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VLIKO AKCIJA ANTANUI 
TERLECKUI PADĖTI

VLIKo pradėta akcija padėti nė 
“sąžinės kaliniui” Antanui Tęr- Į 
leckui jau neša vaisių. Terleckui 
skirtas T 983 mi gruodžio mėn. 
pasirodęs ypatingas Eltos biule-- 
tenio numeris, buvo dažnai ci
tuojamas Congressional Record 
leidinyje, kuriame buvo per
spausdintas ir to numerio veda
masis. j

Kongreso atstovė Nancy L. 
Johnson (R., Conn.) kovo 11 d. 
pasiuntė laišką Konstantinui 
Černenkai, kuriame ji reiškia 
savo susirūpinimą A. Terlecko 
“sparčiai blogėjančia sveikata... 
izoliuotoje ir atšiaurioje aplin
koje”. .Ji primena čerriehkąi, 
kad SSRS pareiškė. norinti pa
gerinti santykius.su. JAV-emis: 
“Terlecko paleidimas būtų Jei-, 
giamas. žingsnis” ta linkme. At
stovė Johnson priduria, kad Ter
lecko “vienintelis nusikaltimas 
buvęs nacionalistinių jausmų iš
reiškimas”.

Vasario 28 d. Nancy L. John-i 
soh/<pasiuntė laišką, ir Terleckui' 
šiuo.adresu: 68641 d-Magūdans- 
kaya ofcl., Omsūkchan&y Yaiou. 
pos. rridus'friainy, ui. Sportivna
ya 5-kv: rašo Xū-’
prantanti jĄi - <gęrl$(^0^giadėrieš 

.a jį, 
grėso

SUKILUSIEJI KOVOTOJAI PASKELBĖ 
ERITRĖJOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

tuo klausimu buvusi pa- 
reikšta Sovietams įvairiomis 
progomis. Tačiau, anot jo, “So
vietai atmeta mūsų teisę pa
reikšti savo nuomonę apie poli- ! 
tinių kalinių kalinimą, nes jie 
juos laiko kriminaliniais nusi-, 
kalteliais”. Tai labai apriboja ■ 
JAV-ių galimybes paveikti So-Į 
vietų elgesį su kaliniais ir “mes ■ 
negalime būti optimistais ir Ii- * 
kėtis, kad mes galėsime tiesio-1 
giai ipagerinti Terlecko padėti”.

5-r. (Elta)

; BRAZILAI NORI RINKTI 
PREZIDENTĄ

SAO PAULO, Brazilija. — 
Kariuomenės vadovybė įparei
gojo prezidentą Figueiredo pra
vesti demokratinius rinkimus ir 
perduoti vyriausybę civilinei 
valdžiai.

Bet iki šio meto buvusios vy
ria usyės neparuoošė rinkiminio 
sąrašo^ nesurašė balsuoti turiu- • 
ęių teisę žmonių. Sunku sura-- 
syti Amazonės baseine gyve- 
nmnėiiis žmonės. Jie nemoka ra-

» 1

kad

tojai

saver-pareigas jis baig 
kraštmįgyvėfi 

į^STii&d'Variu g;
^žvm ttfi-graptsci au

būtu
rimtumą<< ir
kati' draudę su kitais-Jl 
nariais-jt Kreipėsi; laiškią ąęĮyie- 
tinę’ ambasadą Tr aToTEą tik 'gali 

’ atkreipti, dėmesy į jo padėki
. Senatorius (Jraries H. Percy 
kovo ^d. pranešė /Eltajį . jo^ ?jis * 1 
kreipėsi ' i ambasadorių Dbbry-11 
nih^į. kad -Terledkas būtų: pdlčĮs- 
tas.'pąrfįtšiai i VLIKo ihiciatyyą 
reagavo sena toriai.. Bill Bradley 
(Ę).,N;J4, Chrįstopher J. iDodd 
(IT., Conn.) ir kt. Congressional 
Record leidinyje kovo 2 d; rš- 
spausdintame pareikime sena
torius Proxmir£‘ pagyrė Euro
pos Parlamentą už jo rezoliuci
ją5 apie .“lietuvių <persekiojirhą” 
ir. paragino JAV-es ratifikuoti 
Genocido konvenciją; tuo būdu 
būsiąs išreikštas solidarumas su, 
Lietuvos laisvo apsisprendimo 
reikahi ir Terlecko bei į jį pana
šių asmenų didvyriškumas ne
nueisiąs veltui. Kongresmanas 
Dante B'. Fascell išsamiai apra
šė Terlecką vasario 21 d. Con
gressional Record skiltyse.

Senatorius Ernėst F. Holl'jngs 
(D., Š. -Carolina) kovo 6 d. pa
informavo Eltą apie JA-V-ių 
Valstybės departamento atsaky
mą į jo kreipimąsi Terlecko rei
kalu. Asst. Secretary VV. Tap- 
ley Bennet, Jr., rašo, jog Vals; 
tybės departamentais ? yrą “susi-A Balandžio 21: Fidelis Sig.. 
rūpinęs 
ją atidžiai seka. JAV-ių nuomo- Tverimantas.

baigt
. DaSjbrtiiSi£ paną
pienla/da^ū^ą^^fci socialistai. 

į (temqfeiatai.į Jiems nepatinka,; 
kad prezidentas atidžioj a šį į 
Liausimą iki. 1988 metų. Keli] 
kalbėtojai pasisakė^ kad prezi-l 
Tentas galėtų pasitraukti 1986 r 
metais. Kai bus renkamas nau
jas parlamentas, tai gyventojai 

■ galės išsirinkti . ir krašto - prezi- 
. denta.

ETIOPIJOS DIKTATORIUS SIUNČIA GINKLUOTAS 
PAJĖGAS I ŠIAURĖS PROVINCIJĄ

'..gijas žemių savininkams ir 
pajėgė valdyti visą Eritrėją. 
Bet Mussoliniui pradėjus veržtis 
Į Abs. nijos plotus. Eritrėjos gy- 
v^ntopii ryžosi atgauti nepri
klausomybę, tačiau jiems F-£- 
pavvko.

Kilus neramumams Etiopijoj, 
Erilrėjos^yventojai ir vėl pa*kė- 
'ė savo galvą. Jie pasipriešino 
diktatoriaus Mariam valdžiai. 
Miru> imp. Selassie, jie pasiskel- 
bė m priklausomais ir nutraukė 
rvsius su Aldis Ababa, pradėjo 
nepriklausomai tvarkyti visą 
Eritrėją. Bei Etiopija: atėjo pa
galbon kubiečiai. Sovietų val
džia iškėlė tankus Raudonosios 
jūros pakraštyje, o atvežti ku
biečiai tais tankais naikino Eri
trėjos nepriklausomybę. Kova 
buvo labai sunki, nes tankai ne
galėjo siaurais keliais lipti į kal
nus. Be to, Eritrėjos ūkininkas 
nustatę gerą momentą, akmens 
laužu užversdavo kubiečius ir 
rusų tankus. Tiktai po 3 metų 
kruvinos kovos kubiečiams pa
vyko pasiekti Eritrėjos kalnų 
viršūnes ir užimti visą krašią.

Praeitais metais ki&ieciai ir 
vėl buvo išvežti iš Eritrėjos.-Jie 
grįžo ne į Kubą, bet į Angolą; 
Dabar vedamos derybos jiar^ž- 
ti juos į Kubą. Į Eritrėją jie ne
vyks, nes daugeles jų žuvo toje 
kalnų provincijoje.

Aiškėja, kad dalis jaunesnių
i bet kuri žmogų, kurL atkiša į Etiopijos karininkų perėjo į ErK 
' giriklą į kari ir -nebeklauso jo ’ Irėją ir padela vielos gyvento 

į.sa'kvmo. Prieš karius ir polici-i jams vesti kovą prieš dikiato- 
ninkus sieliai vartoja pe liūs. ■ rių Mariam.
Kol bus žudomi indai, sieliai ne-1 ---------------------
gaus autonomijos, tvirtina Indi-j Jugoslavijos karo laivas 

; ra Gandhi. ! apšaudė Italijos žvejų laivą.

t NAIROBI, Kenija. — Etiopi- 
Į jos diktatorius Mengistu Haile 
’■ Mariam važinėja po įvairias Af-i

; rikiecius prisiriėli prie
• jamos vieningos Afrikos 
gos, tuo tarpu pa.

■ viena provincija L.
■ organizuotai
i klausoma.

anuo- 
ąjun- 

os Etiopijos 
ija balandžio 16 d. 
pasiskelbė nerri- 1

Mariam paskt
mis grįžo į Etiopiją ir pradėjo 
organizuoti karo jėgas, kurias. 
planuoja siųsti į Eritrėją. Rasi- 
rodo, kad geraiOrganizuoti E: i-j 
trejos partizanai užėmė Senale j 
garnizoną, paėmė nelaisvėn 50 
Etiopijos karių, o kovose nužu
dė 60. Dalis karių pajėgė pa
sprukti iš kareivinių 
priešinimo nepajėgė

bet pasi-
suorgan-1

.ęeįura,j Svarbu
• bet dar svarbiau yra kelias ku- 
, ris eina iš Addis Ababa į A>ms- 
| rą. Eritrėjos kariai perkirto šį

• plentą ir neleis Eritrėjos karių

Eri i rėjoft * gyventojai: jau 23 
įmetus veda kova kūsvei k nepr'.- 

•• i klausomyoęi. Baręs EUc-pijcs ‘ 
karalių karalius, imperatorius i 
Haile Selašsie"ilgus, metus vedė1 
kovą prieš Eritn 
jus. Jam pavyko 
Eritrėją. Jis davė

užimti vis 
uleles priv

1 AMIN GEMAJELIS KETVIRTADIENI lkrac'“ kar'ai r,,cšiasi įaivwž!
.1 BUVO NUVYKĘS Į DAMASKĄ
i LIBANO KARIAI, DĖVĖDAMI BALTUS PLIENINIUS ŠALMUS, 

UŽĖMĖ VIENĄ ŽALIOSIOS LINIJOS RUOŽĄ
— Penktadienį adkso uncija ‘ ___T •, ~ • - »• • T •< , , • , •,1 BEIRUTAS- Libanas.— Pries-siauros Libaną arba kurą kitą' .

10 dienų Libano politikai, pre^ dalį, tai nebus jokio susitarimo, i skristi j Beirutą (ketvirtadienį, 
' zidento Amin Gemajelio vado- Prez. Assdas .padarė jiokalbių 

vaujami. pasirašė taikos paliau- pertrauką, alkvietė kariuome- 
bas Beirute, bet jokiu būdu ne- nes vadus ir su jais aptarė Li- 
galėjo susitarti, kaip išeiti į Bei- bano vienybės klausimą. Asadas 
ruto .gatves. Vos pasirodydavo pranešė, kad teks atstatyti tokį 

"žmogus gatvėje, prasidėdavo Libaną, kuris buvo prieš pasku- 
šaudymas iš ;

1 vieną dieną abiejose pusėse žu- 
d i j>- oi ta-j • s zl davo nuo 10 iki 30 žmonių. Už- -Balandzio 21: Didysis šešta- . . , ... , ,• • >... . , mustuju skaičius kasdien siek-diems. Anzelmas. Skalve, Kn- , ./. , ..

■ u.-- davo da dėsniuos,vis, L gintas, Meteia. , ... ...skaiems būdavo nuo
Balandžio 22: Velykos. Lakš- Jokie pasitarimai ar 

(uolė, žvaigždonė,. Eikė, Naglis, mai nepadėdavo. 
Jundė, Viligailis.

Balandžio 23: Jurgis, Rodvilė, 
Nadris. Paifkštė. Juragis, Taut- 
gailė.

kainavo -$382.

KALENDORfiLIS
abieju pusių. Kiek-i tinį karą.

