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SOVIETŲ VALDŽIA IŠLEIDŽIA

. SIBIRO ŠEIMA IŠGYVENO AMERIKOS AMBASADOJE
■’ KETURIS METUS IR DEVYNIS MĖNESIUS

■T vMASKVA, Rusija. — Sovietų JAV ambasadą. Jos ryžosi nebe
grįžti į Sibirą, kol nesutvarkys 
visų kelionės reikalų į Ameriką. : 
Turėjo gauti Sovietų pasus už- j 
sienin važiuoti, vizą Amerikon ‘ 
ir reikalingus pinigus. Amerikos 
ambasados tarnautojai jiems 
aiškino, kad jie negali duoti vi
zos be Sovietų paso. Atvykusios 
šeimos žinojo, kad Sovietų val- 
dž:a- pasų jiems neduos. Jie bi
jojo. kad Sovietų policija jų ne
suimtų ir etapu nenuvarytų Į 
Černogorską. Jie suėjo į amba
sadą ir nutarė neišeiti, kol ne- ! 
sutvarkys išvažiavimui reika- i 
lingu dokumentų.

Amerikos ambasada leido 
jiems apsistoti ambasados rūsy
je. Visus sibiriečius maitino ir i 
rengė, kol jie sutiko grįžti į čer-! 
nogorską ir laukti leidimo išva-' 
žiuoti. Amerikiečiai suvedė sen
tikius su Sekminių šventę svar-

valdžia . antradienį išlydėjo iš 
Amerikos ambasados rūsio šešis 
sentikius, kurie ambasados rū
syje išgyveno keturis metus ir 
devynis mėnesius.

Sentikiai yra kilę iš Sibiro, 
černogorsk:o apylinkės. Jie ke
liais atvejais bandė išvažiuoti iš 
Sovietų Sąjungos, bet negauda
vo reikalingų, leidimų. Be to, iš
važiuoti iš Sovietų Sąjungos rei
kia • -užsienio val’utos. Sovietų 
Sąjungos vyriausybė kontroliuo
ja ^kiekvieną užsienio pinigą, 
bet ypatingą dėmesį Kremlius 
kreipia į dolerius. Sovietų rub
lis užsienyje neturi-jokios ver
tės. Jie neleidžia rubHo užsienin 
išvežti,-, o jeigu kas. išveža, tai 
negali jo atgal įvežti.. .

Amerikiečiams sukėlė 
daug rūpesčių

Beveik prieš' per 
į Maskvą- '* 
Chmylchaldvų 
Įėjo Sovietų?- 
pagal savo 
anksčiau' sentikiai važiuodavo į 
Kanadą, bei JAV" laisvai įsikurti 
ir gywntŲ.tai^iT?dąbar>šie šeri-, 
tikiai’ Tyžosį' prasiveržti įūAmę- 
riką?;: '/N“. %-'

Iš;^rhogdi:sko į -Mąskvą7 a tvy-. 
kusios šeimos pajėgė . pasiekti

metus-
vyko^aš^zrikų )f 
į šeimos.Jds nega- 
Sąjurtgoje gyventi 
■isitikinjmus. Kaip

iriausia laikančiais reformatais 
ir ryžosi išvežti iš. Sov. Sąjungos. *■ ■——■ , ~- įfi — "t —
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Over One Million Lithuanian 
In The United States

ALDERMANAI FRANK J. BRADY 
IR A. MAJERCZYK IŠRINKTI
BERNARDAS EPTONAS LAUKIA OFICIALAUS 

PRANEŠIMO APIE RINKIMŲ DAVINIUS

CHICAGO, Ill. — Chicagos 
miesto komisija riskimams pra
vesti trečiadienio ryte paskelbė, 
kad iki šio melo suskaičiuoti 
duomenys rodo, kąd demokra
tų partijos kanddatas Harold 
Washington gavo (v>6,727 bal
sus, respublikonų kandidatas 
Bernard Epton gavo 617,159 
balsus, o socialistų atstovas Ed 
Warren gavo 3,645- balsus.

Harold Washington gavo 
51,5% visų suskaičiuotų balsų, 
Bernard Eptonas gavo 48.2$ 
balsu, o Ed Warren gavo 0.3% 
paduotų balsų.

Iš viso yra 2,914 precinktų. 
Iki šio meto suskaičiuoti tiktai 
2,824 precinktų balsai. Dar lije- 
ka apie 80 precinktų nesuskai
čiuotu balsu. Tie balsai nebus 
suskaičiuoti be ateinančio aųf- 

.radienio. ’ . • '

tus mokesčius.
Washingtcnas prižadėjo už

miršti visa tai, kas prieš jį buvo 
pasakyta rinkiminės kampanijos 
metu. Jis visa lai užmirš ir nie
kad neprimins. Jis prašė 
vienmgai dirbti Chicagcs 
gyventojų gerovei.

Washirigtonas prašė

visus

Chicagos kom’sija nemano, 
kad nesuskaičiuotų precinktų 
balsai padarytų d.ideles pakaitas.
Vargu ar jie pakeis rinkijuiniųą.-;

deovo aerodromą, o iš ten lėk
tuvu nuyes^T:ernogorsku$,Js ten 
Soviet^-vrii^ę^.prisilai^^aji-ia! 
veikiančnĮ 'uaš^Jatų, 'išB^^į^V 

-"šeimas į A^enką?-: • :
Vaščenk'ų iF^imylėlialovų šei-; 

mos sutik6,.vaziuoti-į; černogors- ' 
-ką, kai Lidija Vašč6iko. pernai, 
tokiu būda išvažiavo į - Austriją • 
ir % į Izraelį. JAV ambasada už-j 
sakė vietas kelionei lėktuvu į 
Černogorską. ' . ' “ .

Chicaga antradienį savo meru išrinko Haroldą N 
Tai pirmas juodaodis Chicagos meras.

VALENSA SLAPTAI SUSITIKO 
SU SOLIDARUMO ATSTOVAIS

VIDAUS REIKALŲ MINTSTERIS TVIRTINA, KAD DABAR 
LENKIJOJ NĖRA SOLIDARUMO VEIKLOS

visus, 
kurie nori išsiaiškinti bet kurį 
Chicagos gyvenamo reikalą, už
eiti į savivaldybės būstinę, ku
rios durys bus visiems atdaros 
Jis -mielai visiems padės ir nu
rodys į ką kreiptis.

Washingtonas jau pirmadieni 
-paskelbė, kad trečiadienį jis 
Valgysiąs pusryčius kartu su B 
Ėplonu. Matyt, kad su Eptont 
jis nebuvo susitaręs dėl laiko 
todėl trečiadienio rytą paskelbė 
kad su juo kartu pietausiąs.

Lietuviams malonu patirti 
kad Marquette Parko aldermam 
perrinktas Frank J. Brady. Ji; 
gavo 900 balsų daugiau, negi 
suręspublikonėjęs Brądy prie 
sas.

Lietuviai džiaugiasi, kad buv; 
perrinktas ir 12 to wardo alder 
manas Aloysius Majerczyk. Ji 

■ gavo 2,000 balsų daugiau negi 
susenėjęs Svvinarskis.

rezultatus. Todėl komisija skel
bia Harold Washington^ iš
rinktu.

% JTarold Washington ■; tuojau 
padėkojo -savo precinkįo ‘haĮsųų 
^tojams, atūlavusiems sayo;.Ml- 
sus jam. Jis prižadėję; jų.nę- 
apviltŲ.. . . š'

- Nemanykite-, kad išrinkote 
manediktai keturių mėtų teiįro- i 

’ nai<į-jĮCpareiškė H. Washington. ’ 
-4 AšUbūsiiL miesto meru i^‘- 

: žiiftusjaUbent'26 metų." U./pAV 
^eimardas Eptonas, patyręs, 

kad visus Chicagos prec’nktų 
balsus paėmė savo žinion Fede-1 
ralinis investigacijos biuras, ku
ris patikrins ir suskaičiuos visur 
balsus, iš savo centro buvo iš
ėjęs namo. Kai patyrė. kad.Chi- 

. cagos kom’sija paskelbė suskai
čiuotų 2,834 precinktų davinius, 
vėl grįžo į Palmer House didžią 
ją salę ir padarė pareiškimą. 
Kartu jSu juo į Palmer House at
ėjo jo žmona ir dvi dukterys.

Eptonas padėkojo visiems 
už jį badavusiems ir apgailesta
vo, kąd juodžių apgyventi pre- 
rinktai balsavo tikiai už Wash-1 
ingtoną. v

— Linkiu Washingtonui sėk
mės tvarkyti miesto finansus, — Į 
pareiškė Eptonas. Gal būt ta- i 
da jis išmoks skubiau mokėti i 
savo sąskaitas... ir jam paskir- j

ŽYDAS GINA PALESTI- 
NIEČIU REIKALUS

PARY’ŽIUS, Prancūzija.— Por
tugalijoje nušovus, daktarą įsa-, 
mą Sartavį," Socialistų Interna
cionale gynusį palestiniečių tei
ses ir siekusį taikos-su' Izraeliu, 
Paryžiaus žydai paskyrė žurna
listą Ilan Halevi ginti palesti
niečių teises. Jie priėjo įsitiki
nimo, kad Halevi, geriausiai gali 
ginti paleslinieč’us. Halevi žino, 
kad jis gali būti nužudytas, 
kaij) buvo nužudytas Sartavi, 
bet jis ryžosi imtis šio darbo.

Ilan Ilalevi 1913 metais gimė 
Prancūzijoj. Abu jojo tėvai bu
vo žvdai. Tėvas buvo kilęs iš .Te- C.
meno, o motina gimusi Turki
joj, Istsinbule. Paryžiuje lei
džiama Liberation kartą Įdėjo 
rašinį, kuriame buvo išdėstyta, 
kad jo motina giminiuojasi su 
Italijos ir Sirijos kunigaikščiais. 
Žurnalistas Ilalevi yra Otomano 
imperijos atžala.

PREZ. REAGANO TAIKOS 
PLANAS GALIOJA

WASHINGTON, D.C. — Jo r 
idanijoos karalius ir Jasir Arą 
fatas pareiškė, kad prez. Reagri 
no planas" Libano ir Artimąjį 
Rytų taikai galioja. Tas plana 

.gaFoja, nes nėra plano, kuriu 
galėtum jį pakeisti, pareišk 
sekretorius George Shultz._

Iki šio meto Izraelis buv 
priešingas prez. Reagano pk 
nui, bet šiandien, kada Izraeli 
jau negaus užsakytų karo lėk 
tuvų. tai Izraelio vadai sutikt 
su p r. z. Reagano planu.

Sekretorius Shultz, kaibėdi 
mas su laikraštininka s, nėjd 
smulkmenas, neaiškino priežąj 
žiu. bet jis reika’avo pripažin 
orez. Reagano planą.

rankas ir kojas surakino, pave
žiojo apie Dancigą, o vėliau pa
leido.
Valensa
tikslams, 
taktikai.

VARŠUVA, Lenkija. — Lešek 
, Valensa, buvęs Solidarumo uni

jos pirmininkas, praeitą savait
galį slaptai susitiko su penkiais 
Solidarumo unijos veikėjais, 
dirbančiais pogrindyje.

i Vienas iš Valensos bendradar
bių antradienį pranešė užsienio 

į spaudos atstovams, kad L. Va- 
Bonoje vanduo pra(|ėio lensa tris dienas’,uvo.1susiUk«s 

su prieš vyriausybę veikiančiais 
. lenkais.

Užsienio laikraštininkai, pa- 
l tyrę apie Valensos susitikimą su 
slaptai veikiančiais Solidarumo 

( veikėjais, norėjo telefonu susi- 
j siekti su pačiu Valensa ir su juo 
‘ pasikalbėti; bet jo žmona Da- 
I milą atsisakė tai padaryti,‘kad 
vėliau nepak nklų savo vyrui.

