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1APIE LIETUVIUS JAV SPAUDOJ 
: IR TELEVIZIJOJE

Laikraštis “The Detroit News” 
įsidėjo platy aprašymą Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo De
troite, informuodamas apie prie
spaudą Lietuvoje, įdėdamas pa
grindinio kalbėtojo Jono ’Krei
vėno nuotrauką ir aprašydamas 
jo kentėjimus Sovietų kalėji
muose. Minėjimas buvo nufil
muotas NBC televizijos stoties 
ir parodytas vakaro žiniose. 
Minėjimą ruošė Detroito 
vių Organizacijų Centras 
rio 12 dieną.

Priimtose rezoliucijose

NEIŠAIŠKINO, KAS NU
KNIAUKĖ DOKUMENTUS

Lietų- 
vasa-

Pri im tose rezoli u ei j ose reiš
kiamas dėkingumas JAV vyriau-, 
sybei už prielankumą Lietuves 
išlaisvinimui, prašoma paveikti, 
kad: butų išvesta okupacinė ka
riuomenė iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos, ir tie kraštai galėtų 
atgauti nepriklausomybę.

• o ♦ ♦

NAUJA HOT SPRINGS ALTO 
SKYRIAUS VALDYBA

Visuotinis Hot Springs, Arkan
sas, Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus susirinkimas išrinko 
naują valdybą; pirm. Ant. Ber
tulis,' vicepirm. Petras Maldei 
kis, šekny Kostas TTepys, 'iždl

WASHINGTON, D.C. — Tei- 
dngunio departamentas neišaiš
kino,. kas nukniaukė prezidento 
Jimmy Carterio dokumentus, 
liečiančius priešrinkiminius de
batus su R. Reaganu. Preziden-! 
tas Carteris tada turėjo visą są-! 
siuvinį pastabų apie priešrinki
minius viešus debatus, bet neži
nia kaip tas sąsiuvinys pateko 
pas Ronald Reagano rinkiminės 
kampanijos žmones. Kandidatas 
Reaganas žinojo apie ką prezi
dentas Carterfc debatuose 
bes ir galėjo pasiruošti.

FBI agentai apklausinėje 
šimtis žmonių, bet tiksliai
nustatė, kas galėjo tuos doku- j 
mentus nukniauti ir paduoti R.: 
Reagano rinkiminės kampanijos 1 
žmonėms. FBI agentai nutarė ? 
bylą baigti, nes niekas čia ne
buvo nukniauktas, o nusikaltė
lis neišaiškintas. Pimmy Carte- 
riš nekreipia į tai dėmesio. Jis 
pralaimėjo debatus ir rinkimus.
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misija: prahasr^J 
nas Krpkl'ys.

Lietuvių. Studentu Sąjuaga 
sa v^įriįriš’iš: j, i Ani^ikos.. Lięiū* 
viif Syajoį^tė-

* ko slapta Lenkijos radijo stotis.5VTZ1J os Ko-
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WASHINGTON. D.C.— Ameš 
L’tifeos kariai šiomis dienomis bąi-

IZRAEL1O ARTILERIJA ŠIANDIEN NAIKINO 
ŠEFO PAŠLAIČIŲ DRŪZl’S

BEIRUTAS, Libanas. Va-; amerikiccrų duotus mažus
kus, t nkrmus siauromis Beiruto 
gatvėmis šliaužioti.

Premjeras atsistatydino, b't 
jis sutiko eili pareigas, kol bus 
išrinktas naujas premjeras. P^ts 
prezidentas suliktų pasitraukti, 
je;gu jiš matytų, kad tas pasi
traukimas padėtu Libano vy- 

sustiprinti ir būtų iš-
s svetimos ginkluotos pa- 
Frezidentas prašo, kad 
pasiliktų, kol Sirijos ir 

Izraelio kariai dar nepasitraukė.

tan-
kar Damaske susitarė Sirijos ir j 

I Libano vyriausybės atstovai dėl ;
1 paliaubų Beirute. Abi pu.sės lai-' 
į kėši susitarimo.

Ketvirtadienį visame Beirute 
j buvo tyla, niekas negirdėjo nė 
vieno šūvio. Abi pus<s laikėsi 
paliaubų susitarimo. Palys ka- 

; riai gavo progos atsikvėpti, bet. riausybei 
* dar labiau džiaugėsi gyventojai, j prašy 
I Reikia turėti galvoje, kad žino- Į jėgos. ; . i: nės gyvena belangiuose namuo- 
; se. Miesto centre nėra nė vieno 
1 lango. Visi stiklai išdaužyti, l)u- 
į rys išstumtos. Bet kas bet kada 
J gali įžengti į butą apsidairyti. į 
j Išeidamas jis gali išsineš i, kasi 
Į jam patinka. Jeigu ir kas yra Ii-j 
kęs namuose, tai vagys vengia 
įžengti, bet jei išdaužytame na
me nieko nėra, tai įžengusieji 
šeimininkauja.

Drūzų vadas V. Jumbląt rei-» 
’ kalavo, kad prez. Amin Gema- 

U nes kitų 
valdovus. Jie planavo ‘ W1* ats,Ovai su iuo nesitars:

PMILiPPIMES

Kambodijoj, visai netoli Tailando sienos, eina kruvini mūšiai tarp Kam
bodžos kovotojų ir Vietnamo karių. Filipinuose eina kovos tarp prezi

dento Marcos ir opuzicijoos, vadovaujamos Salvadoro Laurel.

AMERIKOS KARIAI MANEVRUOS 
HONDŪRE ATEINANČIAIS METAIS

GEN. GORMAN MANO, KAD PANAšŪS^MANEVRAL
‘^GALĖTŲ BrTl GVATEMALOJ IR KITUR

'taria'' 
kotuo’E'. 'ries 'jie 
“ LexitiI.^IdziaC^Kig;a;-.'rinki- 
rmus birželio IT dieną.7 Paskuti
nį kartą slapta radijo' stotis- kal- 

. bėjo grūoj^ib. mėnesi. Ppiičijai 
tadąjpąvyko;nustaty’fi,;iš fciir ėjo ' Gen. Paul Gorman, kuris ko- 
'pranešiniai ir k&12§į.’kė&jfftojus manduoja visoms Centro Ame- 

sučmėi .j . . ... . r įrikoje esančioms JAV ginkluo
toms pajėgoms, mano, kad pa-1 
našūs manevrai ateinančias me-j

i^.gė' manevrus Hondūre. Vyresni apmoko, k
kariuomenės pareigūnai mano, 
kad panašūs manevrai turėtų 
būti pravesti ir ateinančiais me
tais.

Solidarumo ■ radijas reikalau
ja, kad Solidarumo judėjimas 
būtų laisvas dalyvauti rinki- Salvadore. Ne 

metais, bet ir

apmokyti iki 20.090 Hondūro 
karių. Pats svarbiausias dalykas, 

kaip vartoti moder
nius ginklus. Amerikiečiai gali 
pasimokyti iš henduriečių. kaip 
prisitaikyti prie vietų sąlygų, iš
sikasti guolius, apsisaugoti nuo 
moskitų, apsisaugoti nuo karš
tos saulės.

Keliasdešimt specialistų buvo 
Guatemaloj 
kelis šimtu;
toti

IRAKAS GINASI
NUO IRANIEČIŲ

NICOSIA, Kipras. — Tehera
no radijas ketvirtadieni paskel
bė. kad Irano karo jėgas pralau
žė Irako fronto ruožą Basros 
srityje ir įsiveržė 25 mylias Ira-
ko teritorijon.

Lenkija. — Vaka 
vakare, pėr visą Lenkiją prašne- muose.

tais turėtų būti 
tik ateinančiais

• kokius 20 metų.

šįmet kariai įrengė ilgą ir pla
tų įsibėgėjimo taką. Ten dabar 
gali nusileisti įvairaus dydžio 
transporto lėktuvai. Amerikie
čiai toje srityje buvo pasistatę 
patogias palapines. Visą laiką 
ten pūtė šiltas Atlanto vėjas.

Kariuomenės vado centras 
įrengtas Panamoje

Generolas Gorman savo cent- 
: rą yra įs; rengęs Panamoj. Iš ten 
1 radijo bangomis labai lengyai 
I gali susisiekti su Hondūre, Gva
temaloj, Barbados saloj, Grena 
doje ir kitur esamais daliniais.

| šįmet JAV kariai apmokė 
3,000 Hondūro karių. Manoma, 

• j kad ateinančiais melais galės

NEW DELHI. Indija. — Iš 
Punjabo provincijos ateinančios 
žinios sako, kad ketvirtadienį 
sichai nužudė lar devynis indus.

r

Trečiadienį Indijos kareiviai 
• nušovė septynis sichus, kurie 
ruošėsi pulti indus. Pastarieji 
mažai t esi gina. Kai sichai juos 
puola, lai jiė bėga. Bėgančius 
puola, lazdomis muša, o kai par
krinta. tai tol muša, kol užmuša.

Premjerė I. Gandhi ruošiasi 
dar kartą atvažiuoti į Punjabą. 
Ji įtikinės sichus mesti paprotį

1 kitus žudyti. Ji įsakys karei- 
viams šauti kiekvieną, kuria eis 
indų žudyti.

ir apmokė vietoj 
{uatemalieci'ų var- 

modemius gignklus.

Manevrai palietė Nika- 
raguos vyriausybę

Tuo tarpu Bagdado radijas 
tvirtina, kad Irako kariai sumu
šė prasiveržusius iraniečius, pa
darydami jiems didelius nuos
tolius.

Jrano kariai pas’ekė Quamos 
■ miesteli, kuris yra 15 mvliu at

ėnes. Prie* Quar-

Manoma, kad manevrai Hon
dūre i 
ragguos 
atįdėlio 
laikui, l»et praeitą savaitę pa-' - —. 
skelbė, kad rinkimai bus' pra- taif stsTove s. susitarė dėl p>! 
vesti lapkričio mėnesi- 1 ^.a,,bų BeirUfe' \akaT! stumoj nuo si

Dalis sandinistų buvo susiįa-’-'^į buyerJ-pinnoji raini. <yt r‘a ; nos susnieja T 
vėje komunistine Rusijos tvąr-Į®li®oie,‘^u^ .tn zu<
ka ir džiaugėsi moderniškais M™ I» «*»«> žmon^ 
Vietų ginklais ir iš Kubos atvjM koxotoj^. 
kusiais specialistais, 
ginkluotus žmones į 
ir Guatemala.

Praeitą savaitę sandinislai vis 
dėlto nutarė pravesti rinkimus; 
lapkričio mėnesį. Nikaraguos 
gygventojai nepatenkinti komu
nistuojančiais sandinistais. Jie falangisįįau. Kariuomenėje pasili 
gali klastoti rinkumis, bet kraš- Neutralūs kariai, nors jie Į Nereikėjo šaudyti.

reH ir nepriklauso falangistams. Di- j

(džiausią smūgį kariuomenei da- j 
ve musulmonai. Jie pasitrauk? 
iš kareivinių ir paliko gatvėse rate

paverkė dabartinius Niką- Jc,is atsistatydintų
valdovus. Jie planavo at .

i rinkimus tohmesniąm T«° atstovai tarėsi
liet Jiraeita savaite na-- su Prę?’dento (lemąjo. pask:i i

j Prie Quarnos pas:ruošę irskie- 
; čiai. Irakiečiai paklojo didelį 
I skaičių prasiveržusių iraniečių. 

Te siuntė^ Liba^> - kariuomenės teliko į Jie turėjo pasitraukti, nesuspėję 
Salvador^jjktsi karių. Dauguma jų! surinkti savųjų lavonų.

| yra susmnipavę ties Žaliąja Ii 
nija, pašlaitėse ir prie bu
vusios «j(alų zonos kebų vie tų.- 
Dabartie 1 Libano kariuomenę 
daugumoje sudaro krikščionys

— Penklad erą aukso unčlja

— Libano kareiviai v;kar Bei
rute sekė judėjimą gatvėmis.

to gyventojai ir dalis karių 
dalaus teisingu rinkimu.<_7 v *• — Libano kariuomenės dali

niai vėl užima savo vietas Bei-

ŽYDAI BOMBOMIS NORI 
IŠLAISVINTI ŠČARANSKĮ

ŽADU GRUPĖ PALEIDO KELIAS BOMBAS I NEW 
YORKO SOVIETU' PARKINIMO SKJ.YPĄ

NEW YORK, N.Y. — Sovietų žinoti i Izraelį, bet Sovietų 
ambasada New Yorke pareikala- dzin jo neišleidžia. Jis buvo su- j 
vo, kad nebūtų mėtomos bom
bos j jų aikštelę automobiliams 
pastatyti 
vo neaiškus. Net policij“ -~’" 
nojo, kas galėtų mėtyti 1 
i rusų vietą automobiliams pa
statyti.