Antrom

o sužeistų 
.30 iki 50. 
išs.aiškini-

| Galų gale prez. Amin Gema
jelis ryžosi kreiptis j Sirijos 
prezidentą Asadą, kad padėtų 
įvesti paliaubas visame Libane. 
Prezidento lėktuvas pakilo iš 
pajūrio ruožo ir nuskrido tiesiai 

Terlecko "nŠadėtlifli' ū Grožvyda. Kontrimas, Barteina, į Damaską. Ten jis buvo garbin
gai priimtas 21 artilerijos šūviu.

Prezidentas Hafez Asadas 
labai sumenkęs

Sirijos prezidentas labai nuo
širdžiai priėmė Libano - prezi' 
denta. Jiedu tuojau užsidarė 
prezidentūroj ir pradėjo pasita- 

i rimus. Prezidentas Asadas la-

.UJĮENŲ” SKAITYTOJAMS,
BENDRADARBIAMS, į mki? Libane. Jis pasiūlė pir-

BIZNIERIAMS IR RĖMĖJAMS miausia aptarti sujungti visą Li
baną, kaip jis buvo -prieš 10 na|- 

“NanjionijM Administracija, tų. Jeigu bus bandoma atkirti

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ

m ui j Libaną, jeigu Ii 
negarantuos
Nei rusai, nei Sirijos kariuome
nės vadovybė nebuvo pasiruo
šusi karo veiksmams.

Gemajel turėjo par-

mečiai
taikos Izraeliui.

Antrame posėdyje Amin Ge- 
majel prašė įsakyti drūzam^ bei 
šijitams, kad jie pripažintų jį 
krašto prezidentu ir laikytųsi 
paliaubų nutarimų. Jeigu nebus 
sujungtas visas Libanas, tai iz
raelitai neišeis iš Libano. Jie turi 
sutraukę dideles jėgas ir gali 
mažiausiai lauktu momentu 
pradėti įsiveržimą. Prezidentas 
Asadas nutari ir šį reikalą ap
tarti su Sirijos kariuomenės 
vadais.

bet jis negrįžo. Manoma, kad jis 
išskrido į Kretos salą. Beirute 
paskutinėm dviem dienom žmo
nės pajuto paliaubas. 200 Liba
no karių, dėvėdami balius šal
mus, patruliavo vieną žaliosios 
linijos ruožą. Nebuvo paleista a 
į juos nė vieno šūvio.

SICHAI NORI PUNJABO 
AUTONOMIJOS

Ši prezidento kelionė buvo 
sėkmingiausi o ji

Paaiškėjo, kari ši kelionė bu
vo pati sėkiningiausioji. Niekad 
Amin Gemajelis neparsivežė to
kių ‘gerų pažadų, kokius jis par
sivežė šj kartą. Sirijos preziden
tas Asadas sutiko Amin Gema- 
jdį pripažinti Libano preziden 
tu irdavo pažadą neskaidyti Li
bano. jeigu Izraelio kariai pasi
trauks iš v sos Libano teri to
rijos.

Prezidentą Asadą ir Sirijos 
karius paveiki tvirtinimas, kad

NEW DELHI- Indija. — Ket-: 
virtadienį Punjabo provincijoje 
buvo nužudytas vienas indas, o 
Harijana provincijoj nužudyta: i 
policijos karininkas r pspras’as^ 
policininkas.

Punjabo sostinėje, Landige-' 
rin mieste ketvirlad enį buvo 

• 4 *suruošta didelė demonstracija, 
kuri reikalavo Punjabo auteįno- 
mijos. Iki šio meto siohai reika
lavo Punjabo nepriklausomybės, 
bet kai premjerė Ir d ra Gandhi 
pareiškė, kad ji neleis nei viena 
žemės pėdai atsiskirti nuo Indi
jos, tai sieliai pakeitė reikalavi
mą į autonomiją. . Į

Demonstracijos metu pasi
maišė vienas indas, šeši demons
tracijos sargai indą vietoje nu
žudė. j

Indira Gandhi ,pasiuntė kelis 
kariuomenės batalionus į Pun- 
j&bą. Kariai turi teisę šauti - j

Prez. Boa is su žmona Velykas švenčia Kalifor- 
►avo ūkyje. Tuojau po Velykų 
išskris į Havajų salas.

t

santykius.su
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Patarimai senjorams, kaip apsisaugoti 
nuo apgaviku ir kriminalistų

Bal. 10 d. Chicagos m. centre 
Cock I11-. valstijos proku
roro (įstaigos vadovo) R. M. Da- 
ley suorganizuotoje konferenci
joje buvo 15 pranešėjų, kurie 
nurodinėjo, kaip reikta kovoti 
su apgavikais ir kriminalistais, 
ypač vyr. arnž. žmonėms bendri 
patarimai. Nesinešicti su savim 
daug pinigų; Soc. See. čekius ar 
kitokias vertybes persiųsk tiesiog 
bankui, mokėk sąskaitas tik če
kiais; atsimink, kad asmeniškai 
padaryti pažadai gali būti įsiaty-1 
mu Įvykdyti. Jei tiki. kad 
apgautas, skambink Cook ar 
to apskrities county State 
tornėy ofisui 443-4600.

Seni or ai saugokitės nuo 
apgavysčių

ai.

6. Nesiskubink sutartį pasi- l 
rašyti, be pakankamo apsvars-1 
tymo. Rezervuok keletą dienų į 
apsigalvojimui ir pasikalbėk su 
šeima bei draugais;

7. Turėk savųjų pinigų. Patik
rink šalimai esamu prekių kai
nas, kad repermekėtum. Gėrni 
žinok kompanijos antrašą, su 
kuria nori padaryti biznį — rei
kalą:*- . i

9. Nemokėk tuoj pat pinigų, 
bei lauk iki galutinai darbas bus 
atliktas ar prekės bus pristaty-1 
tos:

10. Jei abejoji, nedaryk su
tarties. Pr. Fabius

GYDYTOJAI, ADVOKATAI 
GINČIJASI DĖL “MALPRAC

TICE” KRIZĖS
a šio puslapio skaitytojus.čia* skelbiame 10 panirimų.. 

kuriups verta žinoti. Į
1. Perskaityk ir isitikink. kad ■ 

supratai viską, prieš susitarimą Į 
pasirašant;

2. Niekad neduok salesmanui 
pinigų, be patikrinimo jo kre
dencialų. Bendrai, nepasirašyk 
kontr.ikU ir neduok pinigų, vad. 
namam “door-to-door" sale-ma- 
nui.

davu diske klubuose, pradėda
vo jausti mužikp* trukšmmgus 
garsus ausyse. Vėliau pas juos 

į tas ūžesys gali pakenkti klau- 
i sai. Nothingamo universitetas 
1 nustatė, kad jaunuoliai nuo 17 

25 metų amž. 50% nusiskundė 
ūžimais ausyse. Gydytojai tvir
tina, šie simptomai galį išnykti.

i jei savo laiku pereinama prie 
daugiau tykios muzikos klausi
mo. D. S., M D

e Suvalgyti kasdien du šaukš
telius česnako, yra naudinga. 
Iowa universiteto dviejų tyrinė
tojų studija sako, kad kai ku
rios vyresnių žmonių naudoja
mos priemonės gali būti efekty
vios sveikatai palaikyti. Profe
soriai — dr. Toni Tripp ir dr. 
Miriam Martin sako, jog .studijos 
parodė, kad valgant cibulius ir 
česnakus efektyviai veikia į aukš 
to kraujo spaudimą.

s Studija parode, kad dieta 
yra ginklas prieš vėžį. John; 
Hopkins universiteto Medicinos 
mokyklos dr. Paul Talalay pasa
kė, kad tinkamas maitinimasis 
gali apsaugoti žmoanes nuo kai 

■ kuries vėžio rūšies žmogus kū
ne. Valgydami kasdien 3 ar dau
giau vaisių bei daržovių patie- 

[ kalus, turėjo 50% mažiau gali- 
{ mybių susirgti vėžio liga, — pa- 
į sakė Regino Ziegler, iš Nat. Vė-

• Chicago* m. tarybos komi
tetas reikalauja būtino nuteisi
mo kalėjimu kiekvieną, kuris 
skriaudžią vyr. amž. žmogų. 
Policijos’ komitetas, vadovauja 
mas aid M. Sheahan dauguma 
balsų reikalauja 9C dienų kalėji
mo bausmės už seno asmens už
puolimą. Madelyn M. O’Neill, 
iš Policijos dep-to seniorų ta
rybos direktorė paliudijo, kad 
daugelis vyr. amž. žmonių yra 
taip sukrėsti dėl jų užpuolimo, 
kad jie jaučiasi savo namuose 
kaliniais. Aid. Sheahan, buvęs 
policijos karininkas sako, kad 
apklausinėj us 70 nukentėjus], 
jie visi tvirtino, kad labai skau
džiai pergyvena baimę, kad gali 
būti bet kur užpulti. Pr. Fab,

• Dominikas Jaugeiis, 87 m. 
amė., gyvenąs 72 St. ir Rock
well, buvo dingęs nuo pr. pir
madienio. Jis buvo automobiliu 
išvykęs nusipirkti savo aut. 
“muflerį”. Šeima pranešė, kad 
Jaugelį surado Penį, Ind., sunk
vežimio vairuotojas. - Jis buvo 
rastas sėdįs savo automobily ne
toli 
Jau
gęs ir nepąjėgė paaiškinti, ko
dėl 
kęs.

šiaurinės Indianos miesto, 
kelias dienas buvo neval-

iš Chicagos į Indianą nuvy-

@ U. S. Focd and Drug admi
nistracija įspėjo, kad vaistai, pri-

laikyk jį į savo rekorduose:
4. Visada paprašyk raštu ap

skaičiavimo ir garantijų;

tikintum kainą esant tikrą ir at
kreipk dėmesį į kitų nuomonę 
ir apskaičfevima;

pTcįcšionulai ginei jusi, o 
pensininkui nukenčia

Dr. R. C. Hamilton. Ill. vals
tijos medicinos d-jos pirm., pa 
sakė, kad 127G pabranginta nuo 
1976 m. vadinama “malpractice' 
ųpdraudos premijos.

Thomas F. Londrigan, ii! 
Trial Advokatų d-jos pirm., tei
gė kad gauti G už investuotas 
premijas, viršija išmokas joer 
paskutinius r.štu.inerii’s riiStus 
Pvz., praeitą mėtą apdramia iš
mokėjo 212 p’niginiū ■'ieškinių, 
iš viso S23 milijonus, tuo pačiu 
metu uždirbo 836 milijonus L 
investuotų pajamų. Iš viso akty
vai siekia 8370 mil.

Di. Hamilton pasakė, kad pa- • turi vietos aiškinti šį ar bet ku- , 
didėjusio< premijos ir rezervai 
yra reikalingi. ka<£angi padidė- ’ 
:o “malprakticc” ieškiniai.

Medicinos draugija parems to-'
kius Įstatymus, kurie

— padės gydytojams patiek-' 
ti kontra ieškinius prieš pacien- i 
tu4ieškinius; ! . !

ik apie juos in- 
Francois Petitas1

SVARBUS PI.ANEŠ1MAS

P. S. Toki pranešimai išsiųsti 1 
Departament of Healt Human-j 
Service, Health Care Fihansingi 
Adminisiratioan, Chicago Regi
onal of ice, 175 W. Jackson Blvd, 
Chicago, Ill. 60604.

j žio Instituto. Be to, naudingi ’ imami dėl diabeto, juos nuri- 
! vitaminai A ir C. karotinas, ri-- jaut, turi turėti lipinuką, įspė- 

boflaminas, triaminas, fįberis.
D. Sg MD limybę.

jantį apie mirties pavojaus ga-

— sumažins advokatams iš. 
mokėjimus, kuriuos jie gauna, 
t. y. lr nuo ieškinio sumos:

— sumažinti priteistą sumą, 
gautą iš kitų apdraudų bendro
vių ir sumažinit vadinamas 
“lum-sum" išmokas.

