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PAVERG. LIETUVOS KREPŠININKAS VIENAS GERIAUSIAS PASAULYJE
Tai pasakė Bobby Knight 20 metų vadovavęs
Amerikos krepšininkams
BLOOMINGTON. Indiana.—
Krepšinis yra labai svarbus spor
tas Pasaulinėje olimpijadoje.
Amerikiečiai šiame’ sporte per
daugelį metų vyravo. Bet pa
skutinėse keliose olimpijadose
Sovietų imperijos krepšinio ko
manda, j kurią verbuota krep
šininkai iš okupuotų Pabaltijo
despublikų, labai sustiprėjo -r
pasidarė rimtas konkurentas.
Sovietų imperijoje gabūs spor
tininkai. padaromi profesiona
lais. Jie jokio kiro darbo netu;ri.. Jie turi savo sporto šakoje
kasdien lavintis ir šlifuotis. Jie
gauna iš valdžios algą ir viso
kių kitokių lengvatų k. a. gerus
butus, geresnį maistą, automo
bilius, pasivažinėjimą laisvam
pasaulyje ir leidimą parsivežti
iš užsienio visokių pirkinių, apie
kuriuos eilinis Sovietų pilietis
negali nei sapnuoti.
Ners dar daug laiko yra likęs
iki-1.984 m. olimpijadcs pradžios
Los Angeles mieste, Sovietų
krepšinio komandos sąstatas jau
keli metai žinomas.
Jungtinių Valstijų olimpiniai
sportininkai nėra *profesiopalai.

josiegzaminus išsikpi^j^ wieta
komandose.
Indianos universitete jau MiėnuĮ prabėgo, kai suvažiavo eia
virs 100 pačių geriausių ameririktečių ‘krepšininkų — visi be
išitnties yra universitetų siudcntaif. žaidžia savo mokyklų ko-
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mandose. Olimpinių dalyvių at
rinkimą daro garsusis Indianos
universiteto krepšinio vadovas
Bobby Knight, kurisjau keliom
Amerikos krepšinio komandom
yra vadovavęs. Iš virš 100. kan
didatų dabar jau jis pasiliko tik
20. Iš šių dar astuoni bus at
mesti; pasiliks tik 12 vyrų.
Paklaustas, kuri komanda ame
rikiečiams bus rimčiausias’, kon
kurentas olimpijadoje, Knight
sako, kad be abejonės tai bus
Sovietų komanda. To asistentas
George Raveling, iš Iowa uni
versiteto, sako: “Mes turime 75
puslapius informacijos ir pasta-

bu apie rusų žaidėjus”.
Knight seko, kad pats geriau
sias Sovietų komandos žaidėjas
yra Arvydas Sabonis, pavergtas
lietuvis. “Nesu matęs geresnio
prospekto už Sabonį”, sako
Knight.

PATARĖ KINIJAI UŽMIRŠTI
NESUTARLMUS SU AMERIKA
Korėjos lėktuvo numušimas ir afganiečių žudynės
sudaro pavojų visam pasauliui

PEKINAS, Kinija. — Privalo- lyginus -u pirmadienį ruošiamu
me užmiršti nesutarimus tarp elektroninio bendradarbiavimo
Kinijos ir Amerikos, nes Kinija siisitarmu.
ir Amerika bendromis jėgomis! Amenk’cčiai sutinka parduo
privalome siekti taikos ir pažan-; ti Kinijai elektronines mašinas,
gos, — Liaudies rūmuose vakari padidins prekybą tarp abiejų
tarė prezidentas Ronald Reaga-Į valstybių, abi valstybės bendra
nas.
darbiaus erdvės tyrinėjimui.
į Pradžioje Pekino salėje buvo; Prezidentas Reaganas Pekino
susirinkusi tūkstantinė minia, i aeredrome buvo pasveikintas
visos kalbos buvo transliuoja Kinijos užsienio reikalų minismos per Kinijos televizijos sto terio, priėmė išsirikiavusią gar
tis, ir pritarimu: nebuvo pabai bės sargybą ir išklausė 21 arti
gos. Kalbos klausėsi visa Kini lerijos šūvio. Iš aerodromo pre
jos vyriausybė, o premjeras žao zidentas, atsakingų pareigūnų
asmeniškai kelis kartus spaudė lydimas, buvo nuvy'kęs Į prezi
prezidente ranką.
dentūrą, kur prezidentas Li
Prie Amerikos ambasados bu Chdannnian suruošė priėmimo
vo įrengta televizija ir garnia- vakarienę, Prez. Reaganas sukalbis. Žmonės iš tolo galėjo sipažino su aukšrais Kinijos paBritai išvežė visus Libijos diplomatus
matyti kiekvieną prezidento žing reigūnais. Ki nij os parl a mento
Britai laikosi tarptautinių susitarimų, netikrino
snį ir ištartą žodi. Kinijos ka atstovais.
Libijos diplomatų bagažo
Svarbiausią kalbą prezidenriuomenės karininkas stovėjo
prie .imbasados rūmų, kad būtų j tas pasakė penktadienį, kurios
LONDON, Angį. — Penkta- dienio vakare jau pasiekė Lon Į Prezidentas>Reaganas tapo didžiausias pasaulio didvyris, kai j:s
Pekino Liaudies namuose pranešė, kad Amerika padės Kin jai tvarka ir žmonės galėtų kiaušy- metu daugelis kiniečių pirmą
dienio anksti ryte Libijos diplo doną.
• sumodem ntį pramonę ir padės gaminti elektronines mašinas. ti prezidento kalbos. Liaudies kartą išgirdo apie bendlradarbiamatai ir jų šeimos buvo suso Britu
ambasadorius išskris i
rūmuose buvo išvemtas kiek- vimą tarp Amerikos ir Kinijos.
--------------------------- - ------r
, ------ --------------------------------- --dinti Į lėktuvus ir išvežti į Tri
šeštadieni
i vienas prezidento pasakytas pa.-------------------polį.
— David Kennedy, 28 metu
Britų ambasadorius Oliver
REAGANAS NEDARYS NUOLAIDU •. ragrafas.
Britų užs. ministeris kreipėsi i
— Sovietu aviacijoj nušovi-l R. Kennedy sūnaus viduriuoLibij^ė^tatorių Chad^i,- pra- Miles jįrLijk'.diplomatinės tamjs.
PEKINUI TAIVANO KLAUSIMU
j/nas Korėjos keleivinio lėktuvo ' se rado kokaino ir demorelnar’ pa' okupuoto-ykorikų. Jis -laidojamas-Washing^
A^W- AiTibasadorius penktadienį., WASHINGTON^ D. C. — Pre_
Prezidentas parejSkė.kadV jis
Afganistano gyventojų žudynės,. tone.
“
sius žmones ir^thYsvezioiay'va*; tiStėdo žmoną su vaikais, o jis zidenb.s Reaganas, prieš išva-^nesitars su Pekinu apie ginklų
sudaro pavojų visai žmonijai, —;
-------------------S. .\
nzas.%<
... j’
■ _v -_-7 - r pats tikisi išskristi šeštadienį. į žinodamas i Kiniją, sukvietė] pardavimą Taivano vyriausybei.
Libijos ambasadorius tikėjosi. Kinijos žurnalistus ir jiems pa-i šie pareiškimai apramino Tai- tarė prezidentas Kremliaus vai- j — Policijos buvo sulaikyti žmo
Iš ajnbasa'dosbftvb išleisti vi
i dovai yra įsitikinę, kad begink-! rėš, kurie norėjo pamatyti pre_
si irili^Įbmatai. nuvežti i aerodro išskristi, bet gali būti sulaikytas, j reiškė, kad Pekine jis nedarysi vano vyriausybę
- lio kefleivinio lėktuvo įskridi-1. zi (lentą Reaganą Liaudies na
-------------------mą ir išvežti į Tripolį. Tuo tar Libijos valdžia tikėjosi pamaty-., jokių nuolaidų Taivano vyriau-j
’ mas Sovietų erdvėn duoda teisę’
pu Tripolyje jau laukė ponia ti grįžusius visus ambasadoje:Esybės ar gyventojų sąskaitom j
T-v?
" "
■ — Libijos b automobiliai is- rusams žudyti nekaltus žmones.!
Julia Miles su vaikais ir kiti am buvusius žmones. Kada Libi— Nesutarimai tarp Kinijos ir j — Penktadieni ankšo uncija
{ Ketvirtadienį buvo suruoštas j vežti .į uostą.-kad laivais juos
basados tarnautoja. Ji penkta- jon grįžo tiktai Libijos diploma-1
tai, o ambasadoje buvo palikti milžiniškas banketas dideliuose nuvežui į Libiją. Automobilius x^merikos yra menkaverčiai, pa-i kainavo S384.
visi kiti, tai todėl ambasadorius Liaudies namuose, kurie buvo; jie nusipirko Anglijoje.
i kimšte prikišti, prezidentas pa-j
-------------------Oliver Miles liko Tripolyje.
Britai pasiuntė griežtą, protes-įĮ sakė svarbią kalbą apie santy-j — Britai išleido visus Libijos
ta Libijai. Vienos susitarimas kius tarp Amerikos ir Kinijos, diplomatus ir jų šeimas, bet
&
Įsako išleisti visus diplomatus t bet jis pabrėžė kad Amerikos i Chodafi sulaikė britų ambasadoShulinkou
ir jų šeimas, o nustatinėja savo>1 gyventojai nori gerų santykių; rių Milės, nes britai neišleidžia
| Libijos ambasadoj buvusių 16
tarptautines taisykles ir sulaiko 1su Kinijos gyventojais.
diplomatus. Britų užsienio mi Prezidentas pabrėžė, kad jis no' žmonių.
¥
nister is pasiuntė griežtą protestą ri gerų santykiu su visais Kini-1
Chios
jos gyventojais, bet ne su vien i j — Libijos vyriausybė sulaikė
Taichung
Libijos diktatoriui.
kiniečių dalimi. Prezidentas ne-| 5 valandas britų diplomatų iš
— Maištininkai užėmė Ango- i
jokios įtakos į Taivaną,! skridimą iš Tripolio aerodromo.
g Hualien
•
j
kad
gražiai
laikytųsi
tarp
savęs.
.
Britai
išskrido
tiktai
los suimtųjų stovyklą ir paleido į
, c
Bet
noras
taikytis
turi
kilti
iš]
*
66 portugalus ir 15 filipiniečių.
pačių kiniečių ir taivaniečių pu- j
j

Sovietų komandų turi proble
mų, kuriu amerikiečiai neturi
— baimė, kad nekenčiantieji
Maskvos pavergėjo užkrauto
jungo, pasitrauks iš komunistų
grupės ir prašys egz1 liaus Ame
rikoje. Piieš keturis metus Kanodoj įvykusioj climpijadoj bu
vo keli lygiai teki disidentiniai
pabėgėliai, bet Kanados valdžia
nenorėdama bėdos, leido sovie
tų agentams susitikti ir “pasikonferuoti” su jais. Šią vasarą
Amerikoj tokiu privilegijų ir
lengvatų sovietai neturės.
P. Tavonys
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— Sirijos prez. Asad pritaria
Raid A. Kąrami paskyrimui Li
Amerika džiaugiasi, kad kinie. •
bano premjero pareigoms.
čiai nutraukė karo veiksmus sutaivaniečiais.
— Premjeras Karami veikia
Sen. Goldwater buvo Taivane
Tripolio mieste esančiam šiau
Seru Barry Goldwater- dar
rės Libane. Ji paskyrė prez. A.
prieš prezidente Reagano ke
Gemajel.
lionę į Pekiną, kad informuotų Į
_ Sunhi musulmonas Rasid
Taivano prezidentą ir kitus atsaLikingus pareigūnus, kad prez. i
AbdaI H. Kąrami paskirtas
ban o vyriausybei sudaryti, Jis Reaganas nedarys jokių nuolai- I
yra priešingas^ fanatiškiems ši- du Pekino vyriausybei.
Prez. Reaganas priminė, kad’
:itams.
prieš 7 metus, kai prezidentas
— Sen. Moynihan paklausė Niksonas pirmą kartą skrido j
sen. Goldwater iv sutiko toliau Pekiną, tai Amerikos vyriausy
bė buvo nutarusi pasiųsti guber
dirbti.
natorių Reaganą į Taivaną įti
— Britų policija sulaikė Ira kinti tuometinę Taivano vyriau
no studentą, norėjus} įsiveržti į sybę, jog Pekino nebus daromos
jokios nuolaidos Taivano sąskai
Irano ambasadą.
tom
Prez. Reaganas ir šiandien
— Irano studentai protesta
vo Anglijoj, Vakarų Vokietijoj, mano, kad Pekinas privalo susi
Prancūzijoj, Austrijoj ir Olan tarti, nevartodamas jokios prie
dijoj prieš Chomemi sauvalę Ira. vartos, susitaikyti su Taivano
ne.
lj. .^±1

tsfonds
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Balandžio 2S: Petras (Lhanel,
Vaiga, Vygantas Jaunilė, Vytolis, Riingaiiė, Kantenis.

