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JAUNIMAS TALKINA “SENIMUI
Pastabos iš tolo

Los Angeles Amerikos Pilie- pinėse, Glendale. Liko jo žmo- 
čių klubas balandžio mėn. 1 d. na Zefiiina, duktė (dbilininkė) 
šv. Kazimiero parapijos salėje 
surengė savo metinį pobūvį šu 
pietumis ir programa, kurią .ąt. ' 
liko jaunimas, kas sudarė mal.c-j 
nią nuotaiką, nes klubo narių’ 
daugumą sudaro ne tik ne jauni- ; 
mas, bet ir gerokai per amžiaus 
vidurkį, peržengę pirmesnieji 
lietuviškos imigracijos ateiviai.

Klubo pirmininkas Julius Kiš 
kis trumpą kalba pasveikino sve
čius, kurių buvo prisirinkę-tiek/ 
kad beveik, visi ardvioje pąrąpi? 
jos salėje išdėstyti stalai (su de
šimt kėdžių kiekvienas) bu
vo užimti, pors ir nebūtinai ■ po 
dešimtį, prie kiekvieno stalo.

Tolesnį programos vedimą vo daug žmonių. Prie kapo kai-' 
perdavė; klubo vice-pirmininkui bėjo O. P.azutienė. Ign. Medziu- 
VI? Šimoliūnui, kuris yra popu- kas, Al. Gustaitis, -A. Audronis, 
liarus MC (master of ceremo- Po laidotuviniai pietūs, buvo 
nies). ne tik organizacijose, ku- Lietuvių Tautiniuose Namuose, 
rių vadovybėje jis aktyviai da-. j kuriuos prisirinko labai daug 
lyvatva, bet ir daugelyje kitų.. laidotuvių 'dalyvių.
VL Šimoliūnas supažindino su' V/. Bokūnas
jaunimo (nauju) quintetu, be_; —------ ----------
rods kilusiu Los Angeles jauni-J Sovietų bloko valstybės 
mo sambūrio “Spindulys” fvk-. ttpka|tintos įkyriu svetimo

f ~'» vaUtybėse šnipinėjimui 
qumteta sudąreral^ia= Augute,. - ;■ - 1 I

.. _ ... rat^ĘO ba- • ■

L buvo>g> gERKENKA PRISAIKDINTAS SOVIETŲ 
. ‘ ? PREZIDENTO PAREIGOMS

Ilona Brazdžionienė, žentas Da
lius Brazdžionis ir anūkž Braz- 
dlžionytė.

L. Balvočius iš profesijos bu
vo žurnalistas, Lietuvoje dirbo 
“Lietuvos Aido” redakcijoje. 
Čia Los Angeles gyvendamas kar ) 
tais parašydavo k.ū ką lietuviš
kiems laikraščiams; yra rašęs ir 
“Naujienoms”. Retkarčiais iš
leisdavo ir savo satyrinės kūry
bos vieną-kitą puslrpį- Priklau
sė Bendruomenei, žurnalistų 
s-gai ir radijo klubui.

Pamaldose (preL (Ir. V. Bar- 
tuškos mišiose) bažnyčioje, o taip ' 

. j pat ir palydoje į kapus dalyva-,

Amerikos Lietuvių Tarybos! dė legac:Ja su Washingtono hot. 
veikėjais minint Lietuvos
irtuose 1984 m. vasario 22 dieną. Iš kairės į dešinę: Kostas Jur- 
gėla, Lietuvos ^diplomatijos 
Krivickienė, kcngresmnnas
Rūmuose minėjimą), Ona Tačkicnė, vysk. Vincenta 
(sukalbėjęs invokaciją Atstovų Rūmuose), Atstovų Rūmų pir
mininkas Thomas F. (Tip) 
vedėja Margaritą S. Santaku 
Krivickas, kun. dr. Tomas 
riai Petras Bučas ir Mykolas 
rikos Balso liet, sk/vedėjas) Ir Juozas Laučka.

‘iep . iklausomybės sukaktį aist. rū-

še (as dr. Stasys Bačkis. Gražina 
‘rank Annunzio (pravedęs Atstovų 

Brizgys

O’Neill, Jr., VLIKo-EHos įstaigos 
ne, VLIKo pirm. pav. dr. Domas 
Kuraitis. ALTo centro valdybos na
ta. nevlčius, Alfonsas Petrulis (Ame

Kristina U nūnė land

čioš?^^fivžfe ..p'ad H^-.įtraci:
•-Visas■^pjuętū;5 .. ........ 

apfd^njięt^^'A^aųktps) -j 4^6, ąkd;?j^~iįąi*ti±!ų'sn^irfeję.: i-į te- 
antįą,

?-^V«ių''-W>enip=K^atų-Mi-< Maskva. Rus. Sovietu Sąjun- mokėjo juos
- nistęrijbs?~'^$i^ii^rė^~'~Ą-rnerikos ir gos .komunistų partijos Ceniio Bet didžiausią 'pasitikėjimą 

bUskM^'^d^nŠė ^‘(Benjanurfokyakaęu; Europi dėpšfftaįrieiito komitetas trečiadienį Maskvoje Andropovas turėjo Azeibeižauo 
Gobb^^0.^ą^į?O:i^^a)>dė^- direktoriaus pavaduotoja SVętla -išrinko ir prisaikdino Konstan- 
to -pąklžusįSu' PūpPva’pareiškė,?kąęt. toks ;Per* tina J. Černenką Sovietų oąjun-
qxiinte^i^sltdijnpdnavusi muzi-j spėjimą s' 'būvo padaryta^ lęovo gos ' prezidento pareigoms, 
ką Aldyžą., Jūtgutįj Ar.ita-dainė- mėn. 14 d. visiems Boyiėtū blo-1 Užsienio žurnalistai pasakoja, 
lė y^?'Gorb<d,S^>?v'Ą:L Jdrgu-- ko ambasadoriams esahtfems kad Andropovas turėjo laukti 7 
tis paiiškįho, kąd.iie (Sorbulskip. ( Washingtonie: - Bulgarijos. 'Če- 

kiauši- kosdovakijos, Rytų Vokietijos, 
Pietūs baigėsi Totorija,, ture- Vengrijos, Lenkijos ir Rumuni- 

jusia nemažai “pilnų” bilietų? jos, bei Sovietų Sąjungos ąm- 
Dabartinę klubo •valdybą su-, basadoriui. Tą perspėjimo-te
daro:, pirm-kas J. Kiškis, vice- ną ji pavadino net labai griežtu, 
pirm.'Vl.-šimoįiūnas, sekr. St.1 
Žukauskienei, ižd.. J. Gedmintas, v- - • . •
narė Is/.Gustiėnė.

■ <£?.■ ■ *

- Mirė L. Balvočius

Kovo mėn, 29 A staiga, širdies 
smūgio pakirstas, Los Angeles 
mirė Liudas Balvočius. Per šv. 
Kazimiero bažnyčią palaidotas 
balandžio 2 d. Forest Lawn ka-

— Nustatyta, kad paskutiniu 
metu daugiausia narkotikų Alne 
rikon atvežė iš Bombėjaus.Ą

, — ChyĮės srityje- auginama 
Jaugiausia' herojine. -

PMbiūted by uibuu
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Over One Million Lithuanian 
In The United Statei

SOLAR MAX SKRIEJA 
300 MYLIŲ ORBITOJE

Penktadienio rytą astronautai planuoja nusileisti 
Floridos aerodrome

Gromyka buvo Andropovo dešinioji ranka, jis ir 
dabar yra Įtakingas tarnautojas

rliai perduoti.

— Valstybės departamento 
stovas Kenneth W. Dam parėiš-,' 

j fcė kongreso kom. tetui, kad nė. 
į ra reikalo skelbt? apie Nicara- 
j guos įuostų minavimą. Tai esąs 

apsisaugojimas nuo bendro prie
šo.

mėnesius, kol jį patvirtino pre
zidento pareigoms o Černentką 
šia galią pasiekė per du mėne
siu*. Prezidento pareigų siekė 
Grigorijus Romanovas, Viktoras 
Griškinas ir M. Gorbačevas. Kad 
baigtųsi 3 įtakingų komunistų 
ginčai valdžiai siekti, politinis 
biuras nutarė baigti varžytynes 

j ir išrinko prezidento pareigoms 
•72 metų Černenką. Be to, jis 
valdo komunistų partiją, pirmi- 

į ninkauja karo tarybai ir stovi 
| valstybės priešakyje.

Nutarimus formuluoja Gromyka

Andropovas pasirinko A. Gro- 
mvką savo artimiausiu pavaduo
toju politinio biuro ir centro ko
miteto nutarimams perduoti vy
riausybės nariams. Andropovas 
ta’p pasielgė, nes Gromyka tvir- 

I čiausiai suprato nutarimus ir

komunistu p.-rtijos sekretoriui 
Geider Alijevui. 'Jis ruošėsi va
lyti komunistų partijos ir poli
cijos vadovybę nuo kyšininkų ir 
kombinatorių. Černenka buvo 
priešingas planuojamiems va- 
Ivmams.
i -

Černenkos dešinėje sėdėjo 
Tichonovas ir Gromyka. Antro- 
:e eilėje buv»> Romanovas. Gri- 
šinas ir Gorhačevas. o paSKuti- 
nėje eileje bivo Poznomarevas. 
Ligujeras ir Geider Alijevas.

Vietas parinko pats Černenka.

— Atstovas Dam nepasakė, ai 
JAV padėjo minuoti Nicara- 
guos uostus. Goldwater labai 
pasipiktino, kad jis nebuvo in
formuotas apie minavimą.

— Barry Goldwater gerokai 
apibarė William Casey, C. I. A. 
direktorių, kad jis nieko nepra
nešęs senato komitetui.

— Britai atsisakė imtis prie
monių grąžinti graikams El pin 
marmurinius rutuliukus, gautus 
prieš 200 metų.

— Kambodijcr Pol Pot vado 
vaujnmos karo jėgos nušovė lt 
vietnamiečiu.

— Šri Lanka kariai šiaurėje 
nušovė 5 pakraščių gyventojus.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $383.

Saulė teka

Vėsesnis, lis,

15, leidžiasi 6:27 

debesuotas.

— Šie 3 generolai sukilo prieš • 
netvarkingą ponios Peronienės I 
valdžią.

Įgėlė, Strut 
’ mvlė.

(K. Radausko nuotrauka)

džio 13: Martynas L Ve* 
Mantvinas, Taut-

KALENDORfiLIS

Detro
vasar

Cape Can e veral, Fla. Ketvir-j 
į tadienio lytą astronautai Nelson Į 

ir Vau Hcften atsuko sugedusią: 
satelito Solar Max instrumentu' I *

j ‘riėžę, jos vieton įdėjo naują, pri- 
suk’nėjo, prijungė visas vielas 
ir patikrine. Iš Floridos vado-l 
vybė pranešė, kad sujungimas 
tvarkoje, žinios 'aiškios. 1

Tuo pačiu metu astronautai ; . . i
išvežė iš keturis metus skrieju-1 
šio satelito “Juodąfą dėžę”, kuri 
užrašo kiekvieną satelito įvykį 
viduje ar lauko sienoje. Vietoj 
išimtos įvykiu ir kalbą registrą-į 
vimo dėžės įdėjo naują. Pada-I 
rė visiB reikalingus sujungimusj 
ir patikrino.

P i r m o mi s k c t v i r! a d i e n i o 
landomis išnešė iš satelito 
sas reikalingas instrumentų 
žes. viską uždarinėjo, prijungė 
:lgą ranką .satelitą iškėlė iš erd
vėlaivio. paleido mygtuką sateli
tui suktis apie savo ašį, patik
rino, kad saulė ' apšviestų abi 
plokšteles Saulės energijai kaup

- pa!eH<V* > Z 
ferv’olaivis^ nusileido žemy#, 

'išsisukinėjo apie valandą ties. 
;Skriejančiu'satelitu, o vėliau ka- 
'’pitonas Crippen prmešė Flcri- 
y-dos stočiai, kad satelitas paleis

tas 300 myliu aukštumoj ir pri- j 
dėjo, kad visi satebto instru-j 
mentai veikia.