Vakar vakare New Yorko žy
dų Tiesiogin’o veiksmo grupė 
pranešė Associated Press 
ternational Press centrai 
jie yra atsak ngi už tris bombas 
mestas j Sovietų automobiliams 
pastatyti aikšteles. Sovietų val
džia nusipirko žemės sklypą pa
jūryje ir pasistatė namą. Prie 
namo yra vieta automobiliams 
pastatyti. New Yorko žydai Įsi
leido tris bombas į tą aikštelę, 
apardė vietą automobiliams pa
statyti, o sprogimas išgąsdino 
ambasadoje buvusius Sovietų 
tarnautojus.

New Yorko žydai reikalauja, 
kad Sovietų valdžia leistų A. 
ščaranskiui išvažiuoti iš Sovie
tų Sąjungos. Prieš 11 metų §ča- 
ranAis prašė teisti jam išva- lis neišaiškintas. Jimmy Carte-
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imtas ir uždarytas į kalėjimų.
Sovietų valdžia skundžiasi

MILES 
0 15

■mehe k<nesuprantar
š>čaran>Icidž oa

AI BcHwf

V- Idobokk

ZziMak t

KALENDORELIS

JORDAN

MILES

Ketvirtadienį pačiame Beirute kulkosvaidžiai netratėjo, 
bet šuf kalnų srityje izraelitai apšaudė drūzus.
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reikalavimas bu-j Jungtinėms Tautoms prieš JAV 
\vriausybę, kuri neprižiūri am
basados parkinimo vietų, o Chai- 

dėl

ja nc::i- 
boinbas

ir In
s. kad

rusai nei

Vasario 25: Rasa, Margiris. 
Džiaugsmas, Lyge’kis. Greta 
Smulkis. Vaidelė.

Vasario 2fi: Aleksandra, Jo
gintas, Aurime, žibutė, Girdė- 
nis. Jorūnė. Svajūnas. Vora.

Vasario 27: Ginvilas, Vilman
tė, Tolmantas, Duonė, Ašman- 
tas. Žvaigonė.

Saulė teka 6:33, leidžiasi 5:36.
Oras vėsesnis.
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“Kryžiaus keliai” sveikatos pagalbai gauti i
Turėdamas mėn. 17 d. 

paskyrimą į Fantus kliniką akių 
matomumui patikrinti, tą dieną 
atvažiavau pakeltuoju traukiniu 
i Medical centrinę stotį. Ta pačia 
.roęa užėjau į dantistų kliniką, 
kad sužinočiau kiek kaštuos vir
šutinių dantų plokštelė. Man da
vė 2 lapų anketą, kurią reikėjo 
užpildyti, nurodant be patiektų 
klausimų, kas iš šeimos globos.. 
Be to. dar reikėjo išvardinti ko
kioms ligoms sirgau, ar nesu 
sirgęs, ir kokias operacijas turė
jau. Kai užpildžiau anketą, re
gistratorius (kinietis) pasakė, 
kad.už 10-15 minučių mane ap
žiūrės, nurodys $135 už plokšte
lę kainą ir paskirs už menesio 
apoitmentą. Išlaukiau pusvalan- 
di/kreipiausi į uiursę, kada ma
nė apžiūrės, nes turiu kitą pa
skyrimą į Fantus 2 v. p. p. Ji at
sakė, kad geriau eik Į Fantus kli- 
nikĮ o i Dentistry, ateik už sa
vaitės, nes pas juos reikė- pa- 
l&ukti pusę dienos. Išvada: Ne, darbo

ios bluku, tai pėstute ten patruli- | 
kiau. Ta proga užėjau į tos lige Į 
ninės laboratoriją, bet čia irgi i 
liepė pirmiausia akis pasitikim- j 
ti, o vėliau ateiti į laboratoriją, i 
kur palikau paskyrimą.

Registratorės paklausiau. Nu
sileidau į antrą aukštą, sura
dau akių kliniką, kur registrato
rė maloniai priėmė ir vėl liepe 

. palaukti, kada akių daktarė ma
ne pašauks. Ir taip iš antro 
aukšto kėliausi į trecią aukštą 
bene dešimtį kartų. Pagaliau 
daktarė, mane paskutinį priėmė, 
patikrino akis, išrašė * Tinoptic 
lašų ir vaistų dirbtinų ašarų^ o 
einant gulti patepti akis? Laori- 
tube, išrašydama apoitmentą at
vykti už dviejų mėnesių. Kai 
vėl atvykau i trečio aukšto* ia- i 
boratoriją, mano eiiė buvo pra
ėjusi, bet laborantė paėmė krau
jo tyrimui ir šlapumą analizei 
Gi kai nuvykau į Fantus vaisti
nę, formacistė man pasakė;, kad 

i valandos jau pasibaigė 
klausyti registratorio, o kiaušy-. (5:30 v. y.), tačiau recepte‘pa
ti- niursės, kuri vykdo pacientų, žymėtus vaistus išdavė.

Pr. Petitaipriėmimą.
r Kadangi Fantus kliniką už po-

Kgrninių Numatoma, kad 
31,000 žmonių pasinaudoja
Medicare programa pirmais

Pr. Fab.

1

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)Karvės sodeM .ŠILEIKIS1
čus.

apie
šia
me

kėsiartritis luč tuojau pranyko. 1 apie Medicare programą žiūrė-
Žinbraa,;.ąrthritis ligą gali su-Į kite leidinyje — ‘Tour Medi- gyv. pie

Edilic Marchetti, studentas, 
:t:nėje dalyje: “Jeigu jie 

yra su ribotomis pajamomis, jiekelti ir kit^"priežastys, kaip tai:. care Handbook ’, kurį nemoka- 
mfekcija kauluose ir <ąnariuo-l ma i gausite bet kurioje Soc. See. 
se, ūžrinųbdijimas, ;pakrikimas įstaigoje. Pr. šulas
krailro apytakoje' it’ pail. Bet * * * ’ prievoles: jie dirbo daugeli ne
pasak di^žtfssihąn, gali ^ištikti, 
.iri taip, jog penfiqc4is jaudrumas 
kiaiišinrimSy pieftui, kai pairiems 
vaisiamą' ar’ ūėgdpns.. paskatina

JŪS KLAUSIATE.
MES ATSAKOME

apie 45,000 terminuotai sergan
tieji Medicare pacientai būsią 
aprūpinti.

Sveikatos dep-to sekretorė 
Margaret Heche pasakė, kad pri
klausomos išmokos būsiančios 
$4.232 pacientui pagal Kongre
so 1982 m. priimtą nuostatą. Ap
mokėjimai būsią padidinti iki 
$6,500 kai prez. Reagan pasirašys 
jstatymą, kurį jau kongresas pa
tvirtino.

• Numatoma, kad JAV vyres
nio amžiaus žmonių skaičius 
dramatiškai padidės per sekan
čius du dešimtmečius, kas su. 
darys didelius apsunkinimus 
sveikatos apsaugos sistemai. To
kį pranešimą padarė National 
Center, sveikatos statistikos biu
rai. Šiame krašte numatoma, kad 
būsią daugiau, negu 13 milijo
nų amerikiečių 85 ar vyresnio 
amžiaus žmonių apie 2003 me-

Pagal minėtą biuro raportą, 
padidėjimas būsiąs 300% 
1978 m. duomenų.

Canberra, Australija. Reu-

uuo

Veltui padeda užpildyti Mykolo bažnyčios, 3721 W. 62 
Income Tax anketas klieną kmko 7G '«yri.

amžiaus žmonių; kuri^ pusė-yrą; 
lietuviai pensininkai^ ši valgyk; 
!a ne. t k duoda nemokamai pie
tus, /bet neseniai kiekvienam 
ite’kė sūrio ir kiaušinių ryšu-: 
lėlį para nešti. Vasario 16 d. elek 
tros inž. Bruno J. Eręius valgyk., 
loję- susirinkusiems pasakė kalbą 
pabrėždamas lietuvių kiImę, jo< 
istoriją ir dabartinę padėtį. Jis; 
ruošiasi tą patį padaryti ir kaič 

.myninėse seniorų valgyklose^ 
Erčiaus atžymėjima^ Vasario lt 
d. reikšmę buvo grazjai sutikta.- 
svetimtaučių tarpe ir\tuo gra 
žiai patarnauta lietuvito tautai

De PauL; University (25 Eas" 
Jzck.'On Boulevard, Chicago. 111.) 
Teisiu fakultetas (Law School) 
pažadėjo neapmokamai teikti pa 
galbą praeitų metų mokesčių 
(1040 ir 1O40A) anketoms užpil
dyti.

Tokį patarnavimą atliks jau. 
šioj siity patyrę Teisių fakul
teto (mokyklos) studtentai uni
versiteto patalpose, kambarys 
1051,0’Maldey Place. 23 E. Jack- 
spn blvd. pirmadieniais ir ant
radieniais nuo 2 vai. p. p. ligi 
5 vai., ę trečiadieniais, ketvir
tadieniais ir penkiadieniai- nuc 
2 vai. p. p- ligi 7 vai. Pagalba 
tęsis ligi š, m. balandžio 13 d.

Tiek Internal Revenue Ser
vice. tiek ir American Bar As
sociation šio univeisteto pagal
ima pilnai pasitiki. J.

Gražiai veikia seniorams 
valgykla Chicagos piet

vakariuose
Sen i orų valgykla, vad. Gol

den Diner Club, esanti prie Šv.

Arthritis cr alergija?
Po 20 metu vargo neva su ar-i 

thritis pirštų sąnariouse mote-- 
tėviškė kreipėsi į dr. Bernare" 
Zussman, Tennessee uni versite-j 
o klinikoje. Po ilgesnio tyrmė. 
!imo. dr. Zussman surado, joį. 
tos ligos kaltininkė yra alergija 
;am tikram maistui.

Ar yra kiti Medicdre bene- 
fitdi mokamy be ligoninės 

globos
Kadangi . Medicare ligoninės' 

. apdrąuda (Part A) pilnai paden.; 
gia visas medicinos išlaidas ir pa
pildomą patarnavimą terminuo
tos sąlygns, kai ligoninės globn 

■ yra parinkta. Tačiau, čia yra dvi 
. išimtys, būtent:

9 Jeigu paciento gydytoja: 
nedirba ligoninėje, Medicare me 
dicinbs; apdrauda (Part B) tęsia 
apmokėjimą už jo ar jos patar. 
□avimą. Medicare apmoka 80/<z ■ 

•patvirtintos sumos už padarytu.-- 
patarnavimus," jei metinis "Par- 

-B” nurašymai'atitinka.

• Medicare tęsia padengti gy- 
į Tymą tomis sąlygomis, kurio, 
’■ skiriasi nuo terminuotos ligo: 
pagal standartinio Medicare be 
nefitus: Visi kiti patamavima' 
ori valo būti teikiami ligoninės

Daugiau informacijų apie Ji 
jonines, kurios vykdo Medicare 
programą, gali Jgauti jūsų arti

KL. Pasakykite, kur ir kada 
parašytą testamentą reikia pa- 
tvirtinti? Gal be patvirtinimo 
testamentą vykdytojas gali įgy
vendinti?

