
i
t

THE LITHUANIAN .DAILY NEWS
'j k

VOL. LXXI Chicago, DI. — Ketvirtadieni* Thursday, May 3, 1981 — VLIKo metal

1LNGT0NAS APSIKABI
NO VRLGLYAKĄChicagos ALTo konferencijos rezoliucijos

Chicagos ALTo metinės kon
ferencijos dalyviai, susirinkę š. 
m. balandžio mėn. 29 2 vai. p.p. 
Lietuvių tautiniuose namuose, 
6122 So. Kedzie Avė. kviečia 
visti patriotiškai galvojančią vi
suomenę:

1) Budėti, kaip iki šiol, kad 
vergijos nešėjas.— Maskvos oku 
pantas nei kultūrinėm, nei “lais
vėjimo” priemonėm nejsigytų 
mūsiškų nuolaidų bekompromi- 
siniame ryžte — Laisvės Lietu
vai.

2) Okupantas savo despotiz
mu yra pavergęs ne tik Lietu
vos -kūną, bet savo demonišku 
kerštu nori pavergti ir lietuvių 
protą ir širdį. Kremliaus. val
dovai sukūrė valstybę, kurios 
teisė yra-pagrįsta melu, ekono
mija — beprotiškomis teorijo
mis,, -o politika — priespaudo- 
mis. Prieš šį -okupanto elgesį 
konferencijos dalyviai iškilmių, 
gar pabrėžia, kad lietuvių tauta 
ir Lietuva yra neišskiriamas ir 
nedalijaams junginys. Lietuvos 
išlaisvinimas turi būti visos tau
tos, .vyriausias ir nekeičiamas 
tikslas siekiamas visais ^keliais, 
6e . jokios atvangos ir v 
teisėtomis priemonėmis-Šita 
va *yra - būtinątI .ietuyai, 
bet ir ■

31 Konferencijos pa
reiškia, kad okupantaš.^jlgtę me
tų ’teroru-- yra. nūžud^s^iditus 
tūkstančių Lietuvoj zfoon rų, ne- 
ist^a^ia. nužudyti laisvės idęįos, 
Idėjo's, ktiri kankinių krauju nu-, 
skudrina,- uždega -ir -įky^ii^gy-- 
vuą’sitrs trokšti — ĮaiŠyes ašinė-' 
nitu, . laisvės tautai, laisvės gy- 
veniršui ir laisvės kūrybai.

.4)- Kviečia' į ląisvinimo darbą 
įjungti visas veiksmingas jėgas: 
politikes ir kultūrines, senimą 
ir jaunimą.

5> Kviečia suformuTucti ati
tinkamus šūkius bei parinkti 
tekstus ir skelbti bei vartoti juos 
spaudoje, radijo transliacijose 
bei kalbose, prašo sąmonintis ir

i sąmonini laisvės ir nepriklauso-
I mybės siekimą.

6) Kviečia vengti Lietuvą va
dinti “dabartine” T- sovietine į 
raštuose, kalbose ir kitur. Vi-į

j šur reikia vadinti ją tikruoju ;
vardu: Okupuoki Lietuva.

7) Pasisako už ALTo, VLIKg 
ir Lietuvių Bendruomenės san
tykiuose už padiaJcs principą, 
be ko jokia tvarkinga organiza
cijų veikla nėra įmanoma: tvar-' 
ka ir demokratija turi būti mū- j 
su ateities veiklos pagrindas.

8) Nepritaria apolitiniam vei- . 
kimo būdui: kas neigia partijų,’ 
srovių ir įvairių sambūrių susi-į 
grupavimą, tas kerta mūsų tau-

I tos valstybinės sąmonės .šaknis.

9) Konferencijos dalyviai kvie 
čia visus geros valios lietuvius 
tikėti į teismgmno pergalę bei 
pavergtųjų laisvės aušrą.

! 1C) Konferencijos dalyviai dė-
' koja lietuvių spaudai ir radijo 
valandėlių vedėjams, kurie re
mia Chicagos ALTo darbą ir, 
prašo’ toliau jos žygius remti.

N. B. Antraddnio Naujienų 
numeryje, pirmame puslapyje, 
kad ALTo konferencijoje prie 

stalo' sėdėjocmukytoją A-.
būti, jgasaky- 

o pFofShetrsx
Repšiggč 
ta, kOh 
Bučas^/t

— Jįo.ylętus in^^įninkai ati- 
džįsl^.įffltėj»-,:botalihą, bet ne- 
sūrą^^būdo' siems nuodams 
naikinti.- -

KALENDORĖLIS

Gegužės 3: Pilypas ir Jokū
bas, Juvenalis, Diva, Bitonė, Vi
lionė, Dievonis, Lauksvydas.