Fr. Tercija
* * 3?

SUMAŽINO PENSIJĄ BE 
RIMTOS PRIEŽASTIES

a. 
II-!

ALGIRDAS IR ALDONA BRAZIAI
Justice, III.

; Ponia C. M. McEwen, iš Jack-
| son. Miss., bal. 4 d. “National 
į News paper Labor" išspausdi- 
| no aktualų rašinį apie pensijos 
S sumažinimą, kurio ištrauką pa-; 
f tiekiame mūsų skaitytojams.
f “Mano vyras dirbęs geležinke- 
I iių žinyboj ilgiau kaip 40 metų. 
į kad gautume ateity abudu pen- 
t sijas. Aš pati dirbau 10 metų ir 
! tikėjau, kad išeisiu į poilsį 62*

. metų. Aš tikėjau, kad tada aš 
p galėsiu padėti savo vyrui, nes 
j jis buvo paliestas vad. alzheime. 
5 ro ligos prieš penkeris metus, 
į Man esant 62 m. amž. aš turė- 
j jau gauti iš geležinkelių žiny.j 
J bos-poilsio apmckčji.mo per mė- 

nesi $20. plus $179 iš Soc. See. ir 
4 $107 pens;ją iš valstijos. Aš no- 
J riu paklausti, ar galėtu kuris 

nors kongresmanas pragyventi* 
iš tokios sumos per mėnesį?

X Prie tokio paklausimo redak-į 
cija pridė o tekią įsidėmėtiną 

^pastabą- “Labor" laikraštis nc-

Pradedant 1984 m. bal. 2 
Blue Gross and Blue Shield 

i linais valstijoje (ždioma, kaip 
: Healt Care Service Corporation) 
taps nauja Medicare Part B tvar
kytoja Iliino' 
čkmt vadim 
Corporation.

Tai reiškia, kad pradedant šia ' 
data vis:-is Medicare Part B rei-f 
kalais reiks kreiptis į Blue Cross 
and Blue Shield of Illinois Me-! 
dicare Claim, P. O. Box 4422. 
Manon, Illinois 62959.

• Galima vartoti ir senosios rei ; 
kai avimu anketos.

Jei jūs pageidaujate kalbė
ti su kuo ners asmen-škai, Blue 
Cross ąnd Blue Shield turi va
dinamą “Walk-in” ofice arčiau 
— 233 North Michigan Ave.. 
Concourse Level, Chicago. Ill. 
60601. Darbo vai : 8:45 v. r.iki 
4:45 v. p. p., pirm.—penkt.

Tačiau, vadinamas “Toll-Free” 
’elefono tarnyba suteiks jums 
teisingą, mandagų patarnavimą, 
atsakvs i jūsų Medicare klausi-

JŪS KLAUSIATE.
WŠ ATSAKOME

mus.

EDS-Federal
KL. Malonėkite paaiškinti, 

kaip galima sužinoti ar asmuo 
turi diabetą Vladas M-kis

ATS. Ekspertų žiniomis, iš žmo 
gaus prištų nuospaudų galima
nustatyti, ar asmuo yra linkęs į į 
diabetą. Tokį sprendimą padarei 
amerikiečių medikai, kurie Penn| 
sylvanijos valstijoje atliko 100 j 
asmenų tyrinėjimą. Jų 50 a Į 
kentėjo nuc cukrinės Ir diabe
tas pasirodė kilpos pavidalo ant 
rodomųjų pirštų ir trikainpiniai 
— ant kojų padų, prie didžiojo 
piršto. Palinkimas į diabetą per
siduoda pagal įpėdinystę. Pirš-| 
tu nuospaudos gali būti svarbiu • 
įrodymu susirgimu diabetu.

Dalia Š.. MD
’

Trumpos žinios
$ Dr Margaretu Binccerton. Į 
Londone teigia, kad paskuti- I

niu laiku jaunimas vis dažniau . 
lanko klinikas, skųsdamiesi gal
vos ūžimu. Tokiais reiškiniais 
anksčiau nusiskųsdavo vyresnio 
amžiaus žmonės.

Jauni vyrukai ir mergaitės, 
kurie keletą vakarų savaitėje šok

i;-

Jeigu jūs turite bet kokių 
klausimų dėl šių pakeitimų ar 
reikalinga padėti patiekti pre
tenziją. sueikite į kontaktą su 
jūsų Soc. See. ofisu.

šį pranešimą prašoma laikyti 
savo rekorduose; Jūsų gydyto
jas. tirp pat Medicare priemo
nių pristatytojai, jr.u informuo
ti apie šiuos pakeitimus.

Spaudai paruošė Pranas Šulas

frnperVd bv The kn. GortMU Ccų N.Y., N.Y. Ą 1981. 80

Jūsp ptotėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

O kai žmonės taip ilgai ką nors vertina, 
jūs žinote, kad tai yra labai gera.

Chicagos Lietuvių Pensininkų i 
Sąjungos valdybą ‘

1948 m. kovo 21 d. Chicagos įstaigomis ir organizacijomis — 
Lietuviu Pensininkų narių meti-, Juozas Skeivys. įy
n is susirinkimas dviem metams 
naujai išrinko 10 narių valdybą. 
I naująją valdybą daugumoje 
buvo perrinkti senosios valdy
bos nariai ir tik vietoje atsisa
kiusių, papildomai buvo prirink-

į t i keli nauji.
Senosios valdybos pirm. Sta

sys Vanagūnas š. m. balandžio 
4 d., BALFo patalpose, Chicago- 
je sušaukė išrinktąją vaidybą 
pasiskirstyti pareigomis.- Pasi
skirstyta sekančiai: - - '

1. pirmininku vėl buvo išrink
tas darštusis senasis pirm. Stasys 
Vanagūnas;

2. vicepirmininke ir moterų 
vadove — Leonora Paketurienė;

3. antruoju vicepirm. ryšiams 
palaikyti su vietinėmis valdžios

4. sekretoriUš^33S^jonas Os
trauskas. ’ ; t :

5. kasininku — Juozas Blažys;
6. socialinių reikalų informaci

jai — Pranas Šulas;
7. spaudos informacijai— An

tanas Pleškys;
8-9 iškilų ir parengimų vado

vais — Vladas Bražionis ir Bru
no Erčius;

ir 10. meno ir kultūros vadove
— Bronė Variakojiene.

Taip pat buvo nutarta sureng
ti pavasarini pensininkams po
būvį su menine programa ir už
kandžiais. Laikas dar nenusta- 
tytas. Be to dar buvo tariamasi 
ir kitais pensininkus liečiančiais 
klausimais. A. PZ.

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE-•• EKCERT WHENHC't 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE, 
unexpected/
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, . Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

truotas Petraičio žkūrybos paro-Į 
katalogas.

DAILININKU 
SUSIRINKIMAS

Amerikcs Lietuvių Dailininkų

Dailininko Teofiliaus Petraičio paroda 
penkmečio sukakčiai paminėti .

Dailininko Teofiliaus Petrai
čio paroda atidaroma Čiurlionio 
Galerijoje, Ine., 4038 Archer 
Ave., Chicagoje, balandžio 2*' 
dieną, penktadienį, 7:00 vai. va
kare.

Bus išstatyta paskutinieji, dar. Sąjungos narių metinis susirin- 
nei’odyti darbai: f 
varelė ir 10 portretų bei aktų.
Akvarelės, atliktos Vakarij Vo
kietijoje tremties metais.

Paroda gausi įvairiais darbais, 
ir bus miela ją pamatyti bei kai 
ką ir įsigyti.

Našlė p. Viktorija Petraitie- 
nė, vykdydama savo vyro valią, 
juri komisijos atrinktus darbus 
(jų didesnę dalį) perleido Čiur
lionio Galerijos. Ine. Kūrinių 
Fondui, kuris lietuvių dailinin
kų tremtyje kūrybą saugos lais
vai ir nepriklausomai Lietuvai.

Parodos rengėjai maloniai kvie 
čia atsilankyti i šią ne eilinę dai
lės parodą.

šia proga išleistas gausiai ilitis

imas saukiamas gemzės 6 d., 
2 vai. popiet,' Čiurlionio Gateri-1 
joje, Ine., 4038 Archer Avė. Vi-1 
si sąjungos nariai maloniai kvie
čiami susirinkime dalyvauti. Yra 
daug naurų dalykų, kuriuos teks 

. apsvarstyti. Reikės ir naują val
dybą išsirinkti.

Kviečiami ir kiti dailininkai 
prisirašyti prie 28 metus vei
kiančios ALDS-gos. Valdyba]

— Iki gegužės 6-tos dienos — 
Chicagos Meno Institute vyks 80- 
oji iš eilės, Amerikos dailininkų 
kolektyvinė dailės paroda, eks
ponuota Norton Wing salėse, pir 
mas aukštas pietų pusėje.

Iš gautų 3,000 darbų, išstatyta 
liktai 100 darbu.

daryti vieną organizacinį vie- minučių. Kalbą buvd pasirašęs, 
netą ir bendromis jėgomis ko- bet Liks nuo la iko leipdavo ir 

{ voti prieš žiaurią Sovietų c.ku- gana palankių minčių apie Pa- 
paciją, siekiant savo gimtajam, baltiečių Veteranų lįygos Kana- 
kraštui laisvės. > , 1 doje dirbamą 'reikšmingą darbą-

Pab Liečiu Veteranų Lyga kovojant už pavergtų kraštų! 
Kanadoje į carierį įrašė šiuus laisvę. I.
žodžius: “We stand for the 1£> i
eration of Lithuania, Latvia and
Estonia, and for loyalty to
Canada”.

Po pagrindinio kalbėtojo G. 
Lamoūtagne sveikinimo ir .kai-į

j bos, kalbėjo buvęs .pernai šios 
j organizacijos konferencijoj paT 

PVL pirm. SI. Jokūbaitis Ka- grindinis kalbėtojas, Kanados 
nados kariškiams ir civilinės Kariško Strateginio Instituto 
valdžios atstovams papasakojo ' pirmininkas gen. G. <Bell, gen. 
apie Sovietų masines deportaei- Legge ir maj. E. Bishop. Majo- 
jas pabaltiečių į Sibirą 1941 me ras E. Bisho-]) buvo- apsirengęs

Sėkmingas Baltiečių Veteranų Ljgos 
atstovu suvažiavimas Toronte

TORONTO, Ontario, Canada. 
— Š.m. kovo 17d. Toronto Lie
tuvių Namuose įvyko reikšmin
gas organizacijos ‘‘Baltic Vete
rans’ League” suvažiavimas, 
kuriame gausiai dalyvavo kariš
kų estų, latvių ir lietuvių orga
nizacijų atstovai su vėliavomis, 
šis suvažiavimas buvo sėkmin
gas ir reikšmingas tuo, kad iki 
šio laiko nėra - dalyvavę tiek 
daug Kanados aukštų kariškių 
ir civilinės valdžios atstovu.

Suvažiavimą pradėjo “Baltic 
Veterans’ League in Canada” 
pirm. g.š. St. Jokūbaitis, papra
šydamas atsistoti ir pagerbti vė
liavų įnešimą, kurių buvo iš 
viso 11.