Susirūpinusi Ona

ATS. Testamentas vykdomas 
po restatoriaus mirties gyvena
mos vietos teisme, vadinamam 
^robate Court, Testamento vyk- 
dytejas (vad. executor), turėda į 
na< testamento originalą asme } 
niškai arba per advokatą prista 
to teismui, prarydamas jį tvir 
tinti. Teismas paskiria datas ii 
kviečia liudininkus, kurie pasi
rašę po testamentu, juos apklau- 
smėja ir nustato ar testatorių- 
buvo p’lno proto, ir ar nebuve 
kas iš liudininkų priverstas pa 
sirašyti. Po šios procedūros 
eismas patvirtina tą testamen 

■ą ir išduoda pažymėjimą, kac 
test, vykdytojas, gali vykdyti 
Testamento vykdytojas, padali
nęs testaton.ius turtą (namus 
pinigus, žemę) pagal mirusioje 
nurodymą, surašęs apyskaitą, sv 
pateisinimo dokumentais ir pa

Kaip tik tam tikri valgiai bu-| miauktoje Social .Security įstai . 
vo prašalinti iš dietos, moteris- goję. Daugiau'detalizuotų žinių

terado Meaoru

Tornados respect no geoęraęfifc boundaries. Over 
he tost Wva years 4.245 tomedoe have touched down H 
46 dMrwnt states. WhAe f»ey can occur anytime. March

GETTING PREPARED 
■ Know ho* to g*t «*orOoocv •Mf’w

TORNADOS
If one struck, would you 

know what to do?

IF IT HAPPENS
■ Cooperate My wtoi taw enforcement 
dtaMtor service otfietato. Check yoor local 
M*ta mada for Inefructone ted informtecn on

ciMRv

r-"w < «w 4

aŽ 3

pour property to ęuerd against 
tootina urna tow MfcraBment

‘-'to ■

i eII

kenkia. Rūpestis didina cuk
raus kiekį žmogaus kraųjuįe. 
Nevartoti jokių vitaminų, gi 
didesniais kiekiais vaisius, 
vaistų vartotina cinko sulfatas, 
naecin, Gėrimai 3 tabletes po 
100-250 mg. per (Seną.

Maj. J. Tapulionh papasakojo 
apie Lietuvos kariuomenės kul
tūrinę veiklą. Teis. Pr. šulas kal
bėjo apie testamentų sudarymą 
ir apie Medicare apdraudos nau
dą žmonėms ir atsakinėjo į klau- 
rimus. Pranešėją praktiškai pa
pildė verslininkas Jankauskas, 
nurodydamas kur galima įsigy
ti — Travel korteles su fotogra
fija — 6117 S. Kedzie, Senior 
Citizen klube. Dalyvė M. Š.

Kaip išvengti Širdies 
atakos

Sumažinimui besiplėtojančių 
šiais laikais širdies negalavimų 
senesnio amžiaus žmonių tarpe, 
dr. Jeremiah Stamler, iš Chi
cago Board of Health, yra patie
kęs tam tikrą programą, j kurią 
įeina: lengvesnis fizinis darbas 
arba pasivaikščiojimas, vengimas 
riebių valgių, saugojimas svorio 
ir atsikratymas bereikalingų rū
pesčių.

Tačiau pajutus kokius nors ne
reguliarumus širdies veikloje, 
kaip tai pulso pagreitėjimą, 
“murmėjimą”, sunkumą atsi
kvėpti, pasikartojančius skaus
mus krūtinėje, pamėlynavimą 
rankų ar kojų, jis pataria atsi
kreipti į gydytoją ir tą viską pa
tikrinti. Kartais tie simptomai 
gali būti tik laikino pobūdžio.

LU

neturi mokėti bet kokias sąskai- į teris praneša, kad to krašto dar
ias, kadangi jie apmokėjo save t bo partijos valdžia neseniai įve- 

| dė kontroversinį, nacionalinį 
tų, įdėdami savo pastangas ben- j sveikatos aptarnavimą to krašto 
druoruenei ir privalo gauti ką|^ milijonų žmonių tiek pasi- 
nors at<*al”’. ' I urintiems, tiek neturtėliams. Ta

programą, -vadinama Medicare, 
yra darbo partijos politikos pa- 
grindinis^ekimo valdžios rams
tis. ši partija dauguma balsų iš
rinkta praeitų metų kovo mėn., 
nugalėjusi liberalų dominavusią 
koaliciją. Visi mokesčių mokė
tojai privalės mokėti 1% nuo 
apmokestinamų pajamų Medi
care apdraudai Pažymėtina, 
£ad šiai sveikatos apdraudos sis
temai nepritaria šie krašto gy
dytojai, ir atsisako priklausyti 
šio plano vykdymui, ypač 
Oueenslando dešiniojo sparno’ 
valstijos valdžia.

3 Daugiau kaip 400 vyresnio 
amžiaus lietuvių atvyko į Sody
bą išklausyti Alvudo pirm. dr. 
J. Adomavičiaus patarimų va
sario mėn. 19 d. Prelegentas pa
tarė daugiau judėti, valgyti dau
giau vaisių, vengti gerti peną, 
giau vaisių, vengti , gerti pieną, 
griebtą pieną, vad. “skim milk" 
nevartoti gyvulinių taukų, deš
relių, raudonos kiaulienos mė. 
sos ir naudoti aliejų. Iš vaistų 
naudoti po liežuviu padedant ni-

Dennis Dixon, muzikas, gyv. J 
šiaurinėje dalyje: “Tai priklausė I 
quoęūsų finansinės situacijos. Aš 
galvoju, jeigu jūs pajėgiate kiek 
nors mokėti, tai privalote mo
kėti. Neišnaudokite šios progra- 

j mos patarnavimu, kad sutaupy
tumėte kelis dolerius. Iš tikrų
jų, neturtingi žmonės neturėtų 
mokėti”.

P. S. Būdingesnius lietuviui: . Iskaitytojų pasisakymus šiuo ai Į 
kitu soc. see. reikalu, mes mie
lai paskelbtume šiame skyriuje- 
įeigu tokių pasisakymų gautu- : 

į me.

I 
i

I

J 
E

I 
i

rašais, turi viską pristatyti vie 1 
tos teismui, prašydamas apyskai- { 
tą patvirtinti. Norint gauti šiu< 
reikalu daugiau žinių, įsigykite 
lietuviu kalba :Sūduvos išleistą 
ir teis. Pr. šulo paruoštą leidin 
“Kaip sudaromi testamentai”.
Knyga gaunama Naujienų admi i 
nistraci cj arba pas autorių. Kai
na S3. - Pr^Fab.

* • »

JŪS KLAUSIATE-
SKAITYTOJAI ATSAKO
Paskutiniu laiku skaitytoje 

‘arpe kdo klausimų, ar Medicare 
pacientai turi primokėti gauda 
mi ligoninės sąskaitas, čia skel 
biame “Sun-Times'" surinktu: 
skaitytojų atsiliepimus:

Judy Cook. gyV. šiaurinėje Či-

■ūs einate pa> gydytoją, jūs turi, 
tė apmokėti patiektą sąskaitą u;*' •

i apžiūrėjimą. ndts iš tikrųjų ju

cient-ii gyvena iš ribotų paje 
ihų ir negali apfboitėti už vizitu 
Bet kurie gali inokėti. turėtų 
.jydytojų sąskaitas patys apmo
kėti”. ~

Bruno Grazioso advokatas, 
gyv Oak Park: “Aš negalvoju, 
kad jie privalėtų mokėti bet ku. 

"ri< sąskaitą, kalingi, jeigu jis 
turite Markcare, tai eėatą viri 
55 metų ir gywnata iš ribotų 
pą amų. Tokiems žmonėms ne 
pakanka pinigu gydytojų 
apmokėti.

Pr. S'
C ♦

Dar apie Medicare 
apdraudę

Medicare- ligoninėms sąskaitai 
ipmoka tiesioginiai už visus pa
tarnavimus vad. “reasonable* 
kaina, ir būtinumus, kurie šio> 
apdraudos padengti, kas numa
toma dėl terminuotos ligos, i: 
atitinkama sveikatos proble 
•asms. Čia nėra vad. “no deduc 
zrbles” 
ments”, išskiriant du atveju: |

• Vaistus ar “bioiogicals’ 
skausmams sumažinti ir tvarky
mo simptomų ligoninės gali skai 
cyti 5/< vad. “reasonable*' k<ono^ 
ir virs $5 už kiekvieną ateinan 
čio paciento skausmams suma 
žirui receptą.

• Ligoninėje gulinčio atidėti 
globai. Laike gulėjime ligoninė, 
ie pacientas gali būti reikalin 
pas trumpam laikui esamo pa 
ciento globa, kad jis gautų lai
kiną pagclbą. Tai vadinanu 
“respite” globa, už Kurią ligoni
nė gali roikalsuti 5% išlaidų 
esančio ligoninėje paciento, iki 
iš viso $356 (1984 m. suma). Pa 
cientui negali būti įteikta dr 
de*nė sąskaita, negu ši suma per 
šį laikotarpy kuris prasideda, 
kai ligoninės planas pirmiausia 
parinktas ir pasibaigia po 14 die
tų po to, kai tokia globa yra pa
naikinta. Tokia globa yra ribo
ta ki Avienų metu esant nei!

negu 5 dienas iš erlės.
M

Kai

arba vadinamų “co-pay- j troąliceriną. kuris pravalo krau 
jo gyslas. Dabar prrlilpdo prie 
krūtinės “Franderm-Nitro”, ni 
trogliccrino lipdę, turinčią 25 
mg. nitroglicerino, kurs veikia 
24 valandas. John Tolem, Loyo_ 
'os u-to prof., gydąs alkoholikus 
pasakė, kad stikliukas degtinės 
nepagydo ligonio, bet jam pa-

l

Sįeloj daina ir tu.
Akyse skausmu. s^j^os

Sieloj daina, daina.........
Kažkur melodija, lyg vėjas.
Sieloj tau meilė amžina, 
Ką Įdegė Kūrėjas.

Daina. Daina lyg tu, 
Lyg tavo akys juodos.
Ei, grisk, dainuosime kartu, 
Vienai man taip nubodo!

Dama man ilgesys.
Apie tave dainuoju.
Jos nei audra neužgesys, 
Ja kloju tau po kojų.
Sieloj daina, daina,.,
Akyse žvaigždės mantos,

• Tu nuėjai. Likau daina viena.
Ko tau skirtos dainos.

Sugrįžk pas mane.
Priglausk vėl prie krūtinės, 
Dainoj paskęsim lyg sapne. 
Vėl plauks mūs sutartinės.

Vladas PUypavičius

MOKYKLOJE

Pranuk. sakysim, tavo mama 
pirko 4 gorčius obuolių po 80 
centų. K’"ek ji išviso užmokėjo 
už obuolius?

— Sunku, ponas mokytojau, 
pasakyti, nes mano mama smar
kiai derasi.

lie

Dg ton
administraci i* nustatė 
reguliavimą

Wa>h ’ 
ReigGHG 
kontūru 
'ų Medicare apdrrudai rr
Ii geminės ^nbą, 
ęnnčių oacientų paskatinių še- 
Siu mėn s?ivc izyv^flinid

VmI sveikatos ir «ocialin<o ap
rūpinimo patarnavimas apskai
čiuoja, kad šiame krašte yra 1.200



Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Simbolinis menas yra atskira chologiją”. Atidžiau pastudijai- 
ir reta meno šaka. Ta šaka gali vos dailės šaknis, pastebime gi- 
b ūti realistine ar grynai fantas- miningumą tarp Blake ir Vai- 
tine forma, išreikšta tapyboje 
ir poezijoje bei bendrai literatū- 

j 
Simbolinio meno srityje at-f 

stovu yra nedaug. Mūsų M. K. 
Čiurlionį tenka laikyti vienų di
džiausių simbolikų tarpe, juo la_ kyčiau, yra jo stiprioji kūrybi- I 
biau, kad jo simbolika "šplau-j nė pozicija, nors jis yra surrea-į 
kia iš tautinės dvasios. Prieš - lizmo priešininkas, bet to neiš-j 
Čiurlionį 1757—1827 m. WilbamJ vengė. Realistinio meno srityje' 
Blake buvo dailininkas ir poe-’ 
tas, svajotojas. Jo gilus religi
nis impulsas paskatino atrasti 
nematomąjį pasaulį, nes realy
bė jam atrodė atskiras dalykas, 
savaime tik toks, ne kitoks. Jį ža- ■ prastas, 
vėjo Dantė, Svedenborg, Mil ton 
ir Biblija. Jis karštligiškai kū
lė savo įsivaizduotą pasaulį. 
Blake gyvenimas buvo skurdus. 
Jeigu ne jo turtingasis rėmėjas, 
būtų miręs badu.