Saulė teka 5:45, leidžiasi 7:50

Debesuotas, vėjuotas, lis.

Popiežius, skrisdamas j Piei 
aerodrome, kad galėtų susi 
kelionės į Kiniją įspūdžius.

Prezidentas Reaganas. ir ponia, grįždami iš K 
koje, Kairbarrko- aerodrome, kaįfgalėttf pasik 
?krehdšhėių\L Pietų Korėją. Jjį A

Kdaaid Viduiyrk ne 
s.ė ranką Gh'cag. s n 

. o d Wash'nglcn, bet 
. : meras aisis:o:() ir 
IVidolvaka.

>rui Kar
po pie’ų 
aoksbro

atei

POP. JONAS PAULIUS ANTRASIS 
SKRENDA Į PIETŲ KORĖJĄ 

Prezidentas yra įsitikinęs, kad šešios dienos 
Kinijoje padarė įtakos

lIRBANKS, Aliaska.— Pre- 
tas Reaganas 
airbanks. Jis

vakar paši 
patenkinta 

buvę Kini?

kė prieš Sc\:etų karo jėgų įsi
veržima i Afganislara ir dabar 

vėl
gv-

mngai

Buvo pask:’.di gandui, kad 
;-5.de m inas Eduaid Vrdolyak 
: ateinančių rink mų melu d.i-ns 

. t respublikonams. Buvo rašoma.
; kad aide:manas buvo nuvykęs į

• Į Wa.i1 : ,on:( r r»^-’:uatė su '« 
į atsakingais respublikonų parli- ' 
' jos nariaks. Buvo pasklidę gan- 
i dai. kad jis ardys demokratų 
' partiją ir dirbs respublikonams.
j Harold Washmgtonas buvo pa
sižadėjęs remti Jessie Jackscr.a.

Bet vakar demokratų susir-in- 
. \ kime Vrdo’yakss pareiškė, kad 
< {jis niekad nepasižadėjo dirbti 

j respublikonams ir nedirbo. Jis 
d rbs demokratams. Tada atsi
stojo Harold Washingtonas 
kabino Vrdolyaką

ajb 
ir pareiškė, 

ksd dirbs kartu su Vrdolyaku 
demokratams.

sustojo
su Popiežium,

ha BIKJNLgALON DAIŲ^ 
NEGGfčįžTI

UMBIJOJ NUŠAUTAS TEISLNGUMO 
MINISTER® R. LARA BONILA

Prezidentas Belizario Betancur paskelbė 
karo stovi visame krašte

BOGOTA. Kol. — Kolumbi
jos prezidentas Belizario Betan- 

‘ eur vakar paskelbė karo stovį 
visame krašte. Prezidentas pir
madienį buvo paskelbęs karo 
stovį, kažkuriose provincijose, 
o antradienį jau paskelbė viso
je Kolumbijoje.

Policijai pavyko sostinėje su- 
į imti Byron Velazquez Arena, ku
ris policijai prisipažirto apie pa
siūlymą sumokėti jam $20,000, 

t jergu jis nušausiąs vieną politi- 
j ką. Policijai pavyko suimti Velaz 
quez Arera, bet antras pasikė- 
sntojas dar nesuimtas.

Paaiškėjo, kad teisingumo nri 
nisterį nušovė narkotikais pre- 
kiautoai. Teisingumo ministers j 
Lara Bonilia gavo žinių apie 
narkotikų prekybos planus par
duoti d;delį kiekį narkotikų. 
Kad narkotikai nepatektų į ka
lėjimą. ministeris buvo nužu
dytas.

• Prezidentas reform?vo kraštą

Prez. Betancur. patyręs apie 
minislerio nužudymą ir žudy 
mų organzatoi'ius, antradienio 
vakare nuėjo į radijo stotį ir pra 

j nešė visiems kraš’o gyvento- 
' jams ap e susidariusį pavojų. Jis 
prašė visus informuoti vyriau
sybę apie 
jus ir Į

t kovą prieš visiems krašto gy
ventojams narkotikir nešamą 
nelaimę.

i Karo stovis palengvina poli
cijai suimti nusikaltėlius. Ko- 

rhank lumbijos konstitucija reikalau- 
i apie ja. kad be teismo leidimo poli

cija neturi teisės žmogaus su-

WASHINGTON, D. C. — Bt- 
kini salos gyventojai HenčLJ?a- 
los pasidarė didelį plakatų, ku
rs sako: “Grįžkime namo, į Bi- 

salas! Jis kvietė 1916 me- 
išvežtus gyventojus g?Įžti 

salas. ' l ' *"•

1 Amerikiečiai dar bpvoNpeiš- 
Jiemb bandė paruošta- atomine bomba'.

• -L ' 4. • 4. X V •“

imti Karo stovis leidžia / 
sustabdyti bet kurį įtariamų pi- j^aruj pasibaigus, karo vadaTnu- 
lietį ir jį apklausinėti.