Po Kanados himno, invokaci- 
ją perskaitė kun. Pijus Šarp-

il-Stasys Jokūbaitis pasakė 
goką ir labai reikšmingą įžan
ginę kalbą, pareikšdamas, kad 
po Pirmojo Pasaulinio karo So
vietai 1920 metais pasirašė tai-j 
kos sutartį su Lietuva, Latvija 
ir Estija, kurias 1940 metais bir
želio 15 d. sulaužė ir okupavo 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Be to, 
savo kalboje pareiškė, kad So
vietams okupavus antrą kartą 
Pabaltijo valstybes, tų tautų 
partizanai kovojo prieš okupan
tą nuo 1945 iki 1953 metų, ne
tekdami 4% tautos žmonių. Ne
žiūrint didelio procento žuvusių 
partizanų, šios Pabaltijo tautos 
neprarado vilties vėl būti lais
vomis. Taip pat įžanginžje kal
boje Jokūbaitis pabrėžė, kad Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos kariš
kų organizacijų veteranai 1966 

metais sausio 15 d. nutarė su-

tais birželio 1-1 diena, ir kad tie kariška uniforma į ir pasirašęs 
vežimai buvo laisvojo, pasaulio sveikinimo kalbą-. Jis gana griež- 
pavadinti genocidu. ‘ < ■

Bendrai paėmus, Pabaltiečių;
j Veteranų Lygos pirm. St. Jdku-
. baičio Įžanginė kalba sudomino 

kanadiečius, kurie su dideliu 
dėmesiu klausėsi jo kalbos, ir

j salėje buvo teikia tyla,:kaip pa- 
] gerbiant mirusius.

Pirmininkas kalbėjo 10 minu- 
.čių ir per tą laiką padarė labai 
reikšmingą apžvalgą, pritaikytą 
Kanados kariškiams ir valdžios 
atstovams.

fai pasisakė prieš Sovietus, kaip 
didžiausius agresorius, išvardin
damas visus Sovietų pavergtus 
kraštus, kaip tai: Lietuvą, Lat
viją, Estiją, Čekiją, Slovakiją, 
Bulgariją, Vengriją, Rumuniją, 

’ Kubą ir Afganistaną. Majoras E. 
Į Bishop savo kalboje labai griež- 
! tai išsireiškė apie dabartinį 
niaurųjį pasaulio -diktatorių — 
Sovietų Rusiją. Jo kalba buvo 
kelis kartus pertraukta audrin
gais plojimais. ’

Baltic Veterans’ League inStasys Jokūbaitis, po įžangi
nės kalbos, pristatė publikai' Canada organizacija yra tapusi 
garbės svečius kanadiečius, or- kieta kumštimi prieš komunis- 
ganizacijų pirmininkus, ir pa- tinę Sovietų Rusiją ir į metines 
kvietė senatorių dr. S. Haidasz
tarti žodį. Be to, paprašė jo, kad .jant energingam St. Jokūbaičiui, 
supažindintų karinių organiza- suvažiuoja daug aukštų Kana

pei jų atstovus sū pagrindiniu su- dos .kariškių ir civilinės vai-

konferencijas, ypač vadovau-

® LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno tr moku* 
1554 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaerutą, VIna 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
I. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukom If t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo*, A. Rakštelė* Ir JL Vara 
Mrybc* >oveikalai*. 365 pu*L knyga kainuoja tik |3..

e DAINŲ 4VfiNTiS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir to 
ttnlą šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės a laimini m ai apie datų 
švente* bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoju 
tiems, gėrintis autorė* puikiu itiliuml Ir surinktais duomenims 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kamuoja 12.

ą V LENU O ŽMOGAUS GY V EN1MAS, Antano Rūke aprašu 
ta* Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laik(įtarpio buitie* Mt» 
rafūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 pusikių fcaygr

> LiKll) V IMK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T*m*I*Eži 
Romiai paraiyta studija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnis | 
Labguvos apskričiu duomenimis ApraiymaJ įdomūs tdekvienaD 
lietuviui. Leidinys ffiugtruotM nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vituvardHp pavadinlma'afr Jp vertiniai J vokiečiu kalbą. Labs 
aaudingoje S35 pusi knygoje yra KytprtHftj tamėlapia. Kaina P

> K4 LAŪM18 L@M< raiytojos Petronėlės Orlntaltte ati 
mfnftnal tr mintys apie asmenis tr vietas neprft Lietuvoje Ir pb 
maišiais bolževikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik 13.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupm 
tas Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje“; tik >• 
furglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po?

Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju ui imoganf teli^ 
Knyga jna dideMo formato. 355 pual&pii. kainuoja Mu

gATY2IN£5 NOVELĘ SI Eosčenko karyba, J. VahfS^ 
sc., BOS F!

stuvas Ko’yn, Ontario parlamen
tu narys T. Ruprecht, Estijos 

konsulas J. Heinsoo, KLB pirm, 
adv. A. Pacevicius, Estų tarybos’ 
pi’m. L. Leivat, Latvių federa
cijos pirm. T. 'Kronbergs, Pa-

*tų E r;epos tautų organi
kos ir Latvių karo veteranų 
o\\xS O. lįerztis Kanados 

i.e.uvių Vilniaus šaulių rinkti
nės Kanadoje p.rm. J. Šauciulis 
ir Estų karo veteranų atstovas 
E. Tori.

Raštu sveikino: Kanados min. 
pinu. P. E. Trmleau, opozicijos 
vadas B. Mulioney, generalinis 
Lietuvos konsulas d.\ J. žinui- 
Izmas ir Ontario vyriausybės 

min. N. Leluk.
Ėeycjk visi kalbėtojai smerkė 

Sovietus, pavergusius Pabaltijo 
valstybes bei kitus kraštus; pri
minė jų nesilaikymą 
aklo, žmogaus teisiu 
religijos persekiojimą 
(los laisvės paneighną.

Baįjrindinis kalbėtojas L. La
montagne buvo apdovanotas 
šaulių žvaigždės ordinu, kurį 
prisegė Vilniaus šaulių rinktinės 
pirm. J. šaūčiiilis, asistuojant 
A. Mylei, iš Montrealio. Taip pat 
šaulių žvaigždės ordiną gavo ir 
estas A. Jurs už. nuopelnus stei
giant Baltic Veterans’ League in 
Canada.

Helsinkio 
laužymą, 
ir spau-

ir populiaru* jumoristas akto, 
rius Vitalis Žukauskas, iš N. Y.,BOSTON, MASS

šiemet sekmadienį, balandžio buvo publikos Labai šiltai 
pirmą suėjo 50 metų nuc ‘lie- 
nos, kai seniausia lietuviška ra
dijo programa Naujojoj Angli
joj, vadovaujant Steponui ir Va
lentinai Minkams prasidėto.

Ta proga buvo si’rengtas kon
certas ir balius, pagerbti praei
tų metų “Miss Lithuania of N. 
E.” Panelę Verutę Bizinkauskaii. 
tę, iš Brockfono. Koncerto pro
gramoje dalyvavo inž- Juozas 
Stašaitis, iš Erocktono, kuris 
sveikino Minkus ir skaitė įvai
rius sveikinimus, kaip Lietuvos 
atstove dr. Stasio A. Bačkio. Ap
dovanojo Steponą ‘Minkų su 
šaulių Žvaigždės ordinu, kurį iš
lupi no Šaulių Trakų Pilies Rink 
tinęs pirm. Vladas Bajeičius, 
Bostone, ir Šaulių Jono Vana
gaičio pirm. Stasys Augonis, iš 
So. Bostono; taipgi Valentina 
Minkienė buvo apdovanota Pa
dėkos Aktu, už lietuvybės iš
laikymą Amerikoje'. Lietuvių 
B-nės Kultūros Taryba apdova
nojo Minkus su puikiu plakatu, 
kuris buvo įteiktai parengime; 
taipgi inž. Stašaitis skaitė pa
sveikinimus nuc Povilo ir Ger
trūdos Dargių pirmųjų Liet. 
Radijo programų, Pittsburgh, 
Pa., vedėrų ir nuo Kalifor
nijos Liet. Radijo Klubo pirmi- 
ninkės Rūtos Klevos Vidžiūnie- 
nės.

Koncerte dalyvavo Paslapties 
Trio, iš West Hartford, Conn., 
vadovaujant Jurgiui Petkaičiu

priimti.
Dėkojam visiems -dalyvavu

siems auksinėse sukaktuvėse, vi' 
šiem dalyvavusiems programo
je. visiems kurie parėmė šias su
kaktuves , paremdami Koncerto 
Programos knygą su sveikini
mais ir skelbimais. Dėkojam vi
som šeimininkėms už sudovano- 
t u s rankdarbius koncerto lot ori-t 
jai, visoms šeimininkėms už iš
keptus ir sudovanotus skanu- 
rųynus, ir ypatingai dekorams 
mūsų mielai šeimininkei Moni
kai Plevokienei, jos pagelbinim 
kėms. ir visiems, kurie padėjo 
pravesti šias atmintinas sukak
tuves sėkmingai. Dėkojame ir 
korespondentams — Povilui Žic- 
kui, Elenai Vasyliūnienei, Jonui 
Vizbarui ir Stasiui Santvarai.

' Steponas ir Valentina Minkai

1 >ARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NACJ IENOS*1

MEET THE CHALLENGE!

Baigus suvažiavimą, vėlia- j 
’-voms saliutuojant, buvo sugroti 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
himnai.

SERVE WITH PRIDE INTHE NATIONAL GUARD.

Suvažiavime dalyvavo daug 
pabaltiečių alstovų ir svečių. 
Paminėsiu tik tų lietuvių kariš
kų organizacijų dalinių viene
tus, kurie dalyvavo su vėliavo
mis: iš St. Catharines — LKVS 
Niagaros pusiasalio ^Ramovės” 
skyrius; iš Montrealio — Kana
dos “Vilniaus” šaulių rinktinė 
ir “L. K. Mindaugo” šaulių kuo
pą; iš Hamiltono “DLK Algir
do” šaulių kuopa ir LKVS “Ra
movės” skyrius; iš Toronto 
“Vlado Pūtvio” šaulių kuopa ir 
Jūrų šaulių kuopa “Baltija”.

Tolimiausi atstovai su vėlia
vomis buvo: J. Siaučiulis, Ig. 
Petrauskas, A. Mylė ir A. Žiū
kas, iš Montrealio.

Suvažiavimą flimavo ^City 
TV”, “City Pulse’’, o kovo 17 d. 
vakare dalį filmuotos progra
mos jau parodė televizijoje.
Dalyvavo devyni įvairios spau

dos atstovai, kurių tarpe ir ang
lų kalba antikomunistinio mėn
raščio “Speak-Up” redaktorius 
Gili aras Urbonas.

Meno programos dalį atliko 
jaunosios kartos akordeonistė 
Dana Pargauskaitė

Suvažiavimui labai sumaniai 
pirmininkavo Pabaltiečių Vete
ranų Lygos pirmininkas Stasys 
Jokūbaitis. Vlado Pūtvio šaulių 
kuopos moterų būrio vadovė š. 
Z. Jonikienė rūpinosi svečių 
vaišėmis.

J. šarapnickas
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo£v 
darbus dirba.

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

£LA — 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

STA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

S.TA — kuopu yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai nacelbės į SLA’ įsirašyti.

Galite,kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

Tel. (212) 563-2210
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKTENfi

ATEINA LIETUVA,
J1 b.jriMuI u.’i L t

važiavimo konferencijos kalbė
toju, buvusiu Kanados krašto 
apsaugos min. G. Lamontagne 
(dabar paskirtas Kvebeko pro
vincijos gubernatorium).

Prelegentas kalbėjo apie 30 ,

džios atstovų.
Be kpt. E. Bishop, dar sveiki

nimo kalbas pasakė šie (kalbėto
jai: kpt. A. Stevenson, kpt. J; 
Breithaupt, parlamento narys 
J. Fliss, Ontario premjero at

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

ŽVŪ1 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737
50 metų studijavęs, kaip

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

HŪPESTOJGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:80 vai. valu
D. KUHLMAN, B.S., Registruotu vUtantnki*

PI

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

tr patarė mums toliau studijuoti.

