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Brazilija sustabdė keturis Libijos 
lėktuvus, vežusius ginklus

LIBIJOS LAKŪNAI PAREIŠKĖ, KAD JIE VEŽA VAIS I US 
NIKARAGUON, RET VEŽĖ NAUJt'S GINKLUS

BRASILIA; — Brazilijos vy- 
riausybė sustabdė, du Libijos 
lėktuvus, atskridusius iš Da
masko. Brazilijos pakraščių sari. 
ga i priėmė abu lėktuvus, lai-' 
mingai perskridusius Atlantą. 
Abu lėktuvai' buvo pripildyti gą-' 
žolinu kelionei į Nikaraguįą. 
Abieju lėktuvų kapitonai regist
racijos lape pažymėjo; kad veža' 
vaistus į Nikaraguą.

. i
Brazijijns, įiiosto sargai ; vis. 

dėlto panoro patikrintų ką Libi
jos lėktuvai iš tikrųjų veža. Pa- ’ 
s i rodo, kad abu lėktuvai turėjo; 
pačius naujausius Sovietų gink
lus-; skirtus Nikaraguoš vyriau
sybei. Brazilijos -vyriausybė la
kūnus ir lėktuvus atidavė teis
iu ui-. Nespėjo teismas užvesti 
bylos >dvįem lėktuvam,-kitame 
Brazilijos aerodroriife nusileido 
kiti du lėktuvai su ginklais Ni- 
karaguai.

Libijos lakūnai ati- ;
dųptLi^niii -- M- ;

Brazilijos -aerodromų va^iov^-J 
bė paprašė atskridusius lakūmjs' 
tuojau užpildyti....anketas. Kai, 
ląknuąi padarai męla^ugųs ph- 
reiškimųs, abiejų lėkttPviĮ&jgulos. 
privalėjo-’' parodyti j;Uyėž£mųs 
“vaistųš”. Būta sovietiniu gink
lų 'NuTigraguoš. vyriausybei? ., ? '

Dabar iKismašŲtiiFės- spręsti- 
keturių . Libijos -lėktuvų įgulų' 
bylas. -Pirmoji eilėn- bus bau
džiami. kapitonai -hž melagingų; 
žinių teikimą;.,Vėliau visi įgulos 
nariai-biis-traukiami teisman ųž 
nelegalų' ginklų vežimą į- Niką-' 
raguąė -- . ■ . . ; i

Nikaraguoj vyksta pilietinis 
karas. Jokia kita valstybė neturi 
teisės vežti ginklų į Nikaraguą, 
kol ten nebus pravesti rinkimai 
ir išrinkta demokratinė vyriau-' 
sybė.

CHOMEFNI UŽKRĖTĖ 
LIBANĄ ŠIJITAIS

BEIRUTAS, Libanas. - 
po mula Chomeini jau užkrėtė

Ira

ARGENTINIEČIAI NORI 
APLANKYTI ŽUVUSIUS
H ENDS AIRES, Argentina. 
Buenos Aires iniešri susidarė 

•'ilsių karių, kurie nori 
į Ealklandų salas irnuplaukti

aplankyti
kapus. Š’ai grupei vadovauja 
Osvaldas Dešlelanis.

‘ši g.upė apskaičiuoja, kad sa
lose žuvo 221 karys. Laidcjmo 

uos. Argentinie-j- * *

Libano musulmonus savomis vietos vra- žin-:< c . j - -
idėjomis. Iki šio meto Libano čiai kreipėsi j britų vy iausybę
musulmonai *nes:kišdavo į Liba
no vidaus reikalus. Dabar Liba-
no šijitai jau veržiasi į Libano atsakė.
politiką. Pirmadienį jie susprog
dino Amerikos ambasadą. Kiti 
stiprinasi Beka slėnyje.

šijitams pavyko patraukti sa
vo pusėn/ grupę Rėka slėnio 
musulmonų. Vieno miestelio 
aikštė jaiVpayadinta Chomeinio 
vardu. Kitame miestelyje svar
biausioji gatvė pavadinta Cbo- 
meinio gatve.

Libano- vyriausybė bijo, kad 
Libano šijitąi nesiimtų žiaurių 
priemonių - upines kitas Libano 
grupes, ' Irano valdovai 
užkrėtė didele neapykanta prieš 
amerikiečius. -<■

J. ANDROPOVAS BUVO ; 
į PASIRUOŠĘS AREŠTAMS 
- STOŪKJ^LMAS. šve^įjį. -- 

T vir tįi^i^ž^^^^iiį’rij'us 
povas pi^ĮĮ^MŽ^HVdfipaę&t®^ 
šęs didel^^afeestSijfs, Jjąin^. 
nė, kad KMlfcaptind- Černenkos 
draugai jwsuriose' - pąsi-

— Japonai turi saugesnius 
motociklus, negu amerikiečiai, 
mažiau sužeidimų.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $-113.

— Kenijoj rytų vokiečiai tvir
tina, kad Vakarų spauda kursto 
žmoniją karan.

PREZIDENTAS REAGANAS SUSITIKS 
SU PREZ. MIGUEL DE LA MADRID

leid pro vykti į Falkbrdo salas, 
bet iki šior meto, britai j'ems. ne- 

Susidaro- įšinidis, kr.d 
britai nenori 436 argentiniečių

nos vyriausybė užmegztų santy
kius su britų vyriausybe, priža-

sa- 
va- 
at-

dėtų "nesiveržti į Falklai'do 
las.- Argentinos. kariuomenės 
dovvbė nenori tu santvkiu 
naujinti.

BENDRI JAV-MAROKO 
MANEVRAI

KARATAS, Marokas. — Dip
lomatai tvirtina, kad pirmomis 
šios savaitės dienomis Maroke 
vvko ingi JAV ir ^la- 

^uaneyrau 
<eHuVo'Tbkbs

mų apie manevrus

MEKSIKA PRITARIA SANDINISTŲ VYRIAUSYBEI, 
SALVADORAS TURI TARTIS SU ĮSIBROVĖLIAIS

MEKSIKA, sostinė. — SekYe-į savo reikalus. Meksikieč'ai nori, 
torius G.orge Shultz, tris dienas i kad ir Amerika n.sikištų į Ni- 
praleidęs Meksikoje, antradienį! 
išvažiavo, nesusitaręs dėl Mek
sikos užsienio politikos Nikara- į

! guoje ir Centro Amerikoje.
Sekr. Shultz tarėsi su Meksi

kos užsienio reikalų ministeriu,
• turėjo laiko aptarti Centro Aine-;
’ rikos ir pačios Nikaraguoš rei-
1 kalus, bet su - užsienio reikalų 
: ministeriu Bernardu Sepulveda
1 sutarė tiktai vienu klausimu, 
.būtent: prez. Ronald Reagan ir 
Meksikos prez. Miguel de la

. Madrid susitiks šiais metais.
* Pastebėtina, kad net preziden-

’ tų susitikimo data nesutarta. Nei 
j ūžsiinio reikalu ministeris Še- I *
pulveda, nei sekretorius Shultz

j nemato reikalo toliau tartis, nės: 
šiomis diėnOrhiš jiedu aptarė

karaguos reikalus, neteiktų jo
kios pagalbos kovojantiems prieš 
vvriausvbę. » w *

AMBASADOJE ŽUVO 
15 AMERIKIEČIŲ

BEIRUTAS. Libanas. — Su- 
sprogdintoj Amerikos ambasa
doj žuvo 15 amerikiečių.

Sprogimo melu žuvo:
1. Marinų korporalas Robert

V. MeMaugiu
2. William Mclntvre, iš Me- 

t

Lean, Va.
3. Thomas Blacka, iš Denver, 

Colo.
4. Albert N. Votow, iš Ches

ter, Pa.
5. Serž. Mark Salazar, iš San 

Gąbriel, Calif.
'pačius pagrindinius užsienio pc-| 6. Serž. Ben Maxwell, iš Ap- 
, lįtikos reikalus' ir jiedviem nėra | pomatax. Va.

7. Serž. Richard Tuine, iš 
Bridgeworlh, Anglija.

JL Emnk Johnson, iš N. w

pobtikai.£?,£<
Praeitą^ržnądiėĮfį vGėmenkaę; 

buv. artimas -Brežnevo draugas,. 
politiniunję/ppsėdyjė pareiskė,? 
kad Andropovas neteisėtai vą-. 
dovauja politiniam- biurui, jis 
prie partijos vadovybės priėjo 
nelegaliai; -- Andropovas išklausė 
visus čeižnenkos kaltinimus, o 
vėliau visus .juos paneigė. Čer
nenka reikdavo klausimą ištir
ti,, bet nė? vienas politbiuro na
rys nebedrįso jam pritarti. Nie
kam neatsiliepus, Černenka išėjo 
iš posėdžio. Manyta, kad jis 
kreipsis prie Brežnevo draugų 
— kariuomenės vadų, bet ir jie 
nejudėjo. - .. .. ' .

* ‘ Tikrovė buvo tokia. Pirma- 
rligm&Ufyie įkeli A V transporto 

’Ižktt^ai^pašrėkė Maroką. Į Ma-
'= U- '

‘.roką--suskrido-įvairių Amerikos 
'karo jėgų daliniai. Viskas buvo 
riaųr suderintą, kad leidosi vie
naslėktuvas paskui k'-itą; Vieni. 

vedantai atskrido iš V. Vokietijos, Ispa-1 
. . '.k Bijos, -Egipto, Indijos vandeny-

kiti iš JAV ir kitų vėitovių.
’ Amerikiečiai suėjo su.-maro- 

kieeiaiš, juos pavaišino, o-vėliau 
keliavo. Antradienį jie organi
zuotai sulipo į lėktuvus? suvil
ko savo mašinas ir vėl išskrido. 
Kariuomenės vadai patenkinti 
manevrų eiga.

— Japonai išleido bilijonines 
sumas automobilių dalims auto
matiškai gaminti, todėl jiems 
lengviau automobilius sumon
tuoti.

, —- Japonijoj motociklas kai
nuoja $8.000.

Sen. Frank Savickas pasiūlė Illinois valstijos stimui 
įstatymo projektą, kuris neleistų CHA pirkti namų, 

be miesto tarybos leidimo.

SEN. SAVICKAS SIŪLO SUVARŽYTI 
C.H.A. PIRKTI NAMUS MIESTE

CHICAGO HOUSING AUTHORITY GALĖTŲ PIRKTI NAMĄ 
TIKTAI GAVUSI MIESTO VALDYBOS SUTIKIMA

— Visa eilė Kongreso narių 
yra 'pasiruošę tvarkyti dujų kai
nas. Dabar vienose valstijose 
dujos'.yra pigesnės, bet kitose 
valstijose jos gana brangios. 
Kainos priklauso nuo šaltinių, m

■A KALENDORfiLIS

Balandžio 21: Anzelmas, Skal
vė, Ugmtas. Metėja, Krivis.

Saulė teka 5:02, leidžiasi 6:37.

Oras šiltesnis, vėjuotas, at- 
peš liėtų.

Pierre Trudeau pranešė, kad naujas Kanado 
biudžetas turi 1.6 bilijono dolerių įvairiems 

valstybės darbams.

CHICAGO. Ill. Senatorius 
Frank D. Savickas antradienį 
pasiūlė Illinois valstijos seimui 
priimti įstatymą, kuris leistų 
Chicago Housing Authority 
pirkti tiktai tuos namus, kurie 
gauna Chicagos miesto tarybos 
leidimą. Jeigu CHA nupirktų 
namus be miesto tarylios leidi
mo, tai toks pirkimas būlų ne
galiojantis. Įstatymas tokį -pir
kimą turėtų visai panaikir '-.

Sen. Savickas pareiški savi, 
įsitikinimą, kad apylūikf-. gy
ventojai turi teisę pareikšti sa-, ...
vo nuomonę apie CHA norą toje I Valensa buvo labai p.isipikti- 
apylinkėje Įsigyti namą ar kelis i nes. kad porcija ji buvo sustah- 

,namus. Sen. Savickas yra Įsitiki- j džiusi nakeliuje į Varšuvą. J*s 
v w 1 V « . •• *• 1 1 X * _ _ _ i. I _. 1 . Jnes, 

turi 
kėje 
fi’ję

Įjokio reikalo daugiau susitikti.