Ministers Lara Bonilia buvo 
informuotas apie narkotikų ve
damą biznį, žinojo narkotikų 
uždarbius, planavo juos suimti, 
todėl ir buvo nušautas.

LIBIJOS AMABASADOJE 
RADO GINKLŲ

LONDONAS, Angį. Vakar 
policija nieko nepranešė apie 
Libijos ambasadoje rastus gin
klus, i Britų policija pranešė, 
kad viduje buvo įrengti spąstai, 
kurie gali nužudyti įžengusius 
žmones, bet patikrinus jokių 
spąstų ten nerado. Britai iš to
lo šautuvų šūviais sunaikino už
raktus; paraku atidarė duris, 
bet spąstų nerado. Pradžioje į 
vidų įleido specialiai apmoky-, 
tus šunis. Te viską apuostinė
jo. liet nieko neatrado. Baigmėj > 
pranešė, kad šito klausimo ne- • 
negrinės. nc> gali kilti nesusi
pratimų.

Trečiadienį policija pranešė, 
kad Libijos ambasadoje antra-j 
ine aukšte rasti du revolveriai,' 
iš kurių buvo šauta į lauke sto- j 
vėjusią policininkę. Ten pat 

kiekis šovinių, i

bombarda v 
ventoj u.

Prezidentas pasakė kalba

Afganistano

Fa- 
dan universiteto studentams. 
Toje ka’boje palietė Pie^ų Ko
rėjos lėktuvo numusimą ir ke
leivių nužudymą, įsiveržimą į 
Afgamstsną, tai studentai labai 
šiltai plojo. Deja, Kinijos val
džia Reagano kalną išcenzūravo. 

Prezidentas Reaganas prane
šė, kad jo kalba radijo bango
mis bus pranešta Kinijos gyven
tojams.

Popiežius Jonas Paulius Ant-Į 
rasis vakar iš Romos 
Aliaską. .lis planuoja 
Pietų Kerėją, kur yrs 

' mili jonai katalikų. T;
žius susitiks su Pietų Korėjos j 
prezidentu Con. o vėli;
matys su Pietų Korėjos 
kais, aplankys kel:as p<

Prezidentas išskrido 
chajaus geg 
pasiekė Alk 
nos vakare, 
pailsėti keli 
ir palaukti į Pietų Korėją >kren 
dancio Popiežiaus. Jis išskrido iš 
Romos geg. 1 dieną ir planuoja 
paJ)ūli kelionėje 11 
minusia jis pasieks 
ją, o vėliau skris į 
ias.

Iš P. Korėjos jis 
i jąj<y. Gvįnė’j^u h’ ap 
inisste. Ten jis’icaP>ės tokia an 

kmba.akai]) oficialiai kalb 
"salų gyventojai. Popiežius p- 
sieks- Guadalkanalą, o iš te< 

iškris į Tailandą, kur jį pasilik 
karalius Fiūnitol Adulete. Popie
žius- nori aplankyti tolimiausia 
rietas kuriose yra katalikų, 
y Pietų-Korėjoj yra H miliję 

*nas gy veikto jų, o katalikų te: 
,yfa Ūkiai apie du milijonai, be 
popiežius nori juos aplankyti i 
•issikadjėlj. Jam bus įdomu pa 
sjkalbėti ir su prezidentu Re? 
ganu, veik visą savaitę pralei 
dusiu Kinijoj.

Prezidentas Reaganas išskri 
dęs iš Šanchajaus, lėktuve žiu 
nalistams papasakojo savo nuc 
monę apie kebonę į Kiniją. J; 
nustebino, kad Kinijos p’emjc 
ras ir užsien’o reikalų rmnislt 
ris taip draugiškai jį priėmė m 
t:k aerodrome, bei ir kitose vic 

j tose. V’s dėl o kinioč a 
i ba i

•dcntas

kti i<iu i

L<al 
):įa.

dienu. P

Pacifiko sa

;krs j Nau 
sJo_<.Papiu

; tarė išbandyti bombos galią: ~ 
Jie pasirinko Pacifike užimtas’ 
Bikini salas. Amerkieciai ičvežė" 
visus gyventojus į kitas salas, o* 
salon paleido kelias bombas.