Kala* p5. Kieti vtri«H*L F*itu ;

KAUJIENO8
ŪBI a Halsted St, Chicago, CD BOM
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Subscription Rite*:

Chicago $45-00 per year, $24.00 per
Jt months, $12.00 per. 3 months. In

metams _____ —
pusei metų-----.
trims mėnesiam* 
rienam mėnesiui

$40.00 
moo 
$12.00 
$4.00

other USA localities $40.00 per year, j Kanadoje; 
$22.00 per six months, $12.00 per |
Jiree months. Canada $45.00 per year; 
-'ther countries $43-00 z>er year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmo* di«no* 
Dienraščio kainos:

Chicago  j e ir priemiesčiuos*:
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pusei metų ------ ---------------
trims mėnesiams ------------ •
vienam mėnesiui----- -------- $5.00

Kitose JAV vietose:

pusei metų ___
vienam mėnesiui

$45.00
$24.00

Užsieniuos:
metams __
pusei metų

_ $48.00
_ moo

Naujienos ein* kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. r aidžią Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halšted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Velykos - atgijimo švente
Šįmet turėjome nepaprastai šaltą žiemą. Ypatingai 

buvo šaltos kovo pradžios dienos. Nebuvo drabužių, ku-, 
rių vėjas neperpūstų. Sniegas ir vėjas sukrėtė ne tik 
žmones, bet ir Chicagos susisiekimą. Visoje eilėje dides
nių gatvių buvo nutrauktas susisiekimas. Teko drebėti 
ne tiktai gaįvėse', bet ir autobusuose. Ypatingai, kai jie 
sustojo ir nepajėgė prasimušti per. sniegą. Didokas žmo
nių skaičius, užuot5:*vykė ?į darbą,“ iš pusiaukelės grižo

esantieji takai ir visa jėga siunčia sultis j pumpurus, kad 
jie atsidarytų ir pasidžiaugtų atgijaičia visa gamta.

Atgijimo šventė buvo švenčiama visame pasaulyje 
prieš tūkstančius mėtų. Ji buvo švenčiama šėnbje Indi
joje, Persijoje, Graikijoje, Romėnų inperijoje, vlšbjė Eu
ropoje ir visame pasaulyje. Romos katalikai atgijimo 
šventę suderino su Kristaus atgim.mo Švente. Kristus 
kentėjo, buvo nuteistas, kankinamas ir prikaltas prie 
kryžiaus kartu su dviem latrais.

Bet Kristus atgimė. Prikalti lat ai mirė ir buvo pa
laidoti, o Kristus pakilo į dangų. Tai b'ūvo stebuklas. 
Krikščionys tuo skiriasi nuo kitų žmonių, kad jie tiki §iū6 
prisikėlimo stebuklu, o kiti tuo netiki. Visi tiki gamtos 
atgijimu. Visi mato nuo šalčio, sniego ir HeWūs berigi- 
nančią gamtą ir visi ne tik mato, bet ir jaučia atjojančią 
gamtą. Senovėje gamtos atgijimo šventė tęsėsi ištisą sa
vaitę, a dabar žmonija ją švenčia dieną arba dvi. Dauge
lis gamtos atgijimo šventę vadina džiaugsmo šventė. 
Kiekvienas, metęs į šalį kailinius ir prasidaręs langūs, 
įleidžia Saulės atneštą džiaugsmą į vidų.

Lietuviai džiaugiasi vakar pairta svarbia žinia 
apie galimą lietuvių prieš lietuvius užvestos bylos nu
traukimą. Visiems šiandien ūisku, kad lietuviams traukti 
lietuvius į teismą nebuvo jokio pagrindo. Jeigu atvažia
vusieji lietuviai ryžosi apjungti visus lietuvius į vieną 
lietuvišką bendruomenę, tai jie turėjo lietuvius įtikinti, 
kad tokia bendruomenė yra naudinga ir reikalinga. Įtiki-'1 
nimu galima visus apjungti, bet prievartos keliu nieko 
nepadarysi. Lietuvis visuomet priešinosi prievartai, jis 
priešinsis ir šiandien.

Rusai įsitikino, kad prievarta jie negalės pavergtos 
Lietuvos valdyti. Lietuviai buvo ir yra nuoširdus darbi
ninkai. Jie dirba nuoširdžiai, teisingai, medžiagos nega-. 
dina, gaminių nevagia, įsakymų klauso, bet kada mato,
kad okupantas išnaudoja lietuviūs žyniai daugiau, negu jnuo 19(14 .'inelų’.. 
praeityje didžiausieji išnaudotojai tai darė, tai lietūvis Į J a/ 
pasipriešina. , 
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Lietuvis nemėgsta melo. Jis žino, kad melo kojos yra 

labai trumpos. Jis nemeluoja ir, stengiasi savo vaikus Įti
kinti šia tiesa. Nereikia meluoti, nes melu lietūvių nė- 
apjungsi. - n -i

Jau praeitais metais vienas įtakingas veikėjas pa-•: 
reiškė, kad nėra jokio skirtumo tarp teismą pradėjusių : tą Tartu mieste, kaip tas žtiik’iri 
ir teisman patrauktųjų. Praeitų metą pabaigoje paaiš
kėjo, kad teisman skundą padavušieji jau nėpajėgia savo' 
skundo teismui išaiškinti. Jie pasiritiko kitą advokatą 
bylai vesti. Naujai pasirinktasis išaiškino, kacl jam ne
etiška stoti šion bylon. Plačiau savo'-nutarimo nepaaiš
kino. Jeigu jis įsitikino, kad lietuviuiskųsti lietuvį ne
dora, kada galima klausimą išaiškinti be teismo, tai mes 
pilniausiai tokiam advokato žingsniui/pritariame. Jeigu 
kitoks motyvas jį privertė šitaip pasielgti, tai skvo nuo
monę pasakysime, kai tą motyvą patirsime.

Teisėjas ilgai besitęsiančią bylą atidėjo dar vienam 
mėnesiui. Mums atrodo, kad būtų gėriatlšia šią bylą
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VLADAS POŽĖLA

KOVOS DEL SPAUDOS
(ATSIMINIMAI)

(Tęsinys)
Išgirdęs apie telegramą, aš iš 

k&rio supratau, is kur su vizitu 
atėjo seklys. Tai’ Kapsuko tele
grama iš Vilniaus. Jos kvitą ra
ito pas Kapsuką. ,

Gailioji žinia skandžiai atsi- 
Le,pė mano padėčiai. Ieškojusi 

■policija rado

namo..
Bet balandis jau viską pakeitė. Dar tebepūtė šaltas 

oras, bet vietoj sniego, krito lietus. Vietomis smulkūs la
šeliai, vietomis dar snaigės, bet ir jos jau buvo šlapios. 
Atgijo ir gamta. Pirmiausia savo lapus iš šaltos žemės 
iškišo žolės daigai. Kur pašildė saulė, tai ten savo viksvas 
išstūmė i viršų pinavijos.

Medžiai pradeda rodyti gyvybės žymių truputi vė
liau. Visas medis dar be jokių atgijimo žymių, bet vieną 
gražų rytą jau pradeda byrėti’ pirmieji pumpurėlių gaub
tuvai. Medis taip viską susitvarkęs, kad jis pradeda 
stumti sultis pačion viršūnėn, kur saulė anksčiau pasie
kia ir ilgiau šildo. Dienos metu pumpurėliai praskleidžia 
savo dangtelius ir parodo žalsvą spalvą. Jeigu naktį dar 
pašąla, tai tie dangteliai pirmieji nubyra. Medis tebestovi 
kaip stagaras, bet aplinkui medi jau pilna galvą iškišti 
bandančių lapelių. Saulei šilčiau pašildžius, peršalę pir
mieji dangteliai krinta žemyn, o viršuj iš vidaus lenda 
nauja lapo viršūnė, kuri siurbia visomis jėgomis Sdulės 
siunčiamą energiją.

Medis taip sutvarkytas, kad pirmuosius sulčių lašus 
jis siunčia medžio viduriu, netoli šerdies, kad pasiektų

veiklos vietos štai kas mane šau- 
(^ojo nuo smalsią policijos akių 

ir
.baigti jį. A-

f davė progąš.eiti mokslą ir 
. - -«/■ pniąudas ėinė,’ kalį vi - 
sa *(aį atsirifeo' tiėl konspiracijos 
stokds ir dėl elgsenos veikėju, 
kurte jos nesuprato.

Kokia iš tcriišvrida? Keisti vien

kad daro —t mėčioti, dideliais 
šuoliais, Virigiūoti savo, pėdsa
kus. Deja, nesū.žuikis. šokti ne
leidžia maksio sądygos. Tai -ką 
!ga‘Iiū daryti-? ,įflįhteriti Svetima 
pavarde. Ką tai padės, jei- esu 
sekamas iš. veido, ir foto riuo- 
tfaūkos? Nū&tauką policija .ga; 
Ii griūti iš ėnivėrsitėte bylos, jei 
vieha fš dvtėjį ifūė'traufcu, savo 
Rūkti BūVo prisiųsta ^ūc^ffųifė- 
giStrricijos įstaigai- slapto seki
nio rieSiai^ms. Nūtrifiaū. pafik- 

____ ___ ______  __ __ _  ržriti/šr^ aplirikyb£ ir prlrėtkūs 
baigti. Jeigu negalima jos baigti kitokiu būdu, tai butu

& & ■ - - - - rfiririo vĮjįdaS. Ir tris gali eiti pnes
rtrriile, jd gėriam nors registra- 
cijdš ^rifei^ūnūi,' — . jų tikras,

keisti mano išvaizdą. Gal taip, ir 
gal ne. Čia tai jau rizika.

šiek tiek varžiąus eiti pas. rek
torių. fįėikalas nepaprastas, su
sijęs su politika. Taip jis ir pa
sakyti .gali: politika, tamsia, ne 
mario žinioje! Bet ar jis taip pa
sakys? Bdmėmi teises profeso
rius Pasšekas nekartą užtardavo 
policijos vengiančius studentus. 
Neapsirikau taip galvodamas.

— Mano prašymas, pone rek? 
tpriąu: baigiu mokslūš, piriShii 
neduoti policijaitžinių apie mane 
nei mano fotografijos. Aš noriu 
ramiai baigti mokslą.

Nušvito pono Passeko veidas, 
Žinoma, ne, patvirtino jis. Uni 
ėėrsiteto rastinė ne policijos ži
nių biuras.. Vienas gerokai se- 
nėšriės datos nuotykis tą reikalą 
išaiškino. Policija kažkaip gavo 
iš raštinės prašytą vieno studen
to foto riuotrariką. jos rėikejd 
iėškdriiirjo ašmens tapatybei nu-. 
stStėti. Po' keliu iriėnešiu nuo
trauka grįžo atgal su policijos 
šilta padėka. Girdi, jos agentai 
ieškojp vieno studento, pasižy
mėjusio ir žinomo revoliucionie
riaus, ipašišlėpusio Tariu. Reika
las buvo labai svarbus. Pasklidę 
pb m'iės‘tą, agentai rado jį, su
ėmė jį gatvėje, sūra'še protokolą 
ir ktlt f'ė&iafit pasiuntė etapu. 
Iš kvotds paaiškėjo, kad tas re- 
voiiucioniei-ius jokia politika ne
siverčia, tie pabėgo i Tartu, o at
važiavo filologijos studijuoti ir 
yra žandarų rotmistro sūnus.

□ivf* apie sūnų tokių žinių, tė
vas pakėlė skandalą, kuris pasi

baigė Tartu .policijoje. Savo laiš
ke ji širdingai padėkojo už tai 
uniVersiletui. Kaš gi įvyko? Pa
prastas dalykas: foto nuotrau
ka buvo paimta ne iš tikros by
los, bėt iš kitos, kuri čia pat 
galėjo.

Padėkojau malon.am rex to
jui už užuojautą. Atsisveikin
damas su manim, profesorius 
pridėjo: bet nenusiminkite. Ne
malonus dalykas ta policija...