1 . Šiomis, dienomis sekr. SlitrUž, 
•'Mek^oje'-'fjąniškėji), kad , abi 
»valstybės.iskirtingai žiūri į Ccnt< 
' ri> Amerikos-ir Niką ragu; $ 'iv i- 
kalus. Meksikos vyriausybė .yrs' 

{jįųtarusi .ręmti dabartihę'vsandi-
msių vyrĮa^syb^/ yra pasįjy-rfcį 

' parduoti 'T^ai'agtiigs^
J bei ginklųšf^^^^.^s^^j 
j AIinistei-^.B^^^feraiš^h.

pssakė, ka^A-Aleksįką., 
Nikaraguoš :kaii;Š^k?

J vado r o vy^ia įisy famisJ^šu 
j karaguos? įs^Udįvėuaią į Salva-' 
dorą. i; ■■■-' ' < 1-

Meksika-netiki, kad Salvarfjirėt 
- kovss vedą įsibrovėliai iš -NĮkšį 

raguos, kad ten', yra kiibit čių.i; 
kad Nikaragiuij yra Sovietų' 
agentų, f Jie tiki, kad maištą 
prieš Salvadoro vyriausybę su- 

' kėlė patys Salvadoro gyventojai.
Jie pripažįsta, kad galėjo bū'i 
vienas kitas 
guoj, bet j;e 
Salvadore.

Meks kiečiai sutinka, kad už
sieniečiai neturi kištis į Centro 
Amerikos valstybių vidaus rei-

9. Robert Clayton, iš PhEa- 
‘delphia, Pa.

Kitų vardai bus vėliau vi - 
šai pranerti. Pirma turi būti iu- 

^jrmtfotifžuvųsiųjų giminės.

VALENSA PATARĖ ŠVĘSTI 
GEGUŽĖS PIRMĄJĄ

VARsIWA, Lenkija. — Lešek 
Valensa pareiškė, kad šįmet viri 
lenkai privalo švęsti Gegužės 
Pirmąją.

Valensa nesupranta, kuriais 
sumetimais gen. Jaruzelskio vy
riausybė uždraudė lenkams

; švęsti Gegužės Pirmąją. Visą 
laika lenkai švęsdavo šią dieną, 
o dabar kariškiams atėjo mintis, 
kad ta diena nebūtu švenčiama, kalus ir kad jie turi leisti vie- 

os žmonėms patiems išspręsti

kubietis Nikara- 
nesimaišo j kovas

sutinka

RE0iNA^-ATLEIDO KARIUO- 
- MENĖS VADĄ EITAN ■■

^■ęJĘjfUŽALĖ, Izraelis, 
jrąditgiį. pi’ėmjeras pakėlė 
roto' laipsniu pulk. M ošę 
Jis būVo generolo Rafael 5 
pavaduotojas.

Geh-.-Ej'anas, ik' šio mete š:ęs 
Izraelio karo jėgų štabo virši
ninko pareigas, išeina atsargon. 
Generolas Eitan buvo nepaten
kintas gen. Ariel šarono < lg siu 
palestiniečių žudymo stovyklose 
metu, bet nesiėmė priemon’ų 
žudynėms sustabdyti.

Generolui Eitan at-isl 
nūs, tų pačių ceremonijų 
buvo pakeltas į generolus 
ninkis Levy ir paskelbiąs 
Izra.lio karo jėgų štabo

gen.- 
Levv.

meti1 
pulki 
iiaiij: 
virsi-

kad apylinkės gyventojai 
tokią teisę. Jie toje apylin- 
seniai gyvena, ten yra įsi- 
nąmus. todėl jie turi teisę 

rūpintis, kokius CHA atneša gy
ventojus, turinčius visai kito- 

. kilis papročius.
* — Įstatvrr.o leidėjii. tvir-
Ii tina senatorius, — niekad ne
manė, kad CHA galėtų ardyti 
apylinkes, nuyertinti nuosavybes 

j ir pakenki] vietos gyventojams.
į CHA įstatymo ruošėjai i
padėti apylinkių gyventojams, Į 
kad
ramiai gyvent: ir gražiai su vi-j 
sais kaimynais sugyventi.

Miesto apylinkių likimą pir- 
mon eilėn privalo nuspręsti los 
apylinkės gyventojai, o ne kaž- į 
kokie CHA pareigūnai.

pranešė valdžios atstovams, kad 
valdžios įsakymo jis neklausys, 
Gegužės Pirmąją švęs. Tą patį 
vėliau pakartojo ir laikrašti
ninkams, pasisakydamas prieš 
vyriausybe, kuri uždraudė dar
bininkams Gegužės 1-ąją švęsti.

tams išvaž uoti iš JAV ir nesi- • 
maišyti Jungtinėse Taniose. De
partamento rištas jiems sako, 

I kad jie eina ne savo pareigas, 
norėjo | bC| šnipine ja Castro naudai. į 

' J Įsakymą išvažiuoti gavo Ra- 
I jie galėtų savo apylinkėse., TnO)) Ganto, Kubos atstovybės 

gvxent: ir gražiai su v'* j pr;c Jungtinių Tautų Ireč’asis 
l sekretorius, ir Joaquin IKdobla- 
do Penton Cejas, Kulius atašė 
prie Jungtinių Tautų. — I 

Kaip vienas, taip ir antras 
nuolat išnaudojo diplomatines 
privilegijas 
lam 

anlradienįj nėsc

George Sholtz
šnipinėjimo tiks-! 

Sovietų Sąjunga Jungti- 
rautose turi 109 šnipus, 

41. | 
j

WASHINGTON, D C 
lybės departamentas 
patarė dviem Kubos diploma į Kuba turi IS, o Kinija -

< kr< torius Shultz tris dienas * uėsi 
žsienio rekalų ministeriu R. Sepuived 

bet negalėjo susitarti.
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MIKAS ŠILEIKIS

sąjungos susirmKimas
BaI i.Jz.io 15 d. Čiurlionio Ga

le- ■ joje, Ine. 4bcč Archer Avė. 
p alpc.šo įvyko .Ameiiko- Lie-

Mass, valstijoje, o daugumą su- • 
daro vietiniai dailininkai.

Naujų sumanymų nebuvo.
tm m IL liįvi.kų Sąjungos meti. Čiurlionio Galerijos, Inc., Meno Į
n s narių susirinkimas. Susirin
kimą'. buvo skaitlingas. Sąjun
gos ph-mjųūnkas .Mikas Šileikis 
paini'orrųavo narius apie praėju
sių metų VL’Stlą ir praėjusį ru
denį vykusią bendrą parodą, ku
rią ruošė Čiurlionio Gelareija 
Inp Pjią^ijĮąą prąnyją^ tfeje pa 
rodoje gjivo keturi dailipĮųkai. 
M. Šileikio $500 premiją laimėjo 
Jonas Tričys ųž Glupsųius. Čiur
lionio Gajerijos $500 premiją lai
mėjo VI. Endriulaitis už Marių 
pasakas. Antrą M. šileikio pre
miją $250 laimėjo sės. Mercedes 
už Gėlių puokštę. Viktorijos Pe- 
traitienės $250 premiją laimėjo 
Ed. Walaitis už akvarelę — Lau
kinės žąsys.

Minutės susikaupimu buvo iš
reikšta užuojauta dail. S. Butkie 
nei, jos vyrui K. Butkui mirus.

Sekretorė Vera švabienė per
skaitė praėjusio narių susirinki
mo prųtokpią, o kasininkė Bar
bora Morkūnienė pranešė, kad 
nariai sumokėjo metines duok
les po jia. Abu pranešimai pri
lipti be pataisymų.

Neatsirado norinčių rengti in-j VI. 
dividualias ar susidėję parodas. Į 
Mat. tie patys .są’ungos nariai 
dalyvauja ir č. G. kasmetinėse 
parodose. Pirmininkas pranešė, 
kad buvo nutarta paminėti Am. 
Lie' . Dailininkų Sąjungos 25 me. j 
tu nuo jos įsikūrymo 1956 me
tais sukaktį, tačiau jau pavėluo
tą tai padaryt, nes sąjunga veikia; 
jhu 27-tus metus. Sąjunga. na- 
i?ų turi keletą' Los .

Tarybos pirmininkas M. Šileikis 
Jūriams įteikė paruoštus blan
kus dalyvauti č. G. rengiamoje j 
bendroje parodoje šį rudenį lap. į 
kričio 4 d. galerijos patalpose. Į 
Kas dar neturi anketų, bet nori! 
parodo e dalyvauti, gali kreip-; 
tįs M. Šjleiįtį tf l. 4J|-64§5. \

Nąųjps Sąjupgo§ vadybos 
rinkimas užtrūko kiez ilgiau. 
Neatsirado norinčių turėti “dar
bo". Pirmininko pareigoms 
vienbalsiai nutarė dali. Joną 
Tričį užimti pirm, vietą, bet jis 
atsisakė. Po svarstymų ir siūly
mų, niekas neišėjo. Buvo nutar
ta palikti tą pačią valdybą, ne
žiūrint to, kad pirm. M. Šileikis 
buvo atsisakęs pirmininkauti dėl 
litu svarbių pareigų.

Sąjungos valdybos sąstatas: 
M. Šileikis pirm., Vera švabienė 
ekretoiė, Barbora Morkūnienė 

kasininkė. Trys vicepirminin
kai: Eglė Rūkštelytė-Sunds.trom, 
es. Mercccedes ir Jonas Tričys. 

Valdybes kadencija 2 metams.
Sąjunga turi ir jaunesniosios 

kartos narių — Eglę Rūkšielytę,
Endriulaiti, šliužą. Ilona 

Brazdžionienę ir kt. Iš Whittier. 
Cali f f.. gauta žinių, kad ši rude
nį parodoje dalyvaus architęk- 
tas-dąil. Herman. Pavilords. Dar' 
neaišku, ar dail. Pažiūriėnė (Los 
Angeles) dalyvaus...- .

ALDS-ga veikia pagal įstatus, 
įstatuose nurodyta kas gali būti 
.'•ąjungos narių. “Sąjungos na-

“Prie darboJONAS tričYs

“Tį’ir.uoįu nariu gali būti kiek
vienas ąlilinkamai išsimoksli
nęs arba savo meno kūryba pa- 
.-irejęįcęs lietuvis dailininkas.

“iįluiįs būti tikruoju nariu pa
reiškiu s^ ųngus valdybai. Są- 
juųgųg valdyba priėmimą pri- 
-tąto yigįĮotlniątn susirinkimui".

Visuotųds sąjungos narių su
sirinkimas yra augčšiausias su
jungus reikalų tvarkytojas.

■paiiuųpkai. norintieji įstoti į 
sąjungą, gali kreiptis pas sąjun
goj valdybos narius arba pirmi
ninką tel. 434-6155.

ir.draųįjjį^sąs. buvo ir už~ 
$ ^ųįtuigos narys

• Stenkis kalbėti ne vien ka
da i? Įyur reikią, bet taip pat — 
ką? yra daug sunkiau LL nevar
tok piktų, žodžių, nors pagunda 

=:r stumtu Tave prie to, — Ben- 
tamin Frąnkljn. > , ‘

/ ' -A.

• Ngt . jį£ęt^rbąs
. riai,yra ketverippi: tikrieji, kąn-į nebus, sunkus, jei;xpęSi4į.#iėgs- 

Ahgeles. didątai/rėmėją? ir garbėšl f tame. ' ’ . ž ~

ream 
achi ne.

i* Uaf ĮllW» iiytt t» 
draama. And, B S Skvtdk* 
h*v« been helping to make 
drawn* Oocn< live for year*. 
, Bond* matui* in lee* tb^r 

«tx ywt That maąna ybur dream* 
a* come trua faster than ever befur*. 

You can buy aherea in your pprti- 
'MIat dream by joining the PayroH

rę you kzww- ii. your 
w>U b» a nudity.