Karo vadovybė manė, kad už 
; 10 metų gyventojai galės grįžti. Į 
Vyriausybė paskyrė 10 milijonų 
dolerių, kad gyventojai galėtų 
įsikurti kitose salose.

Mok si i n i n k a i nustatė,
dar negalima išvalyti 
Jiems atrodo, kad reikės nuo’ 
$10 iki .$160 milijonų dderių,1 
kad išvalytu Bikini salas. šian-Į 
dieri gyventojai galėtų grįžti į1 
salas, bet jeigu jie bandytų sėti .būtų pavojinga, nes žemėje yr< 
javus ar sod:nli daržoves, tai, daug cesijas

kad 
salą.

j i as. si

JESSIE JACKSON
PATEKO BĖDON

WASHINGTON, D. C. — An
tradienio vakare Jessie Jacksen 

jo Washington. I). C., pin
s’ demokratų partijos rin- 

Antratlienio naktį jau 
skaičiuoti visi balsai.

mm 
kimus.
□ UVO

Vakare buvo paskelbta, kad Ko-
uihbjos distrikte Jessie Jack- 
on gavo 67r< b^sų. Walid? 

Mondale gavo o Gary Hart 
javo tiktai 7<? balsų.

Jesde Jackson labai* gerai pu* 
djuto. kad Kolumbijos distrik

te jis gavo 'daugiau balsų, 
negu kiti du .kandidatai kartu 
sudėjus. Jas laanjėpuras jį ge
rai nuteikė.. Tuo reikalu susi
domėjo ir kongreso* rpilietiEėų 
teisių senato kčnufėfo nai^i. 
Jessie Jackson, * nęjįagalvojęs, 
pliaukštelėjo, kad' tas' komitetas 
yra reakcinis, - patarė"nekreipti 

jį dėmesio.
Bet komiteto nariai kitaip 

galvoja. Jie nutarė Jessie Jack- 
šoną pasikviesti į posėdį, kad pa
siaiškintų. Vakar komiteto tar- 
rautojas bandė įteikti Jessįe 
Jackson įsakymą atvykti į posė- 
iį, bet niekur negalėjo jo sji- 
asti. Jis vyko iš vienos vietos į 

kitą, kad neįteiktų jam kvietimo.

— Bulgarų Georgi Markoxv 
kaliojo per britų radijų. BBC 
,pe komunsty vykdomas žudy- 
les. Jam rusas įdūrė letsargiu 

. šlaunį. .bis buvo apnuodytas 
•r mirė.

‘ ,► narkotikų pardavė-! rastas d dokas 
padėti vyriausybei vesti. Manoma, kad šovikas jau ičskri-

do į Bulgaria.

— Nelaimėje meil^yra stip
resnė negu grožis, — sako spe
cialistai.

— Trečiadienj aukso uncija 
kainavo $377. i

OR

-------------------

Quantano bazėje stovi Amerikos marinai ir karo laivai. Gaslr 
kariai seka Amerikos laivų judėjimą į šią bazę.
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Dėsto šio skyriaus redaktoriai

M

PAŽlklITE LAIKAI

Seniau reikėjo su žiburiu ieš-. 
keti rendaunipkų. Dabar jau ne 
bile ką nori priimti. Štai mano j 
vienas . Bačiulis pašakojo to 
kį atsitikimą. Jis paklausė na
mo “dženkoriaus”; .

SUVALKŲ PRIETARAI
Seniau L etuvoje žmonė 

prie.arų žingsnio nežengė, 
oai lie iKXui.ai jau išeina

;s, tačiau d: . daug jų 
men ana ir k?/ kur jaK dar 
bCvikMYni.

s.ai ,-auja piietarų, kurie

ua

be
Da-

IS 
al
te-

vyras mirs, jeigu į moterų — 
noteris mirs.

DIDELE VERTYBE

bu- 
ui ž inomi ar yra žinomi Suval
kijos (Suuiavijob) krašte.

Jei kur nors važiuojant kiš 
k is kelią perbėga, tai tą dieną 
štiks nelaimė arba bent pasise
kimo nebus.

Tuiėdamas kas geresnį gyvu
lį. nusives kaimyno i tvartą jo 
pažiūrėti, kad negeromis aki
mis nepakenktų gyvulio gražu
mui. Esą nužiūrėtas gyrvuly> 
ima neėsti ir, pasirgęs kurį laiką, 
gaišta

Kad žvirbliai r.eiestų kviečių 
ar miežių, tai juos ukėjant, prie 
akėčių pririša šniūrgalį, kad jis 
vilktųsi žeme, kol užakės visą 
lirvą.