Iš pasikeitusios padėties da- 
riaus tolimesnes, išvadas. Buvo 
aišku, ikad turiu dingti iš polici
jos akių. Draugo K. Jokanto rū
pesčiu pasidariau J. Andrejevu, 
kitos pavardės, atvykusios iš 
Tallinn žmogystos, ir apsigyve
nau kitoje vietoje. Lioviaus 
vaikščiojęs didžiosiomis miesto 
gatvėmis. Į universitetą ir atgal 
Bombergo takas ir šalutinės gat
velės btivo mano kelias.

Po šitų įvykių mano valstybi
niai kvotimai savaime pakrypo 
i tolimą geresnę ateitį.

Jau kelintą kartą atidedu pa
simatymą su prof. J. Miklašev- 
skru — atsakyti jam dėl pasiū
lymo. Taip sunku ir nemalonu! 
Aš noriu, labai noriu mokslo. Vi
suomenės ir istorijos raida mane 
be galo domina. Ko nepatrauktų 
išryškėję žmonijos pažangos 
dėsniai Jų taupė mane pirmąjį. 
Profesorius teisingai pastebėjo 
manyje norą mokytis, tirti 
mokslo dėsnius ir ryžtis tokiam 
darbui. Bet kita uto jis nepaste- 
bėjtįlniŠhyje — būti aktyviu bė- 
gafriajaihe dabarties gyvenime, 
jo visuomenės ir politikos kryp-

protingiausia dar kartą neateiti i teisiną, tai teisėjas
turės’ ją baigti. ___ ________

Jeigu taip pasibaigs ir nė viena pMšė nieko nešakyš, taYp idftėo,binto p'žSirrfi k^vte- 
tai ne tik byla bus baigta, bet ir dtiėjų bėndrubniefiftj' na naujai studeiftą, — 
ginčas bus baigtas. Tada Amerikoje bus viena Bėfidrūb- jkrita'n į alį iaiitšš galėjo pa- 

! menė. Tada pasibaigs visi tie erzeliai, kuriuos nevykę. ‘ . ■’------------
viršūnę. Visas medis dar šaltas, luobas kietas, šerdis sau- Bendruomenės organizatoriai sukėlė. i Amerikos lietuvių reikalais. Tai būtų pačios linksmiausios
sa, bet pirmieji syvai pasiekia viršūnės pumpurus ir ieško Amerikos lietuviai atgytų. Jie grįžtų prie fiauclibgo Velykos lietūvialns. Jos tęstųsi ne vieną dieną, ne sa- 
Saulės energijos. Tiktai orui atšilus, sušyla prie luobo darbo ir pirmon eilėn rūpintųsi pačiais svarbiausiais vaitę,-bet ištisus metus! Metų metus!

t Kūrį. lailęi dar delsęs,' paga
liau rykaus: 'atėjau tiesiai Į jo 
phsk-aifą. Dėstė ,ps anglo ėkonoJ 
mislo Ricardo teoriją. Kaip pa- 
p-aštak jis kalbėjo aiškiai, vaiz- 
.džiai. Malonu buvo dar kartą 
pasiklausyti ?p:e moksliniiAą, 
turėjęs liek įtakos anglų libera
lams 19 šimtmečio pradžioje. 
Klaūsytoj'ų buvo pilna auditori
ją. Po phškąitos aš -'pasdsve ki
uriu su profesorium.

— Seniai, seniai bematytas,— 
maloniai nusistebėjo sutikęs 
mane. — Na, kur buvai taip il
gai dingęs? Papasakok!

Sutžko, kad palydėčiaiT. Pake
liui jam papasalkojau, kad esu 
kilęs iš pavergtos tautos, kad ji 
jau nuo seniau kovoja dėl savo 
laisvės, kad mano pareiga jai pa
dėti. Tai einamojo memento 
klausimas. Aš gerai suprantu 
mokslo galią — ji didina ginklą 
kovai. Tamsta sutiksi, kad kito
se sąlygose galiu būti ir kitu 
žmogumi. Nebūtinai- bet dažnai 
taip esti, kari vedamajai 'kovai 
bet koks karys geras.

(Bus daugiau)

VINCAS ŽEMAITIS

LIUBLINO UNIJOS SUKAK
TIES PARAŠTĖJE 

(SANTYKIAI SU MCSŲ KAIMYNĄfs LENKAIS) 
1569 — 1969

(Tęsinys)
Lenkų-lietuvių unija jai suteiktoje formoje 

išsilaikė iki 1791 metų gegužės 3 d. kdhstitticijbs, 
kuri patvarkė tik vieną valdžią visai Rzeczpospo- 
litai. Lenkų ir lietuvių širdyse ji paliko iki Pir
mojo Pasaulinio karo. Geriausiai galime tai ste
bėti čia. JAV-se. Kasmet vasario mėn. JAV Kon
greso leidžiamuose leidiniuose (Congressional 
Record) randi kalbas atstovų abiejų rūmų, ry
šium su atgavimu laisvės Lietuvės valstybei. Toš 
kalbos inspiruojamos Amerikos lietuvių. Lenkai 
jose ras, kad taip Kosciuškos sukilimas, taip ir 
priešrusiškos pastangos 1812 m. išsilaisvinti, ly
giai 1831 ir 1863 metų sukilimai yra etapai lietu
vių kovų už laisvę. Iš tiesų, 1863 m. Žemaitijoje 
kovojantys daliniai neturėjo nė vieno, kuris mo
kėtų lenkiškai".

Straipsnio išvadoje Zygmunt Wygocki suges- 
tijuoja, kaip tariamai neįžvalgus lenkas: “Antras 
Pasaulinis Karas davęs pamoką, kad Lenkijos 
kaimy. kaip laisvi su laisvais ir lygūs su dy
giais, gali būti tik įdėlyje globojančių Rzeczpos- 
politos sparnų. Tenka prisiminti, kad Lietuvos 
respublika turėjo “savanoriškai” įsijungti į So

vietų Sąjungą, o su ja ir kitos Pabaltijo valsty
bės”. Bet autorius pamiršo, jog Sovietų Sąjungos 
“savanorišką” globą turėjo priimti ir Lenkų res-

Z.W. baigia straipsnį ištrauka iš Čikagoje iš
leisto “Kalendarz 1968-1969 Rzeczom Polski Po- 
kvrięcony” ten tilpusio neseniai mirusio lietuvio 
Jan Cerrugis (iš tikrųjų inž. Jonas Rugis) str. 
a-piė He!tė'vrU-lėnkų santykius, jo nuomonei, anot 
Z. Wygbckio, turbūt, visi pritars: “Ateityje lenkų- 
fiė'tūvlų santykiai pasikeis kryptimi gerų kaimy
ninių postulatų, kuriuos nurodo (diktuoja) blai
vus protas, išmintis, būtinumas ir išsipildjn^s 
istorinės lemties”. (W perspektywie pYzyslo&r, 
stosunki polsko-litewskie legną zmianie w kie- 
runku dobrososięrskich stosunkow, ktore dyktuje 
ždrowy rozum, razsądek, konieeznusc i historičfc- 
ha wspolnosc losow). (JĮ?

Kritiškas žvilgnis į kai karias 
lenkų tezes

Nors Jonas Rugis straipsnyje “Na temUt 
Polsko-Litewskich stosunkow” pabrėžtinai nuro
do, kad dėl priešlenkiško lietuvių nusistatymo 
(antypolski kompleks) labiausiai kalti patys len
kai, skriausdami politiniai visais būdais lietu
vius. Be to, jis mėgina tai ieškoti lietuvių būde ir 
kitose smulkmenose, pamiršdamas baudžiavinitis 
dvarų su kaimais ekonominius socialinius santy
kius, dvarininkų atsinesimą, elgesį ir išnaudoji
mą kaimiečių.

Kad tai neišugdė lietuvių būde blogavališku-

mo (zlopamiątnosci), kerštingumo, parodo svar
besni įvykiai. Kas tie lietuviai lenkų atžvilgiu 
buvo lemtingais abiem pusėm 1938-1939 metais 
(po ultimatumo, po vaivados Bocianskio lietuvių 
veikėjų areštų, spaudos ir lietuvių organizacijų 
“pagromų” Vilniuje), tai smulkiai, objektyviai ir 
vaizdžiai aprašo lenkų karo atašė, pulk. Leon Mit- 
ide'Mčž šaėO “WšįfcMifttehle Kowienskie 1938 -

(išl. Ldndb^ė 1&Š8 ta.). Nežiūrint tai. gal 
dėl senų sentimentų Lenkijai, jei tik lenkai būtų 
fia'fbdę baugiau lannid stiprumo ir aktingūmo, 

gen. žtaifeš projekta'vo riti pagalbon prieš 
•Hitlerį. (Tad ir vėl giriti Lenkiją, kaip unijos lai
kotarpyje! — V.Ž.). Maža to, nors buvo didelių 
pbgundų, inspiruojamų vokiečių (gal ir rusų), ir 
viduje — žygiuoti į Vilnių, lietuviai duotą žodi 
lenkams palikti neutraliais, plltrii išlaikė (0 ka
da žodį išlaikė lenkai?). Dar Hip nėšėniši Var
šuvoje, ryšium su ultimatumų Lietuvai buvo šau- 
Mikfiil: ^1. cbėeirif Lit^/F Wodzu! pr&kadz nės 
na Kowno”. (Meš norime Lietuvos. Vade, vesk 
mūs į Kauną). Kai tie patys lenkai — internuoti 
kariškiai ir pabėgėliai iš Vilniaus užplūdo Kauną 
1939 m. rudenį, jie ne tik kaip krikščionys, bet ir 

j kfeif) bėlaTtaėn phtekę kairiyriai. sulaukė visokids
ii’ jtagalBds. (Vebau vokiečių spauda 

raito, kad tokią pat pagalbą gnvc atbė-
I gurieji, rusų badu marinami, Rytprūsių vokiečiai 

1946-1947 metais). < ’
Skaitant aukščiau paminėtų ir kitų lenkų 

autorių straipsnius, palieka įspūdis, kad daugelis

lenkiu dar iki šios dienos yra egzaltuoti (apžavė
ti) Liublino unijos akto. Jie kelia jį į padanges, 
kaip didžiausią Lenkijos laimėjimą. Net didesnį 
už laimėjimą Žalgiryje. Mat, jam vadovavo lietu
viai Vytautas ir Jogaila. Jie negali šaltai ir ob
jektyviai aprašyti eigos to akto sudarymo, jo 
reikšmės ir ypatingai tuo prievartos aktu lenkų 
sukurtos Rzeczpospolitos katastrofiško žlugimo. 
Pasiteisinimui čia jau pereinama į nerealius sie
kius ir svaičiojimus. Taip senam istorikui prof. 
O. Haleckiui dar šiandien, po 400 metų, 4 ar 5 Len
kijos padalinimų, 120 metų, praleistų žiaurioje 
svetimųjų priespaudoje, dabartinės Lenkijos pa
dėtis, kai jau daug kas amžinai švento, net Ro
mos katalikų bažnyčioje, pasikeitė pagal moder
nių laikų reikalavimus, jam toji unija vis dar “ne
nutraukiama, amžina, savanoriška ir patvari”...

Ponai Lojan ir Wygocki vienas kitam prieš
tarauja, Aprašydami atplešimą kettfrių plėtinių 
Lietuvos perovincijų. Norš jie pfunena, kr d lie
tuviai lenkų reikalavimams buvo prieringi ir ket- 
veri pasitarimai (geimai) tilo klfuriitaū nedavė 
teigiamų rezultatų ir, galop, lietuviai demonstra
tyviai apleidę Liubliną. Jie kaltina nesukalbatau- 
mu Lietuvos aristokratus. Bet jie nutyli, kad tie 
aristokratai diskusijose — laike tų keturių seimų 

. posėdžių, aiškiai matė lenkų kėslus pavergti I .ie- 
„uvą.. ,.