Vidaus ministeris 
viską paneigia

■ Užsienio žurnalistai kreipėsi į Į 
: v’daus reikalų minister). Jerzy ' 
; Urban jiems atsakė, kad jokio 
; Solidarumo judėjimo Lenkijoje 
' nėra, todėl jokie legalūs ar ne- 
> legalūs atstovai negali tartis su 
Valensa.

B b to, jis prldė'o, kad Lešek Į 
Valensa dabartiniu metu nėra 
joks atsakingas jokio judėjimo 
ar organizacijos-pare'gūnas. Jis 
yra privatus asmuo. Jokiems 
pogrindžio atstovams nėra jo
kios prasmės kalbėti su Lešek

■ Valensa.
žurnalistai ministeriui paste

bėjo, kad Valensa su jais susi
liko ne lik šeštad enį, bet ir ‘ 
sekmadienį bei primadienį.

Anksčiau Valensa norėjo pa
sakyti kalbą prie Dancigo pa-

1 minklo, bet policija jį pasitiko,

.— Iš Lenki jos komunistų par
tijos nuo 1980 m. išstojo 779,000 
narių. Iš viso yra 365 milijono 
■lenkų, b komunistų partijai pri
klauso 2.4 milijono.

KALĖNDORfiLIS
Balandžio 14: Justinas, Vis

valdas,- Austėja, Ditižėlė, San- 
gaudas, Didutė. .

Saule teka 5:13, leidžiasi 6:30. semti prezidentūrą ir kitus vals-
Oiris vėsesnis, gali lyt t y bes pastatus.

Frank Brady buvo perrinktas keturių metų terminui 
'1 aldermanę pareigoms.
4 .

Žurnalistai patyrė, kad 
pritaria Solidarumo 
bet nepritaria vadų

Valensa nepritaria 
Solidarumo taktikai

Lešek

Valensa siekia tų pačių tiks 
lų. kurių siekia dabartiniai So-' 
lidarumo vadai, bet jis neprita- i 
ria vadų metodams ir būdams. 
Jis turįs savo taktiką ir jis ren- < 
giasi jos laikytis.

Solidarumo vadai sunkiai pra-1 
laimėjo praeitų metų lapkričio į 
10 dieną. Jie buvo suruošė di
delį streiką, bet tas streikas Į 
jiems pakenkė. Jie labai daug į 
pralaimėjo.

Valensa priminė, kad jis vie
nas pralaimėtą streiką laimėjo. 
Jis išklausė kalbų, kai streiko 
ruošėjai patarė streiko dar ne
pradėti, nes pralaimės. Tada jis, i 
kalbėtojui c;n:nl nuo estrados, i 
jam rėžė j ausį. Kai tas kalbė- • 
tojas nusirito, tai jis pradėjo į 
kalbėt’. Kalbėjo trumpai, bet ! 
streikas buvo oask.lb;as, darbi
ninkai streiką laimėjo, o Valen
sa ministeriui padiktavo saly- Į 
gas. Tada ir gimė Solidarumo 
judėjimas. Ta p gali ir dabar at-, 
sitikti. Gerai parinktu taiku ga
lima kariams padiktuoti sąlygas.

RIO DE ŽANEIRO, Brazilija. 
— šiame mieste atsirado grupė 
“teisėjų”, kurie be teismo žu
dydavo neklaužadas ir nusikal
tėlius. Jie gersi pažmo nusikal
tėlius, juos mokėdavo atrinkti, 
išveždavo už. miesto, nuveždavo 
į pašlaitę, nušaudavo ir pariš
davo žemyn. Vieną jie šovė, bet 
nenušovė. Kulkos jį suraižė, bet 
jis dar liko gyvas. Buvo suras
tas, nuvežtas į ligoninę ir turėjo 
progos papasakoti, kas jam at
siliko. kaip jį “teisėjai“ nuteisė 
ir nušovė.

Dabar Brazilijos teismas jau
— Ixmkijos komunistų parti- I patraukė teisman keturis Rio de 

jos Centro komitetas susirinks 
gegužės viduryje ir svarstys So- t 
lidarumo unijos reikalą.

— Trečiadienį aukso 
kainavo $ 118.

uncija

žaneiro policininkus, kuriems 
bus labai sunku aiškintis. Poli- 
c’ninkai turi daug w>pkio dar
bo, bet žmonių, kad i? nusikal
tėlių, šacdymas neįeina į jų pa
reigas. čia jau baisi sauvalė.

12-to wardo aldermanas A. 
Majerczyk perrinktas toms 

pačioms pareigoms.

us pskutini 
ramus. I’aski 
■sikiš > . Egipl

TEISMAS PATVIRTINO 
SADATO NUTARIMĄ

KAIRAS. Buvęs Egipto pr< 
z'dentas Anwar Sadal savo laik 
nutarė išsiųsti iš Fgipto kopt 
popiežių šenudą III jį.

Kopiu pop ež 
melu buvo labai 
biriu metu jis n< 
visuom ninį gyv
vyko į keptų vJ-nuolyną, esan 
netoli Aleksandrijos T rūpina 
vien savo reikalais. Bet anksčis 
keptai kartu su kitomis likyt 
nėmls sekotmis l ibai aštriai ki 
tikavo ne tiktai prez. S:dat 
bet r aukštus Egipto karius.

Tada prez. Sadatas, patyr 
ap:e kontu rvšias su Irano fan 
tikas, įsakė suimti visus kra 
to gyventojų kurstytojus. D 
bar kep ų popiežius norėtų bi 
rdnuis. bet teismas patvirtil 
prezid nto > Sadato nutarimą 
popiežius

I išvažiuot
luda III-asi
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KUR KELIAUJI
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• Du trečdaliu žmogaus svo
rio sudaro vanduo.

SU

|3RW
ir.ŽlItįtJĘfeii. /J

KTp būtų gera, jei Kristaus prisikėlimo varpų dūžiai mums 
prisikėlimo šventės prasmė, mū- turėtų priminti Kristų, kuris.

- • Idealai yra kaip žvaigždės; 
niekai! . nepasieks . jų ,'plifiėsti 
rahka; ?uos turi pažinai širdimi 
ir siela.

•■l-S’-.-F.

{Iš Lietuvos ji 
Arėjas

E
•J 
tt
M. K. Čiurlionis

atbudimą
lis riša su Kristaus, kartu ir vii-
< ~ *“

jam solidarumu Įt gpeilę parenk' 
tam- - gyvenimui. Velykų ryte'

— Reinas pakilo dvi pėdas 
aukščiau krantų ir' -gatves pa
vertė upeliais. Vokiečiai ,gatve 
nūs važinėja ne automobiliais, 
bet laiveliais. . -.

• Daug ką atsiminei yra 
geras ženklas, tačiau sugebėji
mas užmiršti nesmagumus yra 
didybės ženklas. ‘ '

• Knygos turi ypatingos ver
tės. Jos yra balsai gyvenusių 
prieš mus ir dėka joms, mes 
pnveldėjome praeities genkar- 
čių dvasinius turtus.

pi 1 b 1 A.tMllšLV cVviltCb pi dolllC, ląlfA— VLlKJLLA U-L 1X111 Ir 14 -LVLlOLip ALtllJ.. . M-r

sų gr^iatisįas mintis .bei viltis/kaip žmogus, atėjo į šį pasaulį P^ėž^tį. Dirvos 
paremtų veikariaiš darbuose, vei t sunaikinti blogą, egoizmą; beapy- . j
kloję ir gyyeM^?;^. gąmft)? ' kantą ir parodyti žn'bnijai fceū ,^?e ,tai°
atbudimą ki5kšcionl^aSs pasąitL| paskiram žmogui tikra gyveni- herezijos

eiti i atvirą konfliktą su savo 
u deklaravusia Kras-; 
L M pirmininkui,i 
iė bėrčlaue rizikinga.. 1

tas pasisakyti apie juos. Tą die- 
ęi nepriklausomai ir ną nieko neatsakė. Kada sasiti- 
fclyviu dalyvavimu ko Rombs gatvėse rvtojaus die-

pril 14. 1983.

' ir*

kauikas
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JŪROS SONATA FINALE

Prie Jelgavos miesto, šalia ke
lio, eina beržų alėja. Tai nėra 
paprasta alėja. Ji gali būti vie
nintelė pasaulyje. Tai — meilės 
alėja. Taip pal dar iu* visą las 
pavad nimas pasako, nes meilės 
a’ė'v ; , aiPyje yra ir daugiau.
Kai ^’ly: sfi. ic'kia išklairty'i 
v: u pinakojinio apie šią vietą

Nėra jeigavi čio. kurs neži
notų apie ,>ią alėją. Taip pat ži
no ir pavardes, kurios su la vie
ta s :riš les.

Tai yra Točas ir Švanderis. 
Dabar ant jų kapų stovi pa
minklai: vteno — obeliskas. k:- 
lo i
su gyvate sįilinkui. Obeliskas — 
viename alėjos gale, o urna — 
kitame. Abu paminklus ir jungia 
beržų alėja.'

Vienas iš šių žmonių turėjo 
savo žemės sklypą šioje vieloje

fsąs Jelgavos • miesto archy
vuose), Pelnas iš žemės ctūbda-' 
mas tam susituokusių dvejetui, 
kuris susituokia Naujų melų 
vidurnakty.

Šįmet buvę dvejetas susituo
kusių Naujų metų naktį, ir jie' 
gavę pusiau dovaną, paliktą pa-1 

j gal testamentą. Vienas dvejetas i 
Į susituokęs vieną minutę, o kitas 1 
i dvi minutes po dvyliktos valan- i 
j dus pusiaunaktį. Jų naujausi pa- Į 
I sodinti berželiai ir yra. Turbūt j 
' niekieno kapai negali būti ge- , 
riau prižiūrimi, kaip šių dviejų 
keistų žmonių, bet buvusių ge

“r”2E?,iT!«.Ii^“,.e k i -i ‘w* «« nuo-
_ lafihė meilė juos šildo... Ir kas 
nenorės atsidėkoti tokiems, ain 
žiains dingusiems geradariams, 
kurie ne tik laimę susituoku- 
s ems dovanoja, b-t ir dovani}

ir joję abu turėjo būti palaidoti. 
Paminklai seni, pradėję apker-> 
pėti.

Prieš kokį pusantro šimto me- Į 
tų toje vietoje, kurioje dabar 
yra alėja, turbūt dažnai vaikšti-. 
nėdavo du bičiuliai Tečas ir 
Švanderis. Vaikštinėdavo ir kal
bėdavo k-lbas širdingas. Ugai- 
n ui turbūt ir tokią alėją, kaip 
dabar, galvose p anavo, dabarti
nę reikšmę jai taikė.

Abu bičiuliai mylėjo vieną 
mergaitę ir bičiuliškai susitarę 
abu nuo jos atsisakė, kad savo 
gyvenimu kito laimės netem
džius. Ap e lai, kol prie lokio 

' susitarimo priėjo ir kaip po to 
abu raminosi, turbūt po būsi
mą ją alėją vaikščiodami jie ir 
kalbėdavosi.

Bent dabar, kai mano kojos 
/ žengė šia alėja, beržai šlamėjo 

mano dvasias ausims tokią pa
saką. Beržai vieni seni, kiti jau- 
rii, vos šiais metais pasodinti: 
Tnat, kad Tečo ir švanderio no
rai pildomi. O tie norai buvo to
kie: Vienas iš bičiulių, kuris tu 
rėjo žemės ir turto, matomai, 
abiejų nutarimu, paliko pagal 
Jestamentą visą, ką turėjo, to
kiam naudojimui. (Testamentas

T ts yra laimingas žmogus, 
ar tai būtų didžiūnas ar papras
tas kaimietis, kuris suranda pa
sitenkinimą ir ramumą saVo pa
stogėje — pareiškė savo laiku 
didžiausias vokiečių ‘ poetas 
Goethe.

Great 
American 

Dream 
Machine

a M Ux> piao* that 'ii mad* 
m if dream*. And^Ų.3. 'šąytnga 
3ood> have been helping te make 
'•appy dreams come true for year*. 