Jeigu vištos minkštpaučiais' 
deda, tai šeimininke paima pie
mens botagą, padaro iš jo ratą 
to rato vidury papila grūdu ir* 
palesina vištą. Vištos, esą. pa
sitaiso.

Pavasarį, kai parskrenda ge
gutė, t;ii visi stengiasi turėti si: 
savim nors kiek pinigų. Jei ge 
šutei pirmą kartą užkukavus 

ir ė-i. tai :u ėsi jų visu 
Jeigu užkukavo pinigų 
. tai jų vi>us metus ne-

Sakomcx 10g kiekviena rete- 
nybė yra brangesnė. Taip priva- 

u mūsų lietuviška 
Ją vis rečiau ir rc-

teužgirstame apylinkėse.

— Ar negalėtum man parody- 
i buto, kuris yra išnuomavimui?

— O ne. pirma Tamsta nueik 
pe- sd\ ininką. tegul jis tave ap
žiūri. o t:k paskiau • kalbėsim 
ap e išre ndavimą, — išdidžiai at
sakė “dženitorius".

metus.

talv’korra.. kari jis ka nor- 
tų ū-Mį .išdei uos. vadinas 
r:orš is hi narnu ar iš tos gi

’T irue> mirs. - '
Jeigu, ranka ar phštu. parody 

rj į satię ar į kitą dangaus kū
ną. t?.i liksi s abo išriktas.

lėtų būti ir 
kalba 
čiau

RAŠTININKAS

— Matai, brolyti, aš daugiau
siai gy venu iš plunksnos.

— Ach. tai, vadinasi į laikraš
čius rašai!

— Ne, dažnai rašau tėvams, 
kad jie man pinigų atsiųstų.

* * *
ATSPĖJO

Mokytojas: — Kaip rašosi šu
nytis?

« Visi tyli.
— Na. pasakykit. Kokią turi 

r galūnę?
— Mokinvs: — Uodegą.

* * *
KITOKIOS IŠEITIES NEBUVO

— Ar tamsta žinai/ kodėl taip 
ilgai gyveni? — paklausė vie- 

šimramečio senuko!

VARGAI SU NUOSAVYBE
i

Ką manai apie valdžios nusi 
statymą perimti visus (didžiuo
sius bizniussdi- dirbtuves?

— Tai labai geras dalykas.
.— O kuom gi remiesi, tai tvir
tindamas?

— Tuomet pati valdžia turės 
rūpintis mokėjimu mokesčių.)

VAIKAIMIESTO

Koks yra žmo-Mokytoja
gui naudingiausias gyvūnas?

— Arklys. ‘' >
— Del ko‘? ’
— Jis duoda progos laimėti 

'pinigų arklių lenktynėse.
' ♦ * *

ŽINO KĄYARO

Policininkas klausia automo
bilisto:

— Kodėl jūs virš valandos lai
bi hukindjatės apie šią ligoninę0

— Aš tik pradedu mokinti.- 
vairuoti ir visko su manim

i

— Pasakyk Juozai, ar kelinės. 
yra vignaįkaita, ar daugiskaita?

— Viršuje vienaskaita, o apa
čioje daugiskaita-

♦ * ♦
SUSIKALBĖJO

Tūlas vyras priėjo prie žu
vaujančio upėje ir klausia:

— Ar pagavai čia ką nors?
1 — Šiandien ir vakar ištrau
kiau 40 karosų.

— Well aš esu valstijos žvė
rių, paukščių ir žuvų globėjas

— O aš esu dioižfeusiąs mela
gius visoj Indianos valstijoj ir 

: manęs negalite areštuoti.
• * ' *

IŠRADINGAS VYRAS

— Ką veikia tavo vyras, grį
žęs pavėluotai namo.

— Kiekvieną kartą jis išran
da naują priežastį, del kurios pa- 

; vėlavo.
* ♦

MOTERYS IR TORNADAS

— Kodėl tu sakai, kad labiau
siai prisimeni moteris, kurios ta
ve nusiaubia kaip tornadas?

— Argi ne smagu išlikti 
vam! '

$nu£ ir Šeūtia:
— Velniai, eikit į gryč^, tėvas 

miršta!
(Iš lietuvių tautosakos)

TIKRAI PADARE KVAILIU

— Žinai, jis mane pavadino 
kvailiu.

— Neužsileisk jam tame.
— Ką aš turiu daryti?
— Reikalauk tegul jis prirodo?

gy-,

Užri ?$us trobai, svvuliai irie- 
kaip iš jos nema. Tada rauko- 
mįš/iš degančio tvarto reikia iš- 
mesri nė.’lo, ir gyvuliai paty.“ 
išeis.