(Bus daugiau)
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R VILIAUS

Funeral Home and Cremation Service
Charles StasukaitisI

EUDEIKIS. 3

Senelis Kaunas, čia matom* unąjĮ medini Aleksoto tiltą per Nemuną. Tai yra labai reta nuotrau

A
T

1^38 S. Manheim Rd., Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel: 562-2727 arba 562-2728

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

**-■

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Moderni poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

I
3k

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
Įspėjimas apie pavojų

Kovo 12 d. “Vilniaus” kino 
teatre įvyko dokumentinio fil
mo “Įspėjimas apie pavojų” 
premjera. Filme 'nušviečiama 
tarptautinė šių dienų padėtis, 
kalbama apie iškilusį branduoli
nio karo pavojų, raginama su
telkti jėgas kovai prieš pasau
liui gresiančią katastrofą.

Filmą premjeros pietų žiūro
vams pristatė ’Lietuvos taikos 
gynimo komiteto pirmininkas 
rašytojas J. Baltušis. 

* * *
Lygiosios su čempionu

■ Sovietų Sąjungoje prasidėjo 

47-asis futbolo čempionatas. 
Vilniaus “Žalgirio” futbolinin
kai susitiko su praeitų metų čem 
pienais Dnepropetrovsko “Dnep- 
ro” komanda. Varžybos baigė
si 2:2.

GAIDAS - DAIMID
| buvo suprasti, ar jis tyčiojasi, ar

dar--

ias tikrai yra

I

kolū-Floridai

■ - -

Crab Salad Served Id Melon boats

E 
v

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

%

H

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

i I « I

— Graikijos preujeras A. Pa
pandreou nutarė sudeginti vi
sas žinias apie krašto gyvento
jus, surinktas policijos apklau
sinėjimuose. Žinios netikros.

fašistų “svoloč”... 
vienas.
fašistas, aš tikras

sitraukę, ar iš viso pasišalino.
. į Jis vylėsi, kald betarpis pavo-

TEL. 233-8553

Service 855-4506, Page 06058

betgi pajudėti, tarsi užhipnoti
zuotas, bijodamas .pakreipti gal
vą į šoną ar apsidairyti.

Nors jam atrodė neįtikima, 
kad jį čia atvedusieji žmonės

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikriną akis. Pritaiką akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street
Valandos: antrai 1—4 popiet,

lio. Ilgoms minutėms slenkant, 
jis tarpais net norėjo to išga
ningo šūvio, kuris jį išgelbėtų iš

partiją. Liudijimas yra švarko kur, nei kaip eina, ir negalėjo
1 ■ č , ar jie tebestovi čia

tikrai kalba piktai.
— Turiu dirbti. Visi turi 

Vokietiją

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ii GEORGE SŪRINI

Laidotuvių Direktoriai
W3&' i 2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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dHcan.
TafaL 77&-U74

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650 

Tel: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

11028 Southwest Hwy^ Palos Hills, Illinoii 
TeL 974-4410

. Prostatos, inkstų ir šlapumą 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 
_ TeL (813) 321-4200

Sėkmingi raitelių pasirodymai

Maskvoje pasibaigė žiemos 
taurės jojimo sporto varžybos. 
Sėkmingai pasirodė ir pirmą 
vietą gavo 14-metis Rolandas 
Miikintas su žirgu “Aguona”/ 
antrąją vietą — Z. Sauka su žir
gu “Forpostu”. Išj odinėj ibio 
varžybose neblogai rungtyniavo 
vilnietė R. Sidabrai tė.

Kolūkiečiu skundai

“Valstiečių 'laikraštyje” 
kiečiai rašo:

“Auginu avis, jas parduodu 
valstybei. Bėda, niekur negaliu 
rasti- nusipirkti žirklių avims 
nrikirpti. Girdėjau, kad -Ukrai
nos žemdirbiai avis kerpa elekt
rinėmis -žirklėmis”.

“Anksčiau parduotuvėse bū
davo didelių kibirų ir .pašarų šu
tintuvų. Jie labai praversdavo 
asmeniniame ūkyje. Dabar jie 
kažkur dingo”.

“Pernai per televiziją buvo 
reklamuojami buitiniai inkuba
toriai. Tačiau parduotuvėse jų 
nėra”.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

SOPHIE BARČUS

BIELIŪNAS - SMITH

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

RADIJO tEIMO* YALANOOJ

leJladieniaii tr »eknull®nl*li

StotiM WOPA - 1490 AM 
trauliu»|amM Ii

MarquMt. Parke.

Yedė|* — Aldone Dtvfccif 
Telett 778^154*

'159 5 o. MA PL Ė WOOD AYE- 
CHICAGO, iL 6OC29

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ

C SOME CWlCXGO ČtOTOP CUTS

WRt$$W/W MMHG

^TJetuvog Aidai7.
KAŽ* BRAZOilONYTt

LM&efi nuo pirmadleclo iki jxO 
tadienio 8:30 v*L vakar*- 

VUoe Uidoc U WCEV stotim, 
banga 1400 AM.

With melons abundant now at local markets, tn exci uni 
Ivneheon idea is Curried Crab Melon Salad. Family 6r gueŠti 
xrill enjoy the light, yet satisfying combination of delicious 
Alaska King crab and juicy sweet hdney^c'*' rn^Ton.

Succulent Alaska King crab is sliced and tossed with cjisp 
table® and a carry-seasoned r 

aalad n served on peeled and ąua 
lafirHddal lettuce-lined salad plates.

Alaska King crab meat is snowy white in color with bright 
ftnatieeis. Fully cooked, ^ith tendons and cartilage 

iwMMO’ved, the meat is ready to bo enjoyed in a favorite recipe 
•fUr defrostrna. In-shell packs of whole Alaska King crab leg* 
md tpHi legs are also available.

Curried Crab Melon Salads

frozen Alaska King 
crab meat. thawed 

eup sliced celery 
taWespoons chopped 

grera onio*

(Tęsinys)

Jo kelionės tikslas jam buvo 
aiškus. Jis ėjo vien po baltais, 
kad palei kurią nors pušį būtų 
nudėtas, kaip šuo. Jį nudės tie, i 
kurių pasauline misija jis šven-J 
tai tikėjo ligi paskutinio mo-

J . t . i iasmėnto. Ne, taip būti negali, tai[m. 
nesusipratimas. Reikia išsiaiš
kint;.

— Draugas, klausykit, — pra
dėjo jis, vos beišspausdamas žo
džius pro šalčio ir 'baimės sura
gintas lūpas.

ti. Kitaip išveš j
bams, aiškinosi Dulksnys.

— Meluoji.
■ proletaras ir komunistas, tas ne
* fašistams tarnauja, o su mumis 
miške... Supranp? Kas tavo tė
vas buvo? —paklausė jis.

— Batsiuvys. |
— Meluoji tuf vis. .. Proleta

ras. .. — pasakėf dar anas ir pri
dūrė: — Na, gaila! Stovėk čia ir 
nejudėk. Jei tilt apsidairysi ar 
pasijudinsi — gausi šūvį į pa-’ si: 

į kaušį.
Dulksnys tik ; dabar pamalė 

kad stovi miške, tarp aukštų 
pušų.

Visas pasikalbėjimas su paly
dovais ir paskurinieji vieno jų 
žodžiai taip įsmigo jam į galvą, 
kad jis nekreipė dėmesio, nei

— sudraudė
— Aš ne 

proletaras...
— Proletaras! Daug mes ma

tėme tokių proletarų! — nusi
juokė antras. _ "

— Tikrai, draugai, aš proleta
ras, kandidatas į komunistų

slaptoje kišenėje, — vos nevenk- nustatyti, 
damas kalbėjo Dulksnys, iškel- pat užpakaly jcj, ar yra kiek pa- 
damas savo svarbiausią argu
mentą.

— O mums spjaut į tavo liu- jus būti nušautam nutolo, ta-
dijimą! Irgi, mat, atsirado‘par- Ajau neišmanė,Į kaip išsigelbėti 
tieicas”! i iš pavojaus sušalti negyvai. Da-
-- Tai kaip čia dabar? Kurgi ’ bar š4tj, kuris.viso-

teisvbė? Aš visa savo'amžių du- m!s odos P01'011* skverbėsi į 

bau liaudžiai, kalėjimuose sėdė-. lr slln®no *«?“• Jls 
Jau, o dabar turiu žūti už nieką, i dt “!“
Už ką ?

— Proletaras, o apsirengęs« 
kaip buržujus. Iš įkur tai? Pro-į 
ietarai taip nedėvi.

— Pas mus visi taip dėvi.
— Pas mus. pas mus! Tas ir! 

yra: pas jus taip, o pas mus vi-:

galėtų ilgai budėti prie jo, ta-ise, o tik bepročiai laisvėje — 
j j čiąu kaip tik dėl te kiekvienu netikėjau. Dabar esu linkęs ti-

• i• ir • •- •, VI momentu laukė šūvio iš užpaka-ketisai kitaip. Visi jus fašistai! Ir* r
jūsų darbininkai fašistai, ir jūsų J 
komunistai buržujai. Visiems 
jums vienas kelias. Miško rei
kalais atvykai. Vadinasi, pas! 
okupantus tarnauji, jiems dir-j 
bi? — kalbėjo vienas, ir sunku

?d with c ri s p 
dfre&ihį. Thė 
q 44 boats”* oa

cup mayonnaise 
teaspoon cūrry pd waei 
teaspoon sugar

honeyde^ melon

elery and green on Toru 
rifAT zrrd temtMK

Dabar jis jautė tik savo kūną 
ir kančias, širdyje ir galvoje 
buvo tuščia, tarsi išpiltame puo
de. Bet su slenkančiu laiku ir 
didėjančia fizine kančia augo 
noras ir viltis išlikti gyvam.

Tas noras ir toji viltis leido 
jam sulaukti aušros. Kai medžių 
kamienai nusidažė pilka prieš
aušri® migla, jis pamažėli ėmė 
dairytis ir pagaliau pasijudino 
iš vietos.

Prieš jį atsistojo naujas klau
simas. Kur eiti? Kur ieškoti 
priegldbsčio ?

Į eiguliją jis bijojo eiti, ma
nydamas, gal dar ten tebėra už
puolikai. Kitos gyvenamos vie
tos buvo toli, Ir kelias į jas jam 
buvo nežinomas.

Vienintelis palengvėjimas bu
vo galimumas judėti ,trintis su
stingusį, sušiurpusi kūną. Visaip 
šildydamasis, Dulksnys pamažu 
ėjo pamiškėn, eigulijos link.

Pačioj pamiškėj pamatė mo
terį ,renkančią žabus. Toji atšo
ko nuo jo, kaip nuo šmėklos, 
bet, nuraminta, aiškino, kad ei
gulį joj tikrai nieko nėra, nes 
svečiai niekad neužtrunka ligi 
aušros.

Kai jis apklotas, prigirdytas 
karšto gėralo gulėjo eigulio lo
voje, jam užėjo nuoširdi min
tis, kurią jis pasakė ką tik grį
žusiam namo šeimininkui.

— Kai man sakydavo, kad 
pas juos visi žmonės kalėjimuo-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 827-1741 — 1742

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDJTIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Aikštes automobiliams pastatyti

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1 0i)3
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAIS 
IB f RIMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKKJIMAI1.

D£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L ,. .

meškeriotojui vaikaičiui ai 
šuneliui paruošiame dėželes s’i 
priedais (tackle box, nedidelės 
meškerėlės su

BUTŲ NUOMAVIMAS
B. MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

® NOTAR1ATAS • VERTIMAI. ,

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

giesme ibi palaimi- 
Sak ramčiu baigtos 
iškilmės apie X-la 1 *

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu .

2212 W. Cermak Road Chicago, DL . TeL £47-7742

tikinamas 
rausko.

surengė kažką pakasaus i 
rum burtun”. . .

Verbų sekmadienio vakaras 
Marquette Parko bažnyčioje

Prieš savaitę parapijos 
tenis p:i>k(‘lbė, kad Verbų
madinio vakare su Maldos va
landa, prašant š/. Kazimiero 
užtarimo už mūsų brolius ir se
seris pavergtoje Lietuvoje, (i e- 
dos parapijos choras, po vado
vybe muz. A. L no ir K. Skais
girio. (bėdos ir solistai: M.
kienė, (i. Mažeik enė, A. Gied
raitienė, V. M-mkus, ir trio — 
L. Stravinskienė. A. Lndurienė, 
1). Varaneckienė, akompanuo
jant M. Monde kaitė:-Kutz.

ai. vakare.
Kent lietingam ir šaltam 

r ui, ne prisirinko žmonių pilna 
ažnyčia.
Išlaidoms padengti buvo pa- 

arvla rinkliava. !
O jėzuitai Verbų sekmadienį

su-

6 vai. vak. bažnyčia jau buvo 
apšviesta, prie cimbcrijos padė
ta iš palmių į spindulius pada
rytos dvi puošnios gėlės ir iš šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno at
nešta vėliava su labai puošniu 
Šv. Kazimiero paveikslu. Prie 
galvos, iš kairio šono, miniatiū
rinė Aušros Vartų Molines šven- 
č i a u s i o s pa ve ik.s 1 i mk a s.

reel ir kita kucš 
kas reikalinga pradžioje). t 

Gimtadienio ar kitokia proga 
dovanokite jūsų draugui ar tė
veliui gražią meškerę-špūlę. Pas 
mus yra naujausių daiktų (PuJ 
Line of Fishing Tackle). j 

Mtl.su krautuvė atidaryta sep-' 
tynias dienas (sekm. iki 1 va!.).‘

WINDY CITY FISHING 
TACKLE 

7106 W. Archer Ave. 
Savininkas:

Dalius Matulevičius (Tonis) 
ir partneris.

Kalbame lietuviškai. (Pr.)

RKAL B5TAT1 FOB *ALI
& (n

— Praeitą setkmadienį Mar-, 
quette Parko lietuvių bažnyčioj 
surinkta *1,419 Katalikų fondui 
badaujantiėms gelbėti. (Taip

. 4 . praneša biuletenis Nr. 31).6:30 vai. klebonas A. Zaka
rauskas savo įvadiniu žodžiu 
abiem kalbom pradėjo iškilmes.

Mišrus choras sugiedojo “Aly
vų daržely”. Ir taip, pagal pro
gramą, kurią padalino prie da
rų, tęsėsi giedojimas.

Po šeštos giesmės, klebonas 
A. Zakarauskas sukalbėjo šv. 
Kazimiero litaniją.

Programa baigta 12-lu punk
tu “Mano tauta”, kurią sugiedo
jo mišrus choras.

Paieškojimai
— Pranas Dumbauskas, 

metais gyvenęs Pagėgių
1936 
aps., 

kurį laiką gyvenęs Šiaulių mies
to viešbutyje. Būsime dėkingi, 
jei pats Dumbausikas ar jį paži- 
misieji parašys Naujienoms to-* 
k:u adresu: 1739 S. Halsted Si., 
Chicago, IL 6O0O8.

Palaiminimo šv. Sakramento 
apeigas atliko vysk. V. Brizgys,

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Meškeriotojų dėmesiui į
Taisome visokių rūšių meške

res ir špūles (Reel-Rods). Turi
me naujų stiprių meškerių, ? 
kabliukių, tinklų - špūlių dėžių ! 
“Tackle Box”. Priimame užsa- j 
kymus iš katalogo palapinėms,1 
moterėlėms ir Camping reikme
nims, Marine accessories, elec
tronics downriggers ir athletic 
goods.

Kai kuriuos sporto reikmenis į 
parūpiname per dieną ir prista- | 
tome i namus. Pradedančiam ' J

. teatras
_ J

[ scenos
Belgrado festivalyje, kuris įvyks 

S rugsėjo mėnesį.
- ------------------------------------------------------ - ------------------ --

Pavergtoj Lietuvoj
Kur pirkti “Zaporožietį”?

A. Svilainis “Tiesoje” klausia:
“Girdėjau, kud be paskyrų 

parduodami automobiliai ”Za- 
poporožiečiai”. Norėčiau sužino
ti, kur ir kokia tvarka parduo
damos šios mašinos?” i

Atsakymas: “Zaporožietį” ga- 
J Įima laisvai nusipirkti parduotu
vėje “Automobiliai”, kuri yra 
Vilniuje, Kirtimų g. 41. Už ma-j 
šiną galima mokėti taupomųjų! 
kasų čekiais arba grynais pini-l 
gaiš. Su savimi būtina turėti! 
pasą”. G į v. f . ‘ ;;-------

1 mažinta ketvirčio premija. -
; * *

4 milijorai televizorių

Pernai Šiaulių televizorių ga- 
! mykloje pagaminta 4 mil. juo- 
1 dai balto vaizdo aparatų. 1984 
metais įmonė pradėjo gaminti 
naujų modelių televizorius, ku- 

j rie yra patikimesni ir naudoja 
« mažiau elektros energijos. 

* * * i
Nauja bazė

- ; j" «

Prie Tauragės-Laukuvos plen-

Lietuviri meistrai Leningrade prie

Leningrade buvo surengta 
lietuvių meidrų dailės darbų pa
roda. Medžio drožėjai, tapyto
jai, audėjai, pynėjai ir kt. išsta
tė 330 darbi.

Baudžh už grubumą

Panevėžio^ medicinos teehni-
J kos parduotuvės pardavėja 
; Vaišvilienė i.ž grubų elgesį 
i klientais gavo pastaba ir jai

Pypkių paroda

Trakų istorijos muziejus su
rengė Merkio eksperimentinia-j 
me ūkyje pypkių parodą. Mu-į 

i ziejau kolekcijoje yra per 200 
‘ pyplkių. Daug prisiminimų žem

dirbiams sukėlė kukavinės pyp
kės.

į: # :Jc

Vasaros laikas

i. Nuo balandžio 1 d. 
prie vasaros laiko — laikrodžio 
rodyklė pasukta viena valanda! 
j priekį. į

2 

pereita

- slid 
užsnigti keliai.

E. L.

Nigerijoje suimtas antras 
žurnalistas, bandęs ginti suim
tąjį ir įnirusį prezidentą.

i

su 
su-

INCOME TAX SERVICE
8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

— Nora Astorga užsispyrė bū- ■
tinai Dnli Nlkaramios auiha~a- 9 butP mūrinis. Labai geros pajamos;ūpu .x.^ara0uos amna_a Dilelis butas savininkui. Geras invest 
dore Washingtone, bet ČIA pa-įtavimas.
sipriešino. 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 

pirkinys. <
. Manoma, jog Sirijos kaliai gražiai įrengtas bungalow,

išvyks iš Libano, kai patirs, ka- Nebrangus.
'da Izraelis atšauks savo karius. ŠIMAITIS -REALTY

— Sovietų Sąjunga nesutiko 
duoti naujausių lėktuvų Sirijai. 
Bijo, kad amerikiečiui jų nenu
muštu.

INSURANCE — INCOME TAX 
.2951 W. 63rd SL 

TeL: 436-7878

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

jArmtuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tildai §126 pusmečiui automobili© 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
465T S. Ashland Av©^ 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

i — m——

Dengiame ir taisome visų 
' šių stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tqlman Avenue 

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

— Libijos valdžia dar kartą I SAVININKAS parduoda 3 mie- 
paprašė britus išleisti visus iš| gamų namą, D/o vonios, įreng- 
Libijos ambasados Londone. | tas skiepas, 50x189 sklypas, 214 
Britai atsakė, kad išleis visus, į maš. garažas. Ąžuolynės grindys., 
išskyrus tą šaulį, kuris nušovė į 7932 S. Mansfield, Burbank, Ill.; 
britų policininką. ’Matyti, kad Skambinti 422-5115 
britai.pažįsta šoviką. ------------------------------------ --

i to statoma Šilalės kuro bazė, 
i kurioje bus įrengta 11 benzino 
. ir 4 tepalų kolonėlės. Per parą 
čia bus aptarnaujama beveik 

Į tūkstantis automobilių.
-J-

Eismo nelaimės

rj|

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

— Britai prašo Libijos valdžią 
iškrėsti ambasadą, paimti žudi
ką ir likviduoti visa 'klausima.

V- z ** V

Lietuvos Jaunimo teatras 
vyks į Jugoslaviją

Lietuvos valstybinis jaunimo 
atstovaus tarybiniam 

menui tarptautiniame

1

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

ii

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU
linkiu visiems giminėms, draugams 

ir artimiesiems

Rože Djdzgalviene

— Libijos radijas ir spauda

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 Naujieną administracijoje.

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.

Sausio mėnesį Lietuvos ike- tvirtina, kad niekas iš ambasa- 
; liuose įvyko 101 eismo nelaimė. I dos nešovė į britų policininkę, 
j 40 žmonių žuvo, 242 'buvo su- Britai tvirtina, ikad jie turi dvie- 
! žeistu Svarbiausioji nelaimių jų šovikų fotografijas.

1

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruoiiatėt keliauti —kreipkitės į Lietuviu Įstaigą;

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

Telef. 312 23A-S7X7
1 patarnavimas užsakant lėktuvų. era u Kinių. laivą teilv

ils (cruises^ nesoucių ir automobilių nuomavimo rezervam tas, Parduoda 
ne kelionių draudimus; Organizuojame Keliones j melavę «r kilu* Kiastui. 
sudarome įSkvieumus giminių apailankymm AmcnKui* ir IxUor
oacij&s vqsaxs akuodau rel>Xais

♦ Taupykle skrisdami CDartered lėktuvai*. ux .euuji
i inksto — pnei 45-60 dienų. jg

40 ACRES, RANCH HOUSE, ? 

bedrm. Beau. oal< “kiteli, 
cab. Nr. Bass Lake, Ind.

Excel. Loc.
219 - 946-6812 ...

By Owner.

2

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tet. 254-7450

Taip pat daromi vertimai; giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir~ kitokie blankai..

REPAIRS — IN GENERAL.
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Berman De.čkys 

Tel. 585-6624 -

' 11 ■' 1 '■ Į .' . ?

Sinntiidai f - LiėtUvi|; 
įkitusSkraitui

R. NEDAS, AQS9 Archer Avėna*

Chicago, ill. 40632. Tef. YA 7-59W

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

Homeowners Insurance
Good servlce/Good price

F. Zapolis, Agent 
320872 W. 95 th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

FirtB

VALST.

6 — Nauji anos, Chicago, ID. — Sat.-Tuftsday, April 21-24,

šeštadieni sis pagal susi tiring.
•666 S. Av».
Chicago, IM. 6062$

TeL: 778-8000

JOBS $16.559_
i ^0,553/year.

u niurni i'B—i'i r Now Hiring. Your Area.
Call 1-805-687-6000 Ext. R-9617.NAUJIENOS APLANKYS KASDIENA

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.

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

Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje 
kaip velykinį dovaną metams (pusei metų $24). Kitose 
vietose — $40, pusei metų — $22.
VARDAS, PAVARDĖ

NR. IR GATVĖ____

MIESTAS__ j a-r

Shmtėjo Pavardė, Vardas

Adresas: . 4

■f

ZIP CODE

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS;

Darbo valandos: Kasdien: M#
9 vai. ryto iki 6 vaL vakarą % 

Bežtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d * 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 <

Chicago, HL 60621

advokatų draugu a 
v. BYLAITIS 

U V. BRIZGYS

Mtl.su