V

t'aliiku dvąyų apeigų ur.^ isimtnuis, nesihikė savo
(Romus) krikščionybę ir įsteigė I pirmtako nustatytos sveikoą po- 

' kąįa^kĮj katedrą. Tokiu litikos prųaęipų. Pati Lietuvos
1 būdu jis lietuvių tautos vairą ggujjiM prasidėjo, kada jos 

pasuko Vakarų krikščioniškos, vąialyląįj^iuę aparate ėmė do- 
kukūjros kryptimi. 3) Jis pasi;, svetini gaivalai ir patys
stengė įkurti atskirą savarankią Į ū^Jųvęs vahįųvai nesirūpino 
Lietuvos bažnytinę provinciją, patįaryli įjęlųvĮų kalbą oficiaba 
priklausomą tiesiog nuo švento. valstybės kųdbą, <> (ragetlija sa- 
Soslo, kas garantavo, kad nau
jas tikėjimas bus tvarkomas sa
vų dvasininkų ir valstybės apa- 
iaias bus belu viskas. Tai buvo

1 pagrindimai išmintingos kara
liaus Mindaugo politikos dėsniai, 

teisingai autorius pastebi, kad 
dabar mes matome, “žvelgiant 
iš istorinės perspektyvos, kiek 

; Lietuvai buvo tragiška, kada 
* jos vėrnsni valdovai, su piažo-

vo zenito pasiekė, kada Jogaila 
13H6 m. apsikrikštijęs k užėmęs 
Lenkijos sostą, Lietuvos religi
nius reikalus pavedė tvarkyti 
Lenkijos bažnyčios primai, gi 
Lietuvos švietimui tvarkyti su
teikė monopolį Krokuvos uni
versitetui (žiūr. 6 p.).

(Bus daugiau)
(Iš Vjnco Žemaičio raštu)

ST. PETERSBURG, FLA
Jūros šaulių Palangos kuopa

Prieš kiek laiko iš Detroito į 
■Į St. Petersburgo apylinkę persi- 
' kėlė jūrpši šauliai: Lungys Ste- 
1 ponas su.žiii6na Emilija, Budrį- 
{ ki.nė VšKų<Butkus Jonas, Juš- 
I ka vTnc£į£į Lrbonavičius Anta- 

, — -. -- < u as ir kt.'ira^iko gražius Pilėnus,
j Bendruomenės fiagrįndįni^. tpss- j |tur prj^ ežero astuonių akerių 
. tas rup mis kultūriniais bei tąja-j 3jjjype jūros šauliai pagirtinai 

trniais Sevo narių sd“ Į įsikūrė h-, svarbiausia, tai pa-
I statė žuvusiems už Lietuvos lais- 
| vę tokį paminklą, koks buvo 

pastatytas prie Karo muziejaus, 
Kaune, kuri žiaurusis okupantas 
nugriovė.

Prisidėjus naujoms jėgoms, 
Palangos r jūros šaulių kuopa 
pradėjo rodyti daugiau aktyvu
mo: kuopos- ėadas N. Baranaus
kas padoųanojo laivą,"o J. But
kus uzieidcršklypą prie vandens 
tam laivui pastatyti.

Baiemdžio mėn. 6 d. Juros šau
lių kuopa surengė S'ehimble par
ke pikniką-gegužinę. Oras pasi
taikė labai geras, saulutė sklei
dė savo malonius spindulius 
kiekvienam atvykusiam pakvė
puoti grynu oru. Buvo alvyku- 
ių net iš Kanados. A. Budrikis

J. Venclovos "Mindaugo krikštas t
- Lietuvos krikštas* •

Vincas Žemaitis

Venclova, “Mindaugo krikš-
Lietuvos krikštas“, Chica-

pusi pavyzdžiu kitiems. Lietuviu 1

pažindmanl s.u garbinga istori-j 
ne praeitimi, yra kelrodis į mū-j 
su tautos šviesesnę ateitį. Dėl! 
sies taip graž/ai pareikštos ini
ciatyvos, tenka džiaugtis ir svei
kinti visus šios valdybos narius, i

šios brošiūroj autorius J. Į 
Venclova užsibrėžė sau gyveni? 
tno tiksiu — kiek išgali, tarnauti 
ir būti nąudingu lietuvių; fantai, 
Keliant viešumon jos didesnę: 
praeitį, apvalant ją nuo svetimų,! 
mums žądngų ir melagingų bei j 
Klaidingų įtaigoj imu. Tam rei-! 
KSlui jis seka, tikrina ir studi- 
ųoja apie Lietuvą, jos literatū
rą, ne tik lietuvių, bet ir sveti
momis: rusų, lenkų, vokiečių, ! 
.ingių, jarancūzų, italų, ispanų ir į 
iriomis kalbomis. Ilgų metų sa

tvarkė kasą.
Ihne pikniko pasisekimo pri

sidėjo ii- skaniai pagaminti pie
tūs: viščiukai, dešnukės su ko
pūstais, keptos ir rūkytos žu
vys, o didelių vėžių —; kiek kas 
norėjo su jvainais daržovių prie
dais. Girdėjosi daug pągyiimų, 
tai reikia pažymėti ir kam pri
klauso: M. Baranauskienei, V. 
Budrikienei, A. Jonikienei, E. 
Limg.enei, B. Kairaitienei, A. Lu- 
Kienei, M. Makarenkienei. Joni- 
kis ir Lukas patarnavo prie 
minkštų gėrimų, šokiams grojo 
Alechikas. N. Baranauskas, St. 
Lungys ir J. Butkus-^arke visą 
gegužinę ir įainjes-sunaio. loteri
ją, Kur nuvcrWug dovanų.

Čia galėjai susitj^č^usipa- 
zinu, patirti naū^^įjui&ių ir 
uuotaiKingai bei nudairtlziai pra- 
.eisii pi 
landa. .

tas
go. 1972 m. JAV LB' Brighton 
Parko apylinkės Valdybos lei- 
dmvs.

Lc’dėjo žodyie yąldyb.os var- į . , . .
dujos pirniiniiBasj?Šlajus tarpit kruopštaus darbo vaisius, jis! : 
ko kito rašo: “Valdyba, susipa- 
žinuši su J. Venclovos studija 
“Mindaugo krikštas — Lietuvos 
krikštas”, rado, kad ši studija 
yra d-kumentuotai paradyta ir 
nutarė savo lėšomis ją išleisti, 
i'uo tikimės nors mažu, įnašu 
pasitarnauti mūsų tautos istori
jai, nes ligi šiol neteisingai buvo 
Ariaudž amas 
Mindaugas, kuris 
ėionybe 
mirties ją gynė’

mūsų karalius 
tikrai krikš- 

Lietuvoj įvedė ir iki

prasminga išvada, .kad Briglih’r 
Ū-rko rietuvių# Bendruomenės 
valdyba, ypač asmenyje jos pit 
mininko J. Šlajaus, savo parū
gų ir uždavinių atlikime-yra ta-

- !

keikia palinkėti jūros šau
liams pasisekimo visuose dar
buose. M. K.

dar krauna į įvairiom lietuvis-, • 
kem aktualiom temom moksli
nes knygas. Vienas iš tų, ką tik 
pasirodžiusių, yra čia aptariamo
ji jo studija, labai aktualia te- < 
ma — "Mindaugo krikštas —< 
Lietuvos krikštas”. į

j. v encipva, pasiremdamas 
jia patiektais kilų-žymių moks-i 
io ajšiovų teig mais, pasisaky-Į 
m.us bei 
meninus, 
>uvo ne

dokumentuotais -duo- • 
įrodė: 1) Mindaugas j 
lik didysis Lietuvos į 
kūrėjas, jos vienyto-į 
pirmasis, pagrt tų lai- jjas, bet ir

<ų tradicijas, popiežiaus patep- i 
iasis Lietuvos karaliumi, 2) Jis 
p.imas iš Lietuvos valdovų pri
imt su suso žmona ir visu ka

dėmesį
Giurlioi

ENERGY 
WISE

JO PAKVAIŠIMAS NEGALĖS 
TAIP TOLI SIEKTI

Besikalbant prie stalo, žmona 
staiga paklausia:

—Pasakyk man, mielasis, bet 
nuoširdžiai, nors tavo atsaky
mas man ir būtų skaudus... Ką 
tu darytum jeigu manęs netek
tum?

--- Moteriške, kaip tau į gal
vą ateina tokios mintys? Jeigu 
tavęs netekčiau, tai tikriausiai 
iš susijaudinimo išeičiau iš pro
to.

— Gal tu ir tiesą sakai, bet 
aš vis pagalvoju, riog’tu susiras
tum kitą žmoną, panašią į mąųe.

— O niekad! Mano pąkyaiši- 
mas taip toli nenueitų!

NIEKO NETRŪKSTĄ

Lankytojas: — Kaip aš ma
nau, tai tu esi vargšas. Nejaugi 
niekas iš tavo šeimos neaplanko 
•tave kalėjime?

Kalinys: — Jie visi yra čia.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TJffS QM

c&fitSSHM PRMNG
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LIETUVIU FONDO NARIŲ SUVAŽIAVIMAS
š. m. balandžio mėn. 9 d. Jau- , Palikimo komisijos pirminįn- j 

virro centro___ patalpose įvyko kas Viktoras Naudi us ragino, j 
ei imtasis Lietuvių Fondo, kad mirusieji testamentais pa-:

: ių visuotinis suvažiavimas.
Suv.tžiavimą atidarė Tarybos

• nininkas Stasys Baras. Pa- 
. veikiręs suvažiavusius narius, 

šidžiaugė, kad L. Fonde narių 
•dč/a ir jau suaukotą virš mi- 

‘:;onų dolerių. J prezidiumą pa
letė Vytautą Kamantų. Min- 

uigą Vygandą. Ferdinandą Kau 
ir Mildą Lenkau kienę.’ Sek-
. ’."tan — Mykolą Drangą ir 

L ną Kojelytę.
Invtjkaci.'ą — maldą sukalbę- 

’ c r. kun. Juozas Prauskis. Mi- 
. ieji L. F. nariai pagerbti mi- 
,'ė< atsistojimu ir žvakutės už. 

cc^imui M. Remienė sukalbė-

liktų savo turtą L. Fondui.
Informacijos komisijos pirmi

ninkas Antanas Juodvakis pa
stebėjo, kad ši komisija dirbv 
grynai informacinį darbą apie 
L. Fondo veiklą. Ragino lietu- 
vius sudarant testamentus ne
pamiršti L. Fondo ir kitų lietu.-; 
viakų instituęnjų.

Ūkio tvarkymo komisijos pir
mininkas Stasys Baras pranešė, 
kad Wisconsino valstijoje yra 
pirktas Žemės ūkis, kuris ran-j 
dasi labai gražioje vietoje, prie* 
kryžkelių. Šis ūkis dabartiniu- 
metu išnuomotas. Didėjant in-Į

Vyšnios pavasarįMikas Šileikis

rija. šokiams grojo Padago ka- 
Pe,a- ,1. ’4U

Fraeito suvažiavimo protoko- 
p .'rskaitė M. Dranga. Priim- 
su maža pakaita. L. Bend- 

omenės.vardu sveikino Vytau-

: : Ateitininkų — Laučka; 
ALTcs ir gydytojų sąjungos — 
:r. Jonas Valaitis; Lietuvių Ra
šytojų — Anatolijus Kairys.

.Ttiybos pirmininkas y.Stasys 
Rarįis’pfanesę, įaąi Is. F. jau yra 
^aukota virš 2 milijonų dolerių. 
D;-bar L. -Fonde* esą *2,758,600 
c’oi. Bendrai’ per L. ‘‘Fondo gy
vavimą lituanistiniams švieti? 
mui ir kitiems kultūriniams rei-. 
kalams yra paskirstyta 1 mili
jonas 331.000 dol. Prašė, ir to
liau ramti L. F., aukomis ir. tes
tamentiniais palikimais. Dėkojo 
ilgamečiu! L. F. darbuotojui Žel.’ 
viui, kuris del sveikatos jau il
giau dirbti negalįs. Jam Įteik
tas meniškai pagamintas adresas.

Dr. Gediminas’ Balukas pasi
džiaugė. kad L. F. dirbamas dar- 
bas sutartinai. Dabartiniu mė
tų jau esamą 5,300 L. F: narių. 
Linkėjo, kad L. F. nariai nė- 
pavergtų ir tęstų L/ F. plėtimą.

Pelno Skirstymo komisijos 
pirmininkas dr. K. Ambrozaitis 
pranešė, kad prašymų paskirti 
lėšų vienam , ar kitam .reikalui 
atsiranda labai daug. Visų pra
šytojų patenkinti nėra galmy- 
bės. 1982 m. paskirstyta 137,064 
dol. Iš Krukonio stipendijų Fon
do paskirstyta jaunuoliams ls£> 
158 dol. : j . ; Į . ; . p

Investacijos ir Finansų komi- 
-ijos reikalu kalbėjęs Jonas Var
nelis pareiškė, kad kapitalas jp- 
vestuotas į patikimas koopera-

fliacijai, pinigai investuoti į Ja-: syti knygas, neskiria lėšų. < 
bai patikima objektą. Su laiku - Ii būti skiriamos lėšos tik iver- 
šis ūkis bus žymiai vertesnis,: < , . .
nei kad už . j i sumokėta. .

■h>-T1'‘1 <1 "l***'.' v , u. m™.
Dr.^Antanas Razma, pranese < R jaynuoliams skir;a‘labąi ma_

■ žas stipendijas. Reikėtų jas pa- 
i didinti. Šiam reikalui jis aukoja 
i 1.000 dol.r

Ponia Pemkienė. B. Nainys, J. 
Balčiūnas ir dar- kelios mote
rys, o ypač Adolfas Šimkus, rei
kalavo mesti žemės ir paveikslų

apie Federalini Kredito Koope- 
ratyvą. Šis kooperatyvas yra, 
valstybės' apdraustas ir turi Ina 
šų 3.5,milijono dolerių.

Dr. Gediminas Balukas pra-,i 
nešė, kad be nupirktų Prano 
Doinšaičio paveikslų, norima nu
pirkti ir daili Dabužinskio 
veikslus “Senoji Lietuva”, 
lėtas Domšaičio paveikslų 
yra parduota.

Kontrolės komisijos

I’

tinimo komisijai rašinį patikri
nus, ir jai rekomenduojant.

J. Skeivys pastebėjo, kad L.

Ga-i VASARIO 16 MINĖJIMAI VOKIETIJOJ
<Tęsiųvs) paskyrimu, kuris esą? visų pa-

baltiečių laimėjimas. Sveikinimo
Hambu i g žodžius tarė ir lenkų atstovžs St.

šiame didmiesty išsisklaidę] Miruvek. ukrainiečių Vardu — 
lietuviai ir ju draugai, VLB Ham' kun. Martasel, vengrų — Kun.

Ke- pirkimo -biznį, ir daugiau skirti
jau'lėšų lituanistinėms mokykloms, 

Į nes mokinių-j skaičių^ mažėja.
Tė-'-ii nepajėgia lituanistiniųKontrolės komisijos vardui Tėvai

■ kalbėjo Kostas. Dočkus, praneš- ' mokyklų išlaikyti? Mokytojai ųž
pamoką gauna 50 centų: L. Fon
das įsteigtas lietuvių, švietimui 
ir kultūriniams reikalams, bot 
ne bizniui. ,. ,

Į J. Tijūno paklausimą ar pirk- 
{tas žemės sklypas duoda pelno ar

damas, kad komisija, .patikrinus 
išlaidas ir pajamas, rado viską 
tvarkoje. .; ..

•; Apolinaras Bagdonas pranešė.
kad knyga apie L. Fondo veik-

’ lą irritdcotojų pavardes jau su-į nuostoli0; stasy&'Baras atsakė, 
tvarkyta ir atiduota- spaudai.
Apie jos pristatymą bus praneš-

.Diskusijų laike Zuzana Juš-1 
kėvičienė pareiškė, kad pelno J 
skirstymo komisija, skirstydama 
pajamas, - kurios -buvo gautos iš 
visokių pažiūrų lietuvių suau
kotų, pinigų, skirto labai są- 
liškai — saviškiams .viską, o.ki
taip gahrojatiems hiėko. Su Lie-' 
tuva nieko neturintiems paveiks
lams ir .parųografiniamš .leidi
niams pinigai mėtomi, o tuo'tar-'l

kad dabartiniu metu' jokio pėl- 
___  Žemė išnuomota

ir gaunama nuoma. Reikia tikė- 
į ti, kad. didėjant infliacijai, duos 

neblogą; pelną.

J. Barany. Kun,.Sander supažin
dino su savo Įspūdžiais, patirtais 
prieš porą metų lankantis Lie
tuvėje: Lietuvos vokiečiai svei
kinimą atsiuntė raštu..

Plati buvo meninė‘programa. 
Mokyti EIęnpą Tėsnau Nuorga
nizuota tautinių šokių grupelė 
pasirodo ne tik Luebecke, bpt 
jau pradeda lankyti ir savo kai
mynus. Ir Hamburgo lietuvius 
ji džiugino tautiniais šokiais. 
Mokyt. Rič. Baliulis pagrojo akor 
deonu mūsų liaudies dainų. Bu- 

; vo deklamuojami eilėraščiai. 
Hamburgiškįams gerai ■ .pažįsti- 
ma ir mėgiama solįstė ' Izabąlė

burgo apylinkės valdybos pa
kviesti. Lietuvos nepriklausomy
bės šventės paminėti rinkosi va
sario 19 popiet.

Šv. Ansgaro bažnyčioje šv. 
mišias aukojo didelis lietuvių 
bičiulis, televizijos ir radijo dar
buotojas kun. W. Sander, asi- 
stuccamas kun. dek. V. šarkos 
ir unitų kunigo ispano J. C. Mar
tasel. Kun. V. Šarka savo pa- 
moksle; supažindino svetimtau-

■ čius su Lietuvos laisvės dieno
mis,1 primindamas jas ir patiems 
lietuviams. Nenutylėjo ir sun
kios.. sbvi etinės .'okupacijos bei 
pastangų ja nusikratyti.

Programa vyko parapijos salė- Scchroeder, akordeonu, palydi
ma V. Roenne, kuris vėliau gro
jo ir solo, padainavo lietuvių 

rir vengrų dainų. Jos- vyras
Schroeder gilių bosu atliko ke
letą vokiečių dąipų. . i • •

■ • -i: ; ’ . i. .. i"

Veikė Hamburgo LB ■ Spylin-
1 * • . 1 » • ' y ’ < • - Į f- , M

j e. Paskaitą apie tai, kokiomis 
aplinkybėmis prieš 65 metus bu* 
vd skelbiamas Vasario 16 Aktas 
ir ką jis. reiškė mūsų tautai anuo
met ir ką reiškia dabar, skaitė 
VLB Hamburgo apylinkės vice- 
pirmininkas Leonas Narius. Kal
bėjo ir kun. dek. V. Šarka apie n0 Valaičio vad&vąiSjšma, fote- 
licvt-inrii i xmTrfiic Vtnl o rfcmilG  L ‘ -

Bremene

Šio uostamiesčio ir jo apylin
kių lietuviai mūsų valstybės ne
priklausomybės atstatymo-. 65as 
metines paminėjo vasario 20 d. 
Pradėjo kun. dek. V. šarkos- at- 
nfašautomis šv. Uršulės baž
nyčioje. Darniai; skambėjo lie
tuviškos giesmės; vargonuojant 
prof. dr. V. M,.yasyliūnui. Po 
pamaldų gilų religini, ir meninį 
išgyvenimą suteikė prof. Vyte
nis M. Vasyliūnas aukšto lygio 
vbrgonų koncertu, atlikdamas J. 
Sį. Bacho. F.M.'Bartholdy ir ėesl. 
Sasnausko kompozicijas.

Po koncerto parapįjos salėje 
pasisotinta suneštiniais yąlgiais ir 
pabendrauta, Kun. dek. VJ šar
ka priminė žuvusius dėl Lietu
vos laisvės, kurie pagerbti mi
nutės tyla. Sugiedotas ' tautos 
himnas. Sveikinimo’ žodžius ta
rė dr. med. B. Bataitis, Pr. Bie
liauskas ir Silverijus Jasaitis. 
Daug dainuota ir tartasi dėl lie
tuviškos veiklos pagyvinimo 
Bremene.

Neustadt-Holft. , . . ,
’į ‘ ‘ Jt''

% Judrusis kun. dek- V. .Šarka 4 i----''įieaplenkė ir šio tolimo uosta
miesčio. Nepriklausomybės §ven 
;tės?proga šv. 'mišias) jęįą'jis^ąų- 
kc< o vasari or .27 ^ d." Po pamšdtj 
naujos parapijos patalpose visų 
laukė skanūs pietūs, iš sunešti
nio maisto paruošti gabių šeimi
ninkių: T. Ničienės, E. Sima- 
navičienės, E. Rimkuvienės, V. 
Vaškienės kt. ... - *.-

Minėjimą' trumpa kalba atida
rė £ųu. Šarki. Sveikinimo kglbą 
pasakė kun. klebonas H. Rdther- 
mann, išreikšdamas pasitenkini. ■- •:___ r____ . ;

mą vietos lietuviais ir siūlyda- 
mas naudotis nauio parapijos 
centro patalpomis. -

Ilgai skambėjo lietuviškos dai
nos ir plokštelių muzika.

Stuttgart
Vak. Vokietijoje vieni pasku-i 

tinivjų, bet šauniai, Lietuvos ne-] 
priklausomybės atstatymą prieš* 
65 meįus paminėjo ątuitgartiš-j 
kiai vasario 27 Kolpingo namucN 
se. Tų namų koplyčios šv. mi-'j 
šias aukojo ir pamokslą apie tai-j 
ką ir laisvę, pasinaudodamas' 
Koelno mintimis, pasakė kun. Kj 
Senkus.

: Minėj;m-
Stutt'garto
kas dr J- ' ’'. k;d t i s, p? st ot
damas, j ■ apie Pabalti
kraš ’ ‘ ’ > p ?<• I aūžė Eu: oį
po-s pai • J, k ir., sausio 11
p~iirr J' ■;: maricia reikalauti,;

j k;;-'’ 1 < I 'vijos ir Fstijcs
j deko' ■?.’” ■ * kb išimas

i svarstom 's Junginėse Tautoj
'ŠĮ Eurapps prrkarento pcaė;:|
as'riehifkai stebėjęs. ’ 5

Padrąsinančias sveikinimo k:J 
bas pasakė aukštas Vidaus reiktu 
ių ministerijos pareigūnas To- 
masehck; latviu atstovas Burmį. 
ęisters,; estų, ątstoa’ė Nichtig if 
kun. Borowski. Raštu sveiku 
n imą atsiuntė Rcthengurgo cr- 
dinariato prelatas J. Barth.

(Bus daugiau)

— Atleistas Salvadoro gyny
bos ministens Jose Guillermo 
Garcia, o jo vieton paskirtas 
Carlos Vides Casanova.

— Pietų Karolinos senatorius 
Ernest F. Rollings pranešė, kad 
jis kandidatuos JAV prezidento 
pareigoms.

dabkrtihiar L‘. F. balsavimai nė
ra demokratiški,, nes prię dabar
tines balsavimo? sistemos] bąl- 
suoįa ne L. F. narys, o doleris., 
Ūžpaaukotą šimtą dolerių —•_ vie
nas balsas. Šita balsavimo siste- 

________ ___ 7 _ ___ ___ # -rtia reikia būtinai keisti. Reikia 
pu Sibire kankintam: ir apie Si-1žiūrėti netik Į dabartį,_ bet ir 
biro lietuvių kančias knygą -pa-j ateitį. iĄteityje/jsu šitokią; baŲ 
rašiusiam - jonui Kreivėnui nei. šavimo sistema^ lietuviu suąukp- 
centd . nebuvo paskirta.' Dr-' ■ K-‘ doleriai gali kažkur kitur, nų-

. įlysti.• ..A',-.-■■■ . ria jid&evičiėriė ir Gediminas Ji?'

.r; / . ; . ,
■j^mtr'Li^etuy.i^.B<^^1ęg’idx)fli:-i-ą f ' įj
'ką, kuri leidžian^teliomis kai- Į Kontrolės komisiją išrinktą; 

rijas ir bankus, if’’davei 170.495j tikrinti. L. Fondas, anot jo. kiek. Jupzas* Minįįė?'
.' Slaptu balsavimu, į L. Ė.'Ta- ' 
rybą sekantiem^metains, išrink- Dalyvavo 119 narių)

;ti šie L. F. nariai:] Antanas’Juod- ■ Suvažiavimas, baigtas Tautos 
zvaikis, Stasys Baras, Kostas Dpč- himnu. Stasys Juškėnas

Ąmbfozaitiš. -p, .. jųškevjčięnės 
kaltįnįnftus pyktok'ai latmėtę. pa- 
reikšdamas. kad Kreivėnas n i p-' 
kam nedavė savo rankraščio pa-;

' - '• ' ' -

dol pelno. i I vienam - aįsmeniuijTtoriričiam ta

G LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mclslf 
1 54 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vinie 
’ XvA<, Igno SlapeEo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankof 

Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir Y 
' 'eiiaus straipsniai bei rtudijete. Iliustruotos nuotraukomis t 

■. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašuboa, K. Rūkitelės Ir A. Vari'
l tryboa poveikiais. 365 puri, knyga kainuoja tik 83.

© DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, ralytojoa ir Iri 
Uoių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnt 
Rentes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedalnuojan 
‘Amą. gėrintis autorės puikiu atiliuml Ir surinktais duomeuimF 
Lei užkulisiais. Studija' yra. 151 pusi., kainuoja M.

O VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprafj 
t*« luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sattMl 
r^venimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities tite 
r"tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyp 
parduodama tik už H

'© LjKju V1ŠKASIS PAMARYS, Henriko Tamo-TamaSftfOfc 
JAuniai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni* i 
I^bguvos apskrlHiJ duomenimis. Aprašymai įdodls klek^enas 
iletuviuL Leidinys fimstrtiofM nuorūkomis; ^baigoje duodami 
ritavardžių pavidfrfunaMr jų vertiniai | vokiečių fcžlfia- EaEri 
Gandingoje 335 puri, knygdje yrtf Rytyrūslų TemMapfe. Kaina* M.

■įį Kį LAUMES EIME, faiytojoa PetamiMS Orintaftfe aSI 
rntnAiud Ir mintys apie asmenis ir vietai hėprfK. Detuvoje ir pir
maisiais bolševikų4 okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius Į 
bet kainuoja tik 83. ' , ! » -|WWW

• JULIUS JANONIS, poetas fa- revoliucionierius, nesu^w 
fss ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik > 
Jnrglo Jalinsko knygoje apie Julians Janonio gyvenimą Ir p-* 
riją. Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju už žmogau* tel>«* 
Knyga yra didelio fRmato, 265 puslapių, kainuoja $6.

JVKLES, SL Eoačenko Ifiryba, J. VabSkl 
?•-’* T“* V rt—?^-rr ---- - t

1

liętuvjų vargus bei džiaugsmus 
ir įšsiląisviniino. viltis. Sveikino 
Latvių. centrinio komiteto pir
mininkas A. Cipulis, pasidžiaugi 
damas latviu' kardinolo Vaivods

f..-a y-r -
. kus. Vytautas, Kaman tas, Fer
dinandas Kaunas ir Ivlilda Leų- 

J kdųs^ėiie; ..kandi datai — Zuza^

.vičius ir Antanės Šantaras. - ’ *į..........   ‘ ' ’ "7

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

IMS West 69th SU Chicaro, HL 6062$ ♦ Tel >25-2787

Diddii pasirinkimai geros rūŠiea Įvairių prėki* 

MARIJA NOREIKIENt

,x Cosmos Parcels Express Corp,
MARQUETTE GUT PARCELS SERVICE

|M1 W. «Mh’ St, Chicago, IR. 10629 ♦- Tri. >25-2781

T

4

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
xra. didžiausia ir/turtingiausia lietuvių fratemalinė
organizacija,, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA —atlieka kultūrinfūs darbus, gelbsti, ir kitiems, kupė tuos 
.t darbus, dirba.-

■ - t. / S 4' "> ‘ ...
SLA — išm>kėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 

’ nariams. .’
SLĄ — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

‘ nąriams patarnauja'tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienai lietuvį ir lietuvių draugas gali

‘ ■ ■Siisįvienijiipe aJraidRĮUŠti iki; $10,000.
apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insiirancts'į-ląiri .ypač naudingą.jaunimui, siekiančiam 
aukštojo' mofeio''tt.tftf gyvenimo pradžiai.

ŠUA— vaikųs'apdratiiiziaipigia terminuota apdrauda: už 
‘.^(W' ^^aūc[,dž«įmą temoka'tik $3.00 metams;, 
--kiįpjpų-yta vist^e.’lį&tūvių kolonijose. 
dKfewlIesii saito, apylinkės kuopų veikėjus, 
' jibyTtijri^'mlelai1' pagelbės ’f. SLA • įsirašyti, 
ų, z . > ’i v* i.V? \r A, z ~ x

ii (&lite-kWp^&?tiesiai j SLA Centrą:

LTraiMNlAN ĄLLIANCĘ OF AMERICA 
'■ j&WwjsOthS^ New York, 10001

Tel. (212) 563-2210 '
. /.V/šA-F''-'y-!■• - - • —y-7’ ■ ’ :* ••

SLA

-—• a r. a ”• t a’c»usi nu

50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
Set kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kaJŠą^'Jis inokėšl kartu su kun-įaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausią šimtmečio pradJHoą kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liekančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 

tr patarė mums fiSliau studijuoti

triM $25. Kieti yfririiri. putu n.

- — Naujienos, Chicago. 8, PL Thurtdfy, Aptil 21, 1383
V • * "f ’
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cija, su Sniečkumi susitiko Mikasė Navikaitė. Ji priėjo 
išvados, kad apie tuos susitikimus verta parašyti. Snieč
kaus jau nebėra, jis neparašys, o jeigu ji neaprašys, kaip 
tie susitikimai su Sniečkum vyko, tai niekas neparašys. 
Apie tuos susitikimus žinojo Adomas Meskupas, bet y 
jau nėra gyvųjų tarpe. Šį tą žino ir Vladas Niunka, bet 
jis jau yra susenęs ir nieko neparašys. Jeigu ka« jam 
parašys, tai Niunka pasirašys, bet jis tokių dalykų ne 
padarys.

Atsiminimus apie Antaną Sniečkų parašė didokr 
būrys žmonių. Atsiminimus tvarkė knygos sudarytoja 
Kancevičius, o redakcinei komisijai pirmininkavo Juo; 
Žiugždos, didžiausio Lietuvos praeities klastotojo, mm- 
nys R. Šarmaitis ir kiti, paruošę 480 psl. knygą. ?rie «i< 
klastotos knygos dar teks sugrįsti, bet šį kartą norime 
tiktai pasakyti, kad Mikasė Navikaitė Meškauskienė, no 
rėdama pavaizduoti Sniečkų tokį, koks jis buvo 1937 me 
tais, straipsnyje citavo tikruosius Sniečkaus, žodžius.

Mikasė Navikaitė, visai neapsižiūrėdama, iš Snieč 
kaus padarė tikrą “džiurką” (jerk). Ji norėjo pavaizduot 
Sniečkų drąsų, galvojantį, kreipiantį dėmesį į smu kme 
nas, o jai išėjo konvulsijų (pirmyn atgal) blaškomas, nei 
vuotas, minčių sukoncentruoti nepajėgiantis žmogų' 
Navikaitė, baigusi gimnaziją, buvo pasodinta kalėjimai 
už kvailą neapsižiūrėjimą. Policija rado ginklų pas josios 
pažįstamą. Jeigu būtų tylėjusi, tai kalėjiman butą ir .ne
patekusi. Ji pati prisipažino prie blogai paslėptų ginklų 
’.r gavo kelis metus kalėjimo. Kalėjime sukomunistęjo:. 
Išėjusi iš kalėjimo, ji jau dirbo komunistams. Tuo .metų 
įsakymus jai duodavo Sniečkus, tai rado reikalo su Juo 
susitikti. -Į J -T'

Jį rašo, kad susitikimas buvo suorganizuotas J Pa
žaislyje. Nesako, kad Sniečkus ten būtų gyvenęs;- - hėt- 
aprašo tiktai susitikimą. Apie. Mikasę ir još.vędamjį;^?--.- 
bą “inteligentų” tarpe, Sniečkus jau buvo girdėjas, '^js; 
norėjo ją sutikti ir iš jo$ pačios,.patirti žinias ąpįe:kėĮį$ 
lietuvius inteligentus,. nepatenkintus' kelių karininkų jie- 
tiįviąms primesta diktatūrine santvarka. Karinipkai ūž- 
ėmė kariuomenės štabą, išvaikė demoteratiiųyšęimą, -prir 
vertė prezidentą dr. K. Grinių atsistatydinti;^’ prinfetė 
autoritarinį režimą. v 1 ■; ) • •• • * - --

Komunistai • nore jo leisti laikraštėlį, org^iiizųoti'pią-. pomir- ./nūs
.j, '. u , ■ , t--'.'V'-'. ’--v' :MiWitThe1rha«>&as- kad-tns . ėrime li<tesnj frontą pries autoritarinę tvarką,' bet neturėjo zmo- į 

nių. Nė vienas jų neturėjo reikalingų- pažinčių. Mikasė • * _ —   — - — — - --- — - — * \ X \ -Z ? -TA. * ‘ A. r

IŠ Sniečkaus Mikase padare “džerką”
Runj komunistų pavergtoje tautoje ir rusams tar 

nauančių ir lietuvius labai žiauriai išnaudojančių parsi
davėlių grupė nutarė pagerbti Antaną Sniečkų.

Pavergtos lietuvių tautos prakaitu uždirbtais pini
gais Vilniuje sudaryta leidykla “Mintis” 1983 m. kovo 
mėnesį išleido “Atsiminimus apie Antaną Sniečkų”, visai 
lietuvių neatsiklausdami. Kaip Rusijos komunistai išnau
doja rusų tautą, faip rusams tarnauti pasišokusieji lietu- 
5jįiį^?|nn,u4pja' lietuvių tautą ir spausdina pagyras apie 
parsidavei ids. Pačioje Lietuvoje, liętūyiar negali žodžio 
tarti apie šį žiaurų išnaudojimą/bet mes .gyvename lais- 
vn.m° krašte ir galimybe baimės nurodyti, kaip išnaudo
jami pavergti lietuviai ir' kuriems tikslams naudojami 
sunkūs jų darbo vaisiai.

Antanas Sniečkus buvo aklas Sovietų imperializmo 
įrankis. Jokios aukštesnės mokyklos jis nebaigė, bet jis ; buvo drąsi, sėdėjusi kalėjime, tedėl ją ir Įpareigojo orga- 
perėjo visus komunistų partijos kursus, įsitraukė į So
vietų čekistų eiles ir grižo į nepriklausomą Lietuvą žmo
nių gyvenimo griauti. Jis gyveno Kauno priemiestyje ir 
ruošė dirvą Sovietų karo jėgų okupacijai. Jis susitikdavo 
su visa eile lietuvių, parsidavusių Sovietų imperializmui, 
o kai Sovietų tankai ir karo jėgos įvažiavo į nepriklau
somą Lietuvą, tai Sniečkus atėjo į saugumo departa
mentą. pasidėjo revolverį ant stalo ir direktoriams pa
sakė, kad jie gali eiti namo, nes dabar jis įsakinės, kas 
saugumiečiams reikia daryti, o ne jie. Išimtį Sniečkus pa
darė tiktai vienam direktoriui. Kai šis ryte prisistatė 
saugumo departamentui, tai Sniečkus padarė išimtį. Ki
tiems direktoriams Jis liepė eiti namo, o vienam liepė pasi
likti. “Tu man būsi reikalingas”, — tarė jis.

Tas išrinktas direktorius tarnavo Sniečkui. Jis ži
nojo, kad Sniečkus gyvena Kauno priemiestyje, kad susi
tinka su kai kuriais lietuviais, bet Sniečkaus nesuėmė. 
Tas- Sniečkui reikalingas direktorius šneka ir kartais pa
rašo apie Sovietų karo jėgų okupaciją, bet apie Sniečkų 
jis nieko neparašo. Jis dabar gyvena Chieagoje. galėtų 
įdomių dalykų pasakyti, bet tyli.

Kai kiekvieną Sniečkaus judesį sekė Lietuvos poli-

*5
■.^5H

Kuršių mariose

prieš pūrą’ ar ■ dau-
. gSau.^n^į.’Tjvienas. •.ąrnerikiečiū

Atoėį&os spau
doj^ aprašė liūdnai atrodančius, 

'aplersįį; Lietbvos. atstovybės rū-
jfe besą panašūs Į ap- 

laidctujių lavoninę
■ .' j(Firnberal Horde), kurioje tik šik-

vaiduokliai ir bai-J dė, užgavo-; irr pažaojiia apsnū- 
^yktes^.*begali gyventi. Tas duriu. ‘ lietuvių politinių pabrė- 

tamprias • gėlių ir- visos lietuvių . išeivijos 
Washingtone, Jyg! pafriotiuius; ir .savigarbos jaūs-

nizuoti antifašistinį “liaudies frontą’*. Tikru organiza- 
torium buvo pats Sniečkūs, bet jis neturėjo pažiričių,; ne- r V* 
turėjo reikalingos drąsos ir neturėjo gabųftių. Mikasė j /' 
buvo drąsi ir išradinga. . 'p'- ‘

Navikaitė buvo nuvežta į Pažaislį ir paleistą brūz
gyne. Ji jau žinojo, kur turi eiti ir kur. turėjo susitikti 
°u Sniečkum. Susitikimą ji šitaip aprašinėja:

“Staiga sušlamėjo pakelės krūmai ir... išniro 
Matas. Dabar aš jau žinojau tikrąją Mato, pavardę 
— tai buvo Antanas Sniečkus. Žybtelėjo akimis, stip
riai pakratė man ranką ir:

— Einam, na, toliau, toliau einam...
Sukom vienon, kiton pusėn — A. Sniečkus lavi

ravo tik jam vienam žinoma kryptimi. Jiedu su V. 
Niunka tyliai persimetė vienu kitu žodžiu. Greitai 
V. Niunka dingo tamsoj 2.

Kurį laiką sekretorius tylėjo. Paskui dirstelėjo
į mane, susimąstė ir lyg; guosdamas .kartojo:

— Išėjo, a? Išėjo... Visai nebloga ta tavo “Lite
ratūra”.

— Mano?, kodėl mr.no? , 
Čia jis kimiai susijuokė.

HEAK1KAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Aušra nutraukė jo galvojimus. Diena švito 
skaisti, bet šaltoka. Macka matomai geriau jau
tėsi, nes kvėpavo lygiau ir ramiau.-Pagaliau pabu
do, saulei jau gerai įšildžius, atmerkė akis ir tarė:

— Palengvėjo man. Kur esame?
— Artėjame prie Olkušo. Žinote, kur sidabrą 

kasa ir kur mokesčius iždui moka?
— O, kad taip turėti tai. kas žemėje yra, tai 

Bogdaniecą galima būtų atstatyti!
. — Matyti, kad jums geriau, — juokaudamas 

atsakė Zbyška. — Na, užtektų ir mūro piliai pa
statyti. Bet užsuksime į kleboniją, nes čia ir pa
ilsėti gausime ir išpažintį galėsite atlikti. Viskas j 
yra Dievo rankose, bet geriau yra turėti ramią | 
sąžinę.

— AŠ nuodėmingas žmogus, todėl džiaug
čiausi sielos ramybe, — atsakę Macka. — Naktį 
sapnavau, kad velniai man traukė batus nuo kojų 
ir <hiškai tarp savęs švebeldžiavo. Ačiū Dievui, 
kad man į ^lengvėjo. O tu miegojai kiek?

— Kaip miegosiu, jei turėjau prie jūsų bubėti.
— L i prigulk truputi. Privažiavus paža- supranti?

Zbyška pažvelgė į dėdę vaikiškomis akimis.
— O kas, jei ne meilė? Net diegliai m-mo 

krūtinę surėmė nuo ilgėjimosi, bet sėsiu ant ark
lio trupučiui, gal praeis.

Ir išsiritęs iš vežimo sėdo ant arklio, kurį jam 
padavė Zavišos padovanotasis belaisvis. Macka 
tuo metu iš skausmo sugriebė sau už šono, bet, 
matyti, galvojo visai ką kitą, o ne apie savo ligą, 
nes sukinėjo galvą, čepsėjo lūpomis ir, pagaliau, 
pratarė:

— Tai stebiuosi ir stebiuosi, ir atsistebėti ne
galiu. kodėl tu tai meilei toks pramuštgalvis, nes 
nei tavo gimdytojai tokie nebuvo, nei aš.

Bet Zbyška, užuot atsakęs, pasitaisė balne, 
įsirėmė į šonus, užplėšė galvą Į viršų ir užtraukė 
visu balsu: Į ■

Verkiau aš per naktį, verkiau rytelį.
Kur gi pasidėjo mylima mergelė?
Veltui aš dejuočiau ir akis išverkčiau
Jau nepamatysiu mylimos mergelės.

Jo balsas bangavo per mišk& atsimušė į pa
kelės medžius, nuskardėjo tolimu aidu ir nutilo 
tankumynuose. 77-

O Macka vėl palietė šoną, kur glūdėjo vokje~ 
čių strėlės atplaiša, ir truputį vaitodamas kalbėjo:

— Senovėje žmonės buvo truputį gudresni,

— Ką čia j ;an miegoti!
— h ]{g< tau trukdo?

Tačiau vėliau susimąstė, tarytum atsiminda
mas senusHaikus, ir pridūrė:

— Nors kai kurie ir seniau buvo kvaili

tos valstybės atstovybė begyve
nanti paskutines sayp gyveninio 
dienas, nes nebeliko., kas ja rū
pintųsi. Anot Maironio:' “Bet... 
griūvančios sienos- kas dieną 
nyksta,’ apleistos ir vienos”.

To svetimtaiAčio straipsnis 
i amerikiečių spaudoj lyg ir įžėi- 
, ... < 

dusia* lietuvių politinių pabrė-

Po to, mūsų lietuviškoje spau
doje pasirodė eilė straipsnių, kad 
Lietuvos -pasiuntinybės rūmus 
re&ia- gelbėti,, pės tai ^nepriklau- 
somos Lietuvos teritorijos išli
kusi mažą dalelytė ir,, kad jos 
irstančios sienos daro gėdą kiek
vienam lietuvim.- ,/< ■■ ■■

patriotinius • ir .savigarbos jaus- 
c;-“Lietuviais esame mes 

gimę, lietuviais norime;ir būti”

? “ iįj A; V - — L' V - t ” M-"’’'"'-';' “ f 4
<< - Kąi įšęjQjtai jau visų, o sieną pramušę! tu.. .
. r i r-^'^išįįŽ^ėjo,.^ lemenu aš. .. ' (45 psl.) .

Apie‘J^gŠ^ąUŠkieiiės susitikimus su Krėve ir Cvirka 
Snečkui ^'apąsąleDjd Niunka ir kiti, bet to neužteko.- Jis 
reikaląyę^kįd' ir jr papasakotų. Ji papasakojo? •

’ “Atidžiai ’ išklausęs, pakilo,, ėjo pirmyn atgal
ranka braukė tai-kaktą, tai smakrą, ir:

> 7 ? Ką gi, pažintys nemažos...
V Vėl ėjo pirmyn atgal, tai neramiai sukinėjosi 

'■ vietoj. '5 ”7' ’
. - Staiga kažkoks pasikeitęs, sunerimęs, atsistojo 
. prieš mane. , .. .

— Tai, tai ar tie tavo inteligentai galvoja apie 
fašizmo sunaikinimą? Ar jie mano, kad tai tik vienų 
darbininkų reikalas? Iš tikro, ko čia rūpintis?! Ne 
taip jiems Woga, a?!

Aš tylėjau. Iš jo judesių, staigių pasisukimų ma
čiau, kad jo vidus verda, kad jis vos valdosi.” (48 psl.)

7

"Sniečkus buvo ne šalto kraujo vyras, bet tikras 
“džerkas”, kaip Meškauskienė jį vaizduoja.

Tuo metu išvažiavo iš Šilo, už kurio pasimatė 
kasyklų darbininkų pašiūrės, o toliau karaliaus 
Kazimiero pastatydinti dantyti Olkušo mūrai ir 
Vladislovo Lokietkos statydintos bažnyčios 
bokštai. .*. * *

■ Dar trūk-stavk-idcpmiguĮ'^- ąjikū.
£ - Piniffiivo vajaus komisijos
J , ’ 11 : posėdis

Š na. balandžio . 10. d. ĄLTos 
patalpose. Chicagoję^ Lietuvos 
pasiuntinybės rūmų restauravi
mo piniginio vajaus komisija su. 
šaukė .lietuvių organizacijų at
stovų pasitarimo, ir- .informaci
jos posėdį Posėdi- atidarė va
jaus komisijos pirm. J, Talaii- 
dis. Jis trumpoje -savo kalboje 
pabrėžė, kad lietuviškoje spau
doje pasirodžius ęijei straipsnių 
ir- per lietuviškas -radijo- valan
dėles raginimams ir prašymams 
aukoti Lietuvos pasiuntinybės 
rūmams restauruoti, tuojau iš 
lietuvių organizacijų ir lietuvių 
•visuomenės aukos, gana gausiai, 
pradėjo plaukti į Lietuvos atsto
vybę. • Taip, kad piniginio, varaus 
komisijai nedaug kas beliko ir 
veikti. Iki 1982 metų pabaigęs 
jau buvo suaukota apie 90,000 
dol. Visi numatyti rsetauravimo 
darbai turėjo kainuoti 120.000 
dol. Iki š. m. kovo 25 d. aukų 
jau buvo iplauke 102,000 do i.

(Bus daugiau)

— Kažkokie žmonės keliauja paskui mus. — 
tarė Zbyška.

Macka, kuris tuo metu nemiegojo, pažvelgė 
į žvaigždes ir prityrusiojo balsu atsakė:

| — Netrukus pradės aušti. Plėšikai paprastai
nepuldavo nakčiai baigiantis, nes auštant, jiems 
laikas namo.

Zbyška vis dėlto sulaikė vežimą, sustatė žmo
nes palei kelią atjojančiųjų kryptimi, pats išlindo 
į priekį ir laukė.

i Kuliam laikui praėjus, tamsoje jis pamatė 
keliolika raitelių. Vienas jų jojo priekyje per ke
letą žingsnių nuo kitų, tačiau, matyti, nesistengė 
slapstytis, nes garsiai dainavo. Zbyška negalėjo 
žodžių išgirsti, bet jo. ausis pasiekdavo linksmas 
“ei! d?*, kuriuo nepažįstamasis baigdavo kiek
vieną dainos posmą: ‘

šiėnįo. IŠ tikrųjų.’I^r su Opoliečin Nadcr- ! 

f panų.'kuriam su karaHtimi Vladislovu kariauti 
/padėjo jo, brolvaikiai- iš Šilezjjo^ didamė šių pi- 
~fcil&ų dafis buk^ lenkiį Wiaikinta: tkfiau dar ir 
| dabar reikėjo būtfrlaiui atsargiam; ypač saulei 
-Nusitektus buvo nepatartiną paleisti ginklą iš 
":ffcnkų. •. - • . • <

Vis dėlto jie keliavo ramiai, todėl kelione pra
dėjo Zbyškai nusibosti. Jieitis esant vienas die
nos kelio atstume' nuo Bog'danieco, jie užpakaly 
savęs užgirdo vieną naktį arklių prunkštimą ir 
kanopų tauškėjimą. _

Parapijos kanauninkas išklausė Markos išpa
žinties ir pasilikę*juos nakvynei, todėl keliautojai 
išvyko tik kitos dienos rytą. Už Olkušo jie pasuko 
Silezijos link, kurios pasieniu jie turėjo vykti net 
iki Didžiosios Lenkijbs, Didesnė kelio dalis ėjo 
per tyrlaukius,, kuriuose saulei nusileidus dažnai 
galima buvo girdėti s lyg’ požeminius griausmus 
taurų ir zubrų lęliavimą, o naktimis iš lazdynų

Harris. sudarė vokiečių fr suvokietėję Silezijos ri
teriai, kurių pjiajįės'sėji' ir ten stūkso)© arti pa-

Tankų.

—- Mūsiškiai, — tarė •
— Stok?
— O tu sėsk, — atsiliepė juokaujantis bafcas
— Kas esate?
— O kas jūs?
— Kodėl mus vęjatės ?
— O kam kelią užtverėte?
— Atsakyk, nes kilpinis įtemptas.
— O mūsų kilpiniai atleisti — šauk !
— Atsakyk žmoniškai, nee nukentės

' ’ {Bus dangiu*:)
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4.X2 tLodemiob poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiųsiu pinigus 

tomu adresu:
Msujieuos, 1739 S. Halsud SL, Chicago, IL 6U6db

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYKLAS ir chirurgas 

Weertche$Ter Community Klinikos 

Medicinos direktorius
S. AMnneim RcL, Weerchester, Hi. 

VALajn LHJč>. 4—s darDu dienomu

L'eL: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553 
Service i55-4506, Page J605*.

DR. A. K GlkVELKA*
UTOYlOJAi IK

5PECIALYBB; AKIŲ ulGO3

X9C7 West I03N Strwi

Valandos pagal susitarimu.

DR. FRANK PLECKAS
QElOMĖIR£lAa

KALBA LIETUVIŠKAI

W. 71»t SL TeL 737-5149
rilrring ąĮrig. PriLRikn alrinim 

•

ir 'contact lenaer*.

Or, UiiUNAS SKLB UTIS 
INKSTŲ, t'USLCS IK 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2*54 W£ST *3ra STRRRT 
azurad. i—<

Ofise seieron**; 77S-2SM, 
MsoteeilM tslsu

•Grosią ui*, inkstų H ilapumn 
aky ctururgij*.

uENlKAL AVžk 
>L reter&ourg, Ma. 3371% 

lel. <813) J21-420t

.k. KAUSTYMAI 
MOVING

-a Klim* j — Pilna «pdr*«*&
LEMA KAINA 

iiiiiMii* ad ax ug>< (Jhgrffi 
u VIhA Kortele*.

- SERSNĄ*. T»L 925-406,

-y* . ■«• d ” - - •

M U V IN G 

A©dr*ust*j p*rkr*uctym*r 

i* ivatriy atstu my.

ANTANAS VILIMAS 
r»k 374-1 M2 jrt* 17*499t

SOPHIE BARČUS
—_*T. — • 4

<AUUO SEIMO* VALANDOS

Šeštadieniai* ir gf>irm*li*ni*i*~~ 
nuo &30 iki 9M vaL ryto.
Stoti*! WOPA - 1490 AM 

truulivojatnoc Ii aavsų •tudi^oa 
Marquette Parka.

Ved»|a — Aldona Daukvi
Tolofu 778-1545

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40429

cmUcq mio pirmadienio iki pan*
tadienio B:30 val- vakaro

Viso* Uidpa ii WCEV stote*.
bang* 14M AM.

St Petersburg, Fla- 12:30 vai. p.p
* WHS atoUea UM AM bang*

2646 W. 71ft SUeei

Chicago, lilino* 60623 
Telef. 778-5374

» ■ ' •——•---------••-'

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos nanę susmniumas įvyKs penk- 
tacueni, oaiaaožio zz d., b vai. vaxaic 
Vyėai saieje, W. 47 th bt. N aria, 
kvieuianu ausuaiiKyii, nes yia aa^ 
švaioių renkamų apcaru. Fo susir-n- 
Kiuio dus vaisęs.

E. Srrungys

— Lietuviu Žagarėj klubo eilinis 
nariŲ susirinkimas įvyks šeštadienį, 
balandžio 23 d., "2 vai. popiet, Ane.les 
KojaK saieje, 4500 S. lahnan. Nariai 
prašomi aisuankyti, nes yra svarbių 
reikalu aptarti- Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

PRISIPAŽINO

Qnutė rašo laišką savo drau
gei. * Vienu metu ji pastebėjo, 
jog jaunesnis broliukas stovi už; 
jos pačių ir skaito ką ji rašo.! 
Užpykusi ji baigia savo laišką! 
šiais žodžiais: į

J 
I“Toliau negaliu rašyti, nes 

Juozelis skaito, ką aš rašau...
— Bet, Onele, — surinka už- Į 

sirūstinęs Juozukas, — aš visai] 
neskaitau.

JAUTRUS PACIENTAS
i
’ Jauna slaugė; — Pone dakta
re, ištikrųjų nežinau ką bedary
ti su tuo pacientu. Kaip tik ban
dau patikrinti,-jo pulsas ima; 
greičiau plakti.

Patyręs gydytoas: — Paban-į 
’ dyk užrišti jam akis. Į

• Didžiosios mintys, kaip ir no imama pusiau. Sumirkyti dė- _ • * « . v • •didieji darbai, nereikalingi gar- mę du tris kartus, paskui iš-« ŠVIESA IR SIENŲ SPALVA ■ 
sinimo BoHy plauti su muilu.

I Walt Disney’s Goofy, Burger King, “The American Dream1 
creator Joe Kelly and CoL Sanders play the popular sei

—

American Dream game.
ATLANTA, GA-Joe Kelly 

must have remembered his 
childhood trip to the nation’s 
capitol where he learned there 
was an American dream avail
able to anyone willing to 
accept a challenge.

But to be credited with 
inventing, and now literally 
owning The American Dream? 
That’s exactly what happened 

unemployed Joe Kelly of 
Attalla, Alabama.

In the process of achieving 
hi» dream he was able to 
acquire rights to the closely 
guarded trademarks of 20 
major U.S. corporations. He 
then acquired the registered 
trademark on the phrasg *fhe 
American Dream.*

But to Joe Kelly H has all 
been just one great big game.

Game? ThaTs exactly what 
Thp American Dream is — 
a new board game about 
the American free enterprise 
system.

“America is ready for the 
•80s, the country is together 
now for the first time in years, 
the fulfillment of my dream 
— all this is taking place at 
the same time!” said Kelly, 
now an Atlanta resident.

One man from Atlanta 
purchased 150 games, wiping 
out an entire store’s supply? 
A savings and loan company 
purchased 5,000 games to 
use as a promotion to lure 
customers.

Milton Bradley, Spring
field. Mass., world's largest toy 
And game company, jumped

Kauno bazilikaAPLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

būti
kad

KAIP IŠIMTI DAŽŲ DĖMES
Iš drabužių išimti dažų dėmes 

galima su amonijos terpentino
] mišiniu. Amonijos ir . terpenti- Tik paskiau reikia įpilti pieno.

Kakao (cocoa) privalo 
pirma, išvirta vandenyje, 
esantis joj e krakmolas ištirptų.

Kai dažome ar popieriniais ap- i 
mušalais dengiame kambarių sie
nas, turime visada atsižvelgti į 
patalpų šviesą.

Jei kambarys yra tamsokas,
tai tenka parinkti, tokias spal- sidarytų, 
vas, kurios atmuša šviesą. Dar SOs kukulius užlenkiant,' patep- 
labiau tai paliečia tamsius kam
barius.

at getting the rights to’dU 
tribute the game*

Even that was an Amerf 
can dream come true* To| 
game makers rarely back idee 
for new products from indi 
viduals, so it was a million-td 
one shot that Kelly’s gani 
would even be considered bį 
Mil ton Bradley.

Why did American Expreai 
Burger King, Coca-Cola, Deh 
Airlines, Walt Disney, Exxos 
Ford, Goodyear, Hershey*! 
Hertz, Holiday Inn, Kellogg*! 
Kentucky Fried ChickeR 
Levi’s, Life Savers, Nations 
Football League, Prudential 
RCA, Slinky and Unite! 
States Steel all cooperate?

In the early days of odl 
of these giants, there wwi 
Joe KeWys. Charles Goodyeai 
Henry Ford and Milton Hm 
they all struggled to achieM 
their dreams. Colonel Harlas* 
Sanders, at age 66 and 0 
Social Security, had a dreaf 
and started a successful fete 
chain, and was Kelly’s maju 
inspiration. Levi Strauss, W.M 
Kellogg, Walt Disney, 
stories go on and on.

Each game includes a bod 
with twenty chapters on hoi 
the American dreahi w> 
attained by these dreanrią 
innovators.

Just as in real life, play el 
of The American Dream gam 
Can buy a piece of the “Rock? 
or Coca-Cola, invent Slinkj 
or Life Savers, or “take < 
flyer” on Burger King' a 
Kellogg stock! i

ti kiaušinio baltymu.
Virtinukus reikia virti pasū-

Balta šviesa net 80% atmuša' dytame vandenyje 10 minučių, 
(refleksuoja) šviesą. Be to se
ka geltonos šviesos atspalviai ir 
vadinamos “krentinės” spalvos, 
citrinė, perlų - palvos, brukninės 
ir pan. .

Labai šviesus kambarius pa- 
ai’tina dažyti tamsiai rausva.1 
tams’ai žalia ir dangaus mėlynės 
spalvomis.

* * ■* i
RAMINANTIS VAISTAS (

Surastas dar vienas vaistas, pa
vadintas “chlorodiazapoksyd”, 
kuris raminančiai veikia į žmo
nes, sumažindamas nervu įtem
pimus. dvasinę depresiją, his- 
teriją ir pan.

WERE KMJ-ID FV MOTC®

CMAJtLlt M. HAYXV

imt y»AN M«o 
AM «MHJD«tN »&TMft0N

Keblumas su tuo vaistu yra tas 
ad jo vardas pex ilgas ir per 
laug sudėtinis.

NEVERTA JAUDINTIS DĖL 
PIKTESNIŲ PASTABŲ

Besikalbant su žmonėmis ten
ka išgirsti visokių dalykų — 
smagių ir nesmagių. Moteriškė 
sutikusi savo pažįstamą kaltais Funeral Home and Cremation Sendee

g8|i

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(3Į2) 226-1344

1729 Halsted St
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

A

blogai atrodote? Ar sergate?”
Tuom tarpu toji pažįstama yra 

visiškai sveika. Tačiau panaši 
pastaba gali sukelti jai nemažai 

ūpesčio ir sugadinti visai die
tai gerą nuotaiką.

Kartais tenka išgirsti ir pik- 
.esnį žodį, kuris neturi jokio 
pagrindo. Kai kuriems “bičiu
kams” gali nepatikti mūsų iš
vaizda, pažiūros, žili plaukai, ap_ 
edalas ir dėl to jie padaro sa- 
otišką pastabą.
Bet tas neprivalėtų mūsų nei 

u.,aud nti, nei supykinti. Žmo
nės dažnai pasako ką nors nespė
ję apie tai pagalvoti, arba norė
dami tik pajuokauti. Todėl iš
mintingiausia būtų tą viską pra
leisti su šypsena, neparodžius i 
sižęidimp. Taip elgdamiesi, mes [ 
žvengsime bereikalingų nesma- ’ 
?umu sau ir kitiems, 
; * » »
VERTINIAI IŠ JAUTIENAS 

ARBA KOLDŪNAI
Tam reikalinga: 2 stiklinės ' 

miltų, 1 kiau§yū§, .druskos, pu
sė stiklinės vandens. ,

įdarui: Apie svaras jautienos, i 
kiek lajaus, 1 svogūnas, 2 šauks- i 
tai buljono, druskos, pipirų, pa- ■ 
iit’ūno arba majorūno.

Iš miltų, vandens, kiaušinio 
ir druskos išminkyti nekietą teš
lą ir palaikyti pusvalandį, kad 
susangtų. - ■

Mėsą sumalti kartu su' svo- 1 
gūnu. Lajų suskųsti su peiliu 
į smulkius gabalėlius. Į sumaltą 

i mėsą dėti suskųstą lajų, druską, 
maltus pipirus, bulijoną, pali- 
trūną, ir viską gerai išmaišius, 
daryti mažus kukuliukus.

Ant pabarstytos miltais len
tos plonai iškočioti tešlą. Pas
kiau dėti ant jos toliau vienas ’ 
nuo kito mėsos kukuliukus iš
pjauti tešlą su stikliuku ar for- , 
mele, virtinukų kraštus apspaus- 
ti ir dėti ant miltais pabarstytos

■ lentos eilėmis.
Kad virtinukai verdant neat- į 

galima tešla apie mė- i

|l I
1
I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODiRNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

...

Iškilusius virtinukus išgriebti, 
sudėti į pakaitintą gilią lėkštę 
ir užpilti kad apsemtų, tuo pa
čiu sultiniu, kuriame virė arba 
tirpytu sviestu.

Magdalena šulaitienė

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti
Apsivesti ir pirkti automo- 
yra labai lengva. Sunkumai 
vėliau atsiranda, kai iškyla «

b ii
tik
užlaikymo klausimai.

iau

Pastebėti savo paties ydas 
savaime yra išminties ženk-

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Pikto neprityręs, gero nepa-
žinsi.

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 52-1003

•n — Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday, April 21, 1983



—Specialus autobusų susisiekimo 
Įstaigos pranešimas

Nuo š. m. balandžio mėn. 24 Conservatory, Elks Memorial, 
d. bus atidarytos trys autobusų, Intern iti< na I Museum, of Sur-j 
b n: jos — pietų, šiaurės ir va
karų kiyptimis aplankyti kul- 
i ūrlnes Chicagos vietoves. Vi- 

j soms trimis kryptimis autobu
sai pradės kursuoti nuo Art In
stitute—Michigan Ave. ir Adams 
Street tarp 10:35 vai. ryto ir 4:45 
vai. po piet. Bilieto kaina vi
lam minėtos dienos laikotarpiui, 
nežiūrint kokia krypti n bus no
rma keliauti — suaugusiam 
$1.40, o vaikams, pensininkams 
ir nedarbingiems 70 centų. Kas 
turi mėnesinius bilietus, tiems 
dieninių bilietų pirkti nereikės.

Pietų kryptimi autobusas pra- 
dė^riedėti 10:40 min. ryte ir iš
eis kas 26 minučių. Kelionėje

- autobusas išbus 1-ną vai. ir 15 
min. Paskutinis autobusas išeis 
4:40 po pietų.

Šiaurės, kryptimi autobusai 
kursuos kas 30 min. Pirmas au
tobusas išeis 10:45 ryte, o pas
kutinis 4:40 vai. po pietų. Šios 
krypties kelionėje autobusas už
truks 1 vai. ir 10 mini

Vakarų kryptimi autobusai 
joradės važiuoti 10:45 vai. ryte 
ir kursuos kas 30 minučių. Pa
skutinis autob. išeis 4:05 vai. 
vakaro. Kelionėje autobusas už
truks 1 vai. ir 30 min.

Būs lankoma šios vietovės:
Culture Bus South

gical Science, Museum of Con j 
temporary Art (Fairbanks-On-! .....
< A G o-„ I — Kviečiame‘vistano), Navy Pier. ■. . .. ....!{ Paravane gegužinę, kuri Įv\ks

Cuhu>2 Bus West ‘šni balandžio 21 d
1 • 1->

Art Institute — Sears Tower, p-1- " ' 
Polish Mu-eum of America, Ho-• ”* 
ly Trinity Orthodox Cathedral, ^au^s 
Ukrainian Institute of Modern 
Art. Ukrainian National Mu
seum, Gai field Park Conserva
tory. Jack'on Boulevard His
toric District, Jane Adams Hub- 
House, Maxwell Street Market,!
Chinatown (Cermak -Went-1 ,inkčs KW™ Įvyks, š.m. ba- 
worth). Printers Row Museum,’ men. 24 d. 2 xa . < ienos 
Archi Center.

Art Institute — Sportus Mu
seum of Judaica, Prairie Avenue 
Historic District, McCormick 
Place-Inn, Museum of Science 
and Industry, Oriental Institute, 
DuSable Museum of African 
American History, David and 
Alfred Smart Gallery, Field Mu. 
seum of Natural History, Adler 
Planetarium, Shedd Aquarium, 
Buckingham Fountain.
1 Culture. Bus North

G Art Institute — Public Li- v., .
brary Cultural Center, Water 
Tower Place, Rush Street (State 
-E{m), Old Town (Welk- 
Noith), Chicago Historical So- 
iiiety^ Chicago Academy

ėję. 2 155 \V. 17th Avė., 
Iii. Linksmins Gintaro

niko data bus paskelbta’vėliau.
Reporter
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JAV R. LB-nes Cicero Apy

Valdyba
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SU«mL Žm»4 — Pardavimui 
ĮSAI 1STATI FOR SALI

5 ir 4 medinis 
mokyklų. Mažas 
ko paskola.

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

a
■■■
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ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu C b ie a gos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Avk 
Tel. 927-3559

FASEOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m 2EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

— Lietuviams ginti komiteto, 
informacinis pranešimas rengia-

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Brighton Parke, arti 
įmokė j imas. Savinin-

N«mal, — Pard«rl«i ♦ 
fclAL BSTAT3 FOR RALI

W WJUJUJ " 4Š1 'JWR
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1■ga pabendraut, 
gainios apl’.n- 
yksia Gerojo 

Ganytoju ?.'amų patalpose, 12611 
Cline Avenue, Cedar Lake, In
diana. (I’r.)

Kultūrinių vietovių lankymas ! orkestras, 
vyks nuo š. m. balandžio mėn. į kyli. 
24 d. ligi š. m. spalio mėn. 25 d. 
Įkiekvieną fsekmadienj, Memo
rial Day. July 4-ir Labor Day.

Patartina šia gera proga pa-|mas šCm. balandžio mėn. 21 d.; 
sinaudoti. J. ž. Į sekmadienį, 2 vai. popiet, Jauni-

-------------------- i mo cenĮro kavinėje.
Kalbės adv. P. Žumbakis, dr 

A. Darnusis ir Rasa Razgaitienė
Visi Čikagos ir apylinkių Ve- 

tuviai yra kviečiami gausiai da-

Zarasiškiu klubas
š. m. bal. mėn. 17 dieną {vy

kusiame susirinkime klubo pirm. 
Petras Blekys padėkojęs praeitų 
metų valdybai i 
sėkmingus praeituosius metus, 
pristatė šių metu tokio sąstato 
valdybą: pirm. Petras Blekys, 
vicepirm. Kazys Čiuras, sekre
torius Steve Rudokas, kasinin
kas Jonas Krumplys ir paren
gimų komisija — Alfonsas čiče- 
b’s, Ona Blekys ir Elena Kundro
tas.

Komitetui pirmininkauja
ir nariams už y_ Slankus, iš Klevelando. (Pr.)
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AUKOS TAUTOS FONDUI'

į >-.į:

I
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TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Klaipėdos uostas 1931 metais
(J. Laurinavičiaus drožinys)

5 kambarius. Centri- 
atskiras: kiekvienam

Zarasiškiu klubas šiame susi
rinkime paskyrė 100 dol. Lietu
vos pasiuntinybės rūmų remon
tui, '50 dol. Chicagos Lietuvių 
Tarybai, ir 50 dol. paremia Pa
saulio Lietuvių dienose vyks
tančią Dainų šventę.

Už. mirusiuosius klubo narius 
mišios bus Jaunimo Centro kop
lyčioje š. m. bal. mėn. 24 dieną 
11 vai. .Prašome dalyvauti.
. Klubo gegužinė-piknikas, ku
ris Ibuvo numatytas rugpiūčio

of' mėn. ■ 14 d., manoma perkelti Į 
Sciences, Lincoln Park Zoo & rugpiūčio mėn. 21 d. Tiksli pik-

Kostas Januška mirė 1983 m.j 
kovo 18 d. ir buvo palaidotas ko- ' 
vo 22 d. Lietuviu Šv. Kazimiero 1 
kpinėse, Chicagoje.

A. A. Kostui Januškai Įam
žinti Tautos Fondas (Laisvės Iž
de) aukoje sekančiai:

25 dol. — Jonas Balčiūnas,
20 dol. — Juozas žemaitis.
Po 10 dol.: Juozas Bagdžius, 

Juozas Blažys,! Jonas Kavaliaus
kas, dr. Bronė ir Viktoras Mo- 
tusiai, Elena Pajedienė, Ignas Į 
Petrauskas, Antanina Repšienėj 
Aldona ir Alfas Simonaitis, Sta- Į 
sys Vanagūnas ir V. P. Žolynai. Į 

’ Po $5 dol.: f
Grožvyda Giedraitytė ir Kazys 

Povilaitis.
Viso surinkta 155 dol. Visiems 

aukotojams Chicagos Tautos

Fondo komitetas nuoširdžiai dė. 
koja.

Tautos Fondo iždininko Chica.. 
gcje adresas: Lithuanian Natio
nal Foundation, Ine., % Pr. Po
vilaitis, 9050 So Troy Ave., Ever
green Park, II. 60642.

padėti leisimnko Prano 8ULO 
-aruešta, — teisėjo A. (phons-. 
WELLS peržiūreta, “Sūduvos 
šleista knyga su legališkomh j 
ormomia

MŪRINIS—2 po 
ais šildymas, Q.......-o —-----------
outui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. Švarus. $62,000. 72-tra ir Wash
tenaw.

ŠIMAITIS REALTY

M

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija* jau atspausdinta.

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

kymai, 184ipsl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 672D So. Campbell

Ave . Chicago. IL 60629.

ormornis
Knyga su formomis gaun* 

•m Naujieną adnriniscracijo)-.

— Andropovas pareikalavo, 
kad politbiuro nariai išspręstų 
maisto stokos klausimą. Sovietų 
Sąjungoje turį būti pakanka- j 
mai duonos. J

— Japonai turi 13,090,000 mo
tociklų. o JAV turi tik 7,400,600' 
Italija turi 6,120,000 motociklų 
o V. Vokietija — 2,680,00'). In
donezija turi 2,225,000 motocik
lų, o britai — 1,390,000. Tailan
das turi tik 810,000.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7S78

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:

U45 So. ASHLAND AVI.
Tel. 523-8775

HELP WAITED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir' Darbinirikiy

$250.00 TO S500.00 WEEKLY 
PAYCHECKS

(fully guaranteed) 
working part or full time at home. 
Weekly paychecks mailed directly 
to you from -Home Office every 
Wednesday. Start immediately. No 
experience necessary. National, 
company. Do your work right in 
the comfort and security of your 
own home. Details and application 
mailed. Send your name and ad
dress to: AMFICO, Hiring Dept. 77, 
1040 Lone Star Dr., New-Braun
fels. TXz 78130.

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

( ARVYDAS KIELA į
6557. S, Tolman Avenue

7 Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171^

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

1

TESTAMENTAI
— Pirmadiehį Jurijus Androj 

povas buvo pasiruošęs suiniti di; 
doką skaičių Černenkos šąli-

Tuo reikalu jums gali tiau^ ninku.

JAU ATSPAUSDINTA

MISCELLANEOUS 
■įvairus dalykai į

Laikrodžiai tr brancenyMt
Pardavimas Ir Taisymas 
H46 Wsst |9fh Strwt 
ToL REpuNlc 7-1941

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

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

— Sister Reverend Anne has 
Alt God-given power to help you by 

- prayer. Come see her perform 
this gift of God — can help you 
where other have failed. Caų 
help you through love, mar
riage, business, poor health, al
coholism or just day 
problems. Call & have 
to heart talk with her 

281-4768.- :

I

to day 
a heart 
at

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

> ' ■ • * ’ S, ; " - ■ ' L . , r

P.’.NEDAS, 4059 Archer Arenus,

Chicago, 111. 60632. Tek YA 7-598C
' I

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

v

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

t

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

M. SIME U S I
. . Notary Public j .
INCOME TAX SERVtOl - 

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

šymai ir kitokie blankai.

Fhomeowners policy

220416 W. M R

40642, . 424-U54

Mr. K. Januta bpu t m CastfjtTv c

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039
PERSONAL

Asmenų Ieško

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — S17. '(Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti Čekį:

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naajienose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminnnua.

Dr. A. Guwfs — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
•usirūninimą . ______

Dr. A. J. Gusaeu — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kieta iš viršeliais __ j__________________ '

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gmsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS- 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____

Galinu taip pat užsakyti pašto, atsiuntus ČekJ arba 
money orderj, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

18.00

$3.00

F2.06

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

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

% Naujienos, Box 267, 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, EL 60608

JOHN GIB ATTIS
Advokatų įstaiga

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

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPSNAS 

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

Šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL i 
Ir pagal susitarimą.

TeL 716-5162 
2649 West S3rd Street 

Chicago, DL 60629

advokatu draugija 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

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

6606 S. Kedzle Ava. 
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

t ...................----------------------------------------- —. - - . >i 'ii.   riminiu ................ .

• Dramblys, net ir ilgą ke- ( ‘ —
jam kiekvieną dieną ičreikčda- PATS SKAITYK (R DAR K1 
lionę atlikdamas, gali eiti 40 kt-( JUS PARAGINK SKAITYTI 
lometrų per valandą. DIENRAŠTI "NAUJIENOS*’ .

Vggr— Q — Naujienas, Chicago, 8, Hl. Thuriday, April 21, 1983