Kiaulę pkutnant. tekia jr 
tempti-už uodegos, tai <tore^ni 
lašiniai bus.

Siata.ni trobą, į pamatinius 
medžiui dthama pinigų. Sako
ma. tada troboje varlių nebus.

Einant per rugių lauką ir pa- 
medžius dedama pinigų. Sako- 
din! ranka nuo varpos reikia 
nubraukti žiedai. Tada to žmb- 
ųair riemuo needa

Jeigu vaikui ištrauki dantį, 
;ai įį reik mesti į trobos kampą 
ir sakyti: “te tau, pele, kaulinį, 
? man duok geležini”

JpJou ču<* per naktis kaukfci. 
tai tuose namuose mirs pirmh- 
gimis kūdikis.

Kunigui bažnyčioje karstą rū- 
l’inant. žiūrima, ar dūmai rūks 
ta i vyrų pusę ar į motėm. J di
git dūmai rūksta į vyrų pus?.

* atsitiktišiol

is žmogusO
— Aš manau todėl

nenumiriau...
gali

, t

PASIKALBĖJIMAS 
TELEFONU

Atvykęs iš pietinių valstijų į’ 
Chicagą amerikietis vidurnak
tyje pašaukia telefonu savo drau 
gą New Yorke. Užbaigęs pasi
kalbėjimą, jis paklausia telefo
nistės kiek tas kainupę^’

į ”*'■ k* '*
— Trys doleriai it dvidešimt 

centų — .atsakė toji.
— Ką? Trys doleriai dvide

šimt centų? Pas mus, Tefcas 
valstijoe, už 60 centų sujungta 
su pačiu pragaru.

— Galimas daiktas, — atsakė 
telefonistė. Pragarą jūs turite 
savoje valstijoje...

* * *
KAS BUVO — TO NEBĖRA

Žmona: — Brangusis, tavo 
gimtadieniui aš nupirksiu gra
žų stiklą alui gerti.

Vyras: — Bet juk aš turiu jau 
tokį stiklą.

Žmona: — Nebeturi! Vakar 
aš jį sukūliau...

* =F *
IŠ TĖVO IŠMOKO

Tėvas labai keikė, taip pat iš
moko ir vaikai. Kartą, 
sunkiai susirgus^ išbėgo 
mą mažesnysis penkerių

4t(te būdavą apstu pothpgrąfinių’! 
pavesiu ’ išstatyta rvįešai _ paro
doj. Dabar moralė neatskiriama 
nuo purvo. -

— Matau, kad.tu Tęvo,, seki] 
lietuviškąją -parę^a ir jnatai kas

- Sveikas. Tėve. Ar. jau Jtt. 
.-ikratei nuo tos alergijos ir nie
žų?

— Žinai, kad padėjo taip, kaip 
1 ai sakei Galėtum būti dakta- 
.u. ne advokatu.

— Matai, sakiau, kad tave kan 
sino tos pagalvė?, alergija.

-- Maiki, aš rcriti str tavim 
pasikalbėti apie moteris.

— Gal apie vedybas galvoji?
.— O ne. Noriu žinoti, kur din- į 
jo mūsų \yrai dailininkai ir po-! 
etai? Moterys vi.ur triumfuoja. 
Pav.. kai nueini į dailės paroaą, 
kataloge matai tik porą , vyrų, 
a moterų bent visas tuzinas. At-;

. , c;io, kad kas antra lietuviška! 
šeima turi po dn duiliilinkes 
plus poetes.. . Z

— Reikia tik ddaūgtis, Tėve,, 
tai mūsų moterys kultūrą ke- 
iia. žmones šviečia. ..

— Netikiu, kad jaunos daili
ninkės pajėgtų šalį paspirki: 
nūsų meno pionierius dailinin- 
kus patriotus, iav-: A. Varną. 
?. Puziną, V. Petravičių, V K. ( 
Jonyną, R. Viesulą, O, Virkau, į 
Ratą, Galdiką. Vizgirdą ir kt. >

— O kaip sū nėno kritika, Tė. į 
ve?

— Kas Hečii meno kritiką, i 
ai rimtas krilikos nėra. Rašo to ; 
tie ar- tokios, kurie patys -mu.; 
ša, patys rėkia. Noriu žinoti, kas 
.as "modernusis" menas? Ga’l tu. 
Maikj; man paaiškinsi?

— Nekartą “Dtauge’’ skai
čiau apie modernumą; kur bū.vc- 
prirašyta nau ją neeiliuotų, pos
mų, kad net ausys raudo. Seksas, 
tarytum koks aukštos kultūro:- 
idealas.. Nesuprąritu...

Gal- skaitei apie Lemonte ko- 
70 mėn. surengeą .penkių jaunų 
mergaičių •dtiilės’parbdą. Tėve.

— Skaičiau ir nustebau A. 
Markelio recenziją apie tą pa 
rodą. Balandžio 14 d. “Drauge’ 
recenzente tar^- kita ko rašo

*\ r.> jK'gyvcnušiį menininkų, 
kurie niekad neišbrenda iš mo 
kyklmes rutinos it šablono.- I. 
kitos pusės, yra jaunų dailinin 
kų, kūryba priaugusių savo me 
.us”: Toliau jis tęsia- “Neišrten 
,ib i<; n musų i.-rtro>io> cfaiEnin 
kės, ir daug kur-ja ū čia m i jau
numo žen!.lai idfTvbuie, tačiav 
taip pat ir polėkio bei m-dividiia- 
Ful*?) b’.uožai”

i -nard Shaw, .pareiškę/ -
— Tamstos pulsas muša 

lėčiau./ -
/- —Nieko tokio, ponas gydyto.

i jau, aš tūriu pakankamai laiko.
■ v \

RIMTA PRIĖZĄSTIS

kiek!
ATLAIDUMAS TARP

KAIMYNŲ

— Kaimyne, meldžiu atleidi-? į
mo, nes mano višta nu Tęsė tavo Į 
salotas. . J

— Dėl to. kaimynėli, nesijauki
dink? Neseniai mano šuo tavą--
ią vištelę sudorojo. .Du lakūnai kalbasi taip savęs:

— Bemaž malonu girdėti/kad/ — Vakar turėjau keistą nuo-J 
zargša.s šunelis" turėjo tą pašku- tyki. Per dvi valandas skrai- 
rini malonumą, nes visai nese-^įįžiau apie aerodromą, negalėda
ma! ji pabraukiau po savo axurona< nusileisti.
tomobiliu. ’ . - • /J ’

Įr ’ . ’ .. f
• Gy lyte jas, tyrinėdamas'pul-1

<ą garsai

— O ką. ar vėjas buvo perdaug 
miu’kuš? . ’

— Ne. Apačioj l.-.ukė manęs 
nglų rąžytojo Be-"-1 uošvienė

tėvui 
į kie- 
nietų

PAVASARIS VAIZDUOTĖJEpo Velykų
— Pavasario<$ėvę/sulauksi

me, gal tik gegužės mėnesi?
—Iki pasimatvroo> Tėve. .

e
rius

-- Taip. T<i\ę/Menas nėra 
skirtas mėgėjam^ bet talentui 
Gėriai! turėti porę talentų, ne 
ju šimtą mėgėjui^ftejusį ru-1ė

r

Vienas 'Vilnies/ redakto-1 
priminė, jog melas turi la- 
trumpas kojas. Taigi, nors

^yki pasakė teisybę ir prisipaži- ’ 
no. kad komunistams meluoti 
nesiseka.

Sj C*ftrfiWrk> Gamėje. Ine. gil karvė ntikį

► po Gaf bėt
• ar ir ah
to ^^dernaus 'jSėjrfėriaus aute

• Kvailiausia motei'iškė, — 
rašo žurnalas, “Ladies Home 
Journal“ — gali vedžioti už-no- 
sies gudriausią vyrą. Bet reikia 
labai išmintingos moteriškės 
tvarkyti kvailį/ ..

4 . w

• Su mėterims , tai yra taip. 
jauna būdama nlazai tęsrtprau 
ta apie.šeimyniŲ|gyvenimą, o 
kai įgyja patyrimą tai- šeimoje 
pal’eka mažai narjų, įtės vaikai 
iškeliauja kitut gyventi. ' .

Kvailumas
Patarlės labai mėgsta pabrėžti 

Cąugelis žmonių kvailumą. Kvai 
liems nerodoma jokios užuojau- 
os: esi paikas, na, tai ir gavai, 

kas tau priklauso. Ginčuose, rio- 
int nugalėti savo priešą, sten

giamasi patarlių pagalba įrody
ti, ar pabrėžti, kad kitas yra, 
iv.-nlas, na, tai ir visas reikalas' 
baigtas

“Su dumiu du turgu, su pli-i 
fui nėr ko peštis".