Balandžio 29: Atvelykis, Kot
ryna Sien., GinvEė, Vaitonis,
isė.
Tari mantas,
Sengailis,
Indrė.
Balandžio 30: Pijus V, Venta
Virbutas, Ykštal'.ė, Tureitis,
Rimkantas.

U.S. Bases

Area

13,866 Square Miles
Maryland-Delaware:

12,634

Saulė teka 4 52, leidžiasi 6:45
•

Vėsesnis, ryte lis.

Population

14,781,000
Pennsylvania:

11,793,909
Šeštadienio vidurnaktį prašo
me visus pasukti laikrodžius vieną valandą pirmyn, kad prisi- Taivano gyventoja: labai patenkinti prez. Reagano kalba, pa
derintume prie vasaros laiko.
taria čia taikiai spręsti nesusipratimus su Taivanu.

kad paimtų visa? diplomat u va
Susigrūdę ledat
lizas ir nukaltas dėžes
užblokavo Detroito upę
St. CL ii ežere susigrūdę le-^
-- Filipinų kariuomenės va
dei, suikuydami apie penkias
das, prižiūrėjęs aeiwiroma sen.
pėdas storumo ledą, uždarė De- į
Aquino grįžimo metu, instruk
troito upę. Jau dvi savaitės stovi
tavo karius, kaip jie privalo liu
įstrigę, iš Atlanto, didžiuliai lai
dyti teismui. Dalis liudininkų
vai. Atvykę ledlaužiai pagalbon,
davė savo parodymus.
taip pat įstrigo į ledą. Sunku
pasakyti, kada tie lemtai ištirps.
— Portugalijoj, Oportc mies
! Bene, nuo to lodo dabar Detroi
te, tiaukinys įvažiavo i prava<
te oras šaltesnis, negu Michiga
žiuojantį autobusą ir užmušė 17
no šiaurėje. Laivus gelbsti hažmonių.
hkopteriai.
Ant. Sukauskas

A. TAMIL YNAS

MEILĖ IR JOS RŪŠYS
(Tęsinys)

Meilė apima visas žmogaus
dvasines galias, siekia mylimo
cbjekto ir nori su juo sutapti.
Medė gali būti kilni, bet ji gali
būti ir vedanti į blogį. Meile
laikąma kuliamąja jėga, bet ji
gali būti griaunamąja jėga. Ak
la meilė, neapvaldyta valies ir
proto, išveda žmogų iš norma
lios būsenos. Daug įvyksta ne
susipratimų dėl meilė pavydas,
n eapy kan ta, keršt as, pr i ved a
prie žudynių. Mat, meile sun
kiai duodasi protu apvaldcma.
Ji gcl daugiau tvarkomai instink
tu. Ypač apvilta meilė turi sa
vyje neapykantos ir keršto.
Žmogus yra psichofizinė bū
tybė (fizinių ir dvasinių galių
junginys). Jame kartu gyvena
ir meilė, šventumas ir neapy
kanta. Ir iš jo visko galima lauk
ti, tiek meilės, liek gero, tiek
blogio, nes jo santykiai su žmo
nėmis grįsti meile ir neapykan
ta. Lotynų posakis sako: “Hemo
homini lupus ėst’’ —'žmogus
žmogui vilkas yra. Žmogus pa
čiam geriausiam skiria meilę,
blogiausiam — neapykantą. Mei
lė skirta žmogaus išaukštinimui,
neapykanta — sunaikinimui.
Yra žmonių, kad sunku pa
sakyti, ar jie turi daugiau mei
lės, ar neapykantos žmonėms: į
nieks jiems neįtinka, visi negeri,
visus aplipdo blogybėmis — pa
daro jucs tik pragare tinkančiais
gyventi.

ta meile vadovaujasi, jie nepa
miršta ir kitų svarbių reikalų, j
kaip susitikimų su ^Langais ir
kitų. Vyrų meilė skirtinga nuo
ręoterų meilės, nes meilė vystosi
pagal lyčių skirtumus.
j
Seniau moterų meilė buvo pa.
stovesne už vyrų. Bot dabar jų
teisės lygios ir jos perima tvar
kyli meilės reikalus. Vyrai pra
randa turėtas teises: au dabar
atrodo, kad ne vyrai moteris o
moterys veda vyrus. Kitaip ta
riant, vyrai išteka už moterų.
Gal ir geriau taip!

Mirė Stanley Molis

Meilė kūryboj

Žengiant į naujuosius laikus,
meilė kūryboj pradė’c nustoti
savo turėtos pirmaeilės reikš-J
mos. O jau modernioj kūryboj
meilė- pakeičiama seksu, kaip,
lengviau suprantamu, nes janvN
mažai dvasinių ypatybių. Ir kū- ,
ryboj dažniau vartojamos nei-i
giamos ypatybės, nes tai dlaugiau ■
intriguoja skaitytojus. Kūryboj;
meilė liko nuskriausta — seksų
Trijų menininkų paroda
Paveikslas ant sielų stovi išti
laiko ne kaip tam tikrą meilės j
ns metus, o pyragai vartojamas
Antaninos Jonyn.ienės, St e
atspalvį, bet kaip žmogaus in
kasdien.
širtioliūnicnė^ iš šiaudų įve
stinkto aistrą.
Pokalbis su Naujienų
Meilė kūryboj duoda daugy-į kūriniai ir Juozo Jasiūno r
skaitytoju J. lįosčirisku
gintų audinių, velykinių r
be- temų.
O romanuose tiek priĮ ;
kurta fantazinės meilės, kokios guč:ų bei gintaro dirbiniu pa-!
Pensininkas Juozas Lesčinsžmogus niekuomet neišgyvena. | rodą vyko balandžio 15 dieną. : sas kasmetai važiuoja žiemavoti
Daugelis linkę manyti, kad mei-j Buvo iš šiaudu įvairūs paveiks- j i Floridą. St. Petetsburgą. Grį
iė yra vertybių atsmadimo ska- j lai (viso kūrinių apie 60), ko-’ žusieji iš šiltu kriaštų atrodo,
tintoja. žmogus,, turįs meilę plytstulpiai, šventųjų paveiks-1 kaip ir ‘‘solidnesni’L veidai rausgrožiui, siekia grožio. Grožio t lai, tautiniais rūbais šokėjai, lie vėsni ir oilnesni.į Paklausus
meilė — gimdo menišką kūry-1 tuviškos sodvbcs, gandralizdžiai ! mielo ir nuosaikaus kolegos Juo.
bą. Poezija — priemonė išreikš-1 bei kitoks menas. _ Į tą meną! zo, kodėl jis palieka, nuosavą pa
ti mylinčiojo jausmus, pergy-J aaug kruopštaus darbo įdėt ir:
Meiles pakitimas šeimoj
togų namą ir važiuoja kas metai
venimus.
: nelabai brangūs, bet pirkėjų ne- ] i St. Petersburg^ atsakė, kad
Vaikams gimus, meilė šeimoj
Į daug. Gal dėlto, kad ne taip I
keičiasi. Moters meilė perkelia Sakoma, be meilės žmogus ne- > seniai buvo Detroite A. Saimi- iI pabėgąs nuo žiemos šalčių bei
į.
ma vaikams. Vyro meilė ir kin pasidarys mokslininku. Tai yra] ninkienė su šiaudinukų paroda.' sniego pūgų.
Petersburge nuo senų laikų
ta — sumažėja jų meilė. Prieš- tiesa. Bet čia kalbama ne apie Į Matyt, daugumas buvo jau apgyvena susibūrę daug lietuvių,
vedybinė meilė, jei tokia buvo, tą meilės rūšį, kur laiko vienas! sipirkę.
turi įsisteigę Lietuvių Klubą,
seniai išgaravusi. Gyvenimo rū kitą apglėbęs, bet apie meilę]
turi nuosavus namus, patogią
pesčiai pakeičia jų gyvenimą mokslui. Juk be meilės dainai, j Labai gražūs audiniai J.
— vykdo jie gyvenimo pareigą, muzikai, menui netaps daininin siūno, bet jis savo kūrinių T16- salę. Sekmadieniais susirenka
pardavė. Euvo ir įvairiu Ginta pasišnekėti su draugais ir pažįs
savo įsipareigojimus. Materiali- j ku, muziku, ar menininku.
ro dirbinių: karolių, braškų ir tamais. Be te. klube galima ir
(Bus daugiau)
nis gyvenimas irgi turi įtakos į:
kitokių. Stovėjo keletas tauti- papietautii. nors pasirinkimo val
vedusiųjų gyvenimą. Skurdas,
nių lėlių, bet jos taip pat ne gių nėra, bet pavalgyti sočiai gavargas, įvairios nelaimės gniuž
TIK DŽENTELMENAMS!
parduodamos.
do žmogų, naikina jo meilę.
Parodą suruošė ir jai vadova nes paragauti.
į
Atvykęs Į viešbuti, vokiečių
Motinos, meilė vaikams yra^diLaikas nuo laikK klubo di
desnė: ji juos išnešioja, gimdo, karininkas klausia tarnautoją, vo Algirdas Vaitėkaitis.
džioje salėje vyksta įvairūs pa
augina. Vyras, būdamas fiziniai į kur yra tualetas.
Birutininkiu pyragu
rengimai bei ruošiamos iškilstipresnis, daugiau rūpinasi su Pastarasis, rodydamas j kori-]
išpardavimo stalas
! mingos šventės, kaip Vasario 16
i
teikei šeimai materialini aprū-l doriaus galą, sako: ’
Kaip ir kiekvienais metais, ; šventė. Tautos šventė ir kiti papinima ir jam mažiau lieka lai- į — Paskutinės durys į dešinę. |
taip ir šiais metais mirutietės su., ; rengimai. Į renginius atsilanko
ko praleisti
vaikais. Moters. Ten bus užrašyta “DžentelmeI.VTOJ C ! nams”> b-et prašom nesivaržyti ruošė įvairių pyragų bei velyki- • ir iš kitu Amerikos lietuviu komeilė gyvenime yra svarbesnė
į. Pilnas py-Į lonijų meninės pajėgos bei pa
kaip vyro. Moteris nori imylėti i ir užeitiragais apkrautas stalas aptuštė skaitininkai.
ir būti mylima. Vyrai mažiau (Iš karo meto norvegu humoro) jo, ir bematant viskas buvo iš
Pasiteiravus, kaip patinka
------------- ----------------- :~
parduota. Su skanumynais bū- Petersburgas ir jo apylinkės bei

DETROITO NAUJIENOS

t LITERATŪRA, lietuvių fltsratūzos, meno ir
IftS4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nexensta. Vine
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Statnkot
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir Y
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 1
M. K. Čiurlionio. M. ŠUeikio, V. Kažubcs, A. R ūkite! ė? Ir A. Varekūrybos poveikslaia. 365 puri, knyga kainuoja tik $3.