Prcrident-as Reagarns nasvei- 
kino visus penkis astronautus 
už gerai atl ktą da:bą erdvėje. 
Jie pajėgė 50 pėdu 
kabinti satelitą 
tumoj, įtraukti

vi-
dė-

anka uz 
307 mylių aukš
lį į erdvėlaivį, 
paleidi i erdv*. 
tokio žygio ne- 

rtronauta

lo. sulinko, bet satelitas nesu- 
į stojo. Sparnas pati stabdytąją 
i trenkė į šoną. Netrukus sateli- 
■ Lis pradėjo vartaliotis ir sukinė

tis nuo viršaus ir apačios. Astro
nautai pametė, kad satelitas, ši
taip besisukinėdamas, dings erd. 
vėje.

į Kada si naujovė buvo pranes- 
; ta Floridai, tai Erdvės įstaigos 
i vadovybė įsakė Nelsonui skubė
ti į erdvėlaivį ir eiti miegoti. Jis 
turis gerai pailsėti, nes ryte bū
sią reikalingas. Tuo tarpu iš Flo 
ridos matematikai norėdami su
stabdyti satelito vartai h ų imąsi, 
pradėjo šaudvti šonuose įreng
tas duju pečius. Apskaičiavi
mai vyko paskubomis, bet jiems 
pavyko stabilizuoti besivarta
liojantį ir įvairiai besikraipantį 
satelitą.

Stabilizavus satelitą, teko kel
ti astronautą Nelsoną, kad jis 50 
pėdų įilgio "'ranka" užkabintų 
satelitą ir kad “ranka’' pasiektų 
satelitą, kap. Crippen turėjo pri
vesti erdvėlaivį pakankamai ar- 

.ti, kad galėtų "ranka" jį pagrieb- 
j, bet Kad nestukteltų.

Visi lengviau atsikvėpė, kai sa 
telitą pavyko įvilkti į vidų. Yaį 
pirmas teks atsitikimas, kaa 367 
mylių aukštumoj sučiupo sate
litą, ish’ilko ij į vidų, pataisė 
ii- vėl paleido. «

— Aukščiausioji sovietu tary
ba patvirtinta politinio biuro 
nutarimu. Ji posėdžiauja du kar 
tus nėr metus, susirinkusi 4 ar 
5 dienom.

— Nagos sukilėliai nužudė 300 
kaimiečių, atsisakiusiu duoti" 
jiems pagalbą. Nagos provincija 
nori at? iškirti nuo Indijos. —

— Lenkijos Solidarumo vaėk>-

Iki šiol niekas 
riėmė. o Ameriko?
ii atliko Visa Amerika ir vi-Į 
sas pasaulis seka ši žygį.

A.-tronautams Nelson, iš Van
Hoften, teko labai sunkiai dirb- vybė išleido 270 psl. knygą, lie
ti .kol jie įvilko -ateiną į vidų. 
Astronautas Nelson nepajėgęs 
besisukančio satelito sustabdyti.

Jam leido rankomis čiupti be- l 
susukančio -atelito vieną > narna. Į 
Jis tikėjosi, kad’ š'toku: būdui 
galės satelito sukimąsi ?pie sa
vo aši sustabdvri. Sparnas pak:- 

w •* 1 a

•'•iar.ti eegužės mėn. visame krs^- 
-c ruošti protesto demonstraci
jas. ^*7

do visus politinius kalinius. -
— Rusų primesta Afganistano 

• V^i-v<vbė liepė JAV ambasa
doriui išvažiuoti.

300 Miles

— Prezidento duktė Patti Da
vis nešiojanti motinos pavarde, 
netrukus ištekės už Paul Grilley, 
joga instruktoriaus.

— Gvinėjos kare vadovybė 
atidarė visu- kalėjimus ir išlei-

— Černenką krašto preziden
tu išrinko IriM aukščiausios ta
rybos narių.

— Civiliai teisėjai atsisakė 
te’sti gen. Vdelą, laivyno virši
ninką Mazan ir aviacijos vadą 
O. Agosti.

New Orleans
as.

— Du Arrentinos teisėjai at
sisekė teisti 1976 metais pervers
mą padarinius karius. Kariai 
juos buvo pnskyrę teisėjais.
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APLINK MUS IR MUŠU NAMUS Uos. Miškuose ir krūmuose grei-1 gramo riebalų, 9*3 gi. ajoglia- 
tai išauga ir pradeda žydėti bal- j vandenių (cukraus), 36 miligra-

btavdingi patarimai tr įdomūs dalykai

VISOKIE BURTAI SURIŠTI 
SU PAPRASTU KIAUŠINIU

Vicr 'j'jdė kiti ieškojo 
laimės

Senovės žmonės kiaušinį lai
kė priemone išsigelbėti iš {vai
rių ligų ir blogybių. Senovėje 
tikėta, kad ligos yra ne žmogaus 
organizmo sutrukimas, bet žmo
gaus dvasia, kad ją apsėda pik
toji dvasia. Tikėta, kad kiauši
nis yra gyvybė, kuris suima vi
sus blogumus į save.

Senovės romėnu burtininke, 
kalbėdama burtų žodžiu^, apie 
b’gcnp sukdavo kiaušinį. Paskui 
jau tokį kiaušinį, su suimtomis 
blogybėmis padėdavo kur kryž-1 
kelej.-kur Rūkdavo pikto u dvi-1 
ri’a. Jeigu kas ^okį Kiaušinį už-' 
mintų? ras pasidarytų Jo kiauši
nio auka — piktoji d vari d persi 

-mestų į nelaimingąjį.
Dabartinės apeigos -datig-j kur * 

'uri panašumo su senovinėmis 
*pcigomis. Daug prietarų už
tinkame nekultūringuose kraš-. 
tuose: Indijoj. Indc-Kinijoj k 
T^conezijoj: - y / ■

Indijoj,;' Ass.ade. bortininka<

prieš prami’šdamąs kiaušiai, kai 
i>a į jį: aš, prastas ir tamsus 
žmogus, nieko nežinau ir nesu
gebu, tu gi kiaušinėli, gali ritau- 
gauti- su dvasiomis ir tarpinin
kauti tarp jų ir žmonių. Pasa
kyk man kas tai ai tą padarė?

Dar kitur burtininkas prašo 
dovanoti skriaudą, kurią kiau 
riniui padaro permušdamas luk- 

1 štą. Po to meta į tam tikrą le n- 
'ą ir iš ištryškusio kiaušinio pra- 
3ašaiv‘a Aišku, kad kiaušinis,1 
šiurio atsiprašoma už nusikalti
mą laikomas dievybe. Kiaušinis 
’aikomr.s galinčiu, perimti ligas i 
r nusikaltimus., • ’

Kiaušinis d?ug kur .vartoja
mas liaudies medicinoj. Ji
komas būtinu laidotuvių, apeigo
je ir apskritai ten, kur g^sja 
pavojus nuo dvasių, pasaulio. 
Mažiausių įsitikinimu žmogui 
•suputos’' pagelbėti -gali **k 
‘daktarkri”. vedžiodama ligonio, 
/ifina kiaušiniu. ’ '

Po to burtininkė 3 kartui 
auna ir numeta ūkiaušini šu-

li
l

f 1NKSMŲ- VELYKŲ ŠVENČIU ■ g

Euphrosine Mikužiūtė
Susivienijime Lietuvių Amerikoje iždininkė

, Jeigu jūsų virtuvėje atsi- medžio nepažintų.niui.'t . ; . ... - , . -
Tą pat žino-u: baltgudžiai,. tik randa ant (teko: notų durų, ko- 

‘daktarka’’ kiaušinį ritinėja po modų, ar jų ranlenu. dėmės, jo. 
žmogaus ligonio kūną’ir mano.: k Ui valymu jų resiaurooti ne- 
kad liga, pereina i kiaušinį. Pas
kui- tąikiauFnį riunesa'ir nume
ta ant kryžkelio. Todėl pavasarį, 
Sergant, -drugiu, kaimuose gali
ma rasH ‘ kryžkelėse' 'primėtytų 
kiaušiniu. / < v- . "į* ■ •

bus galima.
Mane virtuvė kas ’dū metai 

buvo dekoruota jau keturis kar
tus, tačiau nežnia dėl kurios 
priežasties vis a siranda, dėmių. 

’Gal būt. kad drugelis žmonių
Įvairiausių priemonių• * » •» ’ - X e

Paprotys' kiaušiniu' vadžioti pataria . 7 -
į>o ligųnie/kū&vą. bdvo prakti- valymui, nenuimant .blizgėjimo. 
kuojam^iSr.-prieškarinėj Rusi- ar dažų; Mano, patarimas: pra? 
joj: " ’ j dedant valymd~ nors jis ir pa-
kųojamas rir? prieškarinėj Rūsi-: ar dažų. Mano, patarimas? pra-r 
įnj: ~ ’ 1 dedant valymį-^nbrs jis ir pa-
* -Tai liūdi jay net į. Varo dvarą] ruoštas), babd^ paž-feffi.
patekusi .Kjaūšinin, kuri j ra jokio reikalo dėi tkeBų dė- 
burtininkė raičiojo' po:ligonio! mių sugadinti vjįruvės de-

mus kalkių, 37 mgr. fosforo, 0.8 
mgr. geležies, 12,000 j. m. (?) 
vitaminų A, 0.07 mgr. aneuri- 
no (vitamino BĮ), 0.06 mgr. ri- 
boflavimo (vit. B2), 0.5 mgr. ni- 
kotininės rūgšties (vit. PP) ir 
t mgr. vitamino C.

Iš viso to matyti, kad morkos 
yra gana turtingas vitaminais ir 
mineralinėmis druskomis, ypa
tingai vitaminų A. Tik žuvies 
taukai ir raguočių kepenes yra 
turtingesnės vitaminų A, būti
nu ne tik vaikams, bet ir suau
gusiems.

Patariama morkų neskusti, o 
gerai šepetuku tekančiame šal
tame vandenyje numazgojus vai 
gyti geriausia žalias. Dėl pries
konio patariama truputį pridėti 
citrinos. * * *

ŠVIESA NAIKINA KVA P 4

Japonijoje pardavinėjamos 
lempos, naikinančios kvapą, ku
ris atsiranda virtuvėse, prausy
klose, išvietėse, šaldytuvuose ir 
kitur. Lempos yra vamzdelio 
formos ir skleidžia ultraviolhti- 
tuus spindulius, kurie suskaldo 
nemalonų kvapą sukeliančias 
molekulės. Be to, blyškiai mels
va lempos šviesa užmuša bakte
rijas. Lempų taip pat galima 
ya.rjoti ir' apšvietimui.

Tvirtinama, kad tokios lempos

tažlodė plūkė, žibuoklė, višta- 
pienė ir kiti ankstyvieji augalai; 
molinguose šlaituose — šalpus
ny s, pievose — rasakylės, drėg
nose vietose —' purienos ir pa°- 

Visi ankstyvesnieji pavasario 
į įtugatei turi S rudens pasigami

nę sau Šakniastiebiuose pakan- 
i kainą maisto atsargą. Kaip tik 
i jravasarį žemė atsipalaiduoja 
j nuo sniego ir nebebūna didesnių 
šalčių, pavasariniai augalai iš sa
vo stambių šakniastiebių prade
da sparčiai augti ir pagaliau žy
dėti.

Ankstyvieji miškų augalai, 
pavyzdžiui, plūkės skubinas 
anksti žydėti, kol dar medžiai 
neajisidengia lapais ir neužden
gia jiems saulės spindulių.