Dvidešimt metų po Blake mir
ties. Rosetti, suprato jo mistišką 
būdą. Ir anksčiau jis vertino Bla
ke graviūrą ir tapybą. Realisti
nes formas Blake perstatydavo 
dekoratyvine ornamentine for
ma. 1

Blake dailė ir poezija persunk
ta savotiška nekaltybe ir keistu
mu, perpuošta angelišku šven
tumu ir šėtoniškumu... Savo po
eziją jis iliustravo graviūromis 
kaip va, “nekaltybės dainos”, 
“Dainos iš patirties”, “Dangaus 
ir pragaro sutuoktuvės”. Maž
daug 1795 metais išleido kelias 
knygeles. Jis labai pasitikėjo sa. 
vo genialumu, bet kentėjo nuo 
savo bendralaikių kolegų. Visa 
jo kūryba yra grynai simbolinė 
mistiška. Visoje jo kūryboje 
seka kova žmogaus su visatos ne
išsprendžiama problema.

Gali būti tik žmogiška intui
cija, kad vienas Blake kūrinys 
“Paolo ir Francesca” pavaizduo
ja daug nuogų gulinčių figūrų1 
besisukančiame ^yerpeįe, prime
na dail. Vlado Vaitiekūno pa. 
veikslą. Šia proga verta tarti žo
dį apie Vaitiekūno “dvilypę psi-

tiekūno. Suprantama, tai yra 
betarpiai pasikartojimas pana
šių mąstymų kūryboje. Vaitie
kūno neilgas kūrybinio užmojo 
tarpelis vis dėlto pabrėžia trum- ’ 
oą “Reinkarnacijos” probėgį. Sa- j

Vaitiekūnas lieka kaip eilinis' 
dailininkas. Anskčiau, kai jis’ 
padhrė šį kontrastingą žygį, grį- ; 
žo prie lietuvių senovės stabmel- j 
džių tradicijų, nebuvo nei su-j 

nei įvertintas. Buvo' 
net priekaištų, kad jis sekąs M. 
Čiurlionį.

Grįžtant prie Elake, yra kaž
kaip naivu atsižvelgiant į jo me
tafizinius simbolius. Prieš ke
letą metu Chicagos Meno insti
tute buvo suruošta jo darbų pa
roda. Visi darbai preciziškai re
alistiniai, anot John Ruskino, 
teptukas sutelpa adatos galvutė
je. Visa jo kūryba — beviltiškas 
žmogaus likimas...

Po Blake (lj40—1916). Odilon 
Redon pradžioje kūrė simboliz-j 
mc dvasioje, tačiau 19-to šimt
mečio pabaigoje jis pritapo prie 
naujo sąjūdžio, — ekspresionis
tų ir abstraktinio meno pradinin
kų, kaip Picasso, ir kt. Tuo me
tu prasidėjo plastinio meno nau
jovių lenktynės: atsirado nau
jos srovės: futurizmas, kubiz
mas. orfizma% dada ir dar kitos, 
kurių veikla greit nutirpo, kaip 
sniegas.

Kai dėl Čiurlionio, tai buvo 
daug teorijų ir visos tearijos bu
vo prašautos pro šalį. Vieni kri
tikai ir kiti mėgėjai Čiurlionį pra 
vardžiavo, kaip kas išmanė: vie
ni teigė, kad Čiurlionis buvęs 
pirmas, kuris išradęs abstraktą, 
kiti, kitaip vadino. Iš tikrųjų 
Čiurlionio kūryboje jokio ab
strakto. Čiurlionio techninė prie 
monė realistinė, pan. kaip ir sur
realist! menas. Išvada tokia:

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno tr moEr 

IM4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne*en*tą, Vln« 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Madūno, P. Joniko, V. Stankos 
I. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* tr 1 
Meilaus straipsniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukomis K 
M. K. Čiurlionio. M. iOeikio, V. Kašuboa, A. Rūkitelės Ir A. Vara 
kūrybos poveikiais. 365 pusk knyga kainuoja tik $3.

'• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir 
finl> tokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalu 
fventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojat 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim) 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |X

* VIENIŠO ŽMOGAUS GYV EN1MAS, Antano Rūke apražj 
ta* Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausi 
gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buities Ht* 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyr 
parduodama tik už H

> EEmjVHKASIS PAMARYS, Henriko TomoTamafam 
Ptamlai parriyta studija apie Rytprurina, remiantis Pakabto i 
Labguvos apekričft) duomenimis Apraiyma! įdomfla Mekrlesian 
Betnvfni Leidinys fllurtruotas nuotraukomta, pabaigoje duodami 
vitcnardžiĘ pavadinimai^!? Jų nertiniai | vokleBg kalbą. Laba 
Bandlngoje 333 poat knygoje yra Rytprtrfg tamMapls. Raina K

V KĄ CAH1NS ralytojoa PetronMto Orintaftto afA 
mtnftnal ir mtntya^aple omenis Ir vietas neprflt Lietuvoje ir pfj 
maHala boHevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiw 
bet kainuoja tik O. 1 i^ir

> JULIUS JANONĮ poetas fr revolludonleriua, neauprs 
tu fcp klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje': tik a 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyv®nhn% Ir pat 
tofar DlAtt bfltQ jj gaftma pavadinti kovotoju ui fanogaua taiasi

w- iATrrr>7U< o j..
JOS fat F
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M. K. Čiurlionio dekoracuos eskizas 10 sumanytai operai Jūratė

Inž. Vincą Žemaiti prisimenant

Inž. Vimcas Žemaitis

Prieš metus laiko, 1983 m. va-Į 
-orio 15 d. Chicagoje mirė dipL 
mišku inžinieritns Vincas Žemaų i 1 tis. Šia proga trumpai peržvel
kime jo spalvingo ir našaus gy
venimo enciklopedinius duome-; 
nis.

V Žemaitis gimė 1896.XI.21 
Andriškių kaime, Žadosios valse., 
yilniuječ o 7-ją ir 8-ją — Voro- 
ronikos Žemaičiu šeimoje. Iš 
vaikų jis buvo pats vyriausias 

. turėjo dar du brolius ir penkias 1 
seseris. \

Užbaigęs tris skyrius Žaliosios 
pradžios mokykloje, įstojo į Ma
rijampolės gimnaziją. Baigus 
oenkias klases, prasidėję* Didy
sis karas, šeštąją klasę baigė jau 
Vilniuje, o 7-ją ir 8-ją-------Voro-

Rusams grįžtant antrukart į 
Lietuvą, 1944 m. pasitraukė Vo-

Bava- 
rijos miškuose ėjo vyr. girinin
ko pareigas. 1947-49 m. Dinkels- 
buehlio IRO stovykloje ėjo at
sakingas pareigas.

1949 m. su žmona ir dviem 
sūnumis emigravo Amerikon ir 
apsigyveno Chicagoje. Išeivijo
je atkūrė Lietuvos miškininkų 
s-gą ir nuo 1952 m. iki mirties 
buvo tos s-gos pirmininku. 1962. 
m. buvo vienu iš Miškų litera
tūrai leisti fondo steigėjų. Kė
lei ą metų dirbo įvairiose įmo
nėse, vėliau vertėsi savarankiš
kai, taisydamas ir parduodamas 
senesnius namus.

Išėjęs pensijon, nuo 1961 m. 
pradėjo domėtis lietuvių, tautos 
etniniais klausimais, ypač jos gy
ventojų, žemių bei sienų studi
jomis. Nuo 1963 m. priklausė 
Lietuvių istorijos dr-jai. Nuo 
1965 m. buvo Lituanistikos insti
tuto nariu — talkininku. Para? 
šė. redagavo ar spardai paruoš

neže (Martyno Yčo gimn.). Gim kietijon, kur 1945-46 m. 
nnziją ba’gė 1917 m. pavasarį si
dabro medaliu Po dviejų semes
trų Veterinarijos institute Char
kove, 1918 m. liepos mėn. sugrįžo 
i Lietuvą. 
1918-20 m. buvo Vilkavičkio 
npskr. valdybos nariu ir karo 
intendantūros steigėju ir vice
pirmininku. 1919 m. buvo Lie
tuvos antrosios konferencijos 
Kaune prezidiumo sekretorium. 
1920 m. buvo dienraščio “Lais
vė” atsak. viceredaktorium, vė
liau Karo spaudos biuro nariu 
— įgaliotiniu. 1921 m. buvo Dot_ 
novos bandomojo ūkio sekreto
rium.

1921-22 m. mokėsi Berlyne, 
Žemės ūkio aukst. mokykloje, o 
1922-25 m. — Aukštojoje miškų 
m-Ioje. Dresdene. Ją baigė 1925 
m. rudeni, gaudamas dipl. miš
ku inž. laipsnį.

Nuo 1926 m. sausio 1 d. bu
vo paskirtas Kaziu Rūdos miš
kų urėdu. Vienas iš pirmųjų or_ Į šė visą eilę mol^slinių ar atsimif 
ganizavo medienos paruošą, ku-1 nimų pobūdžio darbų. . ?
ri buvo įvesta vijose Lietuvos j Neprikl. Lietuvoje bendradar- 
urėdijose ir padidino valstybę* biavo Laisvėje (krikše. dem. 
paujamas už parduodamą miško [ dienr.), Lietuvos Ūkyje, Mūsų 

’ medžiagą. Miškų želdymui pri
taikė modeminius įrankius, pa
statė naujus urėdijos pastatus. 
Nuo 1929 metų pakeltas Kazlų 
Rūdos mišku revizorium ir Miš
ku Dep-to tarybos nariu.

fondas
‘Septyni šimtai mvtų vokiečių-1 
lietuvių santykiams” (vokiečių 
kalba.) 2-ją laidą. Taip pat jis 
išrūpino prof. V. Fidkenhaltno 
įvadą šiai knygai. Dalyvavo 
VLIKn komisijoje Lietuvos sie
noms nustatyti. Priklausė Liet. 
Istorijos dr-jai, Saulių S gai 
Tremtyje, Žurnalistų Sąjnngai, 
Krikše. dem. partijai, BALFui, 
Chicagos Lietuvių Tarybai, 
Reorg. Lietuviu Bendruomenei.

Be aukščiau išvardmtų inž. V.
dar yra nerašęs: “Šešupė ir 

ios upynas” 1958; vSienu klau- 
į simu” 1960; “Sūduvos Praeitis” 

1971; “Lietuviški Vandenvar- 
ties Pašvaistėje” 1970; “Pavėluo
tas Lietuvos Krikštas” 1970; “Lie 
tuvių Etninių Sienų klausimais” 
1971. “Lietuviški Vandenvar
džiai ir pilkapiai nuo Vyslos iki 
pat Maskvos” 1972; “Nuo Šei
menos Krantų” (jaunutės at-1 
simrnimų fragmentai, rankraš.f 
tis). Buvo redakiorium, ko-au- 
torium ir vertėju “Pietinė Lie
tuva” 1964.

1950-69 m. buvo techn. redak
torium ir redakc. komisijos na
riu miškininkystės žurnalo “Gi-Į 
rios Aidas”. Tech, redaktorius 
A. Rukuižos “Lietuvos Miškai ir 
jų Likimas” 1963: A. Vadopalo 
'Vardai Dumblynams ir Durpy
nams” 1966: 
'Lietuviškasis 
A. Tenisonc 
Takais” 1975; 
“Dviejų P.

V

mirė

leido Vydūno veikalo kokčių progomis mėgdavo 
kyti turiningas kalbas.

Inž. Vincas Žemaitis 
po trumpos, bet sunkios 
1983 m. vakario 15 d. Chicaguje.
Palaidota Lietuvių šv. Kazį-” 
miero kapinėse. Jo žmona Bro-' 
nė Ruseekaltė, mokytoja ir vi
suomenės veikėja, mirė jau 1973 
m. Sūnus Kęstutis baigė Gie-* 
goriano un-tą Romoje ir nuo 1965 
m. yra kunigas Clevelande. Ki
tas sūnus Algirdas baigė jk> * 
litinės ekonomijos mokslus Ox- 
forde ir nuo 1967 m. tarnauja 
Jungt Tautu Maisto bei žemės 
ūkio organizacijoje, Romoje, 
Yra vedęs lietuvaitę ir augina 
gražią šeimą- du sūnus ir tris 
dukreles.

Su a. a. Kiipl. inž. V. Žemaičio 
mirtimi Chicagos lietuviai nete
ko žymaus lietuvybės veikėjo, 
gilaus patrioto, mokslininko — 
etnologo.

Mirties metinių proga, sūnus 
kun. Kęstutis paruošė trumpą 
savo tėvo biografiją, kurią, kar
tu su tėvo ir motinos atvaizdais 

(Nukelta į penktą puslapį)

MEET THE CHALLENGE!.:

Daug prisidėjo prie Liet. Miš. f
'zinirilrii e>_rrr>e i V"' i-1 w>zn ir zŠt7 1

H. Tamašausko 
Pamarys” 1975; 

’Žemaitijos Girių
J. Augustančio

aulėžiūrų Varžybos” 
1977; P. I. Kušneric (Knyševo) 
“Pietryčiu Pabaltijo Etninė Pra
eitis” 1979.

Daug svarbių straipsniu, pa
skelbė Neprikl. Lietuvos ir iš
eivijos lietuviu periodinėje spau 
doje. Įvairių paminėjimu ar sū

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Čiurlionis, tarytum meteoras iš
kritęs iš erdvės, su niekuo ne
palyginamas fenomenas ir ne
turįs įtakų iš pirmojo simboliz 
mo atstovais. M. Š.

kininku s-gos įkūrimo, ir dvi ka
dencijas buvo jes pirmininku. 
Pirmosios rusų okupacijos me
tu pradžioje buvo paskirtas Ma
žeikių miškų urėdu, vėliau grą
žintas į Kasių Rūdą miškų urėdu 
— inspektorium.

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENS
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St, Chioago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2737

D S.» Registruotas vaistininkas 

. 476-2206

Atdara šiokiadieniais nuo 
vaL ryto Uti 10 vaL vakaro, 
niais nuo 9 vai ryto iki 8:30 v

,. JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, lit

• RŪPESTINGA] IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI ■XI<TI3BJYS
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driose. Išeivijoj rašė į Girios 
Aidą, Naujienas, Draugą, Laisv. 
Lietuvą, Tėv. Žiburius, Tėv. Sar* 
ga. Bendradarbiavo ruošiant 
Liet. Enciklopediją ir Fncycl. 
Lituanica. Talkino mok. J. Vai- 

i čiūnienei ruošiant Marijampolės 
Į gimnazijos monografiją. Išrū
pino Rytų Lietuvos monografijai 
prof. J. Ochmanskio studiją “Lie 
tuvių etninės sienos iki XVI a.”

Jo pastangų ir finansinės pa
ramos dėka buvo 1979 m. išleis- 

. tas P. I. Kušnerio veikalas “Piet
ryčių Pabaltijo Praeitis”. 1981 
m. jis paruošė ir išleido knygą 
“Mažoji Lietuva ir Mes”. Jo ini
ciatyvos dėka Vydūno Jaunimo

-------------------------—------------------ ------------------------------------------------ -------------------- 2^--------------------------------------------------------------- -------------
. ■ /: ■ ' |

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujantį jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. - .

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno# 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir, lietuvių. draugas' gali . 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA’—apdraudžia ir Taupomąja apdrauda. _ _ ____ _____ Endowment
Insurance, kuri ypač naudinga'jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudą: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka; tik $3700 metams.

SLA—kuopų yra visose lietuvių kolonijose. ?- 
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai Dacelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

Tel. (212) 563-2210 '‘‘

Inž. LIŪDAS MIKSYS,
50 metų studijavęs, kaip

IS PRAEITIES ŪKANŲ ~ . !
i: ATEINA LIETUVA, \

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

k P®^®rė mums toliau studijuoti. j

PO. MeB lfcieHaL PaiUa ĮL jr j'JF’JpCl
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Nacių ir komunistų sutartis
1939 mėtų liepos mėnesio 15-21 dienomis buvo aptar

ta Vokietijos nacių ir Rusijos komunistų sutartis Len
kijai pasidalyti, Lietuvai, Latvijai ir Estijai pavergti 
ir Antrajam Europos karui pradėti.

Pasitarimaj ,|įai sutarčiai pasirašyti buvo pradėti 
žymųąi ahksęį^ti 'Berlyne. Pasitarimus pradėjo Vokietijos 
užsienio reiklių, ministeris Joachimas vbn ’ Ribentropas 
ir Sovietų ambasadorius .Vladimiras Dekanozovas. Pasi- 
tarimų pradžia buvo lėta, bet kai paaiškėjo, kad rusai 
sutiks tokią sutarti pasirašyti, tai pasitarimai buvo 
perkelti i Maskvą. Ten pasitarimus vedė vokiečių am
basadorius Friedrich Werner von cler Schulenberg ir So
vietų užsienio reikalų ministeris Viačeslovas M. Molo
tovas.

Kada viskas buvo aptarta, tai liepos 27 d. Maskvon 
atskrido Ribentropas, patarėjų lydimas, padarė pasku? 
tines pataisas, paruošė 'vertimus ir reikalingus nuorašus 
ir 1939 metų liepos 27 dieną sutarti pasirašė. Pasirašė 
Molotovas ir Ribentropas, abiejų valstybių užsienio rei
kalų ministerial, ši nacių ir komunistų sutartis dažnai 
vadinama Molotovo-Ribentropo sutartimi arba paktu. 
Pasirašymo ceremonijose dalyvavo pats Stalinas ir du 
ištikimiausieji Sovietų kariuomenės vadai.

Pasirašius šią slaptą sutarti, nacių kariuomenė tuo
jau Įsiveržė Į Lenkiją, o už kelių dienų Sovietų ginkluo
tos pajėgos įsiveržė Į rytų Lenkijos valdytas sritis. Len
kijos karininkai bėgo Į neutralią Lietuvą, o iš ten bėgo 
Į Angliją ir kitas valstybes. Vokiečiams Įsiveržus Į Len
kiją, britai paskelbė karą Vokietijai, bet paskelbimas ne
padėjo. Pagaliau vokiečiai pradėjo veržtis į vakarus ir 
šiaurę. Pirmiausia jie užėmė Daniją ir Norvegiją. Vėliau 
užėmė Belgiją, visą šiaurės Prancūziją, Paryžių ir bandė 
užimti Angliją, bet nepasisekė. Modernūs britų lėktuvai

CIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI RUSU 
PAVERGTOJE LIETUVOJE

Daugelis mano, kad Amerikos lie
tuviai nežinojo, kas rusų okupuo
toje Lietuvoje dėjosi, Sovietų karo 
jėgoms ir policijai antrą kartą Įsi
veržus į Lietuvą. Pavergtoje Lie
tuvoje buvo čikagietė 1961 metais. 
Ji viską aprašė ir Chicagos Lietu
vių Literatūros Draugija išleido 
tris laidas (vieną angliškai). Nau
jienose dar galima gauti Čikagie- 
tės Įspūdžių laidą. N. Red.

(Tęsinys)
Mačiau, kad iš to nieko gero neišeis. Žinojau, 

kad tas verksmas nieko mums neatneš. Abi ligo
nėmis tapsime. Teisybę pasakius, jau buvome 
ligonės. Aš vis dėlto susiėmiau, nustojau žaksė- 
jusi ir tariau jai:

— Mama, mane čia Įleido ttkiai kelioms va
landoms. .. Laikas greitai bėga, netrukus jau tu
rėsiu išvažiuoti... Ašaromis mes nieko nepasiek
sime. .. Aš labai noriu daugiau sužinoti, kaip Jūs 
sunkius kar*- laikus pergyvenote, kaip jaučiatės 
rusų primestoje komunistinėje sistemoje...

Pamižu motina taip pat aprimo. Skepetaitės 
galais ašaras rūsiai <»ste, pasižiūrėjo | mane, dar 
kartą palietė maro plaukus ir galvą, ir tada tarė:

— Ar tau bu geriau, jeigu žinosi, kaip mes

sunaikino vokiečių invazijos lėktuvui ir karai “sustojo”.
Tada Hitleris ir nacių kanuomenės vadai nutarė Įsi

veržti | Sovietų Sąjungos užimtus plotus. Vokiečiai už
ėmė tris Pabaltijo valstybes, pasiekė beveik Leningradą, 
užėmė Gudiją, Ukrainą ir pasiekė Kaukazą.

Karas tarp nacių Vokietijos ir Sovietų Sąjungos tu
rėjo panaikinti šj susitarimą, nes naciai užėmė visas tas 
žemes, kurias anksčiau jie buvo perieidę rusams. Ribent- j 
ropo ir Molotovo pasirašyta sutartis abiem valstybėm 
neturėjo jokios reikšmės. Karo metu apie šią sukaktį I 
niekas nekalbėjo, nes ji buvo bevertė. Labai jaudinosi tik
tai Stalinas. Jis negalėjo sutikti su mintimi, kad Hitleris 
taip žiauriai jį būtų apgavęs. Vokiečių lėktuvai jau bom- į 
bardavo Kauną ir Vilnių, o Stalinas vis dar siuntę So- į 
vietų geležinkeliais prižadėtą Vokietijai žibalą ir aliejų 
Be to, Antano Bimbos vadovaujama maskvinių fanatikų I 
grupė piketavo Baltuosius Rūmus. Amerikiečiai jiems I 
pranešė, kad vokiečiai bombardavo Kauną ir Vilnių, bet 
jie netikėjo. Tiktai gerokai po pietų jie surinko savo pla
katus ir pasitraukė nuo Baltųjų Rūmų. Bimba, kaip ir 
Stalinas, nenorėjo tikėti, kad nacių kariuomenė būtų įsi 
veržusi Į Sovietų karo jėgų laikomas teritorijas.

Sovietų kariuomenės vadovybė pasakojo lietuviam .
ir kitoms Pabaltijo tautoms, kad jų karo jėgos atnešė 
saugumą, apsaugo nuo nacių sauvalės, bet kai vokiečiai
kirto, tai rusai nepajėgė suorganizuoti jokio pasiprieši
nimo. Sovietų kariai be mūšio pasidavė vokiečių nelais
vėn, o kariuomenės vadai movė Į rytus be jokios tvarkos, 
Jeigu ne Minsko balos, tai vokiečiai būtų’ nuėję tiesiai. 
Į Maskvą. Organizuotai traukėsi tiktąj Čekistui, Jie su
rinko visus komunistų ministerius ir 'išsiveM Į rytus. 
Nepageidaujamus arba Maskvos neviguomet norinčius 
klausyti pakeliu j patys sušaudė. Jų tarpe ir Pijų Glo- 
vacki. vienintelį Kauno universitetą bebaigiantį ko
munistą. :X

: T*- Eiį-

Karo metu, rusai tylėjo apie nacių ir komunistų pasi
rašytą sutartį.-Jie manė, kad sąjungininkai.niekų apie tą 
susitarimą riežindjp. Vokiečiai visus dokumentus .laikė 
kasyklose. Jie buvo tikri, kad juos išsaugos net -ir tud 
atveju, jeigu karą jie pralaimėtų. Juos l^ikė’ saugiose - 
druskos kasyklose, bet jie pateko Į amerikiečių rankas;: 
Visi jie buvo sukrauti Į dėžes ir atvežti Į Amėriką.L .

Hitleris tikėjosi vadovauti visoms kar-o jėgoms iki 
karo pabaigos, bet reikalai kitaip vyko. Jis. svajojo pa
siekti Bergtesgaden ir iš savo kalnų tvirtovės Įsakinėti 
daliniams, ką jie turi daryti. Karo eiga kitaip ėjo, negu 
jis svajojo. Paskutinėmis dienomis jis tupėjo 50 pėdų gilu- ■ 
moję po Berlyne buvusia Vokietijos ..vyriausybės būs
tine. Jis. išsiuntė gen. KeitelĮ Į Bavariją, kad pasiskelbtų 
visos pietų Vokietijos karo vadu, bet Goeririgaš pasisku
bino. Jis pats pasiskelbė vyriausiu Vokietijos valdytoju 
ir pradėjo ieškoti ryšių su Vakarų sąjungininkais kąriti 
baigti. Šitas Goeringo žingsnis tiek supykino HitlerĮį 
kad Goeringą oficialiai apšaukė Vokie^jos. išdavikui, 
Goeringas turėjęs klausyti Hitlerio, kaip; ir dauguma 
nacių, o jis nebeklausė. Hitleris įsakę, aviacijos virši
ninko pavaduotojui vykti Į Muencheną, paskelbti Goe
ringą išdaviku, jį suimti ir sušaudyti. Tai Įvyko 1945 
metų balandžio 22 dieną. Goeringas buvo ne vienas. Jam 
pritarė ir H. Himleris, nacių policijos vyriausia? vadas. 
Bet jiedviem nepasisekė. Hitleris tuo tarpu Įpareigojo' 
karo laivyno vadą adm. Kari Doenitz sudaryti naują 
vyriausybę. -■ • ’

Admirolas Doenitz vyriausybę sudarė, bet Vokietijos 
valdyti jis nepajėgė. Vokiečių xyi-iausybea namų pogrin-

fl /

Punktukas Anykščiuose

visai uždraus/pęs alkiai nusta
tyta, kbd jie.-„s&ka£a. vėžį. Kiii

Į galės bftii pajidojarm laliat ribo
tais kięk|^..j

VietioEtfeifksmin^Į nuodų ja
vams ^.wrią'msapsaugbtLpla- 
nuojariš ^rigti / t'^bai stiprius

UŽDRAUS VARTOTI 
NUODUS VABALAMS

’ WASHINGTON, D.Q, — Spe-! 
eįajistai prieina įsitikipimo. kad 
amerikiečių ūkininkų yartojajni 
jvajrūs nuodai, kėnkaningi va
balams, atneša ir žmonėms žalą, 
todėl bus uždrausti juos var-

nuodai užkre- 
•žj|.j žmones įvairią ivė-,' 
>do li^iĮiL Vten^dąOdai1 ttžfcre-

...........
kfėčia kraują, ■ treti"kenksmingi sudarytas centrinis.komitefaS 
Įkinig <rkt. ';»- y;’■ j rucisZj Amerikoj Lietūkiu' k'oįr- 

' -yifcims k^^roaųguš: inĮodųš grėsui'. jau posėdžiauja, planuo

JAU RUOšUmAAI AMERIKOS

Amebos ■ 'Oętuyių Tarybos

'nūsi.n^^Iljb gęriaušias Vokietijos propagandistas, 
diy,Franz .(Jp^bels,. jb žmona ir. vaikai. Nunuodijęs savo

ir Hitleris. Ką admirolas Doe- 
hifž'ruošė daryti — sunku tiksliai atspėti. Jis planavo 
nuo sąjungininkų pabėgti. Gal jis planavo pasiekti jūrą 
ir iš’.harlaivių bei karo laivų.Įsakinėti vokiečiams ką-jie 
.turi daryti^ ąr. gal turėjo kitus planus. :.

A94š m. gegužės 7 dieną 1:30 vai. ryte.Reimse gene
rolas; Dwight D. Esienhoweris ir admirolo Doenitzo Įpa
reigotas geri. Alfred Jodl sutiko- kapituliuoti be jokių 
sąlygų-

^ Gegužės 23 dieną admirolo. Doenitz vyriausybė buvo 
suimta ir atiduota karo teismui- Nuo tos dienos buvo 
panaikintos visos Vokietijos sutartys. Jų tarpe buvo pa 
naikintas ir nacių bei komunistų susitarimas. Nacių val
džios. žmonės buvo atiduoti Nueręmbėrgo teismui. Dau
gumą jų pakarta už nusikaltimus žmonijai ir pačiai Vo
kietijai. Pakarti Įtakingesni vokiečių generolai. Pakartas 
ir Vokiečių užsienio reikalų ministeris Ribentropas, y

Sąjungininkams perėmus valdyti Vakarų Vokietiją, 
visos nacių ir kitų valstybių sutartys buvo panaikintos. 
Kada kancleriu buvo išrinktas Adenaueris, jam buvo pra
nešta, kurios sutartys buvo panaikintos^- Panaikinta ir 
Ribentropo-Molotovo sutartis. '

i damas kongreso eigą. Komitetui 
vadovauja: pirm. Daina Danile
vičiūtė - Dumbrienė, vicepirm. 
dr. Vladas Šimaitis, sekretorius 
inž. Gražvydas Lazauskas.

Kongresas vyks Quality Inn 
Midway (Buv. Cezars Inn), 5001 
West 79th Street, Chicago (Bur
bank priemiesty). 1984 m. spa
lio 26 d. (penkt.) bus ALTo sfe
rinis suvažiavimas, o spalio 27 
ir 28 dienomis — kongresas. Jo 
tikslast — .padpmčnstruoti lietu- 

Vių vieningumą kovoje dėl Lie- 
'.įlvos išlaisvinimo ir aptarti tuo 
reikalu suplanuotą akciją,, rei- . 
kalaujančią visuomenės įsijųn- 

. gjnm u- paramos.: e1

Kringr'rsa-s:i vyks 'šū-k:u; Vie
ninga kova už Lietuvos laisvę. 
Kongrese, dalyvaus Amer. Liet. 
Farybcs. nariai, centrinių ir 
bendrinių organizacijų, atstovai, 
vieliniu draugijų, klubų, kuopų, 
.skyrių atstovai-, laikraščių ir ra
dijo valandėlių atstovai, d sve
čiais kviečiama visa pa-triotinė 

-rietuvių visuomenė. Kalbėtojais 
Numatyti: VLIKo pirm. dr. K. 
iBobelis; Lietuvos diplomatijos 
blefas dr. St. Bačkia, Lietuves 
atstovas prie Vatikano- SI. Lo
zoraitis.

Bagdado radijas praneša, 
:ad paskutinėmis trim savaitė
mis irakiečiai jau nušovė 1,5. 0 
Irano karių ir paėmė 350 ne
laisvėn.

— Vakar r’ckine pasibaigė 
devintas Hong Kongo likimą Le
kiantis pasitarimas tarp britų ir 
kiniečių. Jie susirinks už trijų 
savaičių. Abi pusės neskelbia 
pasitarimų eigos.

praleidome karus ir kaip rusų okupaciją išgyve- bendrais bruožais papasakotų tuos gyvenimo Įvy-
name ? — tyliai paklausė motina. ■ ’ •

— Aišku, kad man bus ramiau, — atsakiau.— 
Tam tikslui, svarbiausia, aš ir parvažiavau. Laiš
kuose jūs apie save nieko mums nerašote...

— Rašėme, dukrele, bet tų laiškų.- matyt, jūs
negaunate...

— Negavome. Žinome, kad rusai jų hepra-? 
leidžia. Užtat aš ir noriu, kad daugiau papasa
kotumėte. ..

MOTINA NENORI PRISIMINTI |

ŽIAURIOS PRAEITIES

Patylėjo kuri laiką, vėl Į mane pasižiūrėjo, 
ir tarė:

knis, kurie labiau Įsirėžė Į josios atmintį. Visko 
ji negalėsianti išpasakoti net ir tuo atveju, jei 
būtų norėjūsi. Pamažu, nejučiomis ji pradėjo 
šiais žodžiais:

— Per karą> karo metu ir po karo palaidojau
dvylika žmonių... Sakau palaidojau, nes man vie
nai teko'sunkiausius laidojimo darbus atlikti. Man 
vienai teko miruslemš akis užmerkti, juos praus
tą, švariais baltiniais apvilkti, aprėdyti ir ant len
tas paguldyti*., Turėjau tai daryti, nes nebuvo 
kas padaro, Mano Užauginta didelė šeima buvo 
išvaikyta po visus pasviečius, namai buvo tušti. 
Žinojau, kad mirusį reikia palaidoti, o tazn darbui 
žmonių nebuvo...

— Kažin ar verta tą praeitį kelti ? ,..
— Kodėl, mamyte, abejoji? — nustebusi pa^ 

klausiau. — Aš norėčiau viską žinoti, ir gera, ly 
bloga; man įdomi yra kiekviena smulkmena, u 
Nejaugi, mamyte, manimi nepasitiki?

Kaip tik užsiminiau apie nepasitikėjimą, tai 
taip ji ir vėl prapliupo. Matyt, kad šis klausimas 
ją užgavo. Pradėjau ašaroti ir aš... Po kelių mi> 
nučių ji vis dėlto man paaiškino:

— Pasitikėti, vaikeli, aš tavim pasitikiu, kaip 
pasitikiu visais savo vaikais, bet Čia ne pasitiki* 
jimo klausimas^,.Išgyvenimai tie tokie kartūs 
visas tas laikotarpis tcflU juodas, kad Ir prisiminti

—’ Kai jau aptvarkydavau numirėlį, tai pra-
nešdavau kaime dar likusiems kaimynams. Vie
nas vyrai, sukalę karstus, dar Į bažnytėlę nulydė
davo, o kitus vęžėm tusiai į Lygumų kapines, pa- 
tys kasem duobes ir ląitįoion).,,

“ —• Taip 194&,metų rudeni mirė tavo Senelis, 
tpęno tėvas Petras Kasiatiskas. Teko vykti Į Ar 
monaičius, Jam akis užmerkti amnraurti ir nn

juos baisu, o pasakoti sunku... * j dar t
Prisiglaudžiau savo sengalvėlę prie krūtinės, 4 verst

apraminau kaip mažą vaiką ir įtikinau, kad bent J.’

tęs- Kazlauskaitės, mano pusseserės dukters akis. 
Jauna mirė, nebuvo kas laidoja. Netrukus mirė 
ir tavo sesutė Onutė... Nežinau, kas jai užėjo. 
Buvo stipri, gražiai nuaugusi, niekad niekuo nesi
skundė. Eidama 25 metus susirgo, o po poros sa
vaičių ir nustojo kvėpavusi... Panašiai palaido
jau Juozuką ir Vincuką, tavo broliukus. Užpuolė 
mūsų apylinkę kažkokios limpamos ligos, gydy
tojai nesugebėjo išgelbėti ligonių gyvybių.

— Vėliau eilė atėjo mano uošvei, tavo bobu
tei iš tėvo pusės. Karo audrų metu mirė ir Bar
bora Rondonaitė, tėtės mamos sesuo. Ji? buvo 
likusi senmergė. Buvo stipri moteris, bet kai pra
sidėjo neramumai, šaudymai ir žudynės, negalėjo 
pakelti, susinervavo ir mirė. Ant mano pečių už
gulė ir jos laidotuvės.,. Turiu pasakyti, kad jos 
buvo sunkiausios, nes jokios pagalbos negalėjau 
prisišaukti.

— 1952 metais mirė ir mano tėvelis. Mirė nuo 
širdies skausmo. Jis negalėjo pakęsti to, kas Vai- 
gailiuose darėsi... “Negaliu, negaliu toliau pa
kęsti”, — pasakydavo ir išeidavo. Apeidavo lau
kus, apsukdavo namus, bet niekur ramybės ne
rasdavo. Prie darbo rankos nekilo, o be darbo 
būti negalėjo. Jis nepakentė, negalėjo žiūrėti į tai, 
kaip visos jo gyvenimo pastangos nuėjo vėjais

PATS SKAITYK IR K/TUS PAtAG‘k;ri 
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East Chicago^, Indianoje, Lietuviu 
Medžiotoiy ir mesKerioroiŲ
nariy susirinkimas įvyks, sm. Vd^ar.u 
men. 26 d., sekmadienį, 2 vče. pop*ci, 
Kast Chicago, Indianoje, šv. naa- 
ciskaus parapijos patalpoje.

Nariai prašomi auaauKyu, nes ba* 
valdybos rinkimai ir sponines veš
ios numatymas 1984-siems melam*.

1983 m. Klubo Vaidyba

*!• — Akfcea Da
T«Mj 774.1143

Brighton Parko Lietuviu Motery 
Klubo metinis nariu susirinkimą* 
Įvyks ketvirtadienį, kovo 1 d., 1 vai. 
popiet, Arteles saieje, 4500 So. Tax
man Ave. Nares kviečiamos atsiian- 
kyti, nes yra daug svarbių reikaių 
aptarti.

Po susirinkimo bus vaišės.
Eugenija birungys

Bridgeporto Lietuviu Namu Savi
ninkų draugijos susirinkimas įvyks 
kovo 3 d. 1 vol. popiet 3808 S. Union 
Avė. Nariai prašomi dalyvauti, ro 
susirinkimo — vaišės. Valdyba

D& PAUL V. DARG1S 
U-DYTOJAS ir chirurgas 

WfKtcbMt«r Community klinlk** 

Medicinų* dirwktwiui 
19M S. M*nh*lm Rd, W*»tch**t*x, lh

Cagrfl®; pdrnwfcwre fkj
g JC *I»L vafcam

g M3rv

SLA 260 kuopos metinis susirinki- i 
mas įvyks šeštadienį, vasaiio u., ’ 
3 vaL popiet, w. Visi ou, 
goję. Kviečiame nanus oaiyvauu.

Valoyoa.
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Patarėjai it laidojimo direktoriai:

Laidotuvių Direktoriai I

S

----------------------- ----,----------------------------------------

TM-L 77MS74

MA

5 ““ NtujiprHiK. Ghicago, Hl —S*GA4wftd8y. February 25-27, 1984

VAKARŲ VĖJAI

riršeliai. Paaųmie poeziją, kai atsiusite pinigus 
Jonu *aresu;

Mrajieuos, 1739 S. Halstec St, Chicago, IL 6060h

'■ . ^OfiM M*fmM;’774-2Ml
J MridsssUes "Malt 44Ž-454Ž

, 1 5025 CENTRAL AVĖ.
S£ Deteraburg, Fix. 33719 

TeL (818)Į 121-42W

L*«Hju*I _ Pila*
ŽEMA KAINA

Mister Chirr- 
tr VISA kortele*..

» »<=©fc»**e r.i

Iš įvairiu aWw*, 
ANTANAS VILIMAS 

T*L 37E-1U2 ark* 37H9*

Stotie* WOPA - 1499 AM 
trauliuojMBes ii 

Mm*bH« Parka.

i

-M "J
■ i"*

Funeral Home and Cremation Service

O U blKllX JVL1.U v

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

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Upytės Draugiško klubo susirinki
mas Įvyks penktadienį, kovo 2 d., 
1 vai. popiet, Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Taiman Avė. Nariai kvie- 
čiomi atsilaskyti.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kaly*

(Atkelta iš trečio puslapio) 

išsiuntinėjo visiems a. a. V. Že
maičio bičiuliams, draugams ir 
bendradarbiams. Savo 1984.L30 
laiške kun. Kęstutis užsiminė 
apie “Vinco Žemaičio tautotyros 
fondo” įsteigimą. Tokio fondo 
premijos galėtų paskatinti lie
tuvišką jaunimą tautotyros 
klausimais daugiau. susidomėti?

Baigiu šią apžvalgą kim. Kęs
tučio laiško mintimi? "Telieka jo 
gyvenimas ir toliau paskatinimu 
išnaudoti kiekvieną momentą, 
kiekvieną progą Lietuvos di
desnei garbei. Ir kartu: pa
skatinimu gerbti Ariefiąs kitą,
vienas kitam atleisti,, vienas ki- Vasario 19 d. L Cinas buvo pa
tam padėti mūsų žmogiškosios šarvotas Lack koplyčioje, 2424 
būties pilnatvės siekime”.

Palaidotas veterinarijos daktaras 
Kazimieras Dabrila

Kilęs iš Vilkaviškio apsk. Gini- County ligoninėje dirbt 
naziją lankė Vilkaviškyje ir rantu. Buvo taip įvertintas, kad 
baigė Marijampolėje. Veterina
riją studijavo Berlyne ir baigė 
Vienoje veterinarijos daktaro 
laipsniu. Grįžęs, Lietuvoje tar
navo atsakingose pareigose sa
vo profesijoje.

Karo nublokštas atvyko. į 
JAV- Gyveno Marquette Parke 
su Orentų šeima. Negalavo su 
širdimi. Vasario 17 d. mirė Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Laidotuvė
mis rūpinosi artimiausi giminai
čiai — dr. J. Valaitis, dr. K. Šid
lauskas ir p. V. Orentas.

paliktas tarnauti ir būnant pen
sininku. Kiek vėliau, jo pastan
gų dėka, buvo priimtas laboran
tu ir gen. K. Musteikis.

Po dr. K. Šidlausko apibūdin
to dr. K. Dabrilos gyvenimo ap
žvalgos, BALFo vardu atsisvei
kino J. Kavaliauskas. J. Skeivys 
atsisveikino Pensininkų draugi
jos vardu. Dr. J. Valaitis atsi
sveikino ir visiems padėkojo gi
minių vardu. Deja, nesiteikė at
vykti ir atsisveikinti Veterinarų 
S-gos ir Namų Savininkų drau
gijos atstovai, kurioms velionis 
priklausė. '• y ..

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 027-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

........... .......--L% 
ft 'Xi etų vos AidaT

KAZt RRAZDlfOwvrt

St. PeterabttrR, FU, tl^C ▼*!, ?.». 
U - VLS itotteR U1C AM £»e£b.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

TeL — 523-3572

’'7*4 ’
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W. Lithuanian Plaza Court 
(69th Street).

Atsisveikinimas su

rauskaš:9 vai. sukalbėjo maldas 
ir po to veli tais buvo iškįlhain- 

velioniu gai palydėtas į Šv, M.'WIajijos 
įvyko vasario 20 d. 7- vai. rvak. • Gimimo parapijos ^žnyČiją jįar- 

tjuette Parke, jšv. Mišias Atna
šavo kan. V. Zakarauskas ir pa
sakė pamokslą.

Vargonais grojo muzikas A. 
Kalvaitis. Sok> giedojo J. Vaz-

TĖVAS IR SŪNUS

Maldas sukalbėjo- kan. V. Zaka
rauskas. Sugiedota “Marija, 
Marija”. • |

Atsisveikinimui vadovavo dr. I 
K. Šidlauskas. J-is paminėjo ve-
lionies kilmę,j studijas, tamy- nelis, 
baš. Kai Ghicagoje apsigyveno, I Į kapinės palydėjo kan. V. Za- 
tąį-A'fetos administracija jį siun- ■ karauskaš ir ten sukalbėjo mal- 
te jjprovineiją- veterinaro parei-j das. Sugiedotas vienas posmas 
gomsr jis nepanoro atsiskirti i giesmės “Marija, Marija”.
lūįo lietuvių.; 3VkiekAaiko Gbok Velionis palaidotas prie Oren-

tų paminkkri Į šv. Kazimiero 
Lietuvių 
mašinų. 
Pietuose 
menti.

Laidotuvių direktorius Lack 
giminių vardu visus pakvietė į 
Goal Coast restoraną pietums.

Visi, kurie dr. K. Dabrilą pa
žino, mini jo malonų švelnų 
charakterį ir jo principingumą.

Kazimierai, tebūna Tau leng
va šios svetingos šalies žemė.

Dėkingi giminaičiams už 
vaišes.

kapines palydėjo 12

dalyvavo apie 30 as-

KODĖL GYVULIAI NEGALI 
KALBĖTI

Smithsonian Institute Wash
tone yra surinkęs daugybę sma- 
genų gyvulių ir žmogaus. Stu
dijuojant tas sTnegehfs galima 
išaiškinti dėl ko gyvuliai nekal
ba.

Kaip žinome, mūsų kalbą kon
troliuoja tam tikra smegenų da
lis, vadinama Bročo. Neišvysty
toje formoje ta dalis yra bež
džionės orangutaatlo smegenyse. 
Dat aiškesnė, tai pas šimpanzę 
ir gorilą. t 1

Tačiau pilno išsivystymo ji pa
siekė tik žmoguje. $tai dėl ko 
mes galime išreikšti savo mintis 
Ir jausmus žodžiais, tuo tarpu 
kaip kiti gyvūnai yra labai ir la
bai aprubežiuoti šiuo atžvilgiu.

• Žedai ant cigarų pradėta kli
juoti Ispanijoj, kad aristokratai 
nesuteptų savo pirštų.

FUND

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
lACKAwicz

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

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



Marquette Parko Liet. Namų Savininkų 
draugijos susirinkimas

West Realty Board. Visi pL
jome.

m. vasario 17 d. X vai 
Dakare pampijosLsalėje pirm. Z. 
Mikužis, gausiai susirinkusius 
dalyvius pasveikinęs, pradėjo 
sus’rinkimą. Truputį turėjo už
tęsti, nes laukė meno vadovės 
Lindos Ruzgaitės Burbienės a:-’ 
vykstant iš Glen Ellyn.

Ta proga A. Katelienė perska: 
tė praeito susirinkimo protoko
lą. Protokolas priimtas, nes pa
sigėrėtinai parašytas su viscmL ‘ 
detalėmis.

Pirm. Z. Mikužis trumpai 
bėjo apie galimus distrikto

J. Skeivys, be šio pagerbimo, 
pamini jo J. Bacevičiaus veiklą 
ir kitose patriotinėse organiza- 
c jose.

VI. Bražionis išstatė nemažsi 
paveikslų Dariaus-Girėno skry
džio j Lietuvą. Žmonės do
mėjosi.

()ficialiai daliai pasibaigus,

pirm. Z. Mikužis visus dalyvius
(123) pakvietė kavutei.

Buvo nulcnus pabendravimas 
ir pas dalinimas įspūdžiais.

vai. pradėjome skirsty-
• lis, dėkingi valdybai už minėji- 
| mo pr'Cgranu , informacijas ir t 
I vaišes. Ii

Rrikiminiai metai! Budėkime! 
Priešai prie pat vartų! į

Po gerokos pertraukos, V. An- 
kienė ir vėl pradėjo tikrinti

udlmą.
K. Bankus

kai-

Dienotvarkėje įrašydintas Va ; 
sario šešioliktosios — Tautos1 
šventės minėjimas su trumpa i 
programėle. !

i
J. Talandis apžvelgė Lietuvos 

praeitį, kovas ir išsikovojimą 
valstybei leisvės. Po 22 metų ir 
vėl tauta pavergia. Ten tėvynai
nei veda žūtbūtinę kova. Mes 
privalome remti tas mūsų insti
tucijas, kurios visomis priemo-} 
nėmis siekia Lietuvai laisvės.

Kai atvyko meno vodovė, tai 
pirm. Z. Mikužis pristatė publi-. 
kai. Pasitikome katutėmis.

Jauna graži jx>nia, dėvinti , 
tautiniais drabužiais, su gitara

Sibiro kankinio J. Kreivėno paskaita, 
skaityta vasario 12 d. Detroite

Mmm<. žmr4 — *«rd*vlm«l 
UAL ISTAT1 FOM MALI RIAL MTATi FO* 1ALB

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMTNAJfi* , 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais issimokuimaiį.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas .

2212 W. Cermak Road Chicago, UL TeL 847-7747 j 
------------------------------------------------------------------ ----------------- -------------------------------- ■ *

ir
ir

(Tęsinys)

Buvo sudaryta autoretermga 
kultūringa klasto vyriausybė 
tinkama administracija ir pa

vyzdinga valstybės tvarka. Pra
verta žemės reforma, aprūpinti 
savanoriai ir bežemiai žeme, pri
steigė krašte daugybę mokyklų 
ir gimnazvų. Vilniuje įkūrė auk
što lygio universitetą. Sukurta 
pramonė ir prekyba su užsie
niais. Įsteigtas Pieno centras ir 
Lietūkis. Pastatyta trys cukraus 
fabrikai ir keletas Maisto mėsos 
apdirbimo kombinatų. Pastaty
ta daugelis modernių valstybi- 

rankose ir maloniu šypsniu vei-j nių pastatų ir ligoninių. Pakel- 
da, sugiedojo: Pirmos žibuok
lės, Ant Nemuno kranto, Suole-’ te keletas naujų geležinkelio ša
lis, Dagilis, Atsimenu namelį ir 
pabaigai Tautos himną, kurį 
drauge giedojo visi dalyviai.

Tuo baigtas Vasario 16-osios 
minėjimas. Solistei gausiai plo-. 
jome už malonias patriotines1 
liaudies dainas.

tas žemės ūkis ir pravesta kraš-

; šidagis padeklamavo “Ne
mesk kelio dėl takelio”.

J. Talandis

kų ir pastatyta stočių. Suteikta 
studentams dlaugybė stipendijų 
užsienyje baigti aukštuosius mok 
sius. 1923 m. prijungtas Klai
pėdos kraštas ir uostas prie Lie
tuvos. Klaipėdos uostas mūsų 
valstybei atidarė vartus j pasau
lį, kas turėjo didelės reikšmės

: mūsų prekybai ir ekonomijai.
I Lietuvių tauta su dideliu pa- 

respublikonų sįryžimu kūrė didingą ir kultū- 
kandidatas į Sanitary District: ringa valstybės rūmą, kad būtu 

TV .11. TZ ■ . . - . . . .manager. Pulk. K. Oksas kandi- į 
datuoja į Kongresą. J. Baeevi-! 
čius ir visi dalyviai linkėjo sėk- ’ 
mės. J. Talandis suteikė susirin-! 
kasiems dovanėlių.