-

— Chicagoje sukčiai nunešė
tris milijonus dolerių už spor?
tininku parduotus bilietus.

čikagiečiams plačiai pažįsta
mas Stanley Molis mirė sulau
e Daugiau vandens guli po že^
kęs 68 metų amžiaus. Paskuti me, negu sudėjus ežerus, upes
niu metu jis gyveno Burbank ir jūras kartu.
ir mirė vietos ligoninėje.
Molis buvo geras organizato
rius. Jis surengdavo Naujie
noms didelį pikniką Archer
Avenue sode bei šokių prizus.
» Molis buvo SLA vyrų veikė
jas, pirmininkas, Demokratų par
būna ir šaltesnių ‘Cl:enų, gavau t i jos 15-to wardo narys, priklau
atsakymą, kad paskutinius du sė Amerikos legionui, buvo Don
metus nebuvo šilto oro; reikė Varnas posto kemandierius, bu
davo kartais kambarį pašildyti, vo Vyčių narys ir gabus rengi
bet vis geriau kaip Detroite. nių organizatorius. Tarnavo
Anot jo. jei kas labai mėgsta Amerikos kariuomenėje Antro
maudytis, galima pasimaudyti ir Pasaulinio karo metu.
Pašarvotas Sheahv šermeninėšaltesniame vandenyje. Paklau
sus, ką veikia šiokiomis dieno je. šeštadienį bus laidojamas
mis, atsakė, kad persiadresuotą Kazimiermėse.
Liko žmona Stella, sūnus
spaudą gaunąs reguliariai, tai
daugiausia laiko praleidžiąs skai Stanley A. ir anūkė.
tydamas laikraščius ar kokią kny
! "
— Kinijos vyriausybė sutiko
gą. Šiltesnėmis dienomis nu
einąs prie vandens pbraidyti. neparduoti užsieniečiams Ame
ftjyaaarBolargers’
Kartais pas pažįstamus užsukąs rikoj gamintų elektroninių ma
sora pokeriui than yoe
- ir pas jį kai kas ateina. Dabar šinų.
tiniu metu Petersburge esą įsi
Bart 39 15ou LaacH
Londonan penktadienį at
kūrusių daug detroitiečių: iRa-I ‘
-ui skrido
o
dijo Klube veikėjas Vacys Urbo.!
du transporto lėktuvai,
nas su ponia, DL Organizacijų j

energy)

WISE / -

naiys inž. Pranas Polteraitis su
ponia, Petersburge ALTo veikė
jas, Detroite buvęs šv. Antano
parapijos vargonininkas Matei
ka, dabar Petersburge vargonininkaująs, buvęs DL Organiza
cijų Centro ilgametis aktyvus
)diarbuotojas teSsĮinįnkas J-uozas
Gruzdas, Detroito apylinkėje
vasarnamio savininkai ponai
Kodaičiai (dabar Petersburge
aktyvūs veikėjai), švyturio Jū
rų Šauliii kp. aktyvus veikėjas
su ponia, Petersburge ALTo sk.
pirm. Alfa Šukys, buvęs Švytu
rio kp. vicepirm. Stepas Lungys
su ponia, dabar Petersburge Re-_
gistruotos LB apylinkės pirmi
ninkas, Kriaučiūnai. Daliniai ir
daug kitų aktyviai įsijungusių
na kitaip, kaip su paveikslais, klimatas, nes kalbama, kad ten ir gerai įsikūrusių.
Mielam kolegai J. Leščinskui
<iniuniiini!H»i!ii!Hi!iiii!iniiii»iiiiiinii!!!nuiiiiiiiinnnni!iiH!iui»ininiiiii!iiiį padėkojau už suteiktas informa
cijas.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia; didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
darbus dirba.
SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MHAJONUS dolerių
apdraudų sa^ro nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas, lietuvis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. ,
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,
jie Jums mielai Dazeibės 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

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 <► Tel. 925-2787

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

tfnlą Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dsdn’
Ivente* bei jų istoriją fr eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan
tiems, gėrintis autorė* puikiu itiUuml Ir surinktais dudmenim?bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

MARIJA NOREIKIENS

® V1ENIŠO ŽMOGAUS G Y V ENTMAS, Antano Rūke apra5^
Juoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buitie* Ktt
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg>

SIUNTINIAI i LIETUVA *
Cosmos Parcels Express Corp.^
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

1 LIETU V 1ŽKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamafassk
pfomlai paraiyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakatnčf t
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai įdomūs kiekvienan
Hetuvlnl Leidinys muštruota* nuotraukomis, pabaigoje duodami
vitovardžių pavadinima^l? Jų vertiniai | vokiečių kalbą. T .aha
gandingoje 335 puri knygoje yra Rytprūatų tamėlapla Kaina |<

Ž5Ū1 W. 69th SL, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2737

ATEINA LIETUVA,

1 K4 LAUM®?* I.SMK. rąžytojo* Petronėlės OriBtaffė* ata
mtn&nal ir mintys.apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pt
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*
bet kainuoja tik 13

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, ne*upr®
Ua tr klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje’; tik »
Jurgio Jalinskų knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pot
rija. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogau* telwa
Knyga y~a didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja £5.

50 metų studijavęs, kaip

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, Hl.
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI
DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.

?'•'

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas Bet kada Ir
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius
(r lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K,
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus
ir patarė mums toliau studijuoti.
123. Kieti riricliri.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininku
Knyfav prmioi
« MNML Dtarka*<

MsJsIgž St*
wTrniwu 3hM^i
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X
zuanŲ, kad roiketij tuk>itifičių egzempliorių, ir tai labai!
brangiai kainuotų.
M. Bajorino mintis garsinti

\

lo^npue, s. m.
kovo men. 31 dieBą.

Gert. Pirmininke, Mieli
Delegatai ir Svečiai!
Lietuvio^ vairią vietinėse anglų
Man yra malonu pasveikinti
parapijose buvo originali. Para
pijiečiai rašo laiškus politiniams Jus visus, susirinkusius į šį DB
1 kaliniams Sov. Sąjungoje, nežį- LS metinį suvažiavimą, ir pa
nodaani netgi, kur ta Lietuva linkėti geriausios sėkmės Jūsų
■
j yra. Pvz., jo parapijoje yra pro darbams.
DBLS, vykdydama savo užsi
ga bažnyčios salėje iškabinti
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
Lietuvos žemėlapį, bet tokio ne brėžtus uždavinius, tuo pačiu
galima gauti. Reikėtų imtis žy talkina ir Lietuvos Pasiuntiny
gių pasigaminti tokių žemėla bei ir šia proga man yra didžiai
SVOGCNAS
tūlų, mineralų ir kitokių svar
pių. Dėl Lietuvos žemėlapių pa malonu padėkoti už Jūsų nu
veiktus darbus Lietuvos rei
Svogūnas. tai yra nepakeičia biu medžiagų, vienok i mūsų
sisakė ir kiti.
kraują patenka be specialaus
Dr. S. Kuzminskas siūlė, kad kalui
ma prieskoninė <faržovė per vi
virškinimo. Medus yra gera
Prabėgo jau trys tuzinai su
politinė akcija būtų dar dau
sus metus. Astrus skonis ir kva
priemonė ir apsisaugojimo bū
giau stiprinama provincijoje, viršum metų, kai Jūs patys, ar
pas yra nuo eterinių, aliejų, glidas nuo kosulioii kokliušo, jis
kur lengviau prieinama įprie par ba Jūsų tėvai, palikę išdrasky
koricių, organinių medžiagų. J
padeda gydyti difteritą, bei ki
lamentarų, bet tam darbui va tus lizdus, atvykote į šį kraštą.
Svogūnas turi net 11$. labai ge
tas gerklės ligas ar negalavi
rai virškinamų cukrų: gliuko
dovauti turėtų gerai moką ang Jūs atvykote čia ne laūnes ir ge
mus. Maitinimo žinovai tvii- >
resnio gyvenimo ieškoti, bet su
zės. maltozės, fruktozės, sachalų kalbą.
•ina, kad vaikai, gauną pakanka
rozės. jdomu pažymėti, kad,
E. Šova patarė daugiau kelti sirasti laikiną prieglobstį nuo
mai medaus, turi sveiką veido
kuo aštresnio skonio svogūne
viešumon DBLS priklausymą baisaus siaubo grėsmės. Esu tik
spalvą, yra guvūs, linksmesni ir ’
ras, ikad keli tuzinai prasunku
rūšis, tuo joje daugiau cukraus.
Pasaulio Lietuvių B-nei.
iš kairės: dr. M. Slutsky, p. S. Daulys, aldermanas A. Majerczyk,
atsparesni ligoms. Perkant ga- ]
Gydomąsias svogūnų savybės
S. Nenortas pažymėjo svairbą. siųjų metų dar nepajėgė SutrauV. Utara ir Lietuvių Televizijos atstovas.
Įlomis iš bitininku medus nėra
nulemia fitonecLfei, augalo an- ,
kad DBLS turėtų bent 51 proc. L kyti dvasinių ryšių, jungiančių
toks brangus.
tibiotikai, kuriais jie patys gina
visų LNB-vės akcijų. Reikia tas 1 mus su mūsų tautos katnienu.
si nuo mikrobų ir ligų, vitami > Moiku tėvynė yra Artimieji
akcijas kaupti ir rinkti žinias tr šiandien, šiame suvažiavime,
DBLS XXXVI me
nai C. BĮ, B2, B3. B5, vitaminas Rytami.' J Indiją jos pateko iš!
apie mirusiųjų akcininkų akci mes savo mintimis ir jausmais
Vertingas karnavalas
jungiamės su Tėvyne ii- ten pa
Persijos o 13-me šimtmetyje jau
E karotinas.
(Tęsinys)
. Kandidatai į Centro- -valdybą jų likimą. Daug akcijų yra din
silikusiais artimaisiais.
pateko i Kiniją. Kinai ir japo
Antrasis Metinis Brighton
buvo: S. Nenortas, B.'Butrimas, gusių be žinios.
Svogūne esančio^ medžiagos
Bradford© sk. .pirm. J. Ada-i
Apdūmodami anuos, tragiškuo
nai jas iškulti va vo i siekiantį Parko Lietuvių Kami vai as įvyks
Po to, rinkimų rezultatus
I. Timmins, Z. Juras it G. Iva
naikina bikterrjds^ gerina me
sius peigyyenrinus.-. ir aplinky
i rijų pėdų ilgašaknį augalą raus šeštadieni. Midway vietovėje monis kalbėjo apie Klubo stip- nauskienė. Į T arybą — J. Ada- perskaitė A. Jaloveokas.
džiagų apykaitą, skrandžio sul
vai violetinės spalvos. Morkos taTp 4300 ir 4500 South Western, cią finansinę padėtį paramą, monis, K. Bivainis, J. Bliūdžius,
Centru vaktybon perrinkti: bes, atplėšlįšhę'įnųąĮ 'iiud rųūsų
čių išsiskyrimą, reguliuoja virš
yra pastarnokų, salierų ir petruš j liepos 7 dieną 11 valandą prieš kultūriniams reikalams, didelę P. Bukauskas ir P. Dzidolikas. B. Butrimas (544s balsai) ’ ir S'. tautos ką*inįėįįd^,J^^ aiškiau
kinimą, gerina šlapime išsisky
kų giminės. Jas mėgo senovės [riet ir tęsis ligi 11 \alandos va pinigų sumą, skirtą V. Rakaus (Pasitraukė A. Budys.Tf. R. šo ■Nenortas (508).
galime -suprasti- -;’iihzuždavrn.ius,
rimą. ramina, didina organizmo
graikai, romėnai ir kites tuolai karė. Tą <<fieną Čikagos polici kaitės -plokštelės išleidimui. Bai- va). Revizijos komisijpn — V.
Tarybon išrinkti'* 3 nauji na- kuriuos. mums jDigyo. Apvaizda
atsparumą infekcinėms ligoms
kinės Europos tautos.. Nustatyk ja uždarys Western Boulevard gė skyriaus rekalais: 6 nariai Leonas, P. Popika, V. Puodžiū iai: J. Adamonis {558 balsai), yra uždėjūsi. Tiią^'iiždayįjiius
Svogūnai reiktų valgyti ser
■a, kad Šveicarijos gyventoja; nuo 4300 iki 4700, kur bus lei mirė, bet jų vieton įstojo kiti.
K. Bivainis (543) ir J. Bliūdžius mums tenka alĮikil Kokie tie
nas ir S. štarka.
, .
gautiems hipertonine ligaĮ . atenaudojo net 2,000 metų prieš džiama pastatyti automobilius
uždaviniai- yra ^’i.jiuj^učjęL kiek
Toliau sekė klausimai ir su (499).
Kun. J. Sakevičius iškėlė pra
rošiderose; kaį-lėta žarnyno veik
Kristaus gimimą. Anglijoj mor kamivalo dalyviams.
Revizijos komisijom P. Popi- vieno lietuvio širdis, o rnūsų są
ėjusį didelį įvykį — šv. Kazi manymai.
la, lydima vidurių' užkietėjimo,
kos atsirado tik šešiolikto šimt
sripo metu, svogūno sultys, at
miero minėjimą Romoje. ‘Pasiū-i J. Zckas siūlė surengti 40 me ra: (005), V. Leonas (52,) ir S. žinės balsas inumSįSą'Įip; kad Tė
Praeitais
metais
apsilankė
virš
mečio antn/e pusėje. Iš čia, taip
vynė laukia įr.jtiklsf, jog-mes
tų tremties sukakties paminėji | Udrka (491).
skiestos medumi, tinka sergan
:ė,
kad
Suvažiavimas
pasiųstų
10,000
žmonių,
šiais
metais
bus
pat, iš Olandijos ir Prancūzijos'
.■
komi- I Mandatų ir nominacijų- komi- juos atliksime.i■'"<
tiems anginomis. lėtiniais kroneŠv. Tėvui padėkos laišką. Taip mą.- Pasisakė dėl Politinės
lietuviško
maisto,
orkestrų,
daiV, X.
oateko į Ameriką. Morka yra'
(’Bus daugiau)
bilais.
dvi ^palapinės. pat jis pabrėžė vienybės reika-, sijos veiklos, dėl parlamentarų | >ija kitiems hietams: A. Jaloskani ir maistinga daržovė, gausu ji^n-iuk&D
gaž^-dėjim^ hTtuvių priėmime l zeckas, M. Getvinauskienė ir J.
Kad nedirgintu skarndžio ke
vitaminu “A”, labai svarbi*!^e- Taip pat' bus žaidimų ir žaislų la ir. siūlė visiems susitažkvti.1
..
penų. tulžies takų, svogūnai var
vaikams. Čikagos miestas paža Prašė kuo gausiau atvykti į .Lie parlamente, Europos parlamen | Žakas.
IŠGYDO ,
ram regėjimui.
f .
_
’
-i k
J. Alkis: trumpai supažindino
tojami kepti, troškinti, virti.
dėjo atsiusti policijos, gaisri tuvių bažnyčią. irai gegužės mė-į to rinkimų prėgąį paruošti h
Pradėjo skąūrieti dantis; ne
a
Įdomios afrikoniškoš žį- ninkų ir kitokių miesto agentu- nesį lankysis kardinolas Hume siųsti laiškus vietos kandida j su planuojaniū gegužės mėn.
Svogūnų lukštų nuoviros plati
1 12 d. mūsų Pasiuntinybės Atsto- žinau ka daryti.
tams.
kams suteikia vario atspalvį, o buokiės. kaip ir miško žibuoklės rų atstovus.
jį ir vyskupas Deisnys.
— Man tokiu bėdų nepasitai
sukakties
įamė dažyti medvilniniai ir vil vra ankstybosios pavasario ge
Derbio skyriaus pirm. J. Zo- i J. Vilčinskas iškėlė mintį II zo V. Bailoko 80 an.
'
1
Būdelių leidimai buvo galima
j proga pagerbimu, kuri^/ bus ko; kaip tik suskauda, aš pabu
noniai audiniai ar siūtai neblun- lės. Jei afrikoniškos žibuoklėm
-kas iškėlė politinės veiklos svar-!
kad
toks
minėjimas
būtų
kartu
pirkti nuo balandžio 15 dienos.
čiuoju savo žmoną ir viskas
engiamas Lietuvių namuose.
ka, yra gelsvos ar rudos spal nežydi, reikia duoti joms specia
bą ir ragino ją įplėšti, nurodyda-;
sujungtas su VLIKo -10 meti; J J. Vilčinskas perskaitė šio pereina.
vos. Svogūnų lukštų nuovirose laus maisto — trąšu. Fikuso Kas jų dar neturi, gali įsigyti nias galimybes ir būdus.
’ - pas Viktorą Utarą, 2616 W. Mont
sukaktimi.
— O ai' tavo žmona yra dabar
{suvažiavimo rezoliucijas.
lapų blizgesius nenaudoti vaško
dažomis Velykoms kiaušiniai.
Tuo Suvažiavimo pirmoji die-1
gomery, Chicago, Illinois 60632
įOTUIEU
Tačiau D. Banaitis sake, kač
Suvažiavimo pirmininkas A.
Anf sutrenktos vietos priJė- riebalų, bei aliejaus, nes šie daF na ir baigėsi.
arba
pas
Advokatą
Algį
Glam-;
I
įa liūdna sukaktis turėtų būt .-ranskūnas trumpu patriotiniu
ius šviežio svogūno tyrelės su-1 tykai trukdo augalui kvėpuoti?
bą. 4411 S. Talnian, Chicago,
17
vai.
prasidėjo
Liet.
Namų
minima tik lietuvių tanpe.
žodžiu užbaigė suvažiavimą, o
maišytos su valgomąja druska., f Naudotina Leaf Gloss prepara
Illinois
60632
—
tel.
767-0699.
j
į
bendrovės
akchinjjų
susirinki'
mažiau skaudės, tinimas ir mė-| tas. gaunamas didebų kra'utuviu
J. Alkis siūlė tą laiškų akciją h-. S. Kuzminskas padėkojo
19 vai. btvo vakarienė ir! pravesti kartu su kitais pabal- prezidiumui, rezoliuciją komi
Ivnė greičiau išnvks.
f gėlininkystės skyriujeA w * * • XX -ruošėja
U. * « VW • I VA — * Bri-* * * ■* ‘linas.
#
Šio akarnavalo
ghton Parko Lietuviu Namupl^e
xa*’ ^^yviai išvyko au-) tiečiais. Politinė komisija yra sijai ir visiems dalyviams už
Keptas ar virtas svogūnas, vie-1
Magdele^ia- Šulaitienė
dar kūrimosi stadijoje, laiku: darniu ir gražiai praėjusį suva
rras ar su muilu, . suminkština
Savininkų ' "Draugija.w tobusu nakvynei: į Sodybą.
besikeliančią ^’otį, mažina skaus
Leidimų pirmininkas yra Ro- • Antroji Suvažiavimo diena bėgant bus plečiama jos veikla žiavimą.
Įspūdingai sugiedotas Tautos
NAŠLĖS RŪPESČIAI
mą (ypač kai pūlinys ties na
bert Zabrauskns. Rengimų va-’, prasidėjo sekmadienį, 10 vai. J J. Bliūdžius pasiūlė pagamini
rylo.
anglų kalba užrašų-dienorašėū
gu)Sužinojusi, kad nabašninka. čtovas yra Juozas Kulys, kurio
himnas. .
Pirmiausia
Mandatų
ir
nom
knygutę,
kurioje
.būtų
"daug
inpadėjėjas
yra
Aloysius
Majervyras jai nieko nepaliko, našlė
Apskritai paėmus, šis suva
nacijų komisijos pranešimą per- formacijos apie Lietuvą. Tokią
e Sveikas ir normalus organiz .nuėjo į paminklų dirbtuvę ir rei czyk, 12 Ward aldermanas.
skaitė A. Jalovečkasc suvažiavi- > knygutę plačiai išplatinti anglų
anglį žiavimas, tvarkingai pravestas
mas yra jautrus reikalingoms
Pranas
A.
Zailskus
kalauja, kad niki užsakyto pa
A. Pranskūno, buvo vienas pa
; me dalyvavo 20 atstovų iš 18 visuomenėje.
medžiagoms ir lai išreiškia no
Victor
U
tara
minklo būtų nutrinti žedžia
skyrių (atstovavo 729 nariams) j V. Dargis pritarė lai minčia. vyzdingųjų DBLS suvažiavimų,
ru valgyti vieną ar kitą patie “Ilsėkis ramiai”.
Jr 13 organ zabijų ir klubų ( ir žadėjo padalyti kainos ap praėjęs pakilioje, draugiškoje ir
kalą. Visi vaikai mėgsta saldu
NUOTAIKOS
DŽIAUGSMAS
— Aš negaliu to padaryti, bei
atstojai.
skaičiavimą. Dr. S. Kuzminskai santūrioje nuotaikoje.
mynus, tačiau tą norą tenkinti
* * *
saldainiais nėra sveika. Vieton galėčiau pridėti ką nors apačioj
Po santuokos nuotaka sušuko:
įbĖALti^j iii
jų ir net cukraus patartina vai- — aiškina skulptoriūs.
— Tai’ bent dienelė: Pagalios
o
kams duoti medaus. Jis yra žy- — Gerai, Pridėk: ‘Tki mes vėl nereikės laikytis dietos ir gim
Lietuvos Atstovo Vinco Balieko
miai sveikesnis, turi savyje me- pasimatysi n
nastika- kasdien nekamuosi
igHineCfc paiy rūiids — sąžmin^aa JarDaE

tinis suvažiavimas
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TORNADOS
If one struck, would you
know what to do?

Audimo vingiai

A «5l»rn Avtn Chicago, LU- 60643
Telel. 312 238-mf

Užsukom lėktuvų, crauKunų, uurų xext
^cruxaeA/,
u m^uuiuow^ DvAmhui viiuu Lexer vh Cl Ine > rfiirauou
ęe kelionių arauOUEua, ux^acizuujaiue Kelione^ į uecavą ir tiuis sl^tu
Sudarome likvieumub
apauanAyniui Amerikoje tr teila&ine infe
TiMurjick visai* LcUufiiu ceirjUau
•_ .Taupyxlte stnsdsnu Chartered Ibtwvtn, tUL yisr^g
t azutsio — pnei 45-60 dieno.

Tomectos respect no geographic boundaries. Over
lhe test Bve years 4.245 tornados have touched down in
<6 efffenahr states. While they can occur anytime, March
through August are considered the ’’danger" months. State
Farm Fire and Casualty, a major home insurer, offers the

tomato Mfipru

GETTING PREPARED
Know he* io ęet ik^ergėney weather
I
— A Mafieref

wTVK. <

shefler.
ydu’re In 1
get otrf. f &
w avaMabte. po to H f not Be h e
pjfch cr other deoreisKxl.
1 you’re in a car, get out Lfe h a dtoh or

V Be sure you

W Ccwersfe My with tew enforcernent and
(faster service officials. Check your local
jnedta for nstruciions and information on

watch*

bean aigMad. Wee cever.
Moot cxrnrnuiMiee uee eteons br Mme te
worn of a tornado
know wwt
w

IF IT HAPPENS

the right kind

Inecrance

ccxJd do.
— Uftke an Inventory of everything If yoOr
fidhse and keep it in a safe ptace away from
Nme (Wee a safe deposit box). I wW be a

g^eet help g1) apeediftfl
toesee,

soon as
do next

He can advtėe" you vvttaf td

i

W Stay with your property to guėr^ Oflirist
vėndaflsm or tooftog until Jew enforcement
tgėneies organize
Protect against addKionaf damsge, bo^d uo
broken windows or holes in the walls or
rbof; comst or pther*4se protect fumtahings
from further
by ram d# o^nS. W
necessary, have ubtfies turned off to pre
vent cten^ge irom e^^^bšton or fir a.
> Don’t be ruehed into signing repair con
tracts Py-by-night-repairmen criten prey on
torm^o vicfims Be sure you khdw wfth eihom
you’re dealing Your insurance agent or ad
juster should be abie to help;
aak ydtr
Better Business Bureau or friends or retatvee
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kabutėsf, ten, taip pat dirba lais
posi jos, romanų tomus. Mes
vinimo veiklą ir tuo padeda pa
turime ir išeivijoje febei iškilių
vargtai Lietuvai. Toks jo tvirpoetų ir rašytojų, bet ar Jų vei
tinirpas yra tik pJiki žodžiai, ku
kalai palengvina Lietuvos ver
rie nieko nesako. Tai spėlioji
THS LITHUANIAN DAILY NEWS
giją ar toji jų kultūrinė veikla
mas! Tenka Br. Railai tik tiek
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holidayi
jau tuo pačiu priartina tautai
paminėti, raudonieji kuriuos po
i
by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.
laisvės aušrą9 Tegu Br. Raila
grindžio spauda išviešina, tik
1739 So. Halsted Street Chicago, IL 60601 Telephone 421-4100
nesupranta, kad as, lyg bučiau
rai, okupuotai Lietuvai nepakultūrinės veiklos priešas ir ma
tąmaura.. Tokius smerkia ne
vęikla
'ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000 nyčiau, kad kultūrine
vien tik lietuviai, bet juos smer
laisvinimui yra žalinga. Tik aš
Postmaster: Send address changes to Naujienos
kia ir kitų okupuotų tautų žmo
manau, kad V. Sidzikausko tvir
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
nės.
tinimas kultūra dar ne viskas
Br^Ralla prisipažįsta, kad jam
pavergtosios tautos laisvinimo
As of January 1, 1980
metama
- ___ $40.00
kiitikuoti yra daug sunkiau,
pusei metų -___________ ___ $22.00 veikloje. Man atrodo, kad kol
Subscription Rates:
trims mėnesiams ______ ___ $12.00 tauta yra vergijoje
negu pozityviai vertinti. Čia jis
policinės
vienam mėnesiui ___ $4.00
Chicago $45 00 per year, $24.00 per
nieko naujo nepasakė. Griovi
veiklos pr ida^ yra labai svarbus,
Jx months, $12.00 per 3 months. In
other USA localities $40.00 per year.
mo darbas, atseit, griovimo kri
kurio nereikia nuvertinti. Tad
anadoje:
$22.00 per six months, $12.00 per
tika yia nelengvas dalykas. Tą
metama _ _ _____________ ___ $45.00 vesti laisvės kovai reikalinga, ne
-Tree months. Canada $45.00 per year;
___
§24.00
pusei
metų
...
.
-*ther countries $48-00 ner year.
žino kiekvienas griovėjas. Žino,
vien trk kultūrininkų, bet ir po
vienam mėnesiui -_____ ___ $5.00
kad už griaunamąjį darbą, pa
litiniu veiksnių, kurių laisvės
25 cents per copy
prastai, mažai atlyginama. Tą ir
kovoje veikla yra lemiama.
Užsieniuose:
patįs Raila patvirtina, nes jis
Be to. jis lyg ir kaltina lais
H8.00
metams __
$26.00 vės kovos veiksnių veikėjus,
pusei metų
už negatyvę kritiką nelaukia,
Nuo sausio pirmos dienos
Dienraščio kainos:
kad visas būtų auksu apipiltas.
kas jo manymu yra blogiausia,’
Jo žodžiais tariant, jam užtektų
nes jie reikalauja tiesioginės tar
Chicagoj e ir priemiesčiuose:
sekmadienius, 'pirmadienius ir šven
už toki darbą, kad kas nors auk
metams _________
$45.00 tadienius. -Leidžia Naujienų Bendro nybos politikai ir Lietuvos lais
vė,
1739
So.
Halsted
Street,
Chicago,
vinimui. Tik tiek jis patenkin
su apipiltų jo kojas bent iki kepusei metų —-----$24.00
trims mėnesiams
$15.00 IL 60608. TeleL 421-6100.
tas, kad Lietuvių Fondas ir L.
lių.
vienam mėnesiui _
$5-00 ’ pinigus -reikia siusti pašto Money Bendruomenė šitokį pasimeti
Baigiant, šias pastabas, norė
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymu.
čiau priminti B r. Nainiui, kad
mą ėmė taisyti. Ir Raila savo
jis tuos pačius klausimus, ku
apgailestavimą baigia tokia vil
Skutas
Japonų
jūros
bango:
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,
riuos pateikė Br. Railai, pateik
timi, kad pats gyvenimas žymiai
tų kuriam nors VLIKo ar ALT o
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.
vėliau, kada nors mus kruvinai
veikėjui. Mūsų išeivijai būtų
privers daugiau paklusti svei
datai?
Norėtųsi
jo
paklausti,
ar
tinės di ausinės sargybinių, Jiej reikšti, kad man asmeniškai įdomu ir naudinga išgirsti, ką
ko proto mastam.
KOVOJE SU OKUPANTU TURI
kaip ir tie mandatai kenkia.pavergtosios jam tvirtino’, kad tokie “tilti- ' kiekviena koalicija priimtina, į šiuos klausimus atsakytų vie
Taip pat (jis,
ninkai”, kaip ir jis yra išdavę kurios veikla aiškiai nukreipta nas iš minėtų veiksnių veikėjas.
jam panašūs tvirtina, kad Lietuvos laisvinimui?.
LEMTI POLITINIS PRADAS
Br. Raila aiškitja Br. Nainiui, ištikimybę tautai. Tokie, jo žo prieš okupantą, pavergusį mūsų Kitaip, britų išvengta LB-nės
mūsų sena nelaimė dėl spepolitinių teisių va- ir apie santykius su Lietuva. Jo džiais tariant prokurorai, kaip Lietuvą ir tokią, kuri neniekina vadų šališkumo, o šališkumas
cialių
Br. Raila Br. Nainiui atsaky mą, ruoštų operas, sporto rung dovauti užsienio tautai, ypač dėl manymu, tai Blogai .koordinuo Gudelis ar Svilonis, tokio mo mūsū laisvinimo veiksnių ir jų liudija blogą valią, kuria -šie-,
muose kritikuoja ir V. Sidzi tynes, kultūrinius sąskrydžius, tų vadinamų “mandatų” arba ta tas elementas, nes -juose, atspin delio “tiltininkų” kaip Br. Rai veikėjų.
kiama iškreipti arba nuslėpti tie
kauską. Mat, šis aiškino, kad mokyklas, žodžiu, jie turėtų riamųjų Lietuvos pogrindžio di \isas gj'yenįęoas, .protas ir. la, jų neldiko išdavikais, ištiki-’ _ Be to, reikia abejoti, kad mūsų są ir tuo visuomenę klaidinti.
viskas yra kultūra, politikė vei -reikštis tik kultūrine kūryba, įgaliojimų tik. vienas vieninte kvai 1 ybės. Jis .pataria,.kad ? rei mybe išdavusiais, nei juos oku Railos vadinami “raudonieji”’
j *'.£:**
A. Svilonis
t
kla ym> josios ^ĖėiSšmingiausia
lis: būti “vyresniu^. -Br.-Raila ' kia į juos kitaip pažiūrėti, kaip pantui pasidSavūsiais. >
dalis, b kovoje su okupantu tu
sunku suprasti, kodėl tokie po' į ilgesni laiką Ųzfrulcvs>ą ckupuoi Bet ar Br. dUžlą ę galėtų. pą-y
'''
-..I
.
’
■
■.
■
'
ri lemti politinis pradas. $ Bet Klaidas.
litiniai komitetai, kaip pvz. VLI *o krašto oačfetj.jjo jnąnymu, neigti, kad tbkio odelio išda- VLADAS POŽĖLA
t.- Br. Railai ir kitiems atroŠo^.kad
1
ekė.io išstudijuoti nustatytų vrkų 'nėra inusu Latviškoje: viMan rodos, kad. mums išeivi Kas ir ALTa negalėtų būti už
kultūrinis pradas yra svarbes-KOVOS. DĖL Si’AliiiiS
joje, o. taip pat okupuotoje Lie sienyje tik rezistenciniai lietu cairių turini i/paskelbimo for sLiomeneje? Ypač, tarpe tokių,'
n is ne t^k pavergtoje Lietuvoje,
mą.
Reikėjo.atlikti
fbe
parodokurie kiek beįmanydami griau
tuvoje yra daug savesnė V. Si vių organai? Bet mums dar sun
(ATSIMINIMAI) :
bet ir svetur. Mat, anot jų, kul
dzikausko tezė, kuris tvirtina, kiau-suprasti, kodėl gis juos no-, mu ų konferencijų jr be neiš na: mūšų laisvinimo veiksnius,
tūrinių pradas yra mūsų tautinės
kad viskas yra kultūra, o poli retų pakeisti tik rezistenciniais; mintingų ‘‘rezoitu^įjų’’.. Mąt, jam neigia jų turimas prerogatyvas,
(Tęsinys)
stambių Amonių milžiniška tech
gyvybės versmė, tautos augimo
atrodo,
kad
susidarė
įspūdis
‘
t
artyčiojasi
ir.
.iš
tiirimų
mandatų.
.
organais,
o
ne
laisvinimo
veiks-'
tinė veikla josios reikšmingiau
ir pajėgumo šaltinis, išlikimo
Čia ryškėjo dvi pasaulės vai ninė persvara, dar iškėlė -naują
:
um
“
tremties.valdžia
”
įsako
Juk.
tokie
ųepatarnaųja
vienin

niais?
Jis
to
nepaaiškina.
sia dalis ir kad kovoje su oku
k: viaj^tų galybę, kuri, kaip ir
atrama ir valstybės išlaisvinimo
gos — liberalizmo ir socializmo.
liąudž
’
ai,
kaip
..toji
ttir
j
elgtis,
gai
pavergtosios
tautos
laisviniKodėl
jam
parūpo
Vyriausią
pantu turi lemti politinis pradas.
laidas.
Abi kryptys turi tą patį Ūksią,
Ar gi, šiandien okupuotoje Lie Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą nes jei elgsis netąįp, tai bus . mp.. veiklai. Ar gi trkie nepažmones. Socializmas ir stojo
dažniausiai
žmonių
materialinę
"okupacijos
pripažinimas
”
,i
‘
'pa

tamauja
.okupantui?
O
dėl
su

•)aversti
tik
rezistenciniu
orga

Todėl jis Br. Nainiui reikia tuvoje nežydi kultūra? Norėtųsi
prieš tokia nuosavybes forma.
ir
idealinę
laimę
ir
apsaugą
nuo
tarnavimas
okųpaptui
”
.
.Atrodo,
minėtos
Svilonio
su
Gudeliu
konu?
Taip
pat
neaišku,
iš
kur
apgailestavimą, kad mūsų išei Br. Railą paklausti, kiek pa
žmonių
Užbaigai dar viena pastaba.
. . „. .
. - -galybės.
vija politikavimu aukoja dau tarnauja* okupuotos Lietuvos* jis tokią užuominą pasisavino? jis tuo paterikjntas, kad liaudis’ aličijcs. tenka Ralląį tik tiek pa- privilegijuotųjų
laikotarpiu libera- Jūsų mintis malonu buvo išklau
giau laiko ir išteklių ir priski laisvinimo kovai prieš okupaci Tik t’ek galima patvirtinti, kad ir šviesuomene . neklausė fne- cąkyti. ■ kad- su tokia. kcalciją,
ria jam visokias prerogatyvas, nę vergiją. Vilniaus katedroje ne iš ’mūsų išeiviškes spaudos. brendusių-^režoliųcĮjų.' Bėt jis kūri kovpja prieš okupantą, siek luinas stojo prieš feodalus, o kai syti. Viena noriu, jums primin
kapitalizmas, tai jis gynė ti: savo idėjoms nebijokite kri
Labai gaila, kad jis, rašydamas ‘uo .ir baigiąjsąvę ąiškininįą.apie dama pavergtai tautai laisvės,
dargi neužpelnytus nuopelnus, ruošiami koncertai? Ar, sakyo kultūrinės šakos pasiliko tik 'im. ten rengiamos sporto, dai-; 3r. Nainiui tokį atsakymą pir santykius su. okupanto įrai^rg- ar ji Br. Railai patinka ar ne, i “M 'r žmones nuo feodalinių ir tikos. Esu patyręs, kad liberalo
pavienių asmenų, privačios ini- nu ar š^kių šventės, jas palygi ma nepaskaitė mūsų neeilinio, ta Lietuva, - bet. Jis ..nepaliko, ją (jungtis j’Ta kiekvieno lietu valstybinių varžūnų. Liberaliz pagrįsta kritika padėjo išryškėti
mas siekė ūkio .pajėgumą vy> socialinei minčiai, nes kai kurie
c i a t yvos p araštėj e.
nus su pogrindyje vykstančia teisės žinovo p. P. Stravinsko,^ koks jo manymu tas jo minimu vio .patrioto- pareigą.
Be -to, kam dar. neaišku, kad lyti laisvose varžybose. Socializ socialistai savo idėjas versdavo
Reiškia, politinė veikla dėl pa. rezistencija prieš okupanto at prieš kiek laiko atspausdiintos rafinuotas menąs .tūrėtų būti.
Tie.<i, jis ]>risipažįsta;;kad bari-’ tie. kurie šiandien kelia tuos mas, eklamas iprieš feodalus, ėjo dogmomis.
vergtos Lietuvos, jo galva, yra neštą tautai vergiją? Pagaliau, knygos “šviesa ir Tiesa
toks menkas reikalas, palyginus mes turime ir išeivijoje kultūri tada jis nebūtų taip rašęs ir to- dęs šią piobįerną konkrečiai ap nesklandumus, kurie įvyko ne- ir prieš liberalus- nes 'klaida bu
Universiteto vitrinoje nepa
su kultūrine veikla, kad reikia ninkų ir dar kiek, kurie ten kių nonsensų neskelbęs apie tarti. bet niekas i tai nekreipė ĮMTklausoir.oje Lietuvoje, yra vo jo siekimas laisvame rinkos
man-, dėmesio. Bet kaip tik tai ir pa tik patarnavimas okupantui, ūkyje išlyginti žmonių reikalus. prasta naujiena.
tik apgailestauti del išeivijos vyksta ir lankstosi okupanto sta-' mūsų- lisvinimo veiksniu
v
— Lietuviškos dainos. Skaitys
kultūrinio nuosmukio. Bet la lytiniams, kurie gina ir net dė darus, ir tuo nebūt klaidinęs pa či’o. k;<l mūsų išeiviskoj i. .vi nes • tuo nukreipiamas dėmesys Socializmas eina ne prieš libera
bai gaila, kad jis nekonkretizuo- koja komunistų partijai. Arba saulio lietuviu. Tada tikrai, jam suomenė ir šiuo reikalu dar .turi į praeitį. O. tuo pridengiama tie lų tikslą, bet prieš jų priemo prof. La.utenbachas.
Dr. K. Jokantas, su kuriuo kar
ja kuo Ir kaip toji kultūrinė vei kurie ten spaudoje išliaupsina nereiktų kvatoti, kaip jis pasisa. , sveiką nuovoką ir ji tokių Br. okupanto vykdomi* genocidiniai nes, kuriomis jie tai siekia. Bet
ko, išgirdus kalbant apie VLIKo Railos "genialių” argumentų veiksmai, kuriuos jis vykdo šian privati nuosavybė, kuria remia tu skaitėme vitrinoje kabanti
kla turėtų pasireikšti? Matyt, kultiirinę pažangą.
Bet kiek visa tai patarnauja gautus teisinius įgaliojimus, bū nepriima. Pagaliau, ir jis pats sa dien pavergtoje Lietuvoje. Re iš si kapitalizmas, ne tik nesuteikė pranešimą, pridėjo dar tokį ko
jis mano, kad mūsų laisvinimo
veiksniai liautųsi veikę politinę tautui palengvinti vergiją? Mes ti užsienyje tautos atstovybe. vo tokia nesėkmę patvirtina, kad kia, jūs ten piankitės dėl praei- žmonėms lygios dalies, kurios mentarą:
— Jei bus klausytojų!
verkią, o įsijungtų į dainų, šo turime kultūrininkų, kurie ten Sunku suprasti kodėl jį taip la- io aiškinimai bei siūlymai iššąli, i ties įvykių, o tylėkite kas vyks- liberalai tikėjosi, 'bet, kai vyks
kių, sporto švenčių organizavi- okupuotoje Lietuvoje prirašo bai gąsdina VLIKc turimi man- kė tiek prokurorų, teisėjų ir tau. ta dabar”. Tiek galiu Railai pa- ta kapitalo koncentracija ir yra
(Bus daugiau) r*

VINCAS ŽEMAITIS

LIUBLINO UNIJOS SUKAK(SANTYKIAI SU MŪSŲ KAIMYNAIS LENKAIS)
C /
1569 — 1969

Amžių eigoje lenkų kunigų (dažniausiai su
lenkintų lietuvių) fanatizuojami, pilni antagoniz
mo, dvasiniai nualinti, jie žinojo tiek, kad yra:
“polskiei wiary. tuteiszy, my poliaki, tylko movi
mi po prostemu”. Skaitydamas iš pavardžių są
rašo. stebėjausi, iš kur čia atsirado tie ‘‘paliokai”
su grynai lietuviškom, dažnai suslavintomis jų pa
vardėmis ! Vieną kartą užeinu į namus pas savo
bendradarbį, kitos žmonių grupės šimtininką (sot
nik) studentą Remeiką. Kalbame lietuviškai (jis
mokėjo gerai lenkiškai). Jo šeimininkė, prasta
kaimo moterėlėj labai nustebusi sako:
“Czeba tiTko pomyslic — pan polskiei wiary,
i gadasz tern poganskem, litewskem językem!”
(Reikia tik pamanyti — tamsta, lenkų tikėjimo ir
kalbate ta pagoniška lietuvių kalba).
Nežinai’, ar ji daug ką suprato, kai j is jai
pasakė, kad kaip aš, taip ir jie ne “polskiei tyiary”,
bet “Katclickiei”. Dar ir dabar iš gaunamų pra
nešimų atrodo, kad n\ų katalikų kunigai pana
šiais metodais mėgina lenkinti lietuvius VižainioPunsko-Seinų apylinkėse. Vilniuje, kaip tuomet

Ar atnešė Liublino unija realią
patyriau, gyveno daug šeimų bajorų, dvarininkų,
pagalbą 'Lietuvai ?
kilusių iš šiaurinės Lietuvos, iš Žemaitijos. Ne
retai krautuvėse, ar šiaip mieste galėjai susikal
Iš lenkų pusės tenka girdėti pastabų, kad jei
bėti lietuviškai, nors pats Vilnius su apylinkėmis, ne Liublino unija, tai tas, kas įvyko 179-5 m., būtų
anot Maironio, “miegojo giliai”, bet tolesnėse jo įvykę žymiai ankščiau, atseit, be lenkų pagalbos
apylinkėse lietuviškas tautinis atbudimas spar lietuviai prieš Maskvą būtų neatsilaikę.
čiais žingsniais jau žengė pirmyn.
Į šį klaidingą lenkų tvirtinimą tektų plačiau
Čia (lar tenka pastebėti, kad aš 1924 metais atsakyti, atskira studija, paremta smulkiais isto
turėjau progos ekskursuoti plačiai po Aukštosios riniais duomenimis, būtent: kokią realią pagalbą,
Silezijos (Gorny Sląsk) vietoves (vokiškai: ar nuostoli, kovoje su Maskva davė Lietuvai uni
Schneekapp, Kirchberg, Goerlitz, Loebus, Bres ja su Lenkija; tai išeitų iš'šio straipsniu rėmų...
lau, Brieg, Oppeln, Katowitz, Ratibor, Pless, Todėl čia pateikiu glaustai tik keletą šiuo klau
Schweidnitz), lankyti privatinius buv. Saksonijos simu pašlamu.
karaliaus miškus ir kitas vietoves, o 1944-1945 m.
Nereikia užmiršti (ir niekas tuo neabejoja),
nacių valdžios buvau pasiųstas miškų darbams į kad Liublino unija yrą išdava Jogailos-Jadvygos
Reppin apylinkes (į pietų rytus nuo Frankfurto personalinės unijos (1386 m. vedybų). Jogaila ki
ant Ūdros upės).
tais metais (1387) t atvykęs Lietuvon žemaičių
krikštyti,, pąnaikino .religijų toleranciją, suteik
Taip vienur, taip ir kitur, šiose senose lenklį < damas katalikams plačių privilegijų... Antrąja
žemėse, su senais slaviškais vietovardžiais, bet jau —1413 m. Horodlės priyiteįija, katalikams nusta
labai suvokietintais, niekur tais laikais neteko tė — neskirti į kunigaikštystės,tarnybas stačiati
girdėti kalbant lenkiškai. Vietos gyventojai, taip kių, bet tik, katalikus. Tuo sudarė pretekstą atsipat ir miško darbininkai, kalbėjo vien vokiškai, skirti nuo Lietuvos dešimčiai rytinių - rusiškųjų
šiandien lenkai daug kalba ir rašo apie prievar kunigaikštysčių ir prisidėti prie Maskvos. Tas
tinį šių Lenkijos sričių suvokietiųimą (žr. H. Ba- taip pat tapo pretekstu Maskvos žygiams į Lie
ginski. Polska i Baltyk. Warszawa. 1959), bet jie tuvį,; ^kriMiAlŽiaTnųjų-".g^ibDcĮų gelbėti. Iki tol
turėtų prisiminti, kad gal dar aršesnį lietfnii buvusi: Maskvos pagarba Lietuvos kunigaikš
lenkinimą jie patys yra vykdę Vilniaus, Seinų- čiams pavirto nepasitikėjimu bei karais... Tuo
Suvalkų ir kt srityse, (žr.: J. Cicėnas. “Vilnius* pači# laskotarpiu (XlV-XV šimtmečiais), kai Lie
tarp audrų”. 1953).
tuvoje Jogailos parėdymo buvo vykdoma katalikų

privilegijavimas ir stačiatikių pažeminimas,
Maskvos kunigaikščiai (dar labai silpnučiai) pra
dėjo “rinkti”, vienyti rusų stačiatikiškas kuni
gaikštystes ir stengėsi atsipalaiduoti nuo totorių
jungo (jie priklausė Krimo totorių Chanui — •
Auksinei Ordai, mokėjo jam duoklę ir jis skyrė
Rusijos kunigakiščius).
Jogailos sūnus Kazimieras (Lietuvos Didysis į
kunigaikštis nuo 1447-1492), valdęs Lietuvą 52
metus, gyvendamas Lenkijoje ir visiškai nesirū- \
pindamas Lietuvos reikalais, nesulaikė silpnučių Į
Maskvos kunigaikščių nuo žygių į Lietuvą rinkti !
stačiatikių kunigaikštystes Lietuvos žemėse, nors
pats buvo tuomet didžfosios ir stipriosios Lietuvos
valstybės valdovas. Jojo pasirašyta 1449 metais
taika su Maskva (esančia dar totorių junge) yra
pripažinimas Maskvai lygybės su Lietuva ir ati
darymas jai vartų į Lietuvą. Taip Jogaila, per-’
sonafine unija vesdamas Jadvygą, sukūrė pagrin-i
dus toliau tetikėti Lietuvai, tai ir jo sulenkėjęs sū-i
nūs Kazimieras sukūrė pagrindus Maskvai toli-f
mesniems žygiams į Lietuvą.
Paskutinio Jogailaičio — Žygimanto Augus-i
to atplėšimas trečdalio Lietuvos žemių. Liublino*
unijos derybų metu, buvo tai lenkų suduotas Lie-|
tuvai didžiausias smūgis, pakirsdamas jos atspa-|
rūmą kovoti su Maskva.
J

(Bus daugiau)
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Juozas Sarapnicka
St. Cathaiines, Ont., Kanada

Erelis — naminis
indėny paukštis

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikom

A. A P. Gurinas

PRANEŠIMAI

Medicinos direktorius

I

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

' Tel: 562-2727 arba 562-2728

Lietuviu Žagarės klubo eilinis nariŲ susirinkimas įvyks šeštadieni, ba
landžio 28 d., 1 vai- popiet, Anelės
Kojak salėje, 4500 So. Taiman Avė.
Nariai kviečiami atsilankyti ir užsi
mokėti duokles, Bus vaišės.
Rožė Didžgalvis, rast.

A. A. INŽ. P. GURINĄ PO VIENERIŲ
MIRTIES METU PRISIMENANT

i
!
I
Į

Išdidžius erelius indėnai laikydavo savo stovyklose kaip naminius paukščius. Dar prieš 50
metų indėnai šošonai Nevadcs
kalnuose turėdavo savo “erelių
fermas”. Kiekvienas ėrelio lizdas kalnuose tapdavo jį suradušio indėno nuosavybe. Genties
papročiai šventai saugodavo in
dėno teises į erelio lizdą. Prity
rę laipiotojai įkopdavo į aukš
čiausių uolų viršūnes, kur ere
liai sukdavo lizdus, ir išimdavo
jauniklius.

. Prieš metus po sunkios opera viškai, todėl sūnus Paulius kai- i
cijos, sirgęs kelis mėnesius, ge ba lietuviškai be akcento.
Velionis Petras Gi rinas, gy
gužės 3 d. mirė Čikagoje inž Pe
Service 855-4506, Page 06058
Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos nariy susirinkimas įvyks penk tras Gurinas. Velionį pažinojau vendamas su žmtįnele Nijole, ir
tadienį, balandžio 27 d., i 'valTpcTpie-1 iš vaikystės dienų. Man pradė būdami abu darĘstū> bei tvar
tų, Anelės Kojak salėje, 4500 S? faljus 1938 metais dirbti Ylakių kingi, susitaupė tiek pinigų, kad
Ereliukus augindavo narvuo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
man Avė. Nariai prašomi atsilanky
nusipirko
20
mylių
už
Čikagos
kooperatyve,
velionio
tėvai
A.
ti,
nes
yra
daug
svarbių
reikalų
ap

se arba pririšę prie uolų. Juos
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
tarti. Po susirinkimo bus vaišės
ir
J.
Gurinai
buvo
uolūs
koope

gražioje
vietoje
femes
ir
pasi
Į
maitindavo mėsa ir smulkiais
1907 West 103rd Street
E. Strungys
ratyvo
rėmėjai
ir
dažnai
atsilan

statė erdvius moderniškus na graužikais. Kai ereliukai pa
Valandos pagal susitarimą
kydavo su. sūnum Petru į koo mus. Nepamiršo jis ir savo tė augdavo, . indėnai išpešdavo
— Upytės Draugiško klube na peratyvą apsipirkti. Aleksas Gu velių — jiems įruošė savo na- jiems dalį plasnojamųjų plunks
rių susirinkimas vyks penkta rinas, velionio tėvas, buvo Yla rnuose gražų ir erdvų butą.
nų ir paleisdavo laisvėn. Erelių
dienį, gegužės mėn. 4 d., Anelės kių valsčiaus veter Įnorius ir
plunksnas šošonai vartodavo strė
OPTOMETRISTA$
Deja, negailestinga mirtis at
Kojak salėj, 4500 So. Tai man dažnai savo profesijos reikalais
lems, pasižymėjimo ženklams
KALBA LIETUVIŠKAI
Avė. Pradžia 1 vai. p. p. Po su išvykdavo teikti pagalbos ūki skyrė jį nuo jo mylimų tėvelių.] gaminti ir papuošalams rituali
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 sirinkimo bus vaišės. A. Kūlys ninkams. Velionis Petras tais Tėvai neteko jų brangaus sūne- j niu šokiu metu.
lio, kuris buvo pasiruošęs savo]
Tikrina akis. Pritaiko akinius
metais buvo tik 8 metų, bet daž
tėvus globoti R^i jų mirties.
■ i
ir “contact lenses”.
— Joniškiečių Labdarybės ir nai ateidavo vienas į kooperatyŠiais metais gdgužės 6 d. Tė- I
PAS GYDYTOJĄ
Kultūros klubo susirinkimas vąą nupirkti reikalingų maisto vų Marijonų šventovėje bus pri
ir kitko.į<xą
— Man nepatitnka jūsų širdies
simintas
a. a. Petro Garmąs, Į
Dr.LEONAS SEIBUTIS įvyks antradienį, gegužės mėn. produktų
1 • Į M
.
anuo lai-K
. .
.
. . veikimas. Jūs tur būt-turėjot
Aš atkreipiau dė:
1 dieną, Į vai. po pietų, Vyčių
j vienėriems metams po jo mir"•J"' INKŠTŲ, PŪSLĖS IR
salėje, 2455 W, 47 St. Nariai pra ku Į šį jaunuolį, ir pagalvojau, Hėb praėjus. Tą dieną, jei ve keblumo su Angina Pectoris.
.. PROSTATOS CHIRURGIJA
— Taip, tiesa. Bet merginos
šomi atsilankyti ir kartu atsi kad iš jo elgsenos, sumanumo, lionis būtų gyvas, būtų links
2656 West 63rd Street
nešti narių duoklių knygeles. Po m iškalbos kaip" suaugusio žmo moje nuctaik^’e. .paminėta 24 vardas buvo ne toks.
\ Valandos: antrai 1—4 popiet,
susirinkimo bus vaišės. A Kalys gaus, bus ateityje žymus mokslo metų su Nijole vedybų sukaktis,
» . ketvirtai 5—7; vaL vakz
.vyras.
nes velionis prieš 24 metus ge
Ofiso telefonas: 776-2880,
Po
Antrojo
Pasaulinio
karo
ve

gužės
6 d. su ja į susituokė.
— Lzetuvžj Brighton Parko
Rezidencijos telef.: 448-5545
Velionis Petras, kaip ir jc tė
Moterų klubo narių susirinki lionis Petras su tėvais, gimi
nėms
padedant,
atvyko
į
Ame

veliai Aleksan-d-rįas ir Jadzė Gu
mas įvyks ketvirtadieni, gegu
riką
ir
apsigyveno
Chicagos
mie

rinai, bu ve reto nuoširdumo as
žės mėn. 3 dieną, 1 vai. po pietų,
Anelės Kojak salėje, 4500 Tai- ste. Velionis Petras Gurinąs menybė. Velionis, sekdamas tė
Florida
man Avė. Narės prašomos at btivo gabus moksle Studijavo vų pavyzdžiu, paveldėjo visas
silankyti, nes yra daug svarbių elektroniką ir baigė mokslą su gerąsias žmogiškas savybes:
pažymiais, įsigydamas in-Į meilę šeimoje ir pagarbą savo
DR. C. K. BOBELIS reikalų aptarti. Po susirinkimo gerais
bus vaisęs. Eugenija S^runkys žinieriąus diplomą. Būdamas artimiesiems, bfei visiems
Prostatos, inkstų ir šlapumo
pirmaujantis universitete stu-i tiems teisingiems žmonėms,
takų chirurgija.
dentas, baigęs mokslą tuciau
Velionis Petras Gurinąs, dar
— Chicagos Lietuvių Suval- gavo darbą savo profesijoje. Dir
jaunas būdamasj negailestingos
5025 CENTRAL AVĖ.
čių Draugija ruošia pavasarinį bo prie kompiuterių. Velionis,1] mirties paliestas ‘-iškeliavo į ampikniką, gegužės mėn. 6, dieną, kaipo žymus elektronikos spe-f žino (poilsio vietą;-*-palikdamas
St.-Petersburg, Fla^ 33710
sekmadieni, Vyčių salėje ir sode cialistas, darbovietės buvo pa-{ giliame liūdesypė žmoną Nijolę,
TeL (813) 321-4200
ly, 2455 W. 47 St? Pradžia — 12
siųstas į Japonijoje vykusią elekĮ sūnų Paulių, tėvus’ Aleksandrą
vai. Šokiams gros gera muzika. tronikos mokslininkų suvažiavi-i įr Jadzę, bei kitus gimines ir
Bus skanių šiltų valgių bei gė mo konferenciją. Darant elek-I
MYf gasoUnfe
artimuosius.
rimų atsigaivinimui. Vyks gra tronikai didelę pažangą, veli o-J
Aš asmeniškai reiškiu gilią
Apdraustas perkraustymar
žių dovanų laimėjimai.
nis Petras taip pat neatsilieka užuojautą velionio Petro Guri
iš įvairip atstumy.
Suvalkiečių D~ja
savo specialybėje: perka moks no žmonai Nijolei, sūnui PauANTANAS VILIMAS
lo žurnalus, knygas ir jas stu-;
TeL 376T1882 ar 376-5996
didjuoja, siekdamas įsigyti nau- *
,FIGHT HEART DISE
jausiu žinių.
}
Velionis Petras Gurinas, už
PERKRAUSTYTI
BIELIŪNAS - SMITH
augęs patriotų lietuvių tėvų šei
moje, sukuria lietuvišką šeimą j
ir užaugina sūnų Paulių. Na-}
Leidimai — Pilna apdrauda
IV* H F
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
ŽEMA KAINA
muose visada kalbėęo tik lietuTEL. 233-8553

Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

_
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GAIDAS “ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

SO. HERMITAGE AVENUE

4605-07

TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

c

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.
TeL 925-8063

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

Nuo 191'4 metų
MIDI AND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir
namų paskolų reikalus visos
mūsų apylinkės. Dėkojame
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos
iki $100,000.
2657 W. 69th STREET
Chicago, IL 60629
Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE.
Bridgeview, IL 6O45S
Tel. 598-9400

M
■MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
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AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

.

1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650
TeL: 652-5245
£EUŲ KOPLYČIŲ
LAIDOJIMO ŠERMENINI
t
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

lakstės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

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

AND LOAN ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, IL 60632
PHONE 254-4470

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KAZ* BRAZDIiOMYTt

F—rtlan nnp plrmaddecle Dd
tadieaic 8^0 nL r*kxre
laido* ii WCKV rtoCet.
banga 1450 AJL

Telef. 476-2345

For constipation relief tomorrow
reach for EX-LAX tonight €
Ex-Lax helps restore your system's own naturalrhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You'll like the reliefHn the morning.
Chocolated or pills. Ex-Lax is^;
“The Overnight Wonder?

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

Read label and fcrfkr*
directions.
C Ev-Lax. Ine.. WR2

Naujienos, Chicago, 8, Dl —Sat.-Mondav. April 28-30, 1981
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visuotinas -usinnk’mas tivvk>
ši*
*
IR
M
sekmaTenį, kovo mėn. 29 dienų
BALFo ChCicagos Apskrities
Taip pat. kas turi atliekamu — 2 vai. Tėviškės parapijos sa
naujai išrinktoji valdyba posė drabužių bei avalynėm pasiunti lėje
A. R.
dyje, įvykusiame 1984 m. ba mui i Suvalkų Trikampi, Len
landžio mėn. 11 d., 4:45 vai. oo kiją ar kitus kraštus pagalbos
— Dr. Janina Reklaitienė skai
pietų Centro valdybo būstinė reikalingiems mūsų tautiečiams, tys paskaitą sekmadieni, 1984 m.
je, esančioje 2558 W. Lithua |)rašcmi pristatyti aukščiau pa balandžio mėn. 29 Balzeko lie
RBAL ESTAT1 FOK »AL«
nian Plaza Court, pareigomis duotu aiairesu.
Neturintiems tuvių kultūros muziejuje, 4<12
X>mi — PbH*YMI
X»wi« —
pasiskirstė sekančiai: pirminin priemonių daiktų pristatymui, S. Archer Avenue, ’angliškai apie
kas — Stasys Vanagynas, I-sis skambinkite į BALFo raštinę tei. ‘‘Dabartinę lietuvių kalbą Ame
PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
vicepirmininkas — Justinas Ši 776-7582.
rokoje”. Priėmimas — 4:30 v.
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKUIMAU.
Posėdis praėjo darnioje nuo p. p., prcgiama — 5 v. p. p.; visi
DtL VISU LN'FORMACIJŲ KREIPTIS L
— Juozas Mackevičius, sekreto takoje. Po posėdžio — kavutė. kviečiami dalyvauti. Dr. Reklairė — Antanina Repšiene, piotcA. Repšienė tienė, lingviste, buvusi lietuvių
kolų sekretorė — Grožvyda Gie
kalbos profesorė Illinois Univer.
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
draitytė, iždininkas -- Bronius
sitete Chicagce, yia dabartinė
Andriukaitis^, parengimų vado
2212 W. Cermak Road
Chicago, HL
TeL 847-7742
Lituanistikos Instituto sekreto
vas — Juczas Bagdžius, padėjė
rė. Savo paskaitoje jinai apims
jas — Kazys Rožanskus, rengi
fonetinius ir morfologinius lie
mams šeimininkė — Elena Patuvių kalbos pasikeitimus Ame
S NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
jedienė ir valdybos narys —
rikoje. palygins su pasikeiti
Pagerbs
dr.
V.
Balčiūną
£> HOTARIATAS x • VERTIMAL
EduaiMiis Litvinas.
mais L:c-tuvoje, ir siūlys lingvis
Pavasario džiaugsmas
Šiais metais BALFo apskrities
Ruošiamas a. a. dr. Vytauto tinių išvadų kalbos išsivystymui,
VISŲ RŪŠĮ į DRAUDIMO AGENTO1A
ir skyrių gegužinė įvyks rug- Balčiūno prisiminimas, dviem ši programa yra dalis projekpiūčio 19 d. Jaunime Centre pa metams po jo mirties praėjus, to "Lietuvių paveldėjimas: jau- ųuet Hull, 2455 West 47 Street padėti teisininko Prano ŠULO
J. BACEVIČIUS — BELL REALT0
šokų paruošia ir teisėjo Atph^nse
talpose.
1984 m. balandžio 28 d., šestadie. nimo pažiūra”, kulia remia Na- metini “M;y Flowers”
INCOME TAX SERVICE
...
Visos organizacijos maloniai nį, 6 vai. vakare Lietuvių Tau tional Endowment for the Hu- vakarą, šokiams gros Concerti WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
na C.lub orkestras. Bus lietu išleista knyga su legališkomis
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
prašomos rugpjūčio 19 d. susi tiniuose Namuose, 6422 So. Ke inanities.
viško
valgk
ir
įėjime
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John Paukštis,
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Venecuelos
Lietuvių
DraiiAkademinėje dalyje kalbės p.
President
na Naujienų administracijoje. i1 LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE,
Gegužinėje didžiausias paja
ELEKTROS ĮRENGIMAI
Vytautas Paukštelių (iš Konosha, j gij? rengia Motinos Dienos p>
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PATAISYMAI
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š
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d.,
šeštaTuriu
Chicagos
miesto
Wl) ir dr. Vytautas Dargis. Me
Miko Šileikio apsakymų knyga
LIETUVIAMS.
stymas —“laimės šulinys” ir lo
Dirbu
ir
užmiesčiuose,
greit,
Brighton Parko namu
ninę programą atliks pianistas 1 dienį, Šaulių salėje, 2117-21 \V. j
“Liucija” jau atspausdinta.
garantuotai ir sąžininga L .
terija. Visuomenė kviečiama
13rd St. Trumpa programa,1
M. Motekaitis.
savininkams
KLAUDIJUS PUMPUTIS
9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
BALFo gegužinėje gausiai da
u
4514 S. Talman Ase,
veiks
laimės
šulinys,
šokiams
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
inves

Po akademinės dalies — va
lyvauti.
Tel. 927-3559
š.
m.
balandžio
mėn.
29
dieną
tavimas.
gros Balio Pakšto orkestras. Šil-'
karienė.
Taip pat turintieji atliekamų
Vietas • rezervuoti: 863-5135 ta, šalta vakarienė ir šampanas. 2 vai. po pietų, Šaulių namuose, Autorius pavaizduoja lietuvių 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
dovanų “laimės šuliniui” ar lo
(Cicero). 523-0148
(Brighton Pradžia 7:30 vai. vak. Auka as 2417 W. 43 gatvėje šaukiamas gyvenimų nuo XX šimtmečio pirkinys.
DĖMESIO
terijai, prašomi pristatyti į
Brighton Parko Lietuvių Namų pradžios iki II Pasaulinio karo. Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
dattt
u- +oc-o lx, i Park). 1-219-365-4184 (Indiana), meniui $12. Vietoms rezervuoti
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
o btisfinę, esaiicią 2558 W. i 34 4
737 0928 ir 434.4639 skambinti 776-3727.
savininkų draugijos informacinis 22 ilgesni ir trumpesni. apsa Nebrangus.
Tiktai $]26 pusmečiui automobilio
4-4645.
liability draudimas pensininkams.
Lithuanian Plaza Court, Chica-1
susirinkimas.
kymai, 184-psl. Kaina. $5.
! (Marquette Parke) ir pas visus
Kreiptis: A. LAURAITIS
ŠIMAITIS
REALTY
go, Illinois. BALFc raštinė ati
Prašome visų skaitlingai daly Gaunama ^Naujienose” ir pas
4651 S. Ashland Ava.,
— Marquette Parko GALFo
Centro valdybos ir Apylinkių
darą kiekvieną dieną nuo 9 vai.
Chicago, III.
5 skyriaus valdyba kviečia visuo vauti. Po susirinkimo kavutė.: autorių: 6729 So. Campbell t
INSURANCE, — INCOME TAX
valdybų narius.
Tel.
523-8775
arba 523-9191
ryte iki 4:30 vai. po pietų, šeš
Valdyba
Ave., Chicago, IL 60629.
Minėjimą rengia ir visus kvie tinį metinį narių ir prijaučian- ’
2951
W.
63rd
St
tadieniais iki 12 vai. dienos.
čiu susirinkimą, kuris įvyks š. Į
čia R. L. B-nė.
Tel: 436-7878
m. balandžio mėn. 29 d., sekma- ’
g Anglų kalba turi apie 700,dlienį, 11:30 vai., tuoj po p.amal- ’
000 žodžiu, ir jų skaičius nuo- ' By owner, South Cicero, iru;
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kasdieninėje kalboje užtenka j frame
LIETUVIS DAŽYTOJAS1
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Lats, living & dining
bos ir kontrolės komisijos rin- j
Tuo
reikalu
jums
gali
daug
3,000—4,000 žodžių.mėn. 29 d. 2 vai. prp. Lietuvių
rooms, sun room, finished base
Dažo namus iš lauko
kiniai. Po to kavutė. Valdyba
Tautiniuose Namuose, 6422 So.
ment with living quarters. New
ir iš vidaus.
Kedzie Avė. Lietuvių organiza
© West Point kariuomenės roof, new boiler, hot water heat.
FOR
THE
SMILE
cijos ir visuomenė ’kviečiamos
Lietuvos Vyčiai
akademija buvo Įkurta preziden Applicances & a/c. 2 car gar.
Darbas garantuotas.
gausiai dalyvauti.
Fenced yard. Walk to school,
OF HEALTH.
to Washington© laikais.
ruošia šokius
I
i
Chicagos Liet. Taryba
churches & transportation. Rea
4612 S. Paulina St.
t
(Town of Lske)
Lietuvos Vyčių Taryba (Coun
^ALL
NATURAL...
dy for immediate occupancy.
v■
— Mažosios Lietuvos lietuvių cil 36) š. m. gegužės mėn. 5 d. ;
i 447-4069 or 749-2170.
M. ŠIMKUS
extra gestle and
Skambinti Y A 7-9107 draugijos narių ir prijaučiančų 7 vai. vakare ruošia K of L Ban- ’
predictable laxative j
JOHN GI3AITIS

BALFo Chicagos Aoskr. valdybos žinios

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Notary Public

% Sal Hepato

KASA - LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

24 TABLETS

Advokatų Įstaiga

OPEN HOUSE — SUNDAY 1-5
6429 S. Fairfield

S247 S. Kedzie Avė.
' (312) 776-8700

© 1983 Chartem. [ne.

AKTYVAI 22 milijonai dol.

MARQUETTE PARKE:
2615 W. 71st St.
Chicago, Ill. 60629
Telef., 737-2110

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

CICERO:

1445 So. 50th Avė.
Cicero, III. 60650
Telef. 656-2201

Antr. 3:00- 6:00
Ketv. 3:00- 6:00
šeši. 10:00-12:00

PASSBOOK
SAVINGS...

saa us ro?
AT OUI 10W UTE

9% už taupomąsias sąskaitas.
10%, 10.5%, 11% už terminuotus indėlius.

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

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

iNCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Completely remoteled 3 bed
room brick bungalow, 2 full
bths, family room. 776-0124 pr
436-0601.
i;

Taip pat daromi vertimai, giminin |
iškvietimai, pildomi pilietybės prašymai ir kitokie blankai.

ATDARAS APŽIŪRĖTI
sekmadienį nuo 1 iki 5 vai. p. p6429 S. Fairfield, visai naujai
atremontuotas 3 miegamųjų mū
rinis “bungalow” sū 2 vonioms
ir atskiru kambariu. Skambinti
776-0124 arba 436-0601.

Siuntiniai J Lietuvą j j
ir kitus kraštui > Į
F. N EDAS, 4059 Archer
J
Chicago, 111. S0632. TeL YA 7-5^T Į

Httfi
Interest Rata*
Paid on Savings

Nuosavybės —

Good service/Good price —

kitur

F. Za polis. Agent
320816 W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

40 ACRES, RANCH HOUSE,

MutualFederal
Savings and Loan

Mart Hta I

2 bedrm. Beau, oak kitch. *
cab. Nr. Bass Lake, Ind.

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres.

Homeowners insurance

REAL ESTATE — OUT OF TOWN

Interwil Compounded
Daily and Paid Quarterly

219 - 946-6812
By Owner.

Tel.: 847-7747

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS;

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

REPAIRS — IN GENERAL.
Įvairūs Taisymai

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Lietuvių-lenką santykiai ir kovų pradžia
I, Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — $17. (Persiuntiirui pridėti $1)
Siųsti čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago. IL 60608

Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, vi>uomen& veikėjo ir rašytojo atiminimus.

Or. A. Gdmcb— MINTYS IR DARBAI, 259 paL. liečia 1905
- metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ii
ruatrūpininų---------------------------------------------- --- 88.0C

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkę ir Darbininkių

Dr. A. J. (Jusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr
grožis. Kietais viršeliais
*4.00
Minkštais viršeliais, tik______ .________

GOVERMENT JOBS. $16.559850,553/year.
Now Hiring. Your Area.
Call 1-805-687-6000 Ext. R-9617

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____ *2.0*
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba
^woey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidom*.

■Aivom r, cmcACo. k wm«

j

TAISO ORO VĖSINTUVUS,
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.
Herman Dečkyi
Tel. 585-6624

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

U

6 — Naujienot, Chicago, 8, UI.-

Darbo valandos: Kasdien: nuo
6 vai ryto iki 6 vaL vakaro.
de^tad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. d:
Ii pagal susitarimą:

TeL 776-5162
M49 Wert 63rd Street
Chicago, DI 60629
WW8Ū^

I

į

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
Ir V. BRIZGYS
į
I

Darbo valandos:
Nuo B ryto Ud 5 vai. popi
Šeštadieniais pagal susitar
6606 S. Kedzie Avė.
Chicago, IH. 60629

000