Now, Bondi mature in lees thar 
'ix year*. That meani your drenm* 
an come true faster than ever bęū 'Te, 

Too can buy »hare» in y<AU part i- 
juIaj* oreani hv x>nn^g,H|ip Pavicll 
Saeuwa Ilan wt^ei e you rn "th*
« .v* t ■ **'V v/*» ♦

čia laikytis tų pačių principo”... 
’> Anelizūojaht kvietimą į ben- Į 
j drą darbą iš visų pūsiu, atrodo, 
Į kad, kad kvietimas į darnų ben

dradarbiavimą visų veiksnių, ne
aplenkia ir PLB valdybos, įsikū- Į 
rusios JAV. Tokio netikėtumo} 

m. kovo 241 
'Naudingas ir j

ioisi^aSs pasąū-l -paskiram žmogui Ukrą gyveni- 
r mo kelią ir tiksią. ,.

sos žmonijos, feiskelmu.;nau-/, į, . j- . ■i?• -. Koks džiaugsmai, ir solidaru-
mus jungtų,,,.jęi ‘galėtume• 

■/prikelti, numesti '.^sėną rūbą”.: 
-kĮujų nęšiojome metų bėgyje, ne. 
atsfplėšdami nuo.kasdieninės gy
venimo eigos, menkaverčių ego
istinių pagundų, kaip išorėje, 
taip ir savo širdyse. Staigme
nos, netikėtumai, sensacijos ar 
tradicijos iškyla ir įvyksta nelau
kiant, nesvajojant^ nesitikint, o 
kartais ir staiga iš nežinių. Nuo- 

; sekliai vertinant, darant gilesnes 
išvadas, toks nalauktas netikė--

• tumas,. ar gal ir “herezija”, iš-- 
; tiko PLB pirmininką V. Ka-,
• mantą. Per paskutiniuosius JAV j 
j LR rinkimus, dėl vienokiu ar ki. ' 
į tokių priežasčių ar apsiskaičia-1 
! vimu, tarybon buvo išrinkta be- 
I veik pusė nėūžkietejusių ir ne-
• pilnai sutinkančių su vadovau- 
j jančios grupės vadovu ir jų rė

mėjų nuomone bei siekiais žmo
nių. Jų patvirtintoji naujoji LB 
centro valdyba, vadovaujama i 
dr. A. Butkaus, £au spėjo užsi
rekomenduoti pareiškimu, ku
riame deklaruojama: “JAV LB 
siekia bendro višū veiksniu bei 
organizacijų darnaus darbo, to- 
ieracijos, lojalumo, ir kitus kvie-

mo ir skaldymo akcijos, nerea
guoti' ir nepatogu. Greičiausiai 
dėl to pasirinkęs šaudymą iš atei 
nančio PLB seimo patrankų. V. 
Kamantas sulipdė straipsni “Tu
rėsime pasisakyti”, kurį Pasau-j 
lio lietuvio red. B. Nainys ai-j 
spaudė š. m. vasario mėn. laidos > 
1-2 _psl. Straipsnyje išdėstyti j 
teigimai yra gana įdomūs, verti; 
plačiau susipažinti ir padarytį 
išvadas, kaip šios vasaros PLB 
seimas bus, vedamas, kas ir kc; 
jame bus pasistengta pasiekti.

V. Kamanto straipsnis — sei
mo deklaraccija taip nusakoma, 
toks duodamas eigos ir svarsty
mų tonas, nurodomos ir prime
namos suvažiavusiems “demo
kratiškais” rinkimais išrink
tiems atstovams laikysenos iš 
kalno primintinas: “VI-sis PLB 
seimas turės aiškiai pasisakyti 
dėl tolimesnės mūsų laisvės ko 
vos bei politinės veiklos- kryp
ties, nes kol kas tautos kamie
nas yra pavergtas ir Lietuvos 
valstybės suverenumas sustab
dytas; jis, Seimas, tik vienas

lefflEa lietuvių tautos fyžtą bū
ti ląįsyii 
rūpinasi

> Lietuvės laisvės darbe. Tik de- 
Į mofcratiŠku būdu rinktieji pa-/ 
, šaulio lietuvių atstovai gali kal

bėti visos lietuvių išeivijos var
du, bet ne atskirų grupių ar 
partijų paskirti arba ir patys sa-

| ve pasiskyrę keli diktatoriški 
žmonės, su nesikeičiančiais

; “mandatais”. PLB seimas yra 
j vienintelė pasaulio lietuvių aukš

čiausia institucija, atstovaujanti 
visiems lietuviams...”

Apie tolimesnę V. Kamanto 
į “demokratinę meilę” Dirvos ve- 
' damasis palydi taip: “Malonu 
1 kaip kam gyventi iliuzijomis, sa

vo klaidų nematyti ir kalbėti 
apie tai, ko pačiam daugiausia 
trūksta: vokiečiui apie maištą, 
rusui apie kultūrą, o V. Kamau- 
tui apie demokratinius rinki
mus. Demokratiniai šūkiai pa
sidarė mados reikalas, po pasta
rojo karo dingus “diktatūros” 
blizgučiams. Juk ir rusų'paverg^ 
tos tautos oficialiai skelbiamos 
“liaudies demokratinėmis res
publikomis”, nors jose vakarie- 
tškos dvasios nė šnipšt nerasi. 
Arba sovietiniai rinkimai, kur 
iš anksto žinomas balsuotojų 
procentas ir išrenkama tiek as
menų- kiek išstatyta kandidatų, 

j Gal V. K. ir jie demokratiški, 
į bet galvojančiam žmogui tikrai 
į ne. O kiek jau demokratiškai su- 
į daryti būdavo PLB seimai, kada 
! juose su balsavimo teise daly

vaudavo asmens ir nerinkti, bet 
paskirti. Dar gražiau, kada už- 

i jūriuose paskirtų atstovų vieto- 
Į ie, jiems negalint atvykti, yai- 

dančioji grupė paskirdavo saviš- ■ 
kius čiabuviu^., kad tik būtų su
daryta paklusni dauguma! Ar šį. 

: kartą bus kitaip? Iš tikrųjų rei- 
; j kia turėti- geras akis, kad gale- 

tumei girtis, jog tavo "grupė — 
ne kas kitas! — turi teisę atsto
vauti visiems lietuviams, kada 
absoliutinė dauguma pasisakė 
prieš savo nedalyvavimu balsa
vimuose. Tad kas tie “diktato
riški žmonės?...”

K. Paulius “Naujienų” Nr. 64, 
1983 m. rašydamas apie mirusį 
kun. St. Ylą, paminėjo mirusio 
prof. Z. Ivinskio pasikalbėjimą 
Romoj su inž. V. Žemaičiu prieš 
keletą metų. Inž. V. Žemaitis 
kartą, lankydamasis Romoje pas 
savo sūnų, susitiko prof. Z. Ivins 
ki. Jiems kalbantis apie krikš
čionių demokratų atplaišas, iš 
kurių susidarė Fronto bičiulių 
sąjūdis, Ivinskis buvo paklaus-

“Frontininku politinis pagrindas
— diktatūra”.

Toks arogantiškas Kamanto 
‘’deklaraęijos” tonas jau seniai 
frontininkų politiniu savaitgalių 
metu buvo svarstomas, diskutuo
jamas. Štai 1982 m. rugsėjo mėn. 
10 d. Darbininko Nr. 35 yra at
spausdintas labai ilgas straips
nis, pavadintas “Varžytynės dėl 
pirmavimo — kova lietuvio prieš 
lietuvį”. Antrinė antraštė skam. 
ba taip: “30 metų Lietuvių Ben
druomenei Amerikoje”. Auto
riumi pasirašęs Balys Vyliaudas, 
ne eilinis frontininkas N. Jer
sey. čia vieną kitą mintį pa
liesiu, kuri parodys ko "siekia 
maža frontininkų grupė, pasi- 
glemžusi Lietuvių Bentcįruome- 
nės maža daugumą pritarėjų, 
jau kalba ne savo grupes ar ją 
remiančios mažumos vardu, bet 
nori kas ar nenori, patinka kam 
ar ne, visos išeivijos vardu at
skirose valstybėse ir visų išei
vijos lietuvių vardu pasaulyje.

“Man rodos, jau yra atėjęs 
laikas susiprasti ir nediktuoti 
Bendruomenei to, ką ji tūri da
ryti ar nedaryti, bet paklusti, su- 
bordinuotis jai, kaip vieninte
liam visų lietuvių laisvais, de
mokratiniais baisa vima^jį išrink
tam ir autorizuotant^ęjksniui. 
Tikrai, demokratiniu būdu iš
rinkta LB vadovybė yra natūra
lus — aukščiausias autoritetas 
visoms lietuvių gyvenimo ir vei
klos sritims, įskaitantTr politinį 
Lietuvos laisvinimo darbą...”.

Savo straipsnyje Balys Vy- 
liaudas skelbia tokią dejkląra- 
ciją, suskirstytą į 4 principų 
punktus: 1) “Lietuvių Bend
ruomenę sudaro visi lietuvių kil
mės žmonės be religinių, įdeo- 
ioginių ar politinių įsitikinimų 
skirtumo. Priklausymą Bemd- 
ruomenei lemia žmogaus gimtis
— kraujas, nežiūrint į tai, ar kas 
to nori, ar kas to nenori. 2) 
Bendruomenė nėra organizacija, 
įprasta prasme, draugija ar są
junga. Ji yra lietuvių TAUTA, 
egzistuojanti už Lietuvos terito
rinių ribų. Kaip tokia, ji neat
stoja nė vienos veikiančios ar 
būsimos draugijos, sąjungos, or- ■ 
ganizacijos ir nesiekia joms va
dovauti ar diktuoti savo valią.

(Būs daugiau)
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Kur keliauji, laisvė šviečia — 
Bonoj, Londone, Romoj. 
Šypsos broli?, seserėčia — 

, .Tik ne vargšėj Lietuvoj. 
Pakliuvęs ęž “gėdos sienos”. 
Būsi “gido” Aplinkoj.

* «hs taVe sekios kasdiena 
Ypap Vargšėj Lietuvoj.

Duos progos pagerbt satrapą 
Mauzoliejuje Maskvoj.
Tik neleis tau tėvo kapą 
Aplankyti Lietuvoj.

Tu galėsi dūlinėti . ’'
Visoj vergų sąjungoj, 
Bet negaus paviešėti << 
Gimtam sodŽibj Lietuvoj.

" Giminės tau prisistato 
Inturistė prieglaudoj.
Mat, “globėjai” taip nustato 

' Mūs Tėvynėj Lietuvoj.
Turistas (E. L.)
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JULIAN S. HUXLEY,
prę/esorit^, anglų žymus biologas, filosofas, humanistas, 

prisimena sero vaikystės 3-4 Velykas:
Vienok tam laikotarpy, mano 

amžiaus, šie jausmai, nuotaika 
ii idėjos buvo mano gyvenime 
lie labai svarbūs. Priešingai, aš 
labai aiškiai'- prisimenu įvairius 
labiau (savaimingus, spontaniš
kus veiksmus sąryšy su mano 
religiniu vystymuisi. Vieną ypa
tingai aš norėčiau pabrėžti, nes 
JĮ ir dabar prisimindamas aš lai- 
L,u kaip gerą pavyzdi “natūra- 
lĮ-tijiė, religijos”.

Velykų sekmadienį, anksti ry
ti, auštant, anksčiau negu kiti 
’.ar galėjo pasirodyti, išėjau ir 
nubėgau priešai į mano mėgia
mus atžalyno krūmus, prasiverš 
žiau ten. kur aš žinojau, kad au
ga laukinės vyšnios, ir ten, pa
vasario rasoj, aš priskyniau pil
ną saują malonių šakelių, kurias 
aš parsinešiau jausmingai kaip 
Unkamą auką namui papuošti. 
Tris ar keturias Velykas prisi
menu *aš panašiai atlikdavau bė 
giodamaą.

Aš mėgau būt vienas ir mė
gau gamtą, ir man aistringai pa
tikdavo' laukinės; gėlės: bet - tai 
buvo tik bendras pagrindas. ' Ir 
tai neišaiškina Velykų atvejis, 
ir štai kodėl':" aš’ niekad neida
vau rinkti laukinių vyšnių ša
kelių ar kitų gėlių prieš pūsry-' 
čius kitomis dienomis; jej aš 
jaučiau norą gražią dieną ir anks" 
ti greit išeit, tai tik’kad skaityt 
mėgiamoj sėdynėj po ąžuolo me-t 
džiu. Bet.kažkaip, atrodo, man 
buvo malonu -Velykų dieną lai
kyt šventa -diena. Iš tikro, žino
ma, aš nebuvau tokio amžiaus 
kai susirūpuiamė išsiaiškinti -vi-i 
sapusiškai, — kodėl ir kaip ‘tai 
buvo šventa, — ar paprastai to
dėl, : kad kiti žmonės laikė tai 
šventa, ar todėl kad vidinės, dva-' 
sinės /vertės grožio kokybės yra 
toj dienoj. Bet tai, pagaliau, bu
vo faktas,,- kuris ątsitiko su ma
nim. ši mistihė ir šventa koky
bė paveikė mano-sąmonę'savai
me ir atsiliepė, dviguba įtaka į 
mano veikla. Šventa diena tapo 
kaip: žaibas — vadovas,'į ką bu
vo susikoncentruotas, taigi su
telktas, supratimas, ‘ kurį vaikas 
turėjo apie, kažką, transcenden
tinį, taigi apie nepaprastą, ne
žemišką, esahtį už pažinimo ri
bų, ir net už.pbjučiais pažįstamos 
tikrovės ribų, gamtos grožį, ku
rio neaiški, netikra, nepermato
ma, blanki prasmė galima ge
riausia vadipti šventi gamtos

daiktai. Tai, kasdieniniam san
tykiavime su kitais vaikais ir' su 
suaugusiais, susimaišo su dau-' 
geliu kitų įspūdžių ir idėjų, kad 
sunku apie tai ir kalbėti; pasau
lis, net vaiko pasaulis sutrukdo 
tai. Bet kai šventumas yra o.ž,1 
kaip per Velykas, lieka laisvė

Antra vertus, dienos šventu
mas ne tik pakeičia prislėgtą sa
vijautą. Tai taipgi suteikia ypa
tingą svarbą veiklai, kurią aš 
įvykdžiau; ir rjlo grožis, ir gė-’ 
lės, kurias aš atnešiau atgal, ir 
iš tikro visa tarsi kelionė į šven
tą. vietą, tapo jai suteikta spe
cialus svarbus įvertinimas. Kaip Į 
šiais atvejais tapo suteikta spe-j 
cialus teks svarbus įvertinimas,1 
gali spręsti psichologas. Bet kad 
taip atsitiko su manim, tai yra 
faktas,, ir kad irgi visiškai aišku,! 
jog toks pat psichologinis kaip! 
ir mašinos automatiškas vyks-j 
mas prisideda ir per religinių! 
gamtos iškilmių panašią kilmę, Į 
kaip tiktai juk Velykos ir yra 
dalinai irgi sąryšy su gamta, su 
jos pavasariniu atbudimu.

Mano vaikystėj, kaip ir kiek
vieno žmogaus vaikystėj, bend
rai dorą dažnai yra gana sunki 
problema kiekvieno sąžinei visu
moj, nes taip anksti nebūna su
sirišta su atitinkamu religijos 
tikėjimu 'ar gausmais: Taigi tik 
kaip vientintelė išimtis ir tik dai
nai liečianti kalbamąjį klausi
mą, mano čia’ mįnėtą, kaip ta
boo, vadinasi šventą ir neliečia-! 
mą. Tikrai neabejotinai pana
šūs dalykai ir veikla atsitikdavo 
ir su mūsų ūmesniojo amžiaus 
geresniais asmenims ir ne pagal’ veju tai neliesti jr dar mažiau 
paprastą jų valios įsakymą, bet i tai minėti. Aš įsivaizduoju, kad

KrazausKas.

ties seksas ir net mažam laips- ir nevertingumui, kuris dažnai 
ny menki keiksmai reiškėsi kaip lydi jaunuolius. Mano atveju 
taboo, taigi laikant ir juos veng-j amalgamavosi, kitaip, sugyvsida- 
tinais. Nuo tada'kai aš galėjau! brinėjo, savaime su kitais kom- 
visa tai suprasti ir orientuotis,! pleksais, tai yra susidėjo, susi- 
aš galvoju, kad Tr likusi šeima! painiojo, susiformavo manyje į 
buvo labai drovi intymiškais 
klausimais, nes paprastai šeima 
jautė, kad ši sritis kaip šventa, 
nusistačius teigti pripažįstant 
kaip Dievo nuostatą, arba kitam 
pasisakius neigti šventumą vie
nok irgi, esą laikytina neliečia
mu taboo, vienu žodžių, buvo pa
kankamai aišku, jog paprastu at

pagal aplinkos nuotaiką, pagal 
kurią jų galia pasiduodavo ap
saugai mįslingos Paslapties, ar
ba .savaime matomai esant nu
stebintiems, būnant susijaudinu
siems. Vaikai yra labai greiti: 
pajusti tokius aplinkos skirtu-; 
mus, ir todėl atrodo tikėtina, 
kad betkoks dalykas ar betko- 
kia proga kokia nebūtų, jiems džia kitos’ galimos sudėtingos 
gali sukelti išgąstį ir gali išsi
vystyti vaiko sąmonėj kaip -siau
bas. Mes išvengėm panašiai pra
garo baimės ir Dievo rūstybės! 
sąryšy su paprastais .vaikų nusi
kaltimais; mes išvengėm-,ir ki
toj srity šmėklų teroro ir viso
kios kitokios baimės, pasitaikan
čios iš .įvairių prietarų. Bet ly-

tokia švento siaubo rūšis yra la
bai,. daugeliui žmonių priprasta, 
kaip tylus susilaikymas jr rezer
vuotumas ir numalšinimas kartu 
su priespauda. Taip buvo bent 
man asmeniškai; ir, aš manau, 
kad tai ne koks ypatingas pavie
nis atvejis, bet bendra atmos
fera, ūpas ir nuotaika, tarsi pra-

kūrimosi stadijoj sistemos, kito
kios krypties. Garbiausia - psi
chologinė silpnybė, kuri ipane 
kankino, tai nepasitikėjimas, sa
vim į ir drovumas,.: Isūriė^dažnai 
veikė varginančiai; tai tėnka pa
minėti, nes tai, kiek’,aš paste
biu, toks jausmas yra'dažnai'pri- 
sidęda nti -priežastis kaip ir spe- 
čifinias religiniam “kaltės jaus
mui” ir dvasiškam netobulumui

GRYNA GIMTOJI KALBA
Pagrindinis rūpestis prieš 100 mėty

žymų ir rimtą protinį junginį, 
kuris pergyveno’ priespaudą.

ši ypatinga silpnybė pasireiš
kė kai aš nūė’au į dienine pa-* iruošiamąją mokyklą, ir dar dau- gramatikos, 
giau ji pasireiškė, kai aš nuėjau 
į bendrą mokyklą ir tapau pa
liktas Įšavo ‘asmeniškam apsu; 
krumui bendruomenėj, kuri su
sidėjo beveik visiškai iš įvairių 
nepribrendusių asmenybių. Ma
žiausiai tuo tapo pasiekta* kad

Straipsnyje apie “Aušros” nuo liui Lietuviui Varšuvoje”, atsiun 
pelnus gimtajai kalbai prof. J- 
Palionis žurnale “Mokslas ir 
Gyvenimas” iškelia didelę reikš
mę, kurią dr. J. Basanavičiaus 
redaguotas laikraštis turėjo lie
tuvių literatūrinės kalbos rai
dai.

’ Su “Aušra” baigėsi trejetą 
i šimtmečių trukusi nevienaly- 
į t ės. įvairiomis tarmėmis besirė- 

musios lietuvių literatūrinės kal
bos epocha ir prasidėjo šios kal
bos naujas, nacionalinio plėto- 
mosi periodas vienos vakarų 
aukštaičių (suvalkiečių) tarmės 
pagrindu.

Tokį epochinį “Aušros” vaid
menį nulėmė keletas įvairių ap
linkybių. Visų pirma, šio žur
nalo iniciatoriai bei redaktoriai 
norėjo prabilti į visus lietuvius, 
ne į vienos kurios tarmės atsto
vus. Todėl jiems reikėjo varto
ti visų tarmių žmonėms supran
tamesnes. kalbos lytis. O tam 
tikslui geriausiai tiko aukštai
tiškos vakarietiškosios, nes jo
mis rėmėsi ligtolinė: Rytų Prū
sijos lietuviškų raštų kalba, be 
to, jau nuo XIX a. pradžios jes 
ėmė palengva įsigalėti ir Lietu
vos raštuose. Antra, didžiąją 
“Aušros” redaktorių bei leidėjų 
dauguma — Jonas Basanavičius, 
Jonas Šliūpas, Juozas Andziulai
tis, Martynas Jankus, Jurgis Mik 
šas ir kt., sudarė suvalkiečių ar 
Rytų Prūsijos lietuvių veikėjai, 
kurie įpratę rašyti aukštaitiškai 
vakarietiškai. Pagaliau, nemažai 
įtakos čia turėjo A. Šleicherio ir 
Fr. Kuršaičio lietuvių kalbos 

kuriomis rėmėsi
“Aušros” redakcija ir kuriose bu; 
vo pateiktos aukštaitiškos- vakal 
rietiškos norminės lytys.'. '

Dėl visų šių ir ki|ųr aplinky
bių “Aušroje” jau nuo pat'pra
džios buvo nusistatvta laikytis 
vienos (vakarų aukštaičių) •_ tai?

tusiam tarmiškai rašytų eilėraš
čių: “Dėl pertaisymo tų.dainelių 
turim jų sudėtojui pasakyt, jog 
jos taip, kaip yra, negali būti 
spausdinamos, nes per daug jose 
vieno kraszto tarmenė poniawo- 
ja. Auszra skaitoma ne vien p. 
sudėto kaimynu, bet ir toli sziau- 
rėje ir atstu pietuose- ir vaka- 
rūse Prusu Lietuvoje. Taigi 
tamsta nedyvysi, jei mes statra- 
sza (tieraszti) taitysime”. Vie
nas iš įtakingesinųjų “Aušros” 
redaktorių — jonas Šliūpas pri
simena, kad jo redagavimo metu 
būdavo gaunama nemažai ir že
maitiškai rašytų straipsnįių; bet 
jis tuos straipsnius ištaisydavęs, i 
pritaikydavęs prie laikraščio tar
mės. Žemaitiškai rašytų straips
nių atsiųsdavęs ir nuo Vainuto 
kilęs poetas Juozas Miliauskas- 
Miglovara, kuris prieš “Aušros” 
pasirodymą ir vėliau tinkamiau
sią bendram reikalui laikė Vi
duklės tarmę. Tačiau jo eilėraš
čiai ir straipsniai “Aušros” re
daktorių būdavo ištaisomi, su- 
vakarietinami. ’ . ’

. Taigi vienas didžiausių “Auš
ros” nuopelnų buvo tas, kad joje 
galutinai.įtvirtinta vakarų aukš
taičių (suvalkiečių) tarmė, ku
rios kuo toliau, tuo vis Labiau 
imta laikytis vėlesniuose perio
diniuose ir neperiodiniuose lei

diniuose. Tiesa; paties žurnalo 
kalbos praktikoje, vartosenoje 
pasitaikydavo įvairių f tarmių 
maišymo atvejų. Tačiau apskri
tai imant, galima sakyti, kad 
“Aušros” fonologinė ir morfolo
ginė sistema yra aukštaitiška va-

k.i ietiŠka, atmiešta 
Lietuvos lietuvišku 
bes ypatybėmis.

Mažosios 
raštu kai-V

(Bus daugiau)

Paaiškinimas
Gydytojas klausinėja draug 

apie jos vėliausią pacientą:
— Ar tamsta braižai diagrj 

mą- jo sveikatos stovio?
— Ne, bet aš daug kartų s; 

minėjau jį savo dienyne.

Federalinė vyriausylM- p!a~: 
nuo  j a uždrausti ligoninėms lup
ti tokius didelius mokesčius užf 
buvimą ligoninėje. Medicare 
nustatys pagrindui s kainas už 
kekvienbs f.c ymą.

Uoiores

1

Buy 2 car nc larger or
I 
1
r

aš pamėgau vienatvę if prorinio mės, nes laikraštis būti 
prieinamas 'visiems 'liefūvĮąmš. 
Kitomis tarmėmis patašyti ir:re- 
dakcijai atsiųsti straipsniai bū
davo arba ištaisomi, arba visai 
nespausdina. Antai 1883 m. Nr. 
4 redakcija štai kaip atsakė “Bro-

apmąstymo- papftitirną (ĮptMį), 
kuriems aš labai dėkingas ų»iš
vystytą mano intelektu«nę 
asmenybę. • .

(Bus daugiau)
—________ ,__ ¥

NEPRITAIKOMA DORYBĖ

Senyvas vyrukas eidamas gat
ve pastebėjo, kad nedidelis ber- 
tiiukas tampo ir muša dar ma
žesnį už save.

— Ei, vaike, nebūk toks ka
ringas! Ar tu negirdėjai apie 
prisakymą. mylėti; savo -artimą 
ir „netgi savo priešą? . •

— Bet tai nėra mano priešas, 
tai brolis — atšovė anas berniu
kas. .
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FORMlBCTgJff 
IMrSNOTNKTO

i '
C 1982 Dorsey Laboratories. Division ot 
Sandoz, Inc., Lincoln. Nebraska- 68501
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Rinkimai jau praėjo
Antradienį rinkome Chicagos męrą. Be mero, rin

kome miesto klerką, iždininką ir 14 aldermanų. Nesako
me, kad rinkome burmsitrą, sekretorių ar seniūną, nes 
nei vienas žodis nelietuviškas ir neatitinka Lietuvos lie
tuvių Amerikon atvežtoms sąvokoms.

Amerikos meras nėra burmistras. Meras yra įstaty
mų daugiau suvaržytas, negu burmistras. Klerkas nėra 
sekretorius. Dalinai klerkas eina sekretoriaus pareigas,. 
bet;svarbiausi^š’5jo darbas yra prižiūrėt^, kad' būtų tvar: 
ko j e visi miestą tvarkantieji dpkųmęųtai. Še’niūnas viski 
neatitinka aldermaribJ 'Seniūnus renką kaimų gyventojai, 
c aldermanas rūpinasi jam žmonių sutarta ir teismo pa- 
tvirtinta miesto dalimi. .; • = ■ . :

Žinome, kad meras yra lietuviams svetimas žodis,
Bet lietuviui svetimas yra ir burmistras’. Kai seni lie
tuviai vartoja merą, tai jie. žino, kokios yra mero parei
gos, ką mes 'renkame ir ko mes galime iš jo tikėtįs. 
O kai Amerikoje kalbame apie burmistrą, tai turime gal? 
voje Vokietijos burmistrus, primestus anksčiau latviams', 
o vėliau ir lietuviams. Kol mūsų kalbininkai neparūpins 
lietuviško žodžio mero pareigoms, aptarti, tai vartosime 
angliškąjį merą, o majore vadinsime tas pareigas einan- 

_ čią moteriškę.
Chicagos mero pareigoms buvo du kandidatai: advo

katas Bernardas Eptonas ir Kongreso atstovas Haroldus 
Washingtonas. Pastarasis nebūtų tapęs demokratų par- 

2 tijos kandidatu, jeigu kiti du demokratų partijos kandi- 
_ datai nebūtų įsitikinę, kad nei vienas iš jų dviejų nebetiko 
: mero pareigoms. Majore Jane Byrne nemanė, kad Rich- 
: ard M. Daley tinka mero pareigoms., o pąstarasis žinojo, 
- kad majore to.ms praeigoms nebetinka. Toks įsitikinimus 

perėjo į neapykantą, o neapykanta nuvedė prie mirtinos 
kovos iki paskutinės dienos. Jiedu kovojo ne mero parei
goms eiti, bet vienas kitą sunaikinti. Jiems pasisekė 
tikslą pasiekti, vienas kitą eliminavo, bet miesto raktus 
jiedu atidavė H. Washingtonui.

Laimė, kad respublikonai paskyrė Bernardą Eptoną

partijos kandidatu mero pareigoms. pri^Įą-.
gybė Washingtonui. Pastarasis nemėgo jokip atsakingo, 
darbo, tuo tarpu Eptonas buvo dąrhštųs ir taupus ž$<į- 
gus. Pasiimtas pareigas jis tvarkingą! atlikdavo, 
tus centus jis taupydavo ir atsiųstą^ sąskaitas inųkė^ąvų. 
Tuo tarpu Washingtonas uždirbdąve 'daugiau negu Ep
tonas, bet jįis pinigus labai lengvai išląi0avo. Jis net vįę- 
šai pasigyrė, kąd ųįekad pinigų neturėdavo.

Chicagos dienraštis suruošė abięm kąndidątam§ 
batus. Washingtonas pirmas sutiko. Ėptonąs ųeskubėjo 
Kąi pasitarė su broliu, advokatų ir b(ųvu<įų tejsgiu, taį 
sutiko ir jis debatuose dalyvauti, ^rodis japi padėjo 
rįnktį teismuose žinias apie Washįpgtoną, p jis ąp^arę 
debatuose jas išdėstyti. Tas bųyo didžiausia^ smūgis 
Washingtonui. Nuo to smūgio jis ųęatsįgąYQ iki šios 
dienos. Eptonas matė, kad paskutinėmis sąvaitėmis poli
tinės aistros įsisiūbavo iki nesuvaldomu

Visus čikagiečius nustebino, pirtftądięąį pądarytąs 
Eptono pąreiškimas. Jis pareiškę vįitj ĮąįmėĮį Tįpkitaųs, 
bet jeigu reikalai taip jau susidėtų, kąęį jis ęlėl kokįH 
priežasčių meru netaptų ir įstatymą! tvarkus phįcągoję 
negalėtų įvesti, tąi jis patartų visiems, savo šąįimpkątaK 
patikėjusiems jo skelbiamais faktą^ H?mįyšti rinkimi
nes aistras ir padėti naujai išrinktąią tnęyųj tyąrkįngąį 
administruoti milijoninį miestą.

Šitokio pareiškimo Washington^ nepądarė- Įkį li
kutinės dienos jis skelbė kovosiąs iki gąlųtįnė§ 
Pastebėjęs, kad automobilio “sticker’-* jam gąli padaryti 
žalos, paskutinę diepą jis pasiuntė advokatą, kad nupirk
tų miestp. duodamą leidimą automobiliu važinėti. Jis ma
nė, kad. niekas nepastebės ir nieko tuo reikalu nesakys. 
Jeigu ne rinkiminė kampanija, tai gal niekąs nieko būtų 
ir nesakęs. Jis važinėjo po Chicagą be jokio miesto 
“stickerio”-, būtų važinėjęs ir toliau, bet nutarė panai
kinti vieną “šmeižtų argumentą”.

Nežiūrint į dideles politines aistras,, Chicagos rinki
minė eiga Vis-dėlto; buvo, palyginus, gana tvarkinga. 
Visame mieste' rinkiminės vietos buvo, laiku atidarytos. 
Kad didesnis žmonių skaičius galėtų bąlsuoti, balsavimo 
laikas pratęstas iki 7 valandos vakaro. Prie rinkiminių 
stalų sėdėjo abiejų partijų žmonės, o kur tų žmonių bųyc^ 
tai sėdėjo ir trečios partijos atstovai.’Jeigu jie pastebė
davo, kad kuris nors balsuotojas neturėdavo tvarkingų 

’dokumentų, tai bet kuris už didžiojo stalo sėdintis žmo
gus, priklausęs bet kuriai politinei grupei, turėjo-teisę 
nurodyti netikslumą ir neleisti apgaulingai bąl§ųoti.

Pasitaikė netikslumų. Viename precipbte nebuvo 
rinkiminės komisijos. Atėjusieji balsuotojai negalėjo bal
suoti, nes ko.mis.ijos nariai neturėjo pirštų.. Vieloj 6 vai. 
ryto, b.ąlsąvimo vietą atidarė 10 vai. rytą. Žmonės krei
pėsi į teismą. Teisėjas turėjo leisti ne tik vėliau atidaryti, 
bet turėjo taip pat leisti vėliau ir uždaryti. Tas, žinoma, 
turėjo sutrukdyti balsų skaičiavimą.

Jeigu frontininkai būtų tvarkingai prąyedę Bendruo
menės rinkimus, tai šiandien nebūtų bereikalingų ęrzęįio. 
Jie pravedė rinkimus be balsuotojų sąrašo, ir labai jau 
žiauriai balsavo paštu. Ne jie, bet jų žmonos glėbiais nešė 
nesamų lietuviu bąlsus ir patys išsirinko valdybom Tą 
apgaulė jięifl§ kąįnavo tūkstančius dolerių. Bet dar bran: 
giau visas rekalas kainąvo Amerikos lietųvįanąs. Ąpgau-r 
lės, kreivo balsavimo, klastoto balsavimo nąštu jie nepri
pažįsta. To nepripažino ir Eptonas. Užtat lietuvių dau
guma už Eptoną ir balsavo.

Adamkus nuėjo su laimėtojais. Jis žinojo, kad Bend
ruomenės vadovybėn jie pateko apgaulės būdų, bęt nuėjo 
su laimėtojais ir atsikando dantį. Kada panašių būdų

Niagara laukia turistų

— Tarptautinės medi«ininąs 
pagalbos organizatorius Afgą- 
ni$tenę dr. Manierę pareiškė, 
jog tas darbas bus tęsiamas ir 
toliau, nežiūrint, kad Kabule 
nuteistas 8 metams prancūzu 
gydytojas, kuris buvo suimtas 

• drauge su- partizanais. Iš • viso 
dabar dirba 15 įvairių tautybių 
gydytojų partizanų rajonuose.

— Jugoslavijos, lyderiai per
spėjo savo- 12,000 žurnalistų, 
kad" valdžia rįetoieruos bet kokių 
pasireiškinių-i 1 prieš dabartinę 
santvarką. Ggeiaįios cenzūros

j Jugoslavijoj .nėra.. Apie §0- proc.
<žurnąĖ$tųuf visi redaktoriai yra 
komunistų partijos nariai.

'Z Vn —
. — 77 mėtį/.Oįęg Antonov, 
garsusis aviacijos' konstrukto
rius, ilgaiųe sfraipsnyje-.pęefsą-

lą&Į-ąštyje '“Trrąi”. kriti
kavo. ekonominio piana-

mej^ūS: įfįsiūlę į>ągrind^ 
nių paketintą, i u • > '

— Vąk, ybkietijos televizijoj
buvo rodomas filmas apie sąjuų- sįnis išprjęyąrtavimas, sunaiki- 
gininkų karO’tLusį^aĮWnus prieš 
Vokiečius Ąnįrojo Pasaulinio

- - karo metu. Filmą paruošė J.
Rueftle, paąinąų^odąmas Wehr-
tųacbto dokumentais, kuriuos Rytprūsiuose ir kt.

. anjerikiečiaj grąžino po karo. 
Filme, šalia vokiečių nušikąlti- 
mų, rodomi Berlyno bombardą-

, vįmai,. britų skandinimas yokię-. 
ėių karo • ligoninių jąiyų, ameri
kiečių egzekucija vokiečių kąrą 
belaisvių, marokiečių karių ma-

nimąs MPSl?
kuriame, kaip dokumentai sako,

j nebuvę nė vieno vokiečių- kario, 
Raudonosios armijos žiaurumai

J. ‘Ruehle,

-jam buvo bandoma primesti Dow bendrovės pranešimai 
apie Midland pakraščių apnupdijimus, tai Adamkus tu- 
rėj p-įrąsos viešai teisybę pasakyti ir visam kraštui buvo 
pagirtas. Jeigu jis būtų pasipriešinęs St. Barzduko įves
tai klastai; tai šiandien visi lietuviai jam būtų dėkingi. 
Jie. būtų išvengę erzelio.

Eptonas, patyręs, kad balsų skaičiavimas užsitęs 
daug ilgiau negu buvo numatyta, prieš vidurnaktį išėjo 
namo. Jis buvo pervargęs, kelias naktis neturėjęs progos 

t tinkamai pailsėti. Nepatenkinti buvo ir Eptono šalinin
kai, tokiu-trumpu laiku įtikinę tiek daug žmonių atiduoti 
jam savo balsus.

Rinkimai antradienį pasibaigė, bet'smulkmeniškų ir 
patvirtintų rinkimų rezultatų teks dar laukti ištisą 
savaitę.

\Vehi’mącįŪQ kąęiumkas, išbuvo 
metus nelaisvėje Sibire. Jo tė^ 

vąs. 1945 metais Berlyne buvo 
nacių sušaudytas.

— Kilauea saloje ugnikalnis 
vėl pradėjo rūkti. Žmonės yra 
tikri, kad netrukus vėl prasi
verš lava.

— Kovo mėnesy prasiveržusi 
lava Kilauea ’ kalno paslsfftėje 
■ttžvertė-šešfe^namus. Gyventoj ai 
Jaiku; pabėgo.-’

'? ''' — - - —1. - ,Įį
— Ben Kingsley laimėjo ver

tingą “Oscar” pažymėjimą kaip 
geriausias 1982- ni. aktorius, už 
savo vaidinimą filme “Gandhi”.

LENKIJOJE PERSEKIOJA
‘ LIETUVIUS

Lenkijos saugumo organai 
pradėjo tardyti kai kuriuos lie
tuvius, o ypač tuos, kurie pasi
reiškė prie Dariaus-Girėno' pa
minklo priežiūros, ir' kurių pa
vardės buvo minimos “Europos 
Lietuvyje’’ ir kituose išeivijos 
laikraščiuose bei žurnaluose.

Pastaruoju laiku Lenkijos lie
tuviai negauna jokios jiems 
siunčiamos spaudos iš laisvojo 
pasaulio. Atrodo, kad meškos le
tena labai toli siekia. (E. L.)

— Pirmadienį Kalifornijoje 
mirė kino artistė Dolores del 
Rio, sulaukusi 78 metų. Tarp 
1925 ir 194Q vaidino įvairiuose 
filmuose. Pagarsėjo savo grožiu 
ir gražiu balsu.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys) '

— Atsisakydamas kautynių, pi^aras garbę, — 
atsiliepė Lisas.

— Ne, — atsakė Zaviša, nę§ jis nėra pąsąų_ 
linis riteris, o vienuoliams yra draudžiama dvi
kovose dalyvauti.

— Bet dažnai būna, kad dalyvauja.
— Nes Ordino įstatymai yrą niekinami. Jie 

daro įvairius pažadus ir garsėja laikas nuo laiko 
juos viso krikščioniško pasaulio gėdai sulaužyda
mi. Bet į kautynes iki mirties kryžiuotis, o ypač 
komtūras gali ir nestoti.

— Tai gal jį karo metu kaip nors pasieksi.
— Kad pasakoja, jog karo nebūsią, — tarė 

Zbyška, — nes kryžiuočiai bijosi mųsų.
. I tai Zindramas atsakė:
— Neilgam ta taika. Su vilku negali būti tai

kos, nes jis svetimu gyvena.
— O tuo metu gali mums tekti su Timuru 

Raišuoju susiimti, — atsiliepė Povala. — Kuni
gaikštis Vytautas buvo nugalėtas Edigėjaus — 
f ai tikra.

— Tikrai. Ir vaivada S; itka nesugrįžo, — pri- 
tai ė Pa&Ka.

— O hctu ’ių kunigaikščių jėgos karo lauke 
pasiliko. ' .

— Velionė > aralionė pranašavo, kad taip

ĮvykSj ~ |ąrė Povala.
~ Tai gal ir teks mums prieš Timurą pa

judėti.
Tada pokalbis nukrypo į lietuvių žygį prieš 

totorius. Jau nebebuvo abejonės, kad kunigaikštis 
Vytautas smarkiai pralaimėjo prie Vorkslos, kur 
žųyo. dąųgybė lietuvių, rusų ir dalis lenkų bajorų 

‘ir net kryžiuočių riterių. Susirinkusieji pas Ami- 
lėjų ypač apgailestavo jaunojo Spitkos iš Melšty- 
no, žymaus lenkų bajoro žuvimą, kuris į šį žygį 
išvyko savanoriu ir dingo be žinios. Iki dangaus 

įkėlė jo tikrai riterišką žygį, kad jis, gavęs iš savo 
priešų vado jį saugojančių kepurę, atsisakė ją 
dėvėti kautynių metu ir bevelijo geriau garbingai 
mirti, kaip naudotis priešo suteikta privilegija. 
Tačiau nebuvo tikra, ar jis žuvo, ąj pątęko į n$- 
laisyę. Iš nelaisvės jis turėjo kuo išsipirkti, nes jo 

I turtai buvo nesuskaičiuojami, o priedui ir kara
lius Vladislovas buvo jam dar atidavęs lėno tei
sėmis visą Podolę.

Tačiau lietuvių pralaimėjimas galėjo suda- 
ryti^grėsmę ir visai Jogailos karalijai, nes niekas 
gerai nežinojo, ar pasisekimu prieš Vytautą ap
svaigę totoriai nepuls Didžiajai Kunigaikštystei 
priklausančių žemių ir miestų. Šiuo otveju į karą 
būtų įtraukta ir karalija. Daugelis riterių, kurie, 
kaip Zaviša, Farurėjus, Dobka ir net Povala. buvo 
įpratę ieškoti nuotykių ir kautynių užsienio pi
lyse, sąmoningai nevyko iš Krokuvos, nes neži
nojo. ką gali netolima ateitis atnešti. Jei dvide

šimt septynių karalijų valdovas Tamerlanas pa
judėtų su visu savo mongoliškuoju pasauliu, ne
saugumas pasidarytų baisūs. Buvo žmonių, kurie 
numatė, kad taip ir įvyks.

— Jei rekės, tai ir su pačiu Raišuoju susi
tiksime. Jam nepavyks su mūsų žmonėmis taip, 
kaip įvyko su tais, kuriuos išsklaidė ir išžudė. 
Pagaliau ir kiti krikščioniškieji kunigakšeiai at
vyks mums padėti.

Į tąį ^įndrajnas, kuris degė Ordino neapy
kanta, atsakė su kartėliu:

— Kunigaikščiai, nežinau, bet kryžiuočiai 
yra pasirengę su totoriais susigiminiuoti ir mus 
i| ^itę> šono užpulti.

— Tai ir bus kąrąs 1 —r sušuko Zbyška, — aš 
prieš kryžiuočius!

Tačiau kiti riteriai pradėjo prieštarąųti. Kry
žiuočiai nepažįsta Dievo baimės ir tik sąvo gero
vės žiūri, tačiau pagonims kariauti prieš krikš
čionis nepadėtų. Pagaliau Timuras kažin kur toli 
Azijoje kariauja, o totorių vadas Edigas tiek žmo
nių kautynėse paklojo, kad tur būt ir pats savo 
laimėjimo išsigando^ — Kunigaikštis Vytautas 
turi daug išteklių ir greičiausiai savo pili§ tin
kamai aprūpino, o pagalau, nors ir nepavyko 
šiuo kartu lietuviams, tačiau ne naujiena jiems 
totorius nugalėti.

— Ne prieš’totorius mums, bet prif^ vokie
čius dėl mirties ar dėl gyvybės. — tarė Zindra
mas. — ir jei jų ■ nenušluosime, iš jų pražūties 

susilauksime.
Ir vėliau kreipėsi į Zbyšką:
— Ir pirmiausia kris Mozūrija. Ten visada 

rasi darbo — nebijok!
— O, kad dėdė būtų sveikas, tuojau ten pa

traukčiau.
> — Dieve, tau padėk! — tarė Povala, pakel

damas taurę.
— Į tavp ir Danutės syeikatą!
— Už vokiečių pražūtį! — pridūrė Zindramas.
Ir pradėjo atsisveikinti, bet tuo metu įėjo 

kunigaikštienės dvariškis su sakalu ant rankos 
ir, nusilenkęs vįsięms riteriams, keistai šypsoda- 
mąsis kreipėsi į ^jyšką:

— Kunigaikštienė įsakė jums pranešti, — 
tarė, — kad ji nakvosianti dar Krokuvoje ir iš
keliaus tik rytoj rytą.

— Tai ir gerai, — tarė Zbyška. — bet kodėl, 
i gal kas susirgo?

— Re, tik kunigaikštienė turi svečią iš Mo- 
zūrijos.

— Pats kunigaikštis atvyko?
— Ne kunigaikštis, bet anas Jurąndas iš 

Spyęhoyo, — ątsiČkė dvąriškis.
Tai išgirdęs Zbyška visai sumišo ir jo šit 

dis pradėjo taip plakti, kaip ir tada, kada hgvo 
skaitomas sprenepmąs.

(Bus daugipu)
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TeL: 562-2727 arba 562-2728

ir ‘contact leasee”.

TEL. 233-3553 
Ssrvtea 355-4504, Pa©a 04054 

DR. A. B. GLEVECKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBS: AKIŲ UGOS 

1907 West 103rd Street

Valandos pasai susitarusi

DR. PAUL V. DAKGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community kiinikes 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd, Westchester, ill. 
VALANDOS: 3—8 darbo Hirn^mU

£1

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS '

KALBA LIETUVIŠKAI X 
2613 W. 71st St TeL 737-5149

ZarasiškiŲ klubo eilinis narių susi
rinkimas įvyks š.m. balandžio mėn.
17 dieną 2 vaL po pietų Vyčių salėje. I ggg 
Nario mokestis ir gegužinės reikalai | Hi 
bus aptarta. Valdyba 1E %

VAKARŲ VĖJAI
H2 modernios poezijos puslapių. Kaina ?5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

Dr. LEONAS SE1B UTIS 
INKSTŲ, PŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
tt54 WEST 63rd STREET 

YaiantiM: amnd. 1—t popiM,

Ofiso telefonas; 776-ŽBtt, 
i.

s

Prostatos, inkšti j į šlapumo

?ERKRAU$TYMAI

SUSIRINKIME

SOVIETŲ “GELEŽINĖS 
GRAŽUOLĖS” VEIKLA

Maskvos dienraštis Sovietska- 
ja Rossi ja pranešė, kad Juodo
sios jūros vasarvietėje Glendzik 
restoranų direktorė “Geležinė 
gražuolė”, palaikydama gerus., 
santykius su milicijos pareigū
nais, galėjo vogti kiek norėjo iš 
jos kontrolėje esamų restoranų. 
Ji davė kyšius net milicijos vir
šininkui, kad milicijos pareigū
nai “nematytų” vagysčių bei 
suktybių.

Vienas iš jos klientų buvo net 
“Kovos prieš socialistinės nuo
savybės grobstymų” departa
mento viršininkas. Abi pusės 
gerokai praturtėjo, kol nusikal
timai buvo susekti.

— Akademiją pripažino ge
riausia artiste Meryl Streep už 
vaidinimą “Sofijos pasirinki
me”.

KNOW YOUR HEART

Naudingi patarimai čr įdomūs dalykai

PRAKTIŠKI PATARIMAI

Jeigu jums, būna sunku už
migti, tai kartais už tai gali bū
ti ir nepatogi pagalvė. Išbandy-' 
kite kitokias, o jų tarpe ir pa
gamintą iš gumos putu (foam 

;rabber);/kurios*ętaip'^artt “pri-, 
limpa” prie galvos., .

* * ♦

VIRTOS IR KEPTOS BULVĖS j
I

Maistingumo atžvilgiu nėra 
skirtumo tarpe keptos bulvės ir 
išvirtos nuskustos. Vidutinio dy

pienas labai, lengvai gali per
siimti svetimą kvapą. Nelaikyki
me pieno., nei arti svogūnų, žu
vų ar l^ąnors, panašaus, nes jis 
neteks s6.vo gero skonio.

Pienui reikalinga paskirti at- 
skirą indą ir -jame nieko kito ne
virti. ’

nes U v OŠ
BŪNA PAVWJAMOS I

RIEBALUS
“Aš valgau taip mažai", pasa

koja nutukusi asmenybė”, p vie
nok mano svoris vis didėja”.

Ir priešingai... dažnai girdisi 
! liesų žmonių nusiskundimai, jog 
: negali nutukti, nors jie daug ir 

iebiai valgo.
I Kiek tas liečia nutukusius as

menis, tai jų svorį padidina dvi 
priežastys. Viena, jų yra ta, kad 
jie neatkreipia dėmesio į tai, ką 
‘r kiek jie suvalgo. Pav., saldai
nius, riešutus, pyragaičius Ir ki
ekius prieskonius, suvartojamus 
tarp val’gių, jie neskaito už mais
tą, turintį kokių nors kalorijų.

Antra klaida, tai pridėjimas 
prie įvairių patiekalų sviesto, 
grietinės ir kitokiu riebalų, ku
rie daugiausia turi savyje kalo
rijų kaip ledai ice cream ir kito
kie saldūmynų.

Mūsų oYganižmas pasisavina 
kiekvieną p?k1iuvtlsią į jį ka- 

) loriją, nepaisant ar jbš yra rei- 
Į kalingos ar ne. Jei atsiranda 
į perviršis jų, tai tas yra paver

čiamas į riebalus ir atidedamas 
į atsargą.

Ryšium su tūom reikia atsi- 
' minti ir štai ką: norėdami, kad 

mūsų organizmas sunaudotų ka
lorijas, atlikime daugiau fizinio 
darbo, pasimankštinkime arba 
pasivaikščiokime, kad ii’ šaltes
nėje dienoje.

• Šertovėpe varna buvo laiko
mas nelaimę skelbiančiu paukš
čiu.

♦ » *

OBUOLIAI NAUDINGI
MŪSŲ DANTIMS

Gydytojai jau nuo senesnių 
laikų pataria valgyti vaisius,

Funeral Home and Cremation Sendee
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St, 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI
GAIDAS ~ PAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 — 1742

5025 CENTRAL AVĖ, 
St Petersburg, Fla. 33/lt 

TeL (813) 321-4201

Leidiniai — Pilna apdrssdi 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
ir VISA korteles.

-JL ŠERĖNAS. T*L 925-K63

į kaip sveikiausią maistą vaikams 
džio kepta^ ar virta ve ^pa į sęnyvb ąmžiauš žihodėms. 

teinu ir apie 90 kalorijų. - . ^e^į^ąs mineralinių medžia- 
Jeį išvirtas bulves sutrmsime igQ gfe]^

ir Įpilsime kiek pieno, tai jose | ■
bus daugiau calcium ir-vitami- ’ 
no B, o įmetus sviesto — mais-1

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I f.

- « it te -ir i .-r -^4
- k

•

* * * 
KAIP PAGAMINAI JAUTTE- | 

NOS KOTLIETUS
Paimkite pusantro svaro jau- | 

tienos, 2 riekeles baltos duonos, | 
du trečdaliu stiklinės pieno, 1 i 
kiaušinį, 3 šaukštus “cracker 
meal” arba miltų, 1 šaukštą, cris- 
co, maltų pipirų, druskos, 1 stik
linę'pomidorų košės.

Nuėmus didesnes plėves, jau- | 
tieiią supiaustyti ir mašinėle su- I 
malti, pridėjus piene mirkytos -3 
duonos, paspirginto svogūno, I

TĖVAS IR SŪNUS ■ 
MARQUETTE FUNERAL HOME

■

■

tieks šiek tiek vitamino U, pro- ..į^šu obuoliu maistinė vertė dar kartą ją.permalti ir, įpylus
-l *____•______ L ' >r- ’ * -I-v Ir-: . . , , T . • . , . •

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

S

I

, ; Ir nemažas mineralinių medžia- 
me ‘gū kiekis, d ypač 'kMčfo, gek-

į j žiėš, Vario, sieros lt . chloro piu- 
{ stirnas sustiprina mūsų dantis.

tingumas ir skonis žymiai pa
didės.

. ♦ * *

APIE VIRINTĄ PIENĄ

Žiemos metu verta dažniau 
gerti virintą pieną, nes toks pie
nas yra ne tik skanus, bet ir 

’ naudingas, nes gelbsti mums ap-} & 
siginti nuo slogos. _ ■

Tačiau nevirkime pieno, tame 
indė, kur buvo verdama mėsa, 
kopūstai ar kitos daržovės, nes j

i

Žmonės,’kūrie visai nevalgo 
vaisių, dažnai netenka dantų ir 
■jaunesniame amžiuje. Obuoliai 

j gi yra labai reikalinga maisto 
‘ medžiaga žmogaus organizmo

kiek buliono, pridėjus kiaušinių, 
maltų pipirų bei drtlškdš, labai 
gerai išmaišyti, kad mėsa būtų 
minkšta ir puri.

Iš paruoštos mėsos padaryti 
apvalius gabaliukus, pavolioti 
juos miltuose ar “cracker meals” 

j ir apkepti iš abiejų pusių gerai 
I Įkaitytuose riebaluose. Paskiau 
kotlietus sudėti vienas prie ki-

VANCE FUNERAL HOME

sveikatingumui, .todėl patarti. ,0 j puodą ir padėt] į krosnį u

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650

Apdraustu peritraustymac 
S tvairiy atafomy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL374-lM2 Mte 37M994

HEL^VOUft HEART FUND 

HELl^YC^ HĘART O

SOPHIE BARČUS

MARTHA MASIULIS

/

------

“Lietuvos Aidai”
KAZt feRAZDtlONYTt

St Petersburg, Fl*-, 12:30 v*L p.p. 
li WTLS stotie*. 1110 AM bans*.

26U W. 71»t Street

Chicago, Illinois 60621 
Tehf. 778-5374

tadieaio 8 JO t*L vakaro- 
Visos laidos 14 WCEV stoti**.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Seitadieniaia ir aekmalisoiala 
šuo &3Q iki 9~M t*L ryto. 
Stoti** WOPA - 1499 AM 

traasliuojamos ii mūšy studijas* 
M*rqu*tto Paries.

Vedifa — Aldona Da vim 
Tsfofu 771-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI, 
CHICAGO, TL 40329 Gyv. Evergreen Park, Illinois

H Mirė 1983 m. balandžio 13 d., 8 vai. ryto, sulaukusi 90 
■metų amžiaus. Gimusi Lietuvoj, Akmenės parap.

B Amerikoje išgyveno 70 metų.
B Paliko nūh'ūdę: duktė Stella Rcmiasz, žentas ^VMter, 
■sūnus Leo Masiulis, marti Thetrfta, keturi anūkai — Robert, 
■Vincent, Victoria Remiasz, ir 'Alan Masiulis; septyni pYb- 
Banūkai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

B Priklausė Žagarės, Žemaičių ir Amerikos Lietuvių Pi- 
B1 iečių klubams.
fi Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 1 vai. popiet Kenny
■ Bros, koplyčioje, 3600 W. 95th Št., Evergreen Park. III.
* šeštadienį, balandžio T6 d., 10 vai. ryto bus lydima iš
■ koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.
W Viši a.a. Martha Mashrtis giminės, draugai, ir pažįstami 
B nuoširdžiai kviečiami dalyVairt* laidotuvėse Ir suteikti jai 
^paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimą. ' ,

Nuliūdę- lieka: duktė, sūnus, anūkai, proanūkei.

Laidotuv;ų direktorius Povilas Ridikas. Tel. YA 7-1911.

na turėti jų visą laiką savo virtu
vės spintoje ir dažnai juos val
gyti-

• Arkliai Amerikoje pasirodė 
tik 1518 metais.. Juo atvežė iš

7 Europos ispanai.

minučių, kad baigtų iškepti.
Duodant i stala, kotlietus su- 

dėti Į lėkštę ir užpilti tirpytu 
sviestu, pomidorų ar svogūnų 
padažu. Greta jų, kaip karštą 
priedą sudėti virtas bulves, bul-. 
vių košę ar makaronus.

Magdalena šulaitienė

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

MET THE CHALLENGES
Laidotuvių Direktoriai

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

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

■■9BF

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

5 — Naujienos, Chicago, 8, DL Thursday, April 14, 1983

I

Read fabd and follow 
directions.
CLvLax. loc. I9|2

* * *
VAISIŲ ŠVIEŽUMO 

IŠLAIKYMAS
Jei norime bananus, obuolius, 

braškes, išlaikyti šviežiai atro
dančiais, pašlakstykim tuos vai
sius citrinos sunka.

Citriniai vaisiai duos daugiau 
sunkos, jeigu bus atšildyti prieš 
išspaudžiant.

• Kad ir šunio būdoj, bile tik 
savoj.

SERVE WITH PRIDE fN 
THE NATIONAL GUARD ’

ENERGY 
WISE

OrQ*ntz« car pooU W 
uvt gasoline.

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhy thm cvcrmght Gentry. Dependably. Try it tonight. 
You'll like the relief in the morning. _ __
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder'

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



Kultūrinė popietė - šimtininkų pagerbimas
1983 rn. balandžio rriėn. 9 d 

7 vai. vakaro. Chicagoje, VyGų 
salėje, įvyko JAV R.LB panų 
Fondo narių, v idh’.amų šimtinin
kais, pagerbimas su vakariene ir 
menine dalimi. Pagerbimo va
karienę atidarė trumpu žodžiu 
Angelė Katilienė ir pakvietė R. 
LB Tarybos prezidiumo pirmi
ninką dr. V. Plioplį taiti žoclj. 
Pasidžiaugęs taip gausiu susirin
kusių dalyvių skaičiumi, dr. V. | 
Plioplys pasveikino svečius, ir 
Fondo narius ir jam aukojusius 
šimtininkus, priminė, kad suau
koti pinigai eis kultūros reika
lams ir mūsų organizacijos veik
los stiprinimui.

Meninę dalį išpildė Aldonoj 
Buntinaitės, Alice Stephens stu
dijos paruoštas Trio, kurį suda
rė: Aldona Buntinaitė, Leonili- 
ia Nakutytė-Šalkauskienė, Gra
žina Stauskas ir akompanavo 
pianu Elithabeth Steponavičiū
tė. Jos pradėjo visos kartu “Mė
lynasis Nemunėlis" daina, iš ope 
ros “Auksinės Marios”, žodžiai 
Mackonio, muzika A. Balzako, 
Leonilija Šalkauskienė solo pa
dainavo: “Myliu aš tave vieną”, 
muzika Oskaro Strauso, BunMi
naitė Aldona salo padainavo: 
“Visur tyla”, žodžiai Giros, mu
zika Gruodžio, Gražina Siau
bas solo padainavo: “Gėlės iš 
šieno”, žodžiai Binkio, muzika 
V. Jakubėno, Trio kartu padai
navo: “Akimis- tau pasakysiu”, 
žodžiai Gražinos Babrauskienės, 
mužiką Gudauskienės. Bisui 
Trio padainavo: “Lietuva bran
gi”, žodžiai Maironio, muzika 
Vanagaičio.

Prieš vakarienę kan. V. Zaka
rauskas sukalbėjo maldą. Sve
čiams užkandus ir atsigaivinus, 
kiekvienos R.LB apylinkės pirmi 
nihkas, pakvietė savo apylinkės 
fiarius, aukojusius Fondui po 
šimtą dolerių’, atsiimti-prie gar
bės stalo savo ženklelį Kiekvie
nam ženkleli Įteikė prie garbės 
stalo JAV R. LB Centro valdy
bos pirmininkas dr. V. Dargis 
ir prezidiumo sekretorė mok. A. 
Repšienė. Po ženklelių Įteiki
mo, Kultūros komiteto pirminin-

premijas. Jas gavo J. Salytė Ir 
V. Talicnis. Oficialia pagerbimo
dalį baigė dr. V. Dargis pade- J 
kos žodžiu šimtininkams ir vi.! 
siems gausiai susirinkujusiems j! 
pagerbimo kultūrinę popietę.

Pagerbimo vakarienėje da. ’ 
lyvavo daugiau, kaip 220 žmo-j 
nių. Gintaro orkestrui grojant, 
pobūvio dalyviai linksmai pra-; 
leido laiką, o kas norėjo ir savo ■ 
sustingusias kojas išmiklinti pa
sirinktu šokiu. Sveikintina, kad I 
pagerbime nebuvo valandos tru-; 
kusių kalbų, vis tų pačių teigi-’ 
mų kartojimų, kurie visiems yra • 
nusibodę girdėti. (ckl) ♦

Kuliavą, šiuo adresu:
- R-ifiturs-Kuliavas, 297 Kennedy, 
Toronto. Ot. M6P 3C4. Telef. 
(416) 76C-2996.

Smulkios informacijos yra 
praneštos visiems preliminarinę 
registracŲą atlikusiems viene
tams. Preliminarinės registraci
jos neatliku-ios komandos, no
rinčios žaidynėse dalyvauti, tu
ri neatidėliojant kreiptis Į Rimą

r

_ Namai, tam* — 
UAL 4 JT ATI FO< ML1

• Vorai be maisto gali išbūti 
kelis mėnesius.

DĖMESIO 
52-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tikti! $120 pusmečiui automebllie 

Liability Apdraudimas pensinio 
kams. Kreiptis:

grąžintos
nn\n. 15 dienos.

Stipendijos k; mL%a

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» HAW PIRKIMAS _• PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

ŠIMAITIS REALTY

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.
5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas Įmokėjimas. Savinin- 
ko paskola.

■■ ——
ELEKTROS [RENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto 

Dirbu Ir užmiesčiuose, 
garantuotai ir sęžininsaL 

. KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avo.

Tai. 927-3559

BtauL !•*** — Pardavlnnri 
tOAL (STATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT N.LMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR f KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAISL

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

• Niekas taip nepriartina prie, 
beprotybės, kaip pyktis.

Ccero. j

Tolimesnės informacijos, kaip 
va;žybu p’avedimo sistema, tvar 
karaštis, adresai ir t. t., bus pra
nešta po galutinės dalyvių re
gistracijos visoms užsiregistra
vusioms komandoms.

II-jų PLSi.-niu K-P> 
Ledo Ritulio Sekcija

Il-įv PLSŽ-nių ledo ritulio 
varžybos

Il-ju P-LSŽ-niu ledo ritulio' 
varžybos įvyks 1983 m. gegužės 
mėn. 14-15 d.. Centennial Arena, j 
Etobicoke, Ont. (Toronto prie
miestis).

II-jų PLSž-nių komiteto ir; 
šz'.LFASS-goę ledo ritulio ko. t 
miteto pavedimu varžybas vyk
do Toronto Lietuviu , ledo ritu
lio klubas.

Varžybos vyks tik vienoje vy
rų klasėje. Dalyvavimas yra at
viras visų kraštų lietuvių koman 
doms, atitinkančioms šių žaidy-' 
nių nuostatų reikalavimus ir at- j 
likusioms dalyvių registraciją 
pagal nustatytą tvarką.

Pagal š. m. kovo 10 d. pasibai
gusios preliminarinės registra
cijos duomenis, pageidavimą da
lyvauti pareiškė šie vienetai: To
ronto Lietuviu Ledo Ritulio 
Klubas, (2 komandos), Hamilto
no LK Kovas, Detroito LSK Ko
vas (2 komandos), Bostono LSK 
Grandis, Chicagos ledo ritulio Į 
komanda Lituanica (Liths). ir 
Montrealio LKS Tauras.

Varžybų pravedimo būdas bus , ... . , . . , . ,
y- . , . • . . j lietuviškas maistas ir labai leng-nustatytas po galutines dalyviu' ”. , .. . . J ‘iva muzika,registracijos ir priklausys nuo T ...i ° j i -- I ’$2.o0. Juos galite gauti pas pre-komandų skaičiaus. i . . , T , ,s,t. -oom-.p

■d-, ; .. • . i--... z.denta John Paukšti, u23-0;>46.Pirmu trijų vietų laimėtojai .
„ v tt ■ -DT • Jl3 laukia visų pazjstamu bei į bus apdovanoti II-iu PLSz-mu , ,. ; . .j , . , , • draugu vakare,aukso, gidabro ir bronzos meda-, 

liais ir diplomais.
Galutinė dalyvių registracija

Paukštis organizuo
ja Balandžio šokius

John Paukštis

ni. 12 vai. Bus skanių valgių 
į ir proga pabendrauti su savo 
Į draugais gražioje gamtos apl'n- 
j koje. Gegužinė įvyksta Gerojo 
• Ganytojo Narnų pata’pcse, 12611 

C.’ine Avenue, Cedar Lake, In
diana. (Pr.j

SUDARYTA KOMISIJA 
STIPENDIJOMS SKIRTI

A f-

Lietuvių Prekybos Rūmų sli- 
Įpendijos bus skiriamos' gabes- 
j niems lietuvių kilmės studen
tams pagal jų kvalifikacijas.

Šiais metais yra numatyta 
pagal sąmatą skirti penkias arJonas Paukštis, Vyčių “Coun-j Pagdl Mina...

36 ’ pirmininkas, šių metu Iieši“ stipendijas po 1,000 do- 
ifi —-„m;; Henrių, mokslo, išlaidoms pa-

cil 36’ 
balandžio 16 dienų organizuoja 
Vyčių Balandžio šokius Vyčių 
salėj, esančioj 2455 W. 47th St. , 
Pradžia 8 vai. vakare. į

Vadovaus Raymond Vertelka į 
ir Walter Kalvaitis. Bus geras

dengti.
; Lietuvių Prekybos RūmaLyrą

<

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878 4*45 So. ASHLAND AVĖ.
TeL 523-8775

■ IT1 ■ I■ L
Tuo reikalu jums galį 

žadėti teisininko Prano ŠUL( 
aarųošta, — teisėjo Alpbousi ESTATE SALE. 3 bedroom in- 
'VELLS peržiūrėta, “Sūduvoj 
šleiste knyga au legališkom’; 
ormomis

Knvga su fermomis gaun? 
na Naujienų administracijoj

Dengiame ir taisome visa rijlę 
šių* stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue

■ ■• Chicago/ IL 60629 
43,4-9655 ar 737-171 r

come bungalow, near transpor
tation, churches, school, hospi
tals. After 7 P.M. call

LU 5-9359; išmokėję jau 89 stipendijas feh- 
J kalingiems pagalbos studentams 
finansiniai paremti' Komisija 
susidaro sekančiai: pirmininkas 

Bilieto kaina lik j Vyto Slinkis, nariai — Julius R.
} Ruzas, Bruno Gramont, Juozas 

Bacevičius ir John G. Evans, Jr.
Visi studentai, suinteresuoti 

šiai paramai gauti, gali kreiptis 
dėl anketų Į Bruno Gramont, 
6640 South Fairfield'Aye., Chi
cago, II. 60629, ar i Juozą Bace
vičių, 652!) So. Kedzie Ave., Chi
cago, IL 60(>29. Telefonai: 778- 
7835 arba 778-2233.

-Užpildytos anketos turi būti

— Kviečiame visus atsilankyti
kė įteikė premijas jaunuoliams atliekama iki 1983 m. balandžio Į Pavasario gegužinę, kuri įvyks 
laimėjusiems rašinių paskelbtas20, d., pas varžybų vadovą Rimą š.m. balandžio 24 d., sekmadie-

Mike šileikio apsakymų knygi 
“Liucija’’ jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

A ve. Chicago. IL 60629.

i

GENERAL HELP WANTED 
(Bendroji pagalba reikalinga)

5K

I

Mr. K. Januta

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

KOVOS DĖL LIETUVOS

Aleksas Ambrose, 

‘ CHICAGOS’LIETUVIŲ ISTORIJOS' 
\ > :> . ; A; ,

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir i&pausdino ger 

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

5

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St. '
Chicago, EL 60608

JAU ATSPAUSDINTA
J. KIAUSEIKIO KNYGA

DO YOU HAVE FRIENDS OR RELA
TIVES WISHING TO IMMIGRATE TO 
USA OR CANADA? OUR EXCLU
SIVE FOREIGN EMPLOYMENT 
BOOKLET EXPLAINS THE NECES-' 
SARY STEPS TO UNDERTAKE IN 
ORDER TO APPLY. ALSO LISTS 
THE COMPANIES HIRING FOR 
OVERSEAS COUNTRIES SUCH AS 

i KUWAIT,' VENEZUELA, SAUDI
ARABIA, THE MID-EAST, ETC. * 
PERMANENT/TEMPORARY WORK
ERS NEEDED ARE TRADESPEOPLE, 
LABORERS, PROFESSIONALS, ETC. 
FOR FULL INFORMATION SEND A 
SELF-ADDRESSED, STAMPED EN
VELOPE TO:

AMERICAN OPPORTUNITIES, 
Dept. 5032, 701 Washington Street, 
BUFFALO, N.Y. 14205, U.S.A.

Pardavimu ir Taisymu 
1444 W««t Street 
T»L REpubHc 7-1941

■ - ' * - -

Siuntiniai i Lietuvą ■ 
ir kitus kraštus | 

P. N EDAS, 4059 ArchetAvenueĮ 

Chicago, 111. W632. TeL YA 7-5980

BRONIO RAILOS 
■NUSIB ASTYM A I

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knyga galima gauti Naujienose ir pas K. Janutų, 
arba rašant tokiu adresu:

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataimaumus.

Pr. A. GcMen — MINTYS ER DARBAI, 259 pslM liečia 190f- 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 
•usirupintmą________________ _

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

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

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
9

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntua čekj xrba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo Išlaidoms.

PERSONAL 
Asmenų Ieško f

PAIEŠKAU SUSIPAŽINTI gyvenimo 
draugės, 55-75 m. amžiaus. Esu tik 
išėjęs Soc. See. pensijon. Turiu gali
mybių turėti namą. Esu sveikas; 
Amerikoj ginięs ir Lietuvoj užaugęs. 
Atsiliepiant, nereikia gyvenimo apra
šymo; svarbu tik, kokia finansinė 
(Security) padėtis. Pridėkite savo 
aiškią nuotrauką, kurią, prašant, su
grąžinsiu. Smulkiau išsiaiškinsime su
sirašinėjime. Rašyti:

% Naujienos, Box 267, 
1739 S- Halsted St. 
Chicago, IL G0603

} t Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maphwood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL, 776-5162 
2649 West C3rd Street 

Chicago, HL 60629

18.00

I

Darbas ir poilsis yra neat
skiriami ir, vienas pagražina ant. 
rą-

M.00

F2.06

PATS SKAITYK IR DAR K1 
TOS PARAGINK SKAITYTI 
MĖNRAŠTI “NAUJIENOS**

ADVOKATU DRAUGIJA.
V. BYLAHIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto Ito 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

8606 S. Kedzie Avė.
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

S — Naujieną Chicago, 8, ID. Thursday, April 14, 1983
V 1 * * f*