J. Bacevičius pranešė, kad j 
Liet. Prekybos Rūmai kasmet' 
skiria keturias stipendijas pasi
žymėjusiems lietuviams studen
tams. Dalino aplikacijas, kad ‘ 
įteiktume studentams. I

Gruodžio fi d. Martinique res- pažanga ir savo darbu. Nelauk- 
torane, bankete buvo iškilmin
gai pagerbtas J. Bacevičius ir bę mirtina nelaimė, kai 1940 m. 
įteiktas žymenis ifcBen Rohac birželio mėn. 15 d. Maskvos Rau- 
Award” už 20 metų sėkmingą cfcno j i armija užpuolė mūsų kraš 
ėjimą prezidento pareigų South- tą su milijonine armija. Kraštą

jauku gyventi. Lietuva tvarkė
si gražiai ir kultūringai. Sužy
do, kaip gėlių darželis. Tauta so
čiai pavalgiusi, gražiai ir kultū
ringai apsitaisiusi. Kiek Lietu
va padarė per tuos 22 Nepriklau
somybės metus, tai senos ir tur
tingos valstybės to nepadarė per 
100 metų, ką mes padarėme.

Lietuvių tauta džiaugėsi ir di
džiavosi savo tautos ir valstybės

tai ištiko mūsų tautą ir valsty-

bet surinkdavo lavonus iš laukų 
ar miškų ir juos nuveždavo į 
miestu, miestelių ar bažnytkai
mių aikštes. Ten juos išrengda
vo iki nuogumo, suguldydavo 
:rkštė_e. nu. pjaustydavo nos;s, 
lyties organus, išbadydavo ;ikis 
ir sulaužydavo rankų-kojų kau
lus ir laikydavo pagol galutinai 
supūdavo. Tik nakties metu iš
veždavo ir slaptai kur pakabda
vo, kad giminės ar draugai ne- 
palaidoių prideramoje vietoje 
<r gėlę nepadėtų ant kapo. O 
vardą partizanams davė pati 
ckup. administracija vadina 
“banditais”.

okupavo, valstybės suverenitetą 
panaikino, tautą apiplėšė iki el
getos tarbos. Padarė be teise 
verge, kad neturi teisės įsigy
ti nejudomą turtą, verstis priva
čia prekyba ar privačiu amatu, 
neturi teisės be valdžios leidi
mo keisti savo gyvenamą vietą 
ar dalbą. Visur reikalingas val
džios leidimas. Nebūsi darbo 
pirmūnas ar aktyvus partijos na
rys, tai negausi metiniu dviejų 
savaičių atostogų praleisti nemo-, 
karnai vasarviete. Negausi irlei-Į 
dimo nusipirkti šaldytuvą, siu-, 
varną mašiną, kilimą ant grindų 
ar geresni baldą ir kitų prekto, ! 
kurios parduodamos tik pagaly lis, kuri sugebėjo pasitraukti j 

vakarus ir išvengti tų žiaurių 
kančių, kurias kenčia dabar, pa
silikusi tautos dalis tėvynėje. Tik 
mes dypukai, ta išrinktoji tautos 
dalis, esam,e laisvi ir laimingi, 
kad ir neturime savo tėvynės, 
gyvename laisvame pasaulyje iš 
blaškyti po įvairias valstybes 

s vet i fa p adange 
Naudojamės tų kraštų laisvėmis 
ir teisėmis, kaip ir vietos gyven
tojai, apsaugoti nuo žiauraus ko
munizmo, teroro. Turime būti 
dėkingi to valstybių vyriausy
bėm, kad esame traktuojami vie. 
uodai su krašto gyventojais.

Bet neprivalome pamiršti sa
vo pavergtų brolių ir sesių, kada 
mūsų tėvynė okupuota, tauta 
pavergta kraujuoja po okupanto 

į geležine uždanga. Jos šaukian
čio balso pasaulis negirdi ir ne
žino, tai mūsų šventa pareiga 
kalbėti už pavergtuosius per 
spaudą, radiją ir kitais būdais 
šaukti, kad pasaulis atkreiptu

Tik išrinktoji mūsų tautos d,

(talonus) spec, leidimus. Negau-: 
si ir šeimai gyvenamo, namo plo.1 
tą. Tik normuoto ir sunkaus 
darbo, tai kiek nori, su žemu at- ' 
lyginimu. . !

Vienu žodžiu, tauta paversta ’ 
be teise verge, sulyginta su dar- j 
bo jaučiu teisėmis, trauk ver-' 
gijos jungą, nesidairyk .ir tylėk.; priglausti' po 
Net ir melstis Kalėdų, Velykų 

‘ ir Sekminių pirmomis dienomis 
varo visus į Voskresninkų ar Su_ » 
batninkų nemokamus darbus,1 
taip vadinamos sekmadienių ir 
šeštadienių darbo dienos. Kas 
neina į pažymėtas talkas, tai to- i 
ki asmenys įrašomi į Gėdos Juo
dą lentą ir iškabina viešose vie- • 
tose. Tai tokios mūsų brolių ir « 
sesių laisvės už geležinės uždan
gos.

Dalis aktyvios tautos nukan 
kinta kalėjimuose ir Sibire tai
gose. O jaunimo dalis, tautos žie_ 
dhs apie 30,000 vyru ir moterų 
sunaikinti Lietuvos miškuose, 
kurie kovojo dėl tautos laisvės dėmesį i okupanto daromą geno- 
ir nepriklausomybės. Barbarai— ‘ 
okupanto tarnai, nepasitenkmo, ’ 
kad nužudė kovotoją už laisvę, >
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KASA LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 

AKTYVAI 20 milijonų dol.

KASOS valandos: MOKA:

MARQUETTE PARKE: 9% už taupomąją sąskaitą.

2422 W. Marquette Rd.
Chicago, Ill. 60G29 
Telef. 737-2110

CICERO:

Nuo pirm, iki penkt. 
10:00 iki 6:00vai. 
šeši. 10:00-2:00

Už 90 dienu, 6 mėn., 1 metu, 3 metu indėlius: 
10% — 500.00 iki 19,500.00 dol.
10.5% — 20,000.00 iki 100,000.00 dolerių.
11% _ virš 100,000.00 dol.
11% — IRA.

1445 So. 50lh Ave. 
Cicero, Ill. 60650 
Telef. 656-2201

Antr. 3:00- 6:00
Kelv. 3:00- 6:00
Scšt. 10:00-12:00

SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
šimčiais negu bankai ar kitos 
finansinės institucijos..

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 100,000.00 dol. APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

---- ------ -- <

J

cidą mūsų tautai. Bukime vie
ningi, kaip niekados, meskime 
ginčus ir nesusipratimus, kurie 
mus skiria ir skaldo. Tai oku
panto pasėta sėkla ir vis sėja
ma, kad tik vienybės nebūtu. 
Turime savo politinius veiks
nius: ALTą, VLIKą ir šalpos or
ganizaciją BALFą. (B. d.)

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

9 NOTARIATAS • VERTIMAI.

— Union Pier, Mich., Lietuvių 
Draugijos ir Vii’aus Albrechto 
bendromis pastangomis rengia
mas Pajūrio Lietuvos tradicinis 
Užgavėnių šiupinys š. m. kovo 
mėn. 3 d. 7 vai. vakaro Mich. | 
laiku Heienic Center salėje, New {LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

.VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY!
INCOME TAX SERVICE

B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Buffalo, prie 12-to kelio, netoli 
prie įvažiavimo į 91-tą greitkelį. 
Gros Ruikio orkestras. Kaina
10 dol. asmeniui. Norintieji da-’g foUtų mūrinis. Labai geros pajamos, 
lyvauli prašomi pranešti iki va
sario 29 dienos Michigane p. Kli-1 
mavičiui tel. 469-2966, p. Ne- 
nienei tel. 469-1569 ir Chicagojc 
p. Albrechtienei tel. 423-5174.

— Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Draugija maloniai kviečia visus Į 
atsilankyti į tradicinį Užgavėnių 
Šiupinį 1981 m. kovo mėn.. 3 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak., Lietu
vių Tautiniuose Namuose, 6-122 
South Kedzie Avenue. Vakario- . 
nė su tradiciniu šiupiniu, trum-j 
pa meninė programa, šokiai, pa-į 
bendravimas, šokiams gros ’ 
Ąžuolo Stelmoko orkestras. Sta
lus prašoma iš anksto užsisakyti 
pas Ramūną Buntiną, 3440 W. 
641h Place, Chicago/IL 60629; 
tel. 778-4282. Auka: $12.50.

— Praeitą sekmadienį šv. M. 
Marijos Gimimo liet, parapijos 
bažnyčioje Marquette Parke 
diecezijos kunigu seminarijai 
parapij iečiai suaukojo $1,201. 
(Biuletenis Ni. 23, vas. 19 d.).

— Draugai pataria senatoriui 
Glenn trauktis iš rinkimi- 
kampanijos. Pasirodymas 
valstijoje labai blogas, ši 
jį labai išvargina ir bran-

John 
nes 
Iowa 
kova
giai kainuoja.

— O’Hare aerodrome našlė 
Pati Gerber pasigedo $200,000 
vertės brangenybių. Policija. ty
rinėja, kas iš jos galėjo pavogti.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruoiiatėu keliauti _ kreipkitės J Lietuvį įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave, Chicago, UL 60643

Telef. 312 Z38-8787
’ Mamoksaas užsukant lėktuvą, traukinti}, laivų krilo-

lių (cruises), vienbučių u automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimas; Organizuojame kelionės i Lietuva ir kitus kuaRus; 
Sudarome likvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* Ir teikiam* lufor- 
macija* vįsab keUonhj reikalais. *»«

• Taupyatte aknMami Chartered lėktuvai*, tik elm reserrooO vietas 
8 anksto — pnei 46-60 dienu. . ,

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
į tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto lukflmą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, frvD, 

garantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tai. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams/

Kreiptis: A. LAURAITIS 4
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, Ilk
Tek 523-8775 arba 523-9191 ;

MISCELLANEOUS 
įvairūs Deiviui

WILLI HOFFMAN dirba kaip 
Associate Broker — Budraitis 
Realty Co. įstaigoje ir pildo 

Income Tax formas.
Dėl informacijos skambinti 

767-0600 arba 422-3132

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

============■ 1

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus. j

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina SL
(Town of Liko)

Skambinti YA 7-9107

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

, - ją
Dengiame ir taisome visu ri)^ 
šii# stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue

Chicago, IL 60629 J
434-9655 ar 737-171

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 Sr Maplewood, Tef? 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokie blankai.- /'M

Siuntiniai TlJetiivą

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

1959 metai)

autorius, 
paruošė, sutvarkė ii* išfcpausdino geriausia 

. Chicagos lietuvių istoriją
' y (1869

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

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

DR ANTANO X GUSENO RAŠTAI 
NaujiesoM galima jauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, vfeoonmiės veikėjo ir rašytojo aUiminimua.

A. Gum« — MINTYS IR DARBAI, 259 psL liečia 1905 
me<q įvykius* Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir

A. J. Gnsssa — DANTYS, jg priežiūra, gveikaU tr 
grožis. Kietais viriniais_____________________

Minkštais virSehaia, tik

A. J. Gossen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONRS. KėHonis po Europą {spūdžiai. Tik___

■ £
Gdftsia tftip pat užsakyti paštu, atsioBtiia x£kf arba 

zxioo-ey orderi, prie nurodytos tratai prf-
81 fersiutimo

$8.00

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

“LIUCIJA”
Autorius pavaizduoja lietuvių

pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

^ad apšviesti žvakėm
Tibarį taip, kaip elekl
, reiktų sunaudoti
>uas žvakių i metus

m

g ryte- iki 5 vaL pallet
lien, a If sv.e-*JL" rr.
S606 S. Avt.
Chicago. « 6062S

Tel: 778-8000

P. N EDAS,, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, ill. 60632. TeL YA 7-59W

■ i.••’■.-'i

ADVOKATO DRAUGUA
V. BYLAITIS 
k V. BRIZGYS

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
3208% W. 95Hi St 

Everg. Park, 111.
60642 - 424-8654

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: 

8 vai ryto iki 6 vaL
Šešta d.; nuo d vaL r. iki 12 

b pagal susitarimą.
TeL 776-5162
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