“Kad nuo didumo greitu, ta:

4,K.»i v’ena kirvA uodega ke 
K tai ir kitos paskui bėgė" 

— kvattbs minios elgesys toks

— Taip. Malki. Mūsų jauni
mas bando šokti aukščiau save 

‘ . p-
Šfafcau ir -A. ■’sieksrB-

niy skobiu psr« ant IcurliĮ 
nieke nėra, apat^ WiĄ potepių- 

j — Dailės arftyįikpridaroma vi-* 
sekių nesąmonųį |Mfe valdžia nė 

. sikiša j meno dątj^TOs Priei ke~ 
* lėtą metų Chicagbs Menė inhi- nėra.

"Ir višta randa grūdą” 
— ir kvailiui pasita;ko laitflikis 

kaip "pirštu Į‘ akį”, 
i. “Ką ieik/ kiau lė haipy cĮoj 
xnj.\ti negalį ;O S<i kibirai^ — 
niekas netarškina “.j.<>

"Paikutis rr bažnyčioje pyto:

“Gerk, durmnik dtrf'tlėjrtii bū. 
?l’/ — vštiek »Š'tav|g naodes

Skleidžia medžiai jau lapus — 
žmonės, gerkite kvapus 
jų į alkaną krūtinę. 
Sveikinkite pirmutinę 
jus pamatę žalią šaką, 
žiūrinčia į jus pas taką... 
Žmonės^ na, domiau ausis!. 
Daug garsų naujų paplis, 
negirdėtų dėl žiemos, 
jau paukšteliai sugiedos! 
Žmonės, verkite širdis, 
jums j jas jausmų priskris: 
daug naujų, skaidrių, jausmų, 
— iš gamtos visų kampų! 
Margs, marga, bus aplink 
nors spalvas ir susirink, 
kad palikus žiemai jų — 
tų stebėtinų spahnų! 
Ponas žvirbli, nejttokauk!
Tu geriau, štai, imk — pagauk 
tų plaštakę; jau gyta!

Artjas vfthrtrstfa:

Thursday, Mfcy J,

jatnraš; as, nes jatmM trr.

P



Vokietijos LB Tarybos narių suvažiavimas
PPlrmoji 1983 lapkr. 15 išrink

tos VLB Tar. sesija vyko? 1984 
ko\ o 17 Romuvoje. Iš 15 nariu 
įlalyvavo 13. Suvažiavimą ati
da; e ir jam pirmininkavo Tary
tus prezid'urr.o pirmininke tėv 
Alfonsas Bernatonis. Atsistoji
mu bei susikaupimu pnge-btas 
š. m kovo 13 miręs, didžiai Lie
tuvai nusipelnęs prof, r, Juozas 
llueta* ir kovo 14 miręs dr. Juo
zas Sakalauskas.

.ui n Vokietins LB T:nv- 
prezidiumą tr^j ems 
išrinkli: į 

A If. Bernatonis 
ku inž. Jon 
k.etoriuin Justi Lukošius. Pri
imta 14 įmuktų darbotvarkė h 
tuoj pat imta vykdyti. Balsams 
skaičiuoti pakviesti Jonas Vit 
kas ir Ričardas Tendzegolskis. 
Praėjusio (1983.III.26) Tarybos 
suvažiavimo protokolą perskai
tė sekretorius Mečys Euivys.

Pasibaigusios Vokietijos LR 
Valybos. kadencijom attiktus dar-i 
bus, apžvelgė jos narys Arminas 
Lipšys. Valdyba posėdžiavo 8 
kartus ir dar daug kartų tarėsi. 
Vokietijos LB turi apie tūkstan
tį pilnateisių narių, susitelkusiu 
į 29 apylinkes. Vokietijoje vei
kia ir keletas kitų lietuvių orga
nizacijų bei institucijų, su ku
riomis Valyba bendradarbiauja. 
4 tautinių šokių grupės, viena 
lituanistinė mokykla Munchene 
ir numatoma įsteigti dar viena 
Romuvcr'e. 1983 gegužės 28 su
rengta Sodo šventė, nuo liepos 
24 iki rugpjūčio 7 vyko- liet, vai
kų vasaros stovykla, liepos 28 — 

^Europos kraštu LB vadovu suva
žiavimas Augsburge, lapkričio 
19 ir 20 — Vokietijos LB dar
buotojų suvažiavime, š. m. vasa
rio 18 paminėtos Lietuvos nepri. 
klausomybės atstatymo 66 meti
nės.

Vokietijos LB Valdybos 1983 
gruodžio 31 balansą 1,180.299.72 
DM sumos, 1983 sąmatos įvyk
dymu 56,666.75 DM apyvartos, 
1984- ir 1985 samata 65,970 DM 
sumą pateikėtir paaiškino iždi
ninkