sklisdavo lenkų, vengrų, čekų ir vokiečių riterių 
tarpe ir suteikdavo riteriui arba garbės aureolę, 
arba gėdos dėmę.

Prie jo tad prisiartino ir Lichtenšteinas ir, 
tarytum norėdamas pasiteisinti dėl savo užsispy
rimo, tarė:

— Tik pats Didysis magistras kartu su kapi
tula galėtų jo pasigailėti, bet aš — negaliu...

— Jūsų magistras negali kištis į mūsų įsta
tymus; sa' j malonę čia gali paiodyti ne jis, bet 
mūsų karalius, — atsakė Zaviša. \

— .iŠ. kaip paaiuntinys, privalėjau reikalauti 
bausmės.

— Anksčia" buvai riteris, kaip pasiuntinys, 
I ientenšteinai.

— Argi aš negarbingai elgiuosi?
— Pažįsti mūsų riterių įstatymus ir žinai, kad 

du žvėrys yra riteriams pavyzdžiai: liūtas ir avi
nėlis. Kurį gi tu šiuo atveju pasekei?

— Ne tu esi mano teisėjas...
— Klausei, ar nesi nusikaltęs savo garbei, to

dėl aš ir atsakiau taip, kaip galvojau.
— Blogai man atsakei: šito aš negaliu su-' 

virškinti.
— Tavasis, ne mano pyktis tave pasmaugs.
— Bet Dievas atsimins, kad labiau paisiau 

Ordino garbės, kaip savo garso...
— Jis teis mus visus.
Tolimesnę jų kalbą nutraukė kašteliono ir 

sekretoriaus pasirodymas. Nors risi jautė, kad 
sprendimas nebus palankus kaltinamajam, tačiau 
salėje įsiviešpatavo kurti tyla. Užėmęs vietą už 
stal<x kaštelionas paėmė į rankas kryžių ir liepė 
Zbyškai atsiklaupti, o sekretorius pradėjo loty
niškai skaityti sprendimą,-kurio nei Zbyška, nei 
kiti riteriai nesuprato, tačiau visi jautė, kad tai 
yra mirties sprendimas. Pabaigus skaityti, Zbyš
ka mušėsi į krūtinę, kartodamas: “Dieve, pasigai
lėk manęs, nusidėjėlio”. Paskui staiga pakilo ir 
puolė į. Mackos glėbį, o Macka pradėjo bučiuoti 
jo galvą ir aįeis.

Tos pat dienos vakarą trimitų gardams aidint, 
kiekviename aikštės kampe karaliaus šauklys 
pranešė visiems riteriams, svečiams ir miesčio- 
nims. kad kašteliono sprendimu bajoras Zbyška 

iš Bogdanieco yra nuteistas mirties bausme, nu
kertant galvą.

Tačiau Mackai pavyko išprašyti, kad spren
dimas nebūtų tučtuojau vykdorpas, nes' to. meto 
papročiais nuteistajam žmogui buvo - duodama 
laiko atsisveikinti su šeimos nariais if susitai
kyti su Dievu. Net ir pats Lichtenšteinas nerei

kalavo, kad sprendimas būtų tuojau vykdomas, 
nes suprato, kad įžeista Ordino garbė buvo at
statyta. Be to, jis jautė, kad yra nepatogu įžeisti 
galingą karalių, pas kurį buvo pasiųstas ne tiek 
krikštynose dalyvauti, kiek derėtis dėl Pobrynės 
žemių. Bet šitokiam jo sprendimui susidaryti la
biausiai padėjo visų susirūpinimas karalienės 
sveikata. Krokuvos vyskupas pat |r jgirdėti ne
norėjo apie sprendimo vykdymą prie! didžiojo 
laukimo rezultatą, nes žinojo^ kad egrekūcijos 
nebus galima nuo karalienės nuslėpti^ gandas 
apie mirties bausmę galėjo ją smarkiai sukrėsti. 
Tbkiu būdu iki sprendimas bus Įvykdytas,'Zbyš
kai pasiliko dar daug laiko, galbūt j£bt ir kele
tas mėnesių, susitvarkyti savo reikalus ir- atsi
sveikinti su artimaisiais.'

| Macka jį lankė kasdien ir guodė, kaip mokė

jo. Jie graudžiai kalbėdavosi apie neišveęgiAmą
Zbyškos mirtį ir dar graudžiau — kad jū giminė 
galinti išnykti. ’

— Nieko nebus kitaip, turite susirasti žmoną, 
— tarė kartą Zbyška.

— Man gėriau patiktų įsūnyti kokį giminaitį, 
kad ir toKnią, — atsakė susigraudinęs Macka. — 
Kur man Apie*moteris galvoti, kai tau turi galvą 
uukirstii. Padaliau, jei^būtinai tektų kurią nors 
vesti; nevesiu, ko! pasiųsiu Lichtenšteinui šauki
mą į riterišką dvikovą ir kol savo keršto neįvyk- 
dysiu. Jau tu dėl to nebijok...

j ' — Tegu pievas jums atlygina, nors tuo galiu 
guostis? Žinojau, kad jam nedovanosite. Bet kaip 
tai ^vykdysite?

— Įvykdžius jam savo uždavinius, bus arba 
karas arba taika — supranti? Jei bus karas, iš
siųsiu jam šaukimą, kad prieš kautynes s^otų su 
manįiii | dvikovų.

— Ant sumindytos žemės?'
. / —r JTaip, ant sumindytos žemės, raitas arba 

pęąčitis, bet tik iki mirties, o ne iki nelaisvės. 
0 Jei bus talka, nuvyksiu f Malburgą ir ietimi 
trenksiu į pilies vartus, q trimitininkui įsakysiu 
tritnituoti. kad jį mirtin šaukiu; Jau jis man ne
pasislėps.

♦ Žinomų, pępasislėps. Ir tokią pirtį jam už- 
kui’site, kad ir pats norėčiau ją pamatyti.

(Bus daužau)

. PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS“
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FILMUI

VAKARŲ VĖJAI
modeliuos poezijos puslapių. Karna $5. Minkšti 

viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigui? 
tokiu adresu;t?

i
*

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

WftSTchetrer Community Klimka* 
x Medicinai direktoriui

1936 S. Mdiihomn Rd^ WoitchesTor, I1L 
Valandos, s—y d^rou dieooixuB 

u* tas antrą sestadieių t$—3 ▼<! 

T«L; 562-2727 arba 562-272b

. m.’ <

bliSlKlNndlVlV

AujicauB, 1739 S- Halsiea SL, Chicago, IL 6U6UB Funeral Home and Cremation Service
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TEL 233-4553 
Service 455-4504, Page 06054

DR A. B. GLEVECKAb 
GYDlTOJAS IK CHIRURGAS 

i^SClALYBB: AKIŲ LIGOS 

1902 West l03ra Strsei

Y SlftUdOA pa £81 ^i^Ujį r imĄ

Lietuviu Žagarės klubo, metinis na- 
rip susirinKimas įvyks sekmadienį, 
kovo 27 <L, 1 vai. pop.et, Aneles Ko- 
jaK saieje, 4ąpu fc. launan Avė. Narvai 
Kviečiamų dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarei. Bus ir vaišes.

Rožė Didzgalvis, rast.

PASAKAITĖ

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SVEIKI 
NIMAS VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA

‘i

t
DR. FRANK PLECKAS

OPTOMETRIST AS

KALBA lietuviškai 
24H W. 71st St TaL 737-5149 

rikrma gina Pritaikri ikijaiug 

ir ‘contact leaser",

*
I
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or. juEONAS SElBUTlh 
INKSTŲ, PŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 

valanda*; utnd. 1—6 popiet.

Ofwc telefonas; 776-2886,

Kristaus prisikėlimo švenčių 
proga sveikiname visus Krikščio
niškosios Demokratijos šeimos 
narius, draugus ir visus geros 
valios lietuvius.. Kaip prieš du 
tūkstančius metų kančios Gol
gota buvo apvainikuota prisikė
limu, tąip ir mūsų visų bendra, 
besąlyginė ir nesvyruojapti ko
va baigsis lietuvių tautos trium
fu — laisvą ir nepriklausoma 
Lietuva. Mūsų visų kovos ir 
ryžtai, “be ryto naktis” kaip 
sako Maironis, jau pradeda ro
dyti kai kurių prošvaisčių. Eu
ropos tautų dėmesys pavergtom 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai, Jung 
tinų Amerikos Valstybių Senato 
ir Atstovų rūmų rezoliucicjos 
Vasario 16 proga, Australijos

Gera pasakoj kartais paklysti 
Ir pabūt karalaite tava — 
Vienam žvilgsny pasauliai

[pražysta, 
Vienam žody — pasaulių diena.
Tu, kaip vėjas, kaip pasaka

[laisvas, 
Aš, kaip žiedas, gauna įr trapi,— 
Tik pažvelgsi, ir švysteli gaisras, 
Tik paliesi, ir dega ugnis.
Jau nebaisios nei vėtros, nei

[šalnos, 
Vienai man per naktis ir dienas 
Aš norėsiu — tu perkopsi kalnus, 
Tu prašysi — nuplauksiu marias.
Iš likimo rūstaus ir nemielo 
Mes nuaudėm šią pasaką sau— 
Tu čypsais — aš matau, mano

[mielas, Parlamento vieningas ęasisaky- 
Bet ir aš dėl to šiandien šypsaus. mas už iškėlimą Pabaltijo lais- i

I

I 
i

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

J o025 CENTRAL AVĖ

St Petersburg, Fla. 337 i t
TeL (813) 321-4206

£
i'

r 

s 
i

n-1

I

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

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Juk rytoj gali laimė nuvysti, 
Kaip nuvys pasakėlė baigta, 
O šiandien leisk mintims

[pasiklysti
Ir pabūt karalaite tava...

lę instituciją kalbančią paverg
tos tautos vardu ir turinčią tau
tos mandatą ir pasitikėjimą.
Remkime Amerikos Lietuvių 

Tarybą, kurios nuopelnai Lie
tuvai yra milžiniški. Jos ilgų 
metų darbai ir šiandien pasirodo 
naujais laimėjimais. Nemėgin- 
Kim jų nei mažinti, nei savintis.

Lietuvybės išlaikymui ir lie
tuviškosios kultūros puoselėji
mui tuflim sukūrę Lietuvių 
Bendruomenę. Čia vėl darbų jū
ra, o laukai apleisti, išmarginti 
plyšiais ir kreivomis vagomis.

Vargan patekusiems turime 
Bendrą Amerikos Lietuvių Fon
dą (BOLFą), kurio reikšmė ne
sumažėjus ir uždaviniai nepasi- 
oąigę ir šiandien.

Nemūškįnf w neiriarinkim vie
ni antrų, bet ieškokim kelių, ve 
dahčių į susiklausymą ir vieniu.

I tf-o irnxro iricnco >—o— 
se už .pavergtos Lietuvos Velykų

luotą. Ir dėl to jau ne tinklais 
įrauksime naujas jėgas, bet tik 
po vieną, kaip meškeriotojai po 
vieną žuvelę. Didelė ir pragaiš- 
Jnga būtų klaida, jei pasitenkin- 
iumėm tik išlaikyti savo senus 
kovotojus ir veikėjus. Ne tik 
.auta, bet ir organizacija be prie
auglio miršta. Nesirūpindami 
tuo prieaugliu tapsime moritu- 
ri, marinatu. Pirmoj eilėj rei- 
Kia jaunimą sustiprinti. Jo ne
turėsim, mūsų vietos pasiliks 
tuščios.

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

i
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I I

• Sriuba mėsą seka.

KNOW YOUR HEART

ve apsisprendimo klausimo Jung 
tinėse Tautose, pasaulio spaudos 
pasisakymai ir pagaliau pačios | gą kovą visose gyvenimo srity- 
Sovietinės Rusijos bėdos — tai 
tarsi yra tie pirmutiniai rytme
čio aušros spinduliai,, pranašau-.
ją Velykų rytą.

Kitų dėmesys mums, tesustip
riną mūsų pasiryžimus, jteuž- 
dega mus tvirtesniems žygiams

*1

Telef. 476-2345
I

Toliau, reikalinga traukti į 
savo še^mą ne tik inteligentus, 
oet ir ūkininkus, amatininkus 
.r darbininkus. Mano liūdnos 
-.cminues sukakties proga svei- 
xvinot mane ssaitiingai. ir nuo- 
^»i ožiai. Labai už tai Jums dė- 
.,Oju. Bet geriausia ir malomau- 

man butų dovana — krikščio- 
-,xų demokratų gyvas, platus ir 
aasus darbas. Musų uždaviniai 
.adai dideli ir atsakingi: ir Lie- « 
-ovos laisvinamas ir lietuvybės į 
oeibėjimas iš svetimų įtakų, ir ! 
-uų išsineštų iš tėvų žemelės ; 
.obių ne tik saugojimas, bet ir j 
.minimas ir savo idėjų populia- i 

t mimas ir t. t. |
Tai ne pavienių žmonių dar- t 

oas, bet galingų, judrių, gerai I 
organizuotų ir sudrausmintų | 
organizacijų. Jų tarpe mes tu
rim pirmauti. Broliai, neleiskit 
man nueiti į kapus su įsitikini
mu, kad esu paskutinysis mogi- 
aanas ir kad su manim kartu 
.engia ir mūsų idėjos, ir mūsų 
^m-si praeitis, ir musų istorinės 
.eikšmės nudirbti ir Lietuvai ir 
bažnyčiai darbai. Tikėkit, kad 
iž tai ne aš būsiu atsakingas, bet 
je, kuiie po manęs pilni jėgų ir 
energijos pasilieka šiame pasau
lyje.

Jus mylįs
kun. Mykolas Krupatučius

1955.X.31.
Kaip iš metų skaitlinės maty- ] 

šis kreip.ma.MS į lietuvius
Krikščionis demokratus buvo ra
šytas 1S55 metais. Mintys, ak
centuojamos šiame laiške, tinka 
ir šių metų suvažiavimui, kuris 
įvyks gegužės mėn. 28-29 die
nomis Čikagoje. Visi renkimės 
suvažiavime dalyvauti.

(LKDS Biuletenis)

. TĖVAS m SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSKrikščionims Demokratams

■ Mieli - bičiuliai, bendradarbia. 
J ir idėjos draugai,

.Siunčiu Jums naujų informa- 
. , . _ . , . T-l CUU- Ta proga nuoširdžiai sveiir darbams. Tunm. sukuręriLifc-i , . ? T- . . .— -, .. . ,. ■ j; .v I Kinu Jus ir linkiu geros sėkmėsrurmr vm/x. i-rlifiriiTrcrrW io ■

Jūsų asmens gyvenime ir ypač 
Krikščionių demokratų-sąjungos 
darbuose. Apsčiai laiko praėjo, 
Kai atsidūrėte aname krašte. Rei 
nėjo aps.prasti ir. su klimatu, ii 
su gyvenamu miestu, ir su dar
bo sąlygomis. Per tiek laiko vi
sa tai pasiekta, žinau, kad be 
paskubos rengėtės ir į organi
zacijos darbą: galandot kardus, 
sveitėt pentinus, tvarkėt unifor
mas. Tas parengiamas darbas 
mip pat atliktas. Išmušė, kad ir 
su pavėlavimu, žygio valanda. 
Tad į darbą, į darbą, kaip Die
vas įsakė.

Sukruskit taip, kad visa mūsų 
visuomenė pradėtų garsiai apie 
Jūsų žygius kalbėti, kaip buvo 
Lietuvoje. Jums energingai ir 
pasišventusiai padedant buvo su
kurta galingoji Kritkščioniškoji 
Demokratija. Ją reikia ir toliau 
tokią išlaikyti. Gerokai pavė-

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
fd

aituvos vadavimo ir lietuvybės iš
laikymo puikias institucijas. Vi
soms joms skirti dideli uždavi
niai, kuriems įvykdyti reikalin-J 
ga herojiškų pastangų ir pasi-l 
aukojimo.

Tie visi uždaviniai yra labai 
svarbūs, nežiūrint ar jie atlieka
mi lietuviškoj mokykloj, Euro
pos Parlamente, Jungtinių Ame
rikos Valstybių Kongrese, para
pijose, senelių namuose, 
rinkimuose, lietuvių 
šventėse, minėjimuose 
liau šeimose.

Siekdami pavergtai 
laisvės, nemėgilikim savintis ar 
pamėgdžioti kitų darbus. Rem
kime Vyriausiąjį Lietuvos Išlais- 
vinimi Komitetą, kaip vientinte-

VANCE FUNERAL HOME

!

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

i
Aikštes automobiliams pastatytiLietuvai u

SOPHIE BARČUS
K

I
KADUO 4EIMOS VALANDOJ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

susi- 
diencse, 

ir paga-

Ved»|a — Aldona Daukw 
TaW.: 778-1544

šeštadieniai* ir aekmaliaaial* 
nuo 8:30 iki 9JO raL ryta 
Stoties WOPA - 1490 AM 

tranai i uo j a mot ii mūšy afudija* 
Marquotfo Parka.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HI 60650 

TeL: 652-5245
fPJJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:Apdrausta* parkrauatyma* 
ii Įvairiu Mstuny.

ANTANAS VILIMAI 
•i. 176-1 M2 arba 37649* 

♦ —__________

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

/

I

tadienio 8:30 vaL vakarą 
Visos laido* ii WCEV stoties.

banga 1400 AM.
St Petersburg, FU, 12:30 vaL pp 
ii WTIS stotie*, U10 AM banga

3048 W. 71*t Stre*

CkicaRo, Dlinoa 60629
Triet 773-5374

šiuo pranešame Lūdną žinią, kad š.m. kovo mėn. 11 d. 
Hot Springs, Arkansas, mirė mūsų mylimas vyras, tėvas, 
brolis ir dėdė

Naujienos, Chicago. 8, IK Friday. March 25. 1983
Read label and follow

^KRAUSTYMAI

M O y i M G 
-aidimai —• Pilna apdraia* 

tEMA KAINA 
rūmam Master Chara 

ir VlHA kortele*.
e SERKNAS. TeL 925-8OA

7159 So. MAPLEWOOD AVI
CHICAGO, IL UMM

“Lietuvos Aidai’
<AZ» BRAZ.DIIONYTI

HEART. FUND;

HHPY0URHEART

HELP

i

S3

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight

Ex-Lax hdpx restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it weight 
You'll like the relief m the mom in
ChtKrolafed or pills, Ex-Lax is 

' “The Overnight Wonder’ [< 
‘ŽS

Med. dr. PETRAS KAZLAS
(KAZLAUSKAS),

gimęs 1903 m. Rudaminos parapijoj, Seinų apskrityje.
Po kilnių lietuviškų religinių apeigų bažnyčioje ir lai

dotuvių įstaigoje, kovo 13 dieną iš Hot Springs miesto ve
lionio kūnas buvo pervežtas j Putnam, Connecticut, kur 
kovo 15 dieną su iškilmingomis Šv. Mišių apeigomis buvo 
palaidotas Nekalto prasidėjimo, Seserų-Vicnųolyso kapuose.

? ■. Ūko nuliūdę: "žmona Zina, sūnus Juozas,
broliai Albinas. Bronius, Stasys, Vladas, 

;. ‘ Leonbs «r seserys -- Petronė ir Saliomėja
' * su šeimomis.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-100 3



ty 13fU7X78, arba namų telefonu , 
325-1 161. Ji tikrai nuoširdžiai 
jums padės. (Pr.)

— Paskaita ap> gintarą su 
skaidrėmis ir gintaro pavyz
džiais. Kviečiame visus atsilan
kyti į sį renginį su vaišėmis, šį 
sekmadienį, kovo 27 d., 2 vai. 
pop'el, j Ashlaun Baptist baž 
nyčios salę. 3(‘.17 W. 83rd St. - 
83-ėia ir Southwest Highway. 
Rengia Lietuvių Koplyčia. (Pr.)

— (R) LB Brighton Parko 
apylinkės visuot'.nis-metinis su- 
sirinkinus šaukiamas 1983 m. 
k no 27 d. (sekmadienį) 2 vai. 
po pietų, Vyčių salėje, 2155 \V.

prijaučiantieji maloniai kviečia
mi atsilankyt'. Po susirinkimo 
draugiškas pasikalbėjimas prie 
kavutės.

Kviečia Apylinkės valdyba, j

KAMINSKO, išpildys 8 kūrinius, 
pianinu palydint pianistei > 1- 
JOLEI KUPSTAITEI. ALDONA . 
BUTINAITĖ giedos duetą su 
BRONE VARI AKOJ IENE ir AL
BERTU PAULIKAIČIU.

— Solistė Roma Mastienė ak
tyviai įsijungė į Šimaitis Realty 
įstaigos bendradarbių eiles.

i Ji gauna daug paklausimų 
vieno buto, dviejų butų, pusant
ro aukšto ir apartamentinių na
mų lietuviu apgyventose vieto
vėse.

Kurie galvojate šiais metais
pirkti ar parduoti, kreipkitės į5 vai. Tėviškės parapijos choraš, 
Romą Mastienę — Šimaitis Real-vadovaujamas MUZ. ARŪNO

TRADICINIS GIES
MIŲ VAKARAS

Tėviškės parapijos choras jau 
virš 30 metų rengia Giesmių va
karus Verbų sekmadieniais Tė
viškės parapijos bažnyčioj, 6641 
S. Troy, Chicago, Illinois. At
einantį sekmadienį, kovo 27 d.,

PROF. DR. RAMINTA LAMP-' 
SATYTŪ-KOLLARS su jos p>' 
lydą, koncertavusi mėnesį Ame-1 
rikoje, atsisveikins su Čikaga J 
įsijungiant į šį Giesmių vakarą: i 
i)OC. MICHAEL KOLLARS, 
smuiku. VILIJA MOZŪRAITY-1 
TR alto solo, CHRISTIANE | 
HELLMANN fleita, NICOLA i 
riGGELER mezzo-sopranu, pa
lydint grupės vadovei RAMIN
TAI fortepijonu.

— Madų parodą ruošia LIE
TUVIŲ MONTESSORI Draugija; 
balandžio 10 d., 3 vai. p.p., Jau-; 
nimo Centro kavinėje. Rūbai iš 
gerų krautuvių taikomi visoms 
moterims. K vi čisme visus da- I 
lyvauti, smagioj aplinkoj pasi-•

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £

' MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KAZANAL'SKAS, Prezidentą,

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

žemi — Pardovlmvl « « Nonul, itmi — f
BEAL EST4TB FOR SALE 9 REAL ĮSTATE FOR SALI

viešėti. Bilietų kaina $7; Rezor- Kiek 
vaeijoms skambinti 476-3586.

•- ■ (Pr.)

4

Kovo 26 dieną, šeštadienį, Jaunimo Centre šauktas mitingas 
dėl techniškų kliūčių neįvyks, bet užtat prašome visus šių metų 
BALANDŽIO MĖN. 12 DIENĄ balsuoti už

MAYOR OF CHICAGO
pareigoms, nes Chicagos gerovei reikalinga

♦ MIESTE TVARKA
• ❖ PATYRĘS ADMINISTRATORIUS

♦ AUKŠTA NUOSAVYBIŲ VERTĖ
♦ ŽMONIŲ SAUGUMAS
♦ SUSTABDYTI APYLINKIŲ GRIOVIMĄ.

Nepartizanhiis komitetas Bernard Eptonui išrinkti Chicagos ■ 
miesto mero pareigoms:

ALPHONSE WELLS 
ALDONA DAUKUS 
STASĖ SENIENAS 
ALGERD BRAZIS 
FRANK W0IDAT 
ALBERT J. AUKERS 
ROY BELLAVIA 
WENDELL BARCLAY

ANTHONY J. RUDIS 
JONAS TALANDIS 
ZIGMAS MIKUŽIS 
JOSEPH SKEIVYS 
GROŽVYDAS LAZAUSKAS 
JONAS STONKUS 
KAROLIS MlLKOV.YlTIS 
STASYS VANAGŪNAS

R. I.B-NĖ PAGERBS 
ŠIMTININKUS

I.Šk’lmingą šimtininkų pager
bimo vakarienę rengia JAV 
R. Liet. B-nės Taryba ir Centro 

; valdyba š.m. balandžio mėn. 9 d. 
į 7 vai. vak.. Vyčių salėje, esan
čioje 2155 W. 17th Avė., Chica- 
į gb, Illinois.

Iškilmingos' vakarienės pro- 
; gramą: atidarymas ir garbės 
| ženklelių įteikimas, meninė da- 
į lis, kurią atliks solistė Aldona 
• Buntinaitė, šalta ir šilta vaka- 
: rienė ir kiti įvairumai, šokiams. 
Į gros Gintaro orkestras. Dalvva- I . w
j vimas — auka 10 dol. asmeniui. 
Į Iškūmingoš vakarienės metu 
Į dar bus galima įteikti savo auką 
ir tuo padidinti šimtininkų są
rašą. Visa visuomenė, o labiau
siai R. L’.et. B-nės nariai ir pri

jaučiantieji maloniai kviečiami 
šiame nepaprastame parengime 
gausiai dalyvauti.

Norintieji parengime dalyvaų-, - - ---
> ti, liet dar neturintieji bilietų, 
j prašomi skambinti šiais telefo
nais: 434-4645, 4ŠI-3713, 863- 
5135, 523-0148 ir 1 (219) 365- 

Į4184 (Ind.). JfŲ T
Rengimo komitetas (Pr.)

ykių perkūnas trenkda
vo į ąžuolą, bet nuversti jo nie
kaip neĮstenkdavo.

| Daug seniau, ne tik dzūkuose, O 7 7
' bet ir visoje Lietuvoje, ąžuolai 
skaitėsi dievų buveinė ir iš jo 
lapų šlamėjimo krivaičiai bandy
davo atspėti aukštybių valią.! KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
Aplink didesnius ąžuolus susi-j GERIAU SKOLĄ.
rinkę seniūnai ir šeimų galvom 5 įr 4 medinis Brighton Parke, arti 
aptardavo savo bendrus reika-1 mokyklų. Mažas Įmokėjimas. Savinin- 
, 1 ko paskola.
iUS.

Po tais medžiais bandydavo —2 po 5 kambarius. Centri-.. x. Inis šildymas, atskiras kiekvienampaslėpti pavojaus metil visokias DUfuje 2 auto gar. Aliumininiai lan- 
brangenybes, nes buvo manoma, ■ gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash-

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ’RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

1,1 ■ —»>
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimu.

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

4514 S. Talman Ava, 
TeL 927-3559

jog magiška ąžuolų galia apsau
gos tuos turtus nuo svetimų plė
šiku, v .

_ - :
Prieš šimtą ir daugiau metų, J 

Vilniaus priemiestyje .Antakal
nyje, rusiška administracija bu
vo įsakiusi nukirsti seną, pla
čiai išsišakojusį ąžuolą; kuris 
stovėjęs senų laikų' šventovėje. 
Kai keliolika darbininkų su| 
piūklais ir. kirviais atėję kirsti! 
tą ąžuolą, tai subėgę minios žmo.i 
nių ir išvaikė tuos “ekzekuto- 
rius’’.

renaw.
ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel.: 436-7878

w- II

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775-

... v , Rūkyti karpiai (chubs), sturysTik vėliau, uz keliu me- . x J .t , . . ,t.\ ‘ I (sturgeon) ir upėtakiai (trout)nešiu, nakties metu -būrys bur. i

OR

Kodėl lietuviai laikė ąžuo
lą ypatingoje pagarboje

majestotiška išvaizda, jų stipru
mas ir atsilaikymas nuo audrų.

C 1982 Dorsey Laboratories. Division of 
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebraska 88501

— Jane Byrne negauna tokios 
biznierių paramos, kurią anks
čiau gaudavo.

• Mielaširdingas ir ant kūlio ■ 
pragyvens, godus — nė ant auk
so.

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

|8.00

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiiminirans.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl„ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ir 
susirūpinimą_____________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, aveliais Ir 
grožis. Kietais viršeliais ___ ______________

Minkštais viršeliais, tik______________

Dr, A. J. Goasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Galima taip pat nžaakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderi, prie nurodytos kainos pri

dedant SI peraiuntirno išlaidoms.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

. autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

’ Chicagos lietuvių istoriją
. .. (1869 — 1959 metai).

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

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

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

Pries keliasdešimt metu, Dau- 
gų valsčiuje, Dzūkijoje, buvo 
nedidelis ąžuolas, kurį vietiniai 
žmonės laikė didelėje pagarboje. 
Net ir tie, kurie buvo palinkę 
pasivogti medi arba išsinešti pa
laužtą šaką, aplenkdavo, ne tik 
tą ąžuolyną, bet if jam artimiau
sius plotus.

Dzūkus, nustebindavo ąžuolų Į

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 
6 to 8 & Saturday 4 to 7.

Inf. 743-7234

liokų .ir nuvertė tą.galiūną.
I klausimą, kodėl mūsų protė

viai šlovino ąžuolus, galima bū
tų atsakyti sekančiai: , ąžuolai 
simbolizavo mišką, kuris teik-! 
davo žmogui tiek visokių gėry7- J 
bių„ kaip, kurą žiemos metu,.- pa-1 
rūpindavo medžiagą namų staty-! 
bai-ir visokiems Įrankiams, o ne
tikėtai užpuolus priešams, pri
glausdavo aplinkinius gyvento
jus.

Ąžuolas kaipo miškų galiūnas, 
greičiau už kitus, atkreipė dė
kinga lietuvio žvilgsnį ir pagar- ’ IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių butas 
hnc -Lemo ’ Prie ’'O-tos ir Maplewood, suaugu-Dos jausmą. | siems. be gyvuliukų. >

------------------- | Skambinti 778-8623

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological-?

Tarot Card Readings 
$10

ELEON ORA JAKŠTAS
4104 S. Arcner Ave.

TeL 523-3685 (Pr.)

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

MISCELLANEOUS 
įvairus dalykai

bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI.- TeL 337-0263

Laikrodžiai Ir bnarenybfc 
Pardavimas Ir Taisymas 
U46 Wwt (9th SttMf 
Tai. R E public 7-1941

RENTING IN GENERAL 
Nuomas

FOR MLKGf REUcF 
1WSH0TBBGT0

ITW «•. HJLIZTKD IT., CHICAGO, DC IHH

Mike šileikio apsakymu knyga 
“Liucija* jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama ‘'Naujienose” ir pas 
autorių: 6720 So. Campbell 

Ave . Chicago. H 60629.

Siuntiniai į Lietuvą:
ir kitus kraštus 1 j 

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60631 T»L YĄ 7-5980

. .■■ ■■ ■ _____ —7

HOMEOWNERS POLICY

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’'- j 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis

Knyga su formomis gauna, 
ua Naujienų administracijoje. I

*

world on fire84.00

B

w. hwi st

- Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šešta d.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai. d.'
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street .

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
, Darbo valandos:

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

6606 S. Kedrie Ava.
Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “’NAUJIENOS"

§ — Naujlenea, Chicago, 8, DI. Friday, March 25, 1983