Jeigu pasitaiko ankstyvas pa
vasaris ir šalčiai vėl užklumpa, 
tai jauni augalai turi priemonių 
nuo jų apsisaugoti.

Vieni turi tankius, minkštus 
plaukelius, kiti lapus suglaudžia, 
kitų lapeliai gelsvi arba rausvi. 
Geltona ir rusva medžiaga sui
ma į save šilumą ir neleidžia 
augalui sušalti.

Anksti pavasari pradeda žydė-. 
‘ ti laždtynąi, alksniai, beržai ir, 
•kiti. Jie irgi skuba žydėti, kol 
dar medžiai neišlapoję, todėl,’ 
■kad lapai neužstotų vėjui per- 

, {.nešti žiedu dulkeles nuo vienu 
kas paukštelis “robin”r>i lietuj žiedų ant '1

\ bakterijas naikina 28 kart, grei-
MORKOS VALGYTI SVEIKA' čiatų megu Saulės šviesa. Pav., 

; Naujieji dietos vadbvėliai te;. Į 
. gia, kad morkos padaugina or
ganizme raudonuosius rutulė
lius, pagerina kraujo apytaką.
palengvina kraujo indėlių funk, 
sijas ir paskatina ke-penų ir žar
nų veikirpą. Lentelėje nurodyta.

1 kad 100 gramų morkų turi 45 
' kalorijas energijos, būtent:- 1.4 .

gramo baltymų (proteinų), 0.31

Panašiai yra ir su paukščiais. 
Kaikurie mano, jog amerikietis-

v;škas strazdas. Deja, -Ameriko-. 
j e strazdų nėra, o esamą*tik špo
kų. Lietuvoje giznėra >robinų”.

8 Žmonėse, ištikro, pasireiš
kia nemažai keistenybių; Pavyz
džiui, jie degina kavą, kad ji bū
tų juoda, o paskui pila i ją pie- j > 
na ar.gri^ynėlę^^^ūtų baltes-] j 
nė. arba maišo Čilbriją, kad bū
tų švelnesnė. . ' <.

3 Rojam gamybos bendrovė 
jlačiai gamina kilnojamas šu
nims — maudykles. Tai atitin
kamo dydžio plastikinė dėžė, su 
įrengimais prijugti vandeniui, 
šv’rkšiėmis ir su' išpiova šuns 
galvai. Reikia tik i tą maudyklę 
Įdėti šunį, paleisti- nureguliuo- 
tos temperatūros vandenį. įpilti 
plovimo .skiedimu.; —- shampoo, 
.laukti kol šuo'būą ištrinktas ii 
išplautas; tai pat- kol’pats' besi- 
purtydamas, ištaškys-, iš plaukų 
vandeni. Ta maudyklė kainuo
ja apie 100 doL '■ "• ■

s Šviežias kiaušinis nūgrims- 
f guli ant, šono 

Senėjantis" 1 kiaušinis laikos
Plūduriuo-

*

yandue su tam tikra mikrobų 
koncentracija Saulės spinduliais 
išdezinfekuojamas iki &9.9% šva. 
rūmo per 6 min. Už 50 cm. pa
statyta 6 vatų lempa ‘DeodoriteU 
tai padaro per 2.5 min. Lempoj 
gaminamos 6, 10, lį^?20 vatų 
galia gurno. Jo$> JvięęĮą 4000 va- 
landų.

Magdeleva Šulaitienė
ikoravimą. . . s-•

Pirmiausia jximkitfe (kimšų, 
minkštą skuduro gabaliuką ir 
pamirkykite jūSį mėgstamame 
chemikale. Atk.'eipkitę-dėmesį, 
ar dažnai bus Katami ant sku
duro. Dažams, tastrodžius,reiš
kia1 jūš nevalotff/SeUtlk’nųhna-. 
te dažus. Palaukite/'kelias va
landas ir. jeigu, vieta,, kurią jūs 
valėte nustojai, blizgėjimo, tai 
reiškia jūs.nuėnfete blizgėjimą. 
Aš dekoravau mūsų virtuvę pa
ti; nes žinojau kuriuos dažus 
vartoti. Baigus darbą, atrodė gra-j. ta -i vanden 
žiai. ir blizgėjo;'

Išvžda: Niekad /nenaudokite smaigaliu, žėmyn. 
pigių dažu, ir neleiskite veltui jantis kiaušinis yra sugedęs, 
laiko jų ieškant' Dabar valau

'• am” kitai npįujjotu nuo ligų į M.įSi bmngS

3g f kūną, .perėjo' velnias ir pilna 
baime ir dėkingumo ligonė ati- 

0 tiavė sayo išgelbėtojair visus pi-
eigusi Panašių papročiu randa- j 
ne ir kitose slavų tautose.

-Vokietijoj ligonį; ištrina sau- 
ui kiaušiniu.^ o’kiaušinį išneša- 

ag sat kelio.';. Kas jį- 'palies, tam 
& cėreis ligo./.Vokiečiai, kad išgy:; 
įgr lytu vandens ligai kiaušinį yėr-.' 

da ligonio šlapume ir pradūrė 
kiaute -nedidelę Skylutę, padeda 
skruzdėlynam Taip pat tikina.

įa Kad raudonai‘aižyta kiaušinis] 
gelbsti, nuo •drugio.- ' . |

Prancūzijoj' kiaušini-į padėtas] 
D’Al. •Pėnkta(?ienį,; negendąs ir 

! saugas nuo drugio. .Tokie kiau
ri šrniai k.ikomi Velykoms. Perl 
jjfr-į Velykas sūvulgomųžali. kad vi i virtuvę taip dažnai, kaip yra

• VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA - .
SVEIKINAME VISUS SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERI 

VALIOS LIETUVIUS.

ni dažai laikosi daug ilgėsiu lai
ką, ir galiu valyt? be, tokios bai
mės. . m / - ’ ••;>?;

• Kaip jau žiĄome, angliškas 
vardas Velykdnis — faster'/ 
yra. kilęs iš sejaiį germanų žo
džio “Edstrc". kuriuo buvo va
dinama pavasario dievaitė. Mes. 
lietuviai, Velykas irgi vadiname 
Pavasario šventėmis.
, > Daugelis tų, kurte Lietuvo

je užaugo, mažai tenusimano 
apie medžiu s/ar. paukščius.. Jei
gu medyje yra siyvu, tai jie ži- 
no, Jog tai slyvų medis. Bet jei
gu tų vaisių nebitų. tai jie ir to Į pradeda leisti savo-jaunus lape

Kalbant apie kiaušinius (prie^ 
Velykas) svarbu žinoti, kaip at 
skirti žalią kiauš’nj nuo virto 
Virtas kiaušinis, pasuktas ilgiai 

‘♦sukasi, o nevirtas — ’greitai su o
stoja. •

• Bitės Afrikos kolonijoj Kon- 
>o sulipdo iš molio kelių pėdi 
aukščio namuką, kuris išdžius 
ta nuo saulės ir tarnpa'- .'kieti 
kaip akmuo. /.

' * * * ...J. • * ;

Pavasariui atėfus pirmi 
sužaliuoja šie augalai

Pavasari labai greitai pajun
ta ir augalai. Kai tik saulutė nu
kaitina .nuo žemės sniegą, žolė

SVEIKINU SAVO ARTIMUOSIUS, BIČIULIUS 
IR PAžĮSTAMUS, LINKĖDAMA JIEMS DAUG 
DŽIAUGSMO JAS PRALEIDŽIANT IR DAUG 

LAIMĖS, PAVASARIO SULAUKUS.

Miami-Beach, Florida
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Floridos naujienos
Palm Beach lietuvių pensinin

kių klubas, š. m. vasario 4 d. Me
todistų bržnyčios salėje, Juno’ 
Eeach, turėjo susirinkimą. Pra 
dėjo pirm. V. Mickus įžanginiu 
žodžiu, pabrėždamas, kad nėra!___ . __ _ v
nei sftsirinkimas, nei 16-tos Va-! Diena. Iš gubernatoriaus 
fano minėjimas, o yra tik skai- pinta proklamacija,

Miniomis. Po pamaldų prisimi
nimai, paminėjimai ir visa tai 
kas tą mėnesį išpuldavo.

tai 1975 m. vasario 16-tos proga 
buvo suruošta didinga Lietuvių 
_____ __ ___________ 5 išrū.

, skelbiančią 
Floridoje Lietuvių Dieną. Bu
vo tai pirmoji Floridos istori- 

Minėjimas vyko Juno

irių rodymas iš 1918—1920 Lie-j 
tuvos Nepriklausomybės kovų.

V. Jocas jo paties parūpintas joje, 
skaidres, pademonstravo, užtru-j Beach metodistų bažnyčioje. Di_ 
ko gan ilgokai. Nėra galimybės džią daugumą svečių sudarė ame 
turini nupasakoti, t’k tenka ben
drai priminti, kad buvo rodoma 
daugiausia ajlie Lietuves ka-' 
liuomenės formavimąsi ir nuo-j 
latines kovas su priešais, o jų 
buvo daug: vokiečiai, lenkai, 
bolševikai ir dar bermontininkai..
Nors tai senos skaidrės, bet bu
vo nepaprastai įdomu prisimin
ti mūsų Lietuvos skurdžią, sun
kią padėtį ir nuolatinį su prie
šais grūmimąsi,

Š. m. kovo 3 <L toje pačioje

rikiečiai, kuriu tarp€ matėsi ne 
tik vietinių administracijų, bet 
ir iš Palm Beach apskričio pa
reigūnų. Tai pirmasis lietuvių 
išėjimas į vietos plačią apylin
kę. Vertėtu tai puoselėti ir slen- 
kančiame laike.

•“Margot” (l'apyba)JONAS R*’ ĮSA

kaitienė, iš Miami, iškilmes ap- VLADAS POŽĖLA 
vainikavo pagrodama kepoliką•;l - - - - . ... .l.Į dalykėlių ir kai kuriems pritarė 
avo dainavimu. Bet svarbiausia,

Didėjant lietuviams, po kelis 
kartus klubo susirinkimuose kil 
davo balsų persiorganizuoti į L.
B. apylinkę. Suprantama, kil-l kad akordeonistė Įtraukė ir vi- 
davo ginčai. Galo]; entuziastui sus svečius į <faihavimą. Kas 
būrelis Įsteigė apylinkę. Iš klu- teikė šeimyniškumą ir nuotąi-

KOTOS DĖL SPAUDOS

salėje, buvo paminėta klubo j bo nariai grupiniai telkėsi į a.py- kinkumą. {
Baigiant šį aprašymą negali- 

bet neužsidarė ir pagal ga-Į rna tylomis praeiti, kad tik dėka

(Tę^njjr^: 

metas buvo

veiklos dešimtmetis. Pradėjo 
pirm. V. Mickus ir pavedė val
dybos nariui V. Jocui pravesti. 
V. Sakas pristatė svečius, ku
rių buvo gana daug: iš Ameri
kos'tolimesnių vietovių, Kana
dos ir iš kitur. Tačiau atkrei
pė dėmesį į ypatintgą svečią iš 
aku puotos Lietu vos-Kauno Pra
ną Grybauską, kuris yra kardio
loginio centro medicinos moks
lų daktaras. Po visų formalu
mų sekė Stasio Balčiūno trum
pa paskaita, bet gana konden
suotai išsamiai. Paskaitininkas 
nupasakojo vaizdžiai klubo egzis
tavimo charakteringus tris lai
kotarpius: pirmasis narių tel
kimasis į vienintelį. senos kar
tos šioje apylinkėje veikiantį 
Lake Werth lietuvių klubą ir 
gražią jo veiklą. Toliau išsisky
rimą ii priežast;.

Antras — įsteigimas J 974 m. 
sausio 12 d. vadinamo Palm 
Beach lietuvių klubo su buvei
ne Juno Beach vietovėjez' Tai-' 
gi ši data ir yra klube gimtadie
nis. Kadangi tame laikotarpyje 
buvo didžiausias lietuviu iš šiau 
rėš antplūdis į Floridą ir tuo pa
čiu į šias apylinkes, tai bema
tant ir klubas pasipildė gausiai 
Įvairių talentų mariais. Klubo 
veikla ’ klestėjo? SįSusirinkima: 
vykdavo kiekvieną menesį su tu
riningomis ir prasmingomis pro
gramomis. Prieš susirinkimus 
buvo laikomos pamaldos su šv.

linkę. Gerokai klubas sumen
ko, 1
limybę ramiai, kukliai, niekam 
nekenkdami, veikė. Savo kas 
mėnesiniuose susirinkimuose 
vykdavo įvairūs prisimjnimai 
bei minėjimai, kurie tą mėnesį 
išpuldovo, ruošdavo įvairių sri
čių specialistų paskaitas, koncer.. 
tus ir kitokias kultūrines ap
raiškas.

Baigiant ši aprašymą negali-

paskutinės valdybos darbštumo, 
sumanumo ir gero susiorganiza- 
vimo, į parengimus jau atsilan
kydavo gan gražus skaičius da
lyvių, kurie, kaip teko nugirsti 
pobūviais buvo patenkinti.

Lietuviu žinios

Visą tai iššaukė plačios visuo-1 
menės ir svečių-turistų dėmesį. 
Ypatingai paskutinioji valdyba, 
sąstate: ilgametis pirm. V. Mic
kus, vice-pirm. V. Jocas, sek-I 
retorė B. Jucėnienė ir ižd. S.| 
Balčiūnienė, , sujudo. Jųjų ka-i 
dcncija prasidėjo 1983 m. pra-j 
džioje ir per tokį trumpą laikai 
surengė: adv. Šveikauskienės] 
paskaitą apie testamentus, dr. K. 
Bobelio '— politiniais klausi
mais, koncertą Toronto moterų 
seksteto, skaidrių iš 1918—1920 
m. Lietuvos Nepriklausomybės 
kovtTdemonstravimą ir šį apra
šytą klubo dešimtmečio paminė
jimą, kuris šio rašinio pradžio
je jau paminėtas. Tenka dar at
kreipti dėmesį, kad paminėji-I 
mas labai vykusiai paįvairintas 
pademonstruotu sukaktuviniu 
tortu, kurio viršų puošė “10’’ 
skaičius. Minėjimas baigėsi vai
šėmis ir svarbiausia su pasigar
džiavimu tortu. ‘

Be to dalyvių nustebimui vai
šių metu akordiomstė Mary Ja-

® Albina ir Alfonsas Pilipa
vičiai. Juno Beach gyventojai. 
Atšventė Ąsavo vedybinio, gyve
nimo 35 m. sukaktį. Ta proga 
savo bičiulių buvo pasveikinti. 
Šiek tiek praeities. Dar jauni 
palikę gimtąjį kraštą, apsigyve
no pabėgėlių stovykloje, Vokie
tijoje. Iš čia emigravo į Ang
liją, kur susipažino ir-susituo-; 
kė. Netrukus persikėlė į Ha
miltoną, Kanadoie. čia buvo 
gerai tįsi taisę,- tačiau nerimo ir 
persikėlė j Juno Beach, Fla. Įsi- 

: gijo motelį ir toje srityje apie 
;du metus vertėsi. Feid'avę mo
deli. pasistatė rezidenciją ir gra- 
fžiai gyvena. Visuomeninėje vei
kloje pazityviai reiškiasi ir nuo- 

JŠirddūs talkininkai šio biulete
nio egzistavime. Ee to, jie vi
sada ištiesia pagalbos ranką-ir 
visiems, kurie jos reikalingi.

* * * ;

S Albina ir Vladas KvJpavi- 
Si-cu. Atš\'entė savo vedybinio 
■gyvenimo 63 metų sukaktj.. Vie
tos laikraštis “P. B. Shores 

. News’- aprašė ir Įsidėjo jų nuo-

't LITERATCrRA, lietuvių Htentūros, meno b mo& 
IM4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neseiutą. Vine 
Krėvte, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P- Joniko, V. Stimkot 
J. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus Ir T 
Meilaus rtrtipeniai bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubot, A. Rūkitelės Ir JL Vari- 
kūrybos ^oveikslala. 365 pust knyga kainuoja tik

> DAINŲ 8VENT8S LAUKUOSE, poetės, rašytojoj fr tn 
tfnlų šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiTninimai apie datai 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja? 
tiems, gėrintis autorėj puikiu atiliuml ir surinktais duomenim lt 
bei uikuliriak. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12,

>

■> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprais 
ta# luošo Adomaičio—Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Mt« 
ra tūrinė studija, aust irstyta akirsnriiais. Ta 206 puslapių knyr

> LIETU V12KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaBgfgt. 
Romiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni | 

Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai {domūs kiekvienan 
DetuviuL Leidinys Slustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardžių pavadinlma’»tr jų rertinlat | vokiečių kalbą. T .a he 
tandlngoje S35 pusi knygoje yra Rytprūstų Umėtapia. Kaina P

"• K4 LAUM1S LAMA, rašytojo* Petronėlės Ortntaitės ats 
mtaAnal ir mintys apie asmenis It rietas neprik. Lietuvoje Ir pt> 
maistais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapfnt 
bet kainuoja tik O.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nėra p-TSi? 
ŠM Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir.politikoje? tik a- 
fvrgfo Jašlnsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos 
Biją. Dabar būtų jį galima pavadint! kovotoju ui žmogaru te 
Knyga ya didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

< KATTKINA5 LOVELIS, H. Fo«čenko kiryba, J. VidTėt

T etatui mITK
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me Darkiemio link. Įsrutyje iš
siskyrėme su draugu Kacu — jis 
į Karaliaučių, o nu* į Tilžę, čia 
tik man dingtelėjo mintis atsi
sveikinant su juo:

— Ko tamstai, Kace, buvo eiti 
kovos sūkurin, žmogui be ini
ciatyvos, be veiklos, su lengvu 
d sesios bagažu ? Ar tik pastum
dėliu būti?

Tilžėje panelė Morta (Zauniu- 
tė) mmu s be galo apsidžiaugė.

— Tiktai tavęs, Vincai, aš jau 
nebesitik’jau pamatyti! — nuo
širdžiu džiaugsmu ji sutiko 
mus. *— Na, pasakokite dabar 
apie save!

Ne be humoro pasakojo Vin
cas panelei Mortai visas savo 
odisėjas. Netrūko, kaip papras
tai, jo pasakojimams ir fanta
zijos.

— Susimildamas, na,,kas gi 
Išlaužė kameros duris? Reikėjo 
rakto. — taisau jį.

(Bus daugiau)

uždalu Likrcdį. Žygis pavyko. 
Po valandom mes jau buvome 
maloniai thusiteikę: buvusis 
įkaitas mus pakvietė skardžio 

1 viršunčn karstų kukulių, kur 
anas vadovą* jau laukė mūsų.

Prisipažįstu', kad seniai seniai 
nebuvau taip skaniai valgęs ku
kulių kaip dabar, atsigulęs ant 
pilvo Su kitais, srėluLmas juos 
iš bendro katilo. Skardžio būta 
ųana aukšto.

— Va, — kalbėjo kukulius 
atnešęs vadovas, mes eisime 
pro tuos žiburius, kurie ten ma
tyti. Pasukę^ nuo jų šimtą žings
nių į dėši’hę, jau būsime Prū
suose.

Grįžo mūsų pasitikėjimas va
dovais. Po 20 minučių išgirdo
me lengvą švilpesį, o tai reiškė, 
kad kelias laisvas. Užčiaupę 
kvapą, kad nesuko^ėtume, žings
nis po žingsnio pagūžomis pra
lenkėme abidvi šviesas, o nuo 
ten tekini, pasilenkę prie žemės,; 
uet porą šimtų žingsnių nu- 
spyrėme. ....

— Sveikinu’ — sunkiai atsi
dusęs, su džiaugsmu pratarė va
dovas. — Męs jau Brasuose.

Tartum sunkus akmuo nurie
dėjo nuo mūsų krūtinės, džiau
gėmės sėdėdami jau mozūro 
kontrabandininko troboje. Čia 
pat atsiskaitėme su vadovu, pa-

(ATSIMINIMAI)

Apmirėme iš ;
pat siena: gyventojo šunes IOJ&, 
žmonių balsai girdėti. D&r kas 
nors išeisi

— Marš 
šūktelėjau 
pasiėmiau 
bėgtų.

apinaudp- Čia | PIRKITE JAV TAUi'TMO -ONUS

klausti kur.
Bėgome išsižioję. Musų Kacas 
atsiliko — jo plaučiai nepajėgė 
lenktyniauti. Kai baigėme lenk
ti krūmus, staiga-, pastebėjome
— kareivio nėra.. Pasirodo, jo 
nubėgta posto tikrinti. Tai buvo 
kito vadovo pareiga, kurios tas 
neišpildė. Kur jis Idingo — ne
žinia. Jautėme aiškų mūsų va
dovybės veiksenų biesklandumą. 
Įtarėme ir šitą vadovą. ,

— Kaip čia: pr e pat^sienosr 
ir tokios išdaigos? Kas čia yrą?.
— puolėm jį. Tuo’ tarpu kaip iš< 
dangaus nukrito ųiūsų kareivis.'

— Per vėlu, nebegalima! 
šūktelėjo jis miiml ir kaip žai-; 
bąs prapuolė krūituose.

■ poros ieškoti nerėkia, nes jie 
švenčia jau 63 rrĮ vedybų su
kakti. Palinkėjo daug gražių die
nu. Susituokė Lfetuvoęe 1920 
m. Karo audra ir bolštvikinis 
siaubas nubloškė V (ridėti j ą -r 
pabėgėlių stovyklas. Iš čia 1949 
m1.,imigravo j Ameriką.,Apsigy
veno New Yorkę. Užaugino ir 

. išmokslino tris sūnus. Dabar gyt 
vena Palm Beach Shores, FĮa.

® Reimoruįasi'Staškūriaš. prezL •
> - 5 . . ■ ■ < .• j '

dentas Įstaigos Rsaltrust Pro
perties? Inę^.'.^ūO Ocean Dr.
no Beach! Fla. 33408ATeL (300:; 
622-500. Be šitiį .Įsipareigojimų 
jfešunj- kovo 14 d. yrą iškilmin
gai prisaikdintas. tono Beūifii 
miešto komisijIonlieriUm. ' Mątoį' 
nu lietuviams turėti savotairtton

lentino dienos progą geresnes tį tokiose pareigose. . •

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

2608 West 69th St, Chicago, IH. 60629 o TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

Maistas iš Europos sandėlių. 

J MARIJA NOREIKIEN1

miiiŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ;

BbOl W. 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ Td. 925-2757

2759 W. 71st St, Chicago, HL
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL*

DUMYNAI • KOSMETIKOS BEUOOCNYB

Atdara šiokiadieniais nuo 
’ -ryto iki 10 vai vakar-.

D. istruoVu

atgali — susigriebęs 
visiems, o vadovą 
už diržo, kad nepa-

Visi grįžome- atgal tomis ■pa.tflinkėjoine^ vieni kiltoms lai m in-
pėdomis senojon vieton. Prisi
spyrę kamantinėjome likusį va
dovą, kodėl taip išėjo. Tuo tar
pu silpnu švilpesiu atsiliepė ir 
antrasis vadovas. Mūsiškis nu
švito: “Ar aš nesakiau, jis tuoj 
a teis ? ’ ’ šokosi Įis,%rIš, npr 
brukus tas at£jčįPaaiškėjo \ ir 
paslaptis. Šią naktį "buvo kontrp- 
liuojama siena, ir jis tai negalė- ; 
jęs pranešti. Kareivis teisingai- 
supratęs padėtį:;tokiomis sąly
gomis eiti per sieną — ri-ztka va
šiems. Tokius duomenis, turėda
mi prieš akis, hutareme: 1. eiti' 
per sieną sū gyventojo žinia;
2. tuojau siųsti -vieną vadovą 
susitarti su juo; 3. keri.ateis Ži
nia, pasitraukti į šakų kiįlvą. /,

f - ' ' ■ ... -
U * —* -. fįV. -

Mūsų laimė užtikome . <&•• 
džiulę šakų krūvą. Visiems už
teko -vietos. Vienas kitas atsigu
lėme, susirietę kaip žvėrys. Bu
vome išalkę ir sustirę į ragą. Sįi.. 
Kacu vėl beda. ’Nuvargęs įįs ų|-.; 
migo ir nuo salėto sttstirbkligai.' 
jo krūtinę trĮ-hėipe.-^^ųy.ųifiy 
nome jį, kol- jis' atšigąvoL"yą^< 
rop pakilo šaltis.";Virpulys;, dar? 
labiau mus suėmė, k.. ;

— O jeigu aš taip- ką 
ta atneščiau ?
įėjęs, pasisiūlė, inūsų ^šit^;.^ 
Ar leistumėt piane?

— Na, kur *nel— s'uši&omė.? 
Kad j am : bįfc&tų pagundoj,? 

dėl visa ko me^'paėmęme iš ijo-

gos kelionės ir išsiskyrėme. Iš
ėję į Mierūnus nakvynės ieškoti,“ 
mes jau buvome patys savo va
dovai.

Mierūnuosc vėl pakito mūsų 
išvaizda: aš jau buvau su padu
ria skrybėle ir apsiaustu, Kap-. 
šukas šh Kacu aįšbkutę ir mau- 
jais batais! Mūsų išorė niekam 
nebėki’iio -į akis. Vidudienį jau 
-sėdėjome traukinyje ir- važiayo-

T2. ...-^£-1

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE | 
yra seniausią; didžiausia ir ? turtingiausią ylietuvių frateraaHnė 

• ^gsufzarija,-lie.hiviams ištikimai taraaujiitį fau per 97 metus.
SLA.— atlieka kultūrinįus\darbus,. gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

- darbus-.dirba.. ' *\’i
- - SLA —išni&kėjo daugiau kaip AŠTUONIS rjSLIJONUS doleriu 

. c ‘ ' i.apdraudų savo naramsj k ?
. £LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

. nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
■ ■: ’.:*■ /■ ■ Kiekvienas lietuvis ir. lietuviu draugas gali 

Susį^ėnijteę.^psidrsustį -ĮJį $10,000; 
..'-r:’ -’V?'-' 6 '>. * ’‘ f 1
apdraudžia ir Taupomąja' apdrauda- 7- Endowment 
iisuTadče/'kiiri ypač naYuJinga jąiįnįmui, siekiančiam 

ir Ju: gyvįfcimo pradžiai .' • t 
'yvalįį< ąpdraudŽ: a pigia tėnnirrįota' apdreuda: ūž 
1'1/500- apMūdos sumą-temoka,;t^ $3.00- 

yra visose lieteyiu kolonijoje. <
Lsavo apylinkės-; kąop^Ayegcgn^-:. 5., 

.jie ?Jupts; • paąelbfe LSLA ■ fsir8§yCr T: į
b tiesiai <•'.

ALLIANCE įQJ’' Al^ERIC

563-2210 i - -

InĮ* UŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

700 poslapių knygą, kurioj sudėjo risks, kada Ii 
bet kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą,\Heturiui 
Ir Sėtuvių kalbą. Jis mokėsi kartu tu kum Jaunium Ir prof. K« 
Būga paa geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
Ueturii] kalbę liečiančias Utzaukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti

Kita pc IM VfcMUl. FtTUf p.

f — OiUafO, •, HL Friday, April 1^4
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Nuo š. m. sausio mėn. 1 d. sipažinęs su visomis Lietuvos 
Tėvynės Sargo redagavimą per- vadavime ir lietuviškos išeivijos 
ėmė Algirdas J. Kasithitk. Tė-i probJenxmis, Su neKantruim 
vynės Sargo redaktorius nuo 
1977 m. ped. Petras MaMeikis 
prašė palimosuojamas nuo šių 
pareigų. Suredagavimas trijų

numeriu per metus, pareikalau
ja iš redaktoriaus daug laiko ir 
nuolatiniu pastangų Visi sąjun
gos nariai esame dėkingi p. MaL 
deikiui už jc kolosalų kruopštu 
darbą, išplattkranų grynai iš jo 
•deaHzmo. Ponas Maldeikis ir 
toliau bendradarbiaus Tėvynės 
Sarge ir savo tarklrais, gerai iš- 
mąstytais straipsniais reaguos į 
šių dienų problemas.

Naujasis redaktorius A. J. Ka- 
sulaitis yra gerai pažįstamas iš 
jo visuomeninės veiklos rr jo 
straipsnių laikraščiuose ir žur
naluose.

1884 m. numerio, kuris turi pasL 
rodyti šienus dienomis. Mielais 
kolegai redaktoriai linkime sek
ies. Pono Malde&io praminti 
keliai knis jam dhlelė inspekcija.

Antanas Balčytis, Tėvynės 
Sargo adrJmstr^orius nuo 1834 
m. taip pat pa^ftrankra iš admu 
nistratorians pareigu. Sąjunga 
dėkinga mielam Antanui už jo

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakynu.

metais (įuo 1976 m.) Tėvynės 
Sargas p-sidarė finansiniai ne
priklausomas. Kukliai kolega 
Antanas :iškina, kad gerą pro
duktą lergva parduoti. Antano 
Balčyčio ptirtis ir patarimai bus 
labai nauJingi naujiems Tėvy-

Devynis metus ėjęs nės Sargo administratoriams Ka- 
LKDS Centro Komiteto pirm, ziui Rožaaskui ir Adomui Vi- 
pareigas, algirdas Kasulaitis yra liušiui, kurie iš savo pusės turi 
jirri mūsų problemų ir gerai su- nemaža patirties visuomeniniuo-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 viL

Lietuviai katalikai turėtų sukrusti prieš 
nesavas “naujas tradicijas”

lietuviui katalikui paskaičius tokį Drauge reportažą 
ir apmokėtus skelbimus, jis aiškiai mato, kaip Jaunime 
Centro valdyba yra pasimetusi Kristaus kančios liturgi- 
icįe. Bet kas dar. skaudžiausia — i toki nuosmuki tau- 
tiū^-Feliginj^ papročių suniekinimą yra., Įveliami ii 
Kristijono Donelaičio mokiniai..Atrodo, kad šios mokyk
los vadovybė ir'mokytojai pritaria Jaunimo Centro val
dybai perduoti mokiniams, niekad Lietuvoje neegzista
vusias tokias tradicijas, šiandien pavergtoje Lietuvoje 
okupanto statytiniai kuria naujas slopinančias ne tik 
tautines, bet ir religines tradicijas. Pagaliau, jei jau Jau 
nimo Centro valdyba ryžosi suruošti vaikučiams velyki
nę programą, kodėl ją būtinai ruošia ne Velykose ar 
Atvelykyje, o Kristaus kančios sekmadieni — Verbose?

Lietuviškoji išeivijos visuomenė jau seniai žino, kad 
su tuo Jaunimo Centru yra kažkas nevisai gerai. Ir jei 
ne jos reakcija demonstracijomis ir antikomunistinės 
spaudos balsas, kuo jis iki šiol būtų virtęs? Juk dar taip 
neseniai okupantas atsiųstais solistais norėjo užvaldyti 
Jaunimo Centro sceną .o jo agentai per mūsų kažkuriuos

mus, ją suskaldyti.
Baigiant šias labai nemalonias pastabas dėl Verbų 

sekmadieni kuriamų tradicijų, kyla nintis, ką gi pasa
kytų mūsų pogrindžio spaudos leidėjai per savo kroni
kas, sužinoję, kad išeivijoje yra jau kuriamos naujos 
‘Velykinės” tradicijos, kuriomis pakečia Verbų sekma
dieni Į Velykų? Šias “naujas tradicijas” paminėti kvie
čiami pusryčiauti ne tik vaikai, jų tėvai, bet ir jų sene
liai. Ar jie nepasakytų, kad pas juos okupantas tą jau 
seniai daro. Kryžius ten jau seniai suniekintas, o Di- 
Ižiosios šventės keičiamos kitomis.

didžioji Sąyaitė yra Kristaus karčios savaitė, Kry
žiaus pagerbimas. Jis figūruoja josios liturgijos -centre. 
Šiandien Lenkijoje vyksta kova, kurioje ypač reiškiasi 
jaunimas, gindamas Kryžių, pasisakydamas prieš jo iš
metimą iš viešojo Lenkijos gyvenimo. Ši jų kova' nuste
bino visą krikščionišką pasauli. Tūc tarpu' Čhfcagoje 
Jaunimo Centre, tėvų jėzuitų pastogėje Velykos atke
liamos i Kančios sekmadieni su velykiniais pusryčiais ir 
aiškinama, kad tai kuriamos naujos tiudicijos, sutikti šią 
pavasario šventę. ; '

Mano nuomone, kad jau pribrendę laikas pabusti ka
talikams iš snaudulio ir reiktų, ir vėl suruošti tlemons- 
tracijas ir neleisti Jaunimo Centre išniekinti. Velykų, ką 
ryžosi atlikti Jaunimo Centro valdybos ponios, žinoma, 
čia turėtų Įsijungti mūsų katalikiškos organizacijos ir 
pareikšti viešą protestą. O tuo labiau, to lauktina ir iš

POPIEŽIAUS TURTUS D ALINA NETURTINGIEMS

Italijos menininko Bernardu Strozzi septyniolikto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas-

pasimetėlius bandė komunistų paruoštais filmais užrak I ateitininkijos, ypač tokios reakcijos lauktina iš jos va-
dyti ekraną, gi pastaruoju laiku Į ši Centrą atgabenami 
iš okupuotos Lietuvos paveikslai, net plakatai. Tad klau
simas, kodėl okupantas tokiu Įžulumu nori Įsibrauti 
į Jaunimo Centrą? Ar tai tik nebus viena iš tų jo užmo
jų sukelti išeivijoje erzeli ir tuo būdu ją supiudyti.'

Gaila, kad Jaunimo Centro valdyba ėmėsi kurti tokias

dovybės. šiuo atveju ji turėtų didesnę pareigą, negu Jau
nimo Centre, jo kavinėje, ruošti poezijos pristatymus. • 
Anais Lietuvos laisvės laikais, jei būtų kas bandęs Ve
lykas švęsti Verbų sekmadieni, arba pa katalikų’ laikraš
tis būtų skelbęs gavėnios metu šokins, tai prieš tokius Į 
užmojus būtų kilusi rezistt nčinė reakcija iŠ tų pačių . 

tradicijas, kurios yra visiškai svetimos lietuviams kata-' ateitininkų tarpo, šiandien tyla... ’.jnet ir tada, kai t 
likams. bet kurios yra savos tiems, kurie šiandien pa- katalikiškos institucijos vaidyba su jos suorganizuotu ' 
vergtoje Lietuvoje vykdo tautini ir religini genocidą? komitetu imasi nelemto darbo — “naujų tradicijų” kū- 
0 tai tikrai pasitarnauja išeivijoje sukelti nesusiprati- rimo. A. Svilenis

mą paaiškėjo, kad “Jūra'-’ vis se ir adminLtraciniuose,darbuo- 
tiek “imponuota” iš okupuotos se.
Lietuvos ir kad ta daina yra ne ’ tra 
Gorbulskio^ bet Raudonikio...
. Neprotestavau prieš Raudoni- j 
ką. bet gal buvau teisus, padaręs 
pastabą prieš dainą Gorbulskio... 
serai, kad tą nebuvo Gorbulskio 
daina...,. Muzikui Aloyzui Jur- tė savo 80 metų amžiaus sukak- 
girčiui iš “antro” karto beisi
kariančiam mūsų (Los-Angeles) * sveikata ir energija Kazimieras 
lietuviškoje. kolonijoje, ta ma-i atrodo bent pora dešimt . melų 
rid pastaba apie. Gorbulskį ga-1 jaunesniu. Teniso aikštėj ne vie- 
lėtų (ir turgtu) būti, tam tik-! ną jaunuolį dar gerai pavaiko iš 
raužuomina
nusakanti tam'tikros Jiėtuviško-
sjoš publikos: Šalies ‘.‘meilę” Ben- ( kas fiktyviai reiškiasi ateitiniii- 

, ramino .Gorbulskio.dainoms... , kirose, Lietuviu Katalikų Moks-
Muz/ Al. /Jurgutis čia duoda | lo Akademijos Čikagos Židinyje, 

pia-niricL Jvąrgbhų .ir akordeono 1 Lietuviu Krikščionių Demokra- 
paftiodkas parapijos salėje .arba.! tu Sąjungoje. Kazio Pabedins- 

'šūsftarūs; ;vjrksta į mokinių. na-Į-* ko draugai ir bendraminčiai Či- 
mųs//Jis-Los Angeles gyvenęs kageje surengė šios gražios su- 
trujųpą. laiką, įsigijo čia nema-į kakties paminėjimą. Mielam 
žai.draugų;kurie dabar stengiasi bendraminčiui linkime saulėto, 
jafn surasti pastovų, kaip mūzi- našaus gyvenimo rudens’ 
kūi>- darbą. Sėkmės Al. Jur-Į‘ 
gučitii. čią' pastoviai . ir stipriai

' įcdkųrti..' < ų
Grįžtant prie pietų programos-

—-po/ųųinteto dainų sekė Vacio 
vo BęrtriąUs solo dairios, o pas- 

j kiti ir akordeono muzika, ką pu
blika sutiko taip .pat gausiai 
apladLiineirtais.

I Programos t dalyvius gėlėmis.
ix> vieną, taip pat ir muz. Al. | coriečių priimta. Penas Šoliūnas 
Jurgutį apdovanojo, jaunutė Vai-1 iškėlė eilę naujų, šviežių min
da Kiškytė. čių niekam nepataikaudamas.

Sėkmės naujiems adminis-' 
storiams!
DAR VIENA GARBINGA 

SUKAKTIS •

1984 metu vasario mėn. 7 <1. 
inž/ Kazys Pabedinskas atšven

tė Tiesūs,, energingas, trykštąs

AI. Jurgučhū, Į kampo i kampą. Turėdamas 
daugiau laisvo laiko, p. Pabedins-

našaus gyvenimo rudens’

"LCENTRO K-to PIRMININKAS 
’ i.- KALBA CICERIEČIAMS

Vladas šoliūnas, LKDS 
Centro Komitete pirmininkas 
pasttkė kalbą Cicere Amerikos 
Lictnvių'Tarybos skyriaus reng
tame Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjime. Pirminin
ko kalba buvo labai palankiai' ei-•

Pagal prelegentė’, g}-vena n t 
šiame laisvos prekybos krašte, 
net rr Vasario 16 daug kur rr daž_ 

paverčiama prekybos objek- 
Po trijų kepurių uždanga 
kurie visuomenininkai sle- 

— pasi-

nai 
tl’. 
kai 
pia grynai naudos tikšta
pinigavimą. Tuo labai suprasti- 

■ narna. • ir pažeminama Lietuvos 
’ Icpi ’klausomybės paskelbimo 
ir minėjime šventėm prasme. 

iVLLKe ir.ALTo darbininkai skir 
dina visą hr ką.' (’ėmėsi ir ištek
lius pavergtos Lietuvos intere
sams. apleido namų baze propo- 
gandos srityje. 'Čia susidariusią 
t n Aumą išnaudojo JAV LB ir 
'TLB viklvba. nuolat skelbdami 
savo kad ir menkesidūš pajudė
jimus ir neretai skelbdami kitų 
■darbus kaip savo.

Cicero Lietuvių Krikščioniu 
Demokratų skyrius yra akty\'ia; 
Įsijungęs į- vietinio ALTo veik
lą. • Skyriuje aktyviai raiškiau 
LKDS CK narys inž. Stasys Du
bauskas: Vietiniui ALTo skyriui 
priklauso xh.uguma Cicero orgi- 
nizuotų -lietuvių, išskyrus LB, 
kuri- už savaitės rengia -atskirą 
minėjimą toje pačioje parapijos 
salėje. “Šiais metais buvo paste
bėta šiokia tokia pažanga. LB 
veikėjai-atrodo nekvietė miesto 
atstovus ir tuo būdu lietuvių 
nesutarimo neskelbė šalia lietu
viškos kolonijos ribų.

(Nukelta j penkta puslapi

VINCAS ŽEMAITIS

LIUBLINO UNIJOS SUKAK
TIES PARAŠTĖJE

(SANTYKIAI SU MŪSŲ KAIMYNAIS LENKAIS) 
1569 — 1969

PRATARTIS
“Liublino unijos sukakties paraštėje” autorius 

V. žemaitis glaustai, logiškai ir įtikinančiai ap
rašo lietuvių - lenkų santykių raidą, ypatingai iš
keldamas, kaip lietuviai ir lenkai Liublino unijos 
pasėkas šiuo metu vertina.

Kiekvienas subrendęs, objektyvus žmogus 
stengiasi gerai pažinti kas padaryta praeityje ir 
daugiau — nebekartoti padarytų klaidų.

Lenkų ir lietuvių tautos, savo istorijos eigoje, 
yra pilnai užsipelniusios ne tik viefia kitos supra
timo bei paramos, bet ir aiškaus tautinių ir vals
tybinių aspiracijų pripažinimo — kiekvienos i sa
vo senas etnografines žemes.

Tikiu, kad autoriaus paminėtu senu biblinių 
dėsniu — nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad 
kiti tau darytų — pagrįsti lietuvių-lenkų santy
kiai. ateityje tiki ai suteiks abiem pusėm dievišką 
palaimą ir nir es Į taip daug bendros istorijos tu
rinčių senų i aimynų damų sugyvenimą.

J. Venslova. dipkėkonom.-teis. 
Oikaga, 1S69.XII.30.

VIE I ON ĮŽANGOS
“Nė ■’i'-nas 1 raštas nėra tiek padaręs slavu

civilizacijai kiek mažutė Lietuva. Kitos tautos 
dirba sau, savo pačių garbei. Lietuva savo išmin
ties žiedus paskleidė savo kaimynams.

Lenkija, Ukraina ir Rusija to nesupranta ir 
yra nedėkingos, tačiau ateis diena, kada jos aiš
kiai, pamatys milžinišką skolą kukliai ir tylinčiai 
■Lietuvai”.

Taip rašo rusų rašytojo F. Dostojevskio duk
tė savo tėvo biografijoje — A. Dostojevski. “Vida 
de Dostojevski. por su hija”. Buenos Aires, 1942.

PIRMOJI DALIS
100 METŲ SUKAKTIS

1969 m. liepos mėn. 1 d. suėjo 400 metų' kai 
Liubline (Lenkijoje) buvo sudarytas Lietuvos ir 
Lenkijos valstybių vardu unijos aktas, turėjęs (ir 
iki šios dienos turis) lemtingos reikšmės lietuvių - 
lenkų santykiuose. Apie šią sukaktį rašoma lie
tuvių spaudoje, bet ypatingai plačiai ji miflma 
lenkų išeivijos spaudoje ir jų organizacijose. Čia 
yra progos ir vieniems, ir kitiems pasisakyti dėl 
pačios Liublino unijos ir jos negatyvių pasekmių 
Lietuvai, o taip pat Lenkijai, be to, prisiminki ir 
nors trumpai pagvildenti iki šių dienų lietuvių - 
lenkų santykių raidą.

LIETUVIŲ, ŽVILGSNIS I LIUBLINO
LinhxAm los paslys1' l*

Buvę labai priešiški kaimyniniai lietusių - 
j lenkų santykiai sušvelnėjo, kai Lietuvos valdovo 
Gedimino duktė Aldona 1325 metaie ištekėjo už 
lenkų karalaičio Kazimiero, vėliau pavadinta Di- 

tižiuoju. Šių vedybų pasekmėje menamai buvę gra
žinta lenkams 24.000 belaisvių. Tie santykiai ge
rėjo dėl nuolatinių karų ir grėsmės vieniems ir ki- 

i tiems iš vokiečių Kryžiuočių Ordino, kuris jau 
buvo užvaldęs senųjų Prūsų. Mažosios Lietuvos ir 
šiaurės Lenkijos (prie Vislos) žemes.

Lietuvos valdovas Jogaila buvo sutaręs 1382 
j metais su Kryžiuočių Ordinu priimti krikštą ir 
i pakrikštyti dar nekrikštytus Lietuvos gyventojus 
pagal Romos katalikų apeigas. Bet Lenkų valsty
bės ponai, bijodami Lietuvos ir Kryžiuočių Ordi- 
no suartėjimo ir norėdami baigti Lenkijoje suiru
tę, nutarė apvesdinti savo jauną karalienę Jad
vygą su 36 metų Jogaila,-pasiūlant jam tapti Len
kijos karalium.

1386 metais Jogaila vedė Jadvygą (vengrų 
kilmės) ir tapo Lenkijos ir Lietuvos karalium. 
Vėliau jis, po didelių ginčų su Vytautu, buvo pri
verstas perleisti Lietuvos valdymą Vytautui Di- 
džiajam. 1419 matais jungtinės Lietuvos ir Len
kijos kariuomenės, Vytauto vadovaujamos, sumu
šė prie Žalgirio Kryžiuočių Ordino karines jėgas 
ir 1422 m., pasirašyta Melno taikos sutartimi, 
buvo baigtos galutinai Lietuvos kovos su Ordinu. 
Lenkai su juo visą pusšimti metų.
i Sij JogaiIq* vedybom įsteigtoji dviejų vals
tybių personalinė rehKų baimės jbs* nu
stoti (ir lietuvių wucAUdbmo), buvo atskirais su
sitarimais (aktais) patvirtinta, nors ir ne kartą 
buvo nutraukta, kai lietuviai išsirinkdavo sau 
atskirą valdovą,’ kurį vėliau lenkai išrinkdavo sa

vo karaliumi. Lenkai iš šių glaudžių santykių su 
Į Lietuva turėjo daug naudos ir dėjo visas pastan
gas, kad šie santykiai būtų dar glaudesni.

Lietuva ir Lenkija išbuvo Jogailaičių dinas
tijos personalinėje sąjungoje iki vadinamojo Liub
lino unijos akto sudarymo (1569), kai paskutinis 

| Jogailaitis Žygimantas Augustas, išauklėtas len- 
I kiškai ir lenkų inspiruojamas, ryžosi prievartos 
| ir smurto būdu priversti lietuvius užmegzti su 
j lenkais glaudžius politinius ryšius, abi valstybes 
formaliai sujungti į vieną Lenkijos-Lietuvos res
publiką (Rzeczpospolita), kurioje vis dėlto admi
nistracija, iždas, kariuomenė, teismai paliktų 
atskiri. Lenkai, pagal jų surašytos unijos aktą^ 
turėdami pas save reziduojančius tos valstybės 
bendrai renkamą karalių ir seimus, taip pat bend
rą užsienio politiką, tikėjosi turėti toje respubli
koje jų hegemoniją. Lietuvos valstybės seimo na- 

(riai ir delegatai buvo tokios unijos dvasiai prie- 
1 ’ingi ii4 po ilgų ir nevai.su<gų derybų, patyrę ;ik- 
į ruosius lenkų kėslus — prisijungti Lietuvą, Liub- 
Į lino pasitarimus apleido, šiuo pretekstu pasinau- 
Idoję, Lenkijos seimo atstovai privertė karalių 
1 Žygimantą Augustą atplėšti nuo Lietuvos valsty
bės keturias turtingas vaivadijas (Palenkę. V<> 

į lyę. Podolę ir Kijevą) ir jas prijungti prie 
Lenkijos.
k ' I]( '-■ .. . ■ ’ *

(Bus daugiau)

:Hay, April 13, HWI



huneraJ Hume and Cremation Service

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

— 4
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VANCE FUNERAL HOME

Linksmų Šv. Velykų švenčių
VASAITIS-BUTKUS

VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Naujienos, Chicago, 8, ID. Friday, April 13, 1984

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

i7Zt> o. rtaisiea 5i
Chicago. IL 6060

11028 Southwest Hwy^ Paks Hills, Illinoia
TeL 974-4410

VAKARŲ VĖJAI •
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu aoresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

*
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DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

1938 5. Manheim RcL, Westchester, HI.
VALAJNLMJS: 3—3 Car do dienomis

• 1'eL: OOZ-Z7Z7 area obZ-2728

TEL. 233-8553

Service 455-4508, Page 06058

Orui lujno ik ^nlKUKUAi 
^rCLlAUTbE; aki y LiUOS 

ISUi nesi luanl street 
Vaianaos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
□ F TQMHT RISTAS 

KAUbA uLb'lU VISKĄ!

2618 VY. /Bl SL let 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.-

Dr. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2ou6 West 63rd Street
Valandos: anerad. 1—1 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. ’

5G25 CENTRAL AVE.
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas 
is įvąiriy atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

^£RKRAU5TYmAI "Wm

Lakfimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

SOPHIE BARČUS
tADIJO MIMQS VALANDOS

tefcudienliii ir sekxulienlai*

Stvtiw WOPA - 1498 AM 
Ii a0«¥ 

Marquette Parke.

*ede|i — Aldam Deutw 
TiWj 778-1542

v« »•. MAPLEWOOD AVB 
CHICAGO, IL Mt39

‘Lietuvos AidaF
<AZ1 BRAZDŽIONYTt

VTeoe laidos ii WCKV Metim, 
banga 1400 AM.

H WIW itetin BIO Alt busi

BALFo veikla 
Floridoje

Išrinkta nauja valdyba sąsta
te: pirm. Jonas Mildažius, 163 
Beacon Ln., Jupiter Inlet Colo
ny, Jupiter, Fla. 33458. Telefo
nas (305) 747-5920, vicepinn. 
Albina Pilipavičienė, sekr. Al
dona Biliūnienė, ižd. Jonas Gar
la. Kontrolės komisija liko ta 
pati; Deikis, Manomaitienė ir 
Strazdas.

Solisto A. Brazio koncertas. 
Valdyba, pasinaudodama solisto 
atostogavimo proga, paskubo
mis surengė koncertą. Telefo
nais sukvietė klausytoj us, kurių 
bematant prisirinko gražus bū
rys. Programoje padainavo ke
letą liaudies lainų ir arijų. Ta
lentingu išpildymu užbūrė klau
sytojus, kurie audringais ploji
mais privertė solistą pakartoti
nai pasirodyti scenoje. Akom
panavo solisto žmona A. B’ra- 
zienė.

Š. m. kovo 25 d. buvo sureng
ta gegužine. Įvyko priprastoje 
vietoje. Prisirinko 'daug dalyvių. 
Buvo šilti pietūs, loterijos ir vei
kė bufetas. Pietumis rūpinosi; 
A. Staškūnienė, A. Pilipavičie
nė, M. Strazdienė, I. Manomai- 
tienė ir A. Biliūnienė. Bufetą 
tvanke A. Pilipavičius ir V. Bi
liūnas. Loteriją pravedė: J. Šta
ras, L Manomaitienė, A. Deikie- 
nė ir L. Staškūnas. Dideli, gra
žų paveikslą, sukurtą E. Trečio
ko — medžio inkrustacija, lai
mėjo J. Garla. Gegužinė buvo 
sėkminga. Dar paaukojo dr. M.. 
Žemaitienė 100 dol. ir kiti po 
mažiau sumetė 100 doi. Pelno 
gauta 586 dol. Vajaus metu 
auku surinkta 710 dol.

(L. Žinios)

Mirties minėjimas, ar 
mirusio asmens 
prisiminimas?

Jau karta esu rases, kad ‘‘mir- 
ties sukakties minėjimas” yra 
labai nelogiškas pasakymas. Gal
vokime realiai, kai ką rašome

Donald M. Petkus 
Mr. ir Mr& Anthony B. Petkus 

Donald A. Petkus 
Mr. if Mrs. Lawrence Gasunas

* f

ST. PETERSBURG, FLORIDA
Tautos Fondo sĮnlvingas 

parengimas

Tautos Fondo Atstovybės St. 
riete.sburgo skyriaus 1984 m. 
ziovo mėn. 21 d- Lietuvių klubo 
ulėje suruoštas Mirgės Bankai- 
tytės koncertas ir aktoriaus re
žisieriaus Petro Maželio ‘dailio
jo žodžio rečitavimas pavyko Ja-Į 
bai gerai. Pirmoje dalyje perj 
du išėjimus jauna graži kankli
ninkė Mirga Bankaitytė, muzi-l 
kų Alfonso ir Onos Mikulskių 
mokinė, atliko penkius A. Mi
kulskio kūrinius, kurie nuskam
bėjo nuostabiai gražiai, o ypač 
“Girios idilija’’. Trys lietuvių 
liaudies dainos {J. Švedo) buvo 
taip pat gražiai atliktos. Mirga 
pradeda 'dainas aranžuoti ir tuo 
papildo savo koncertinį reper
tuarą. Šiame koncerte girdėjo
me jos aranžuotus du Pietų

Amerikos kompozitorių kūrinius.
Aktorius režisierius Petras 

Maželis labai gražiai paskaitė 
s prezes kū inius: Knygnešio 

Antanėlio monologą, iš Kazio 
nčiūros dramos “Vincas Kudir- 
a”; Tiesos monologą, iš. Grušo 

dramos “Tėvas”, ir Jogailos laiš
ką, iš Sruogos dramos “Milži
mo Paunksnėj. Abiejų meninin- j 
kų atliekamą programą sekė 
apie 260 klausytojų, priėmė la
ba1 šiltai ir nepagailėjo aplodis
mentų, o rengėjai apdovanojo 
gėlėmis.

Antroje dalyje TF garbės pir
mininkas prel. Jonas Balkūnas 
pasveikino susirinkusius ir trum 
oai nupasakojo TF organizacijos 
istoriją. VLIKo pirm. dr. Kazys 
Bobelis savo žodyje ragino vi
sus lietuvius daugiau aukoti Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

Nuo TF Atstovybės įsteigimo 
Floridoj — 1981’ metų pradžios 
iki 1984 metn kovo mėn. 21 d. 

ėĮTF paaukojusiems ne mažiau 
i ’ $200, buvo įteikti 35 specialūs 

pažymėjimai. Stambiausią auką 
1.8,100 dolerių paaukojo dri. Ka
zys ir Dalia Bobeliai. Pažymė
jimų įteikime', iškilmę pravedė

ar skelbiame. Nemanau, kad kas 
nors non mirtį paminėtų o nė 
patį mirusį asmenį prisiminti.!

Štai kokių skelbimų pilna mū 
su laikraščiuose: Jokūbo Bolei- 
šio 5-rių metų mirties minėji
mas; dr. Vytauto Balčiūno 2-jų
metu mirties minėjimas; Švento t TF garbės pirm. prel. Jonas Bal- 
Kazimiero 500-tų metų mirties} kūnas, VLIKo pirm. dr. Kazys 
minėjimas ir t. t., ir t. t. i Bobelis ir Vacys Urbonas.

Būtų daug tiksliau ir aiškiau, i
jei taip skelbtume:

Ruošiamas a. a. Gedimino j
Mikailos paminėjimas (ar prisi- j '

Parengimo meni šios apylin
kės lietuviai suaukojo $4,677. Po 
51,000 aukojo: Petronėlė ir My
kolas Karaičiai. Ida ir Jonas Va- 
-auskai ir Ada Petrauskienė sa
vo vyro a. a. Antano atminimui 
įamžinti. £667 — Charles S.* 
Cheleden, $350 — Stasė ir Va
cys Urbonai, $200 — Rožė ir Al- Į 
fonsas Plepiai, $110 — Frank 
šeštokas, po $100 — prel. Jonas

I Balkūnas bei Brpnislava ir Alek
sas Urbonai. Kiti aukojo po ma
žiau.

Centro vald. prmininko Juo
zo Giedraičio laišką ir sveikini- 

Į mus St. Petersburgo lietuviams ; 
perskaitė TF Floridos Atstovy-j 
bės pirm. Kazys Vilnis. Paregi-

minimas), pekeriems metams po 
jo mirties praėjus. Aš manau, 
kad taip būtų daug aiškiau. .

Jei kas norėtų teigti, kad tie 
visą laiką skelbiami mirties mi
nėjimai tiek kalbiškai, tiek ir 
logiškai yra tikslūs, būtų labai j
Įdomu tai išgirsti.

'Juozas Žemaitis

Nuo 1914 metų

l

MTDIaAND FEDERAL SAV
INGS aptarr.auja taupymo ir 
namų paskolų ^reikalus visos 
mūsų apylinkte. Dėkojame 
Jums už trums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum im
ti J-ums naudingi Ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
-iki SI 00,000.

1657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel 9^-7400 

®929 SO. HAKMEM AVE. 
Bridgeview. IL 60455 

•tM. 5ft-*«M

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight <

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. GenUy. Dependably. Try.il/tonight. 
You’ll like die relief in'Hie morning.
Oxotated or pilis, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder

................................... ■ •

Read hbd and follow
4»recliOWL - 
C EvLax. Inc.. NW

pravedė M. Peteraitienė.
TF Atstovybės St. Petersbur- !

, > kyiiaus pirm. Alfonsas Ple-
kiiicJij^žiai padėkojo pro- p

a nes a.likėjams už aukas, svė- 3 
trr.s už atsilankymą, aukoju- į 

e s l ais.o produktus, visiems < 1
. u ? gimo darbuotojams ir pa-1J 
kv ctė sugiedoti Lietuvos himną.
Po to sekė užkandžiai ir kava. | 

Vocys Urbonas I

Pasikeitimai Tėvynės Sargo
A tkelta ;š 4 us!

VLIKo ATSTOVAS EUROPOS 
PARLAMENTE

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto atstovas prie 
Europos Parlamento inž. Adol- 

f

f as Venskus sausio męif 18 d. 
lankėsi Europos Parlamente. Ten 
tarėsi pavergtos Lietuvos klausi-- 
mais su Europos Parlamento vi
cepirmininku dr. Egon Klepsch, 
tarp pat su parlamentarais Otto 
von Habsburg, Marlene Lenz, 
Adam Fergusson, Pierre Fhmlin 
r Rudolf Wedeking.

Okupuotos Lietuvos reikalai 
Europos Parlamente keliami to
liau. VLIKo atstovo apsilanky- 
no metu buvo paliesti ir naujos 
rez.oliucijos projekto, kuiis lie
čia religinį persekiojimą paverg 
toje Lietuvoje, klausimai, šis 
rezoliucijos projektas yra patiek
tas Eupoįjos Parlamento krikš
čionių demokratų frakcijos.

Daugumą virš minėtų parla
mentarų inž. A. Venskus pakvie
tė pietums pačiuose Parlamento 
rūmuose. Pietaujant paliesta ei
lė problemų ir galimybių Lietu
vos laisvinimo byloje. Pįetūs 
praėjo jaukioje nuoširdžioje 
nuotaikoje (žinoma iš inž. A. 
Venskaus duosnios kišenės).

Patirta, kad ateinančių mėne
sių bėgyje viena iš Europos Par
lamento sesijų bus skirta žmo
gaus teisių klausimais. Jos me
tu pramatoma iškelti ir Pabal
tijo kraštų dabartines proble
mas. Kr. D. S. B-T’io

MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

i įtarki S tas tikai t u 
FD. LE.

M SlA IK I >11/21 At SI A UAHXlJIMO ISIAH

605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 — 1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS m SŪNUS
JiARQUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650

TeL: 652-5245
RLŲ KUPLI (M Ų LAIDOJIMU kEK MENINI

Patarėjai u laidojimo direktoriai:

•rsAi^ VAML n GLUMĄ SŪRINI

Aikštes autemabilKams pastatyti

-—™————-4*" ------ ------ -- --

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

Try.il/tonight


Ant Birutės kalno

Saugokimės

nu

VISIEMS LIETUVIAMS

Advokatų Įstaiga

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS IŽDO GLOBĖJOS

CHICAGO, ILLINOIS

MIESTAS VALST

Siuntėjo Pavardė, Vardas

VERBŲ SEKMADIENIO 
GIESMIŲ VAKARAS

5247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Change IM oil md J 
tlten every 3,000 te 
6,000 mH m to avoid 
wasting gasolb*.

Don’t be t Bom loeert

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.

Todėl šių Velykų švenčių proga Nau
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga 
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams 
ir kitiems.

kaip velykinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose 
vietose

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai-, gimini^- 
iškvietimai,.pildomi pilietybės ^pra- 

šymai ir kitokie. bįąpkąiį.; ;

M. ŠIMKUS / 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių 
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu, ryšininku vi
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.
PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

“LIUCIJA”

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY >

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
a IEMA1S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IgSIMOKUIMAll. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

i 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves-- 
tavimas.

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti’teisininko Prano ŠULO 
oaruošta ir tesėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBDIO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkya 

Tel. 585-6624

LINKIMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems iHūsų klientams 

ir draugams

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Za polis. Agent 
32081A W. 95th St

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654 

f jr* Art Md Car affiy

$40, pusei metų
VARDAS, PAVARDĖ ______V č

NR. IR GATVE____________

CHERRY MEAT PACKERS, Inc.
4750 So. California Ave., Chicago, IL 60632 

Tel. 927-1200

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausi* 

Chicagos lietuviu istoriją 
(1869 —1959 metai). 

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

Persiuntimas — $L

Sl.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė.- 
Tel. 927-3559

j ‘ 1 D Ė‘M E S I O. L' 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkany^ 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava., 

; Chicago, III.
Tek 523-8775 arba 523-91S1

ULAL ESTATE FOR 4 AL E 
feoMi, — FardavtmtH

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

VISŲ KOŠIŲ DRAUDIMO AGENTO1X

J, BACEVIČIUS — BEIiL REALT 
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. - 778-2231

njes turtą, bet kai prv 
gale kun. Jonas Sian- 

pasitraukė is klebono 
ai pal'ko parapiją sko- 

ple'istus parapijos 
kilnojamą inventorių, 
kautų būstinę jis pa- 

sandėliu.
naujam klebonui, 
ėmė organizuoii pa- 
i gruodžio mėn. bu- 

didelis ban
kelius 
skolų 

a kur

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

MAMŲ PIRKIMAS ♦PARDAVIMAS ♦ VALDYMAS 
> NOTARIATAS ♦ VERTIMAL

Siuntiniai į Liętupi ? 
ir kitus kraštus į   į 

P. N EDAS, 4059 Archer Areno* T . ■ • > > • « .......- < • *- ' • ♦ - ’ , . ? A t y i

Chicago, ill. WO2. TtlJTA Wtt

ciais.
Balandžio • mėn. 28 d. 5 vai. 

vak. Tautiniuose Namuose ren
giamas a. a. (Ir. Vytauto Balčiū
no pagerbimas — minėjimas su 
akademine ‘dalimi. Registruotis 
Ciceroie pas Antaną Dumčių, 
tel. 863-6492 arba Apolinarą 
Skopą tel. 863-5135.

S. Paulauskas

ADVOKATŲ DBAUGDA 1 I

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: |

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet ? 
kšta dienia is pagal susitariau I 

^06 S. Kadžio Ave. f
Chicago, IR. 60629 . į
Tel: 778-8000 Į

Kai a. a. prel. Ig.. Albavičius, 
vienas iš ALTo steigėjų, išėjo iš 
klebeno pareigų, tai paliko ban
ke parapijos keliasdešimt tūks
tančiu doleriu ir labai tvarkinga

GOVERMENT JOBS. $16.559- 
^50,553/year.
Now Hiring. Your Area.
Call 1-805-687-6000 Ext. R-9617

pažangėjant, daro 
nedorėliai, kartais 
riet milijonus do- 

mums, eiliniams 
ir ei-

— NAUJIENOMS reikalingas 
raidžių rinkėjas mokantis dirbti 
Mergenthaler mašina. Jauną 
rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos. 
Wreiptis darbo valandomis.

— Liet. Bendruomenės (R) 
Brighten Park Apylinkes meti
nis susi rinkimas 
1981 m. balandžio 
dienų) 2 vai. po 
Kojak svetainėje, 
man, Chicago, Ill. 
jaučiantieji 

180 atsilankymo, 
su-1 draugiškas 

avutės.
Kviečia Apylinkės valdyba

— Kasa, lietuvių federalinė 
kredito unija, už IRA terminuo
tus indėlius moka 11%. Atida
rius ar padidinus savo sąskaitą 
iki š.m. balandžio 15 d., indėli 
galite nurašyti nuo 1983 metų 
pajamų. Kasa

Gyvenimui 
programą ir 
nusinešdami, 
lerių. Tačiau 
.piliečiams, reikia saugotis 
linių vagių ir plėšikų. Neįsileis- 
t i nepažįstamų į butą, gatvėje 
liti atsargiai ir nesustoti, kai už- 
kalbina nepažįstamas.

Net tokioi; ramioj Cicere apy
linkėje vienam 7 vai. vak. ei
nant prie 49 avė. per 14 gatvę, 
nepažįstamas paprašė pasikalbė
ki. o kai mūsų tautietis sustojo, 
gavo smūgi i galva ir kai irėmė 
Į šoną peilį, turėjo atiduoti vi
sus pinigus.

Kita 9 vai. vak. grižus i na- 
mus ir pasiparkinus automobili 
garaže, einant Į butą, iš pasalų 
:gavo smūgį į galvą ir su tuščiom 
kišenėm atsigavo tik po kelių 
valandų.

. Nuo pereitų metų rudens čia 
ėmė veikti vagių trijulė. Vienas 
jipie 25 metų amžiaus, apie 170 
sv. svorio, ir apie 170 cm ūgio, 
tamsus — meksikietis ar porto- 
Tikietis, paskambina skambuti 
m parodo dujų kompanijos, su 
savo fotografija, I. D. kortelę ir 
sako, kad pas jus yra peraidelė

šių žodžių skaitytojai maloniai kviečiami š. m. ba 
landžio 15 d., 4:00 vai. p. p. atvykti j Lietuvių Tautiniu: 
namus, esančius 6422 So. Kedzie Avė., Chięagoje ir da 
lyvauti Jono Talandžio rinkiminėj akcijoje. Jis kandi 
datuoja Metropolitan Sanitarinio komisijonieriaus pa 
reigoms.

Savo laiku lietuvis ilgus metus valdė šį distriktą, svar 
bu, kad dabar ir vėl toms pareigoms būtų išrinktas lie
tuvis Jonas Talandis. Bus užkandžiai ir kokteiliai. Įėji
mas — auka.

Su Verbomis ateina Tėviškės 
parapijos Choro kvietimas į jo 
rengiamą Giesmių Vakarą, o tąi 
Jau virš 30 metų iš eilės. Tam 
Chorui vadovavo Martynas La^ 
cytis, 20 metų Jurgis LampsaVs, 
o dabar mvz Arūnas Kaminskas. 
šį kartą GIESMIŲ VAKARAS 
įvyks ateinanti sekmadienį, ba
landžio 15 dieną, 3 valandą Tė
viškės Lietuviu ev. liut. para., 
pijos bažnyčioje, 6641 South 
Troy Street, Chicagoje.

Mišrus chons išpildys visą 
eilę kūrinių. Sdo ir duetais įsi
jungs Eglė B.ikštelytė} Aldona 
Buntinaitė, Albertas Paulikaitis 
Viktoras Mieliilisr jr., Leonas

— Per paskutinius 51 metus 
tiktai viena demokratinė vyriau
sybė baigė savo terminus, 
kariai buvo priversti juos 
versti.

ragių ir plėšikzt dujų sąskaita ir jis rori patikrin- ■ 
! ti ar kur vamzdžiai nepraleidžia 
j dujų. Kai atidarai duris ir ne-į 
pažįstamas įkelia koją į vidų,! 
tai sako, kad su manim čia vra t ~ i ir viršininkas ir pasirodo iš užu’ 
kampio maždaug 20C svarų, apie^ 
35 metų “inspektorius”, taip pat j 
tamsus. Jeigu yra keli asmenys » 
namuose, tuojau liepia vienam ‘ 
eiti į rūsį, kitam stebėti prie pe- į 

čiaus liepsnos spalvą, o jų vie-, 
nas metasi i miegamus po spin-Į 
telių stalčius. Tuo metu priva-j 
žiuoja senas, pilkas, be numerių 

j <unkmežimis ir iš jo išlipa pie
tietis, maždaug 6 pėdų, apie 
s v.. reikale greičiau padėti 
nešti pavogtus daiktus. Jeigu 
namuose nėra vyru, o tik mote- 
rys. Jie vartoja ir smurtą.

Kartais ši trijulė nori uap- 
žiūrėii” namą, kaip kontrakto- 
riai ir derasi dėl darbų kainos. 
Yra buvę atsitikimų, kad nepa
sisekus pirmą kartą ką pavogti, 
jie sugrįžta kitą dieną.
Iš R. L. Bendruomenės veiklos

vi>ą panų 
eitų metų 
kevičius 
’)arcigų t; 
lose ir laba i 
pastatus ii 
Lietuvių < 
vertė bin

Atvyku 
parapijieč ai 
gaFbą. Pem; 
vo suorganizuota 
ras, kurs davė parapijai 
tūkstančius dolerių, bet 
ir išlaidų šiuo metu y 
kas daugiau, negu pajamų, ta
čiau parapija liko lietuvių ran
kose. R. L. Bendruomenės apy
linkės valdybos iniciatyva pa- 
rapVos naudai, balandžio mėn. 
S d. buvo suruošti pietūs <r lo
terija ir į parapijos kasą įolaii- 
kė 1165 dol. gryno pelno. Dirbo 
visa R. L. Bendruomenės apy
linkės valdyba su prijaučian-

šaukiamas 
15 d. (sekma- 
pietų, Anelės 
4500 S. Tal- 
Nariai ir pri- 

maloniai kviečiami 
Po susirinkimo 

pasikalbėjimas prie

Gružas, Bronė Variakojienė, p 
fleita muz. Asta Šepetytė...

Po koncerto bendras stalas, 
kurį dengs Moterų draugija, pa-Į 
rapijos salėje.

Laisva auka muzikos reika 
lams.

Visi nuoširdžiai kviečiami pa7 
laikyti šį tiadicinį Giesmių Va 
karą. A. T.

Advokate
GINTARAS P- ČEPĖNAS: 

r * - : < Ji
Darbo valandos: Kasdien:

& vai ryto iki 6 vaL vakaro.
Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai. d;

Ii pagal susitarimu.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicane, m. 6062*
’....J-

— Howard R. Huphes paliki
mo byla bus sprendžiama Colo
rado valstijoj, Denver' mieste 
Pirmininkaus federalinis teisė
jas Wa;d’e McCree.

7 ARVYDAS KiELA
6557 S. Tęlmcm Avenue

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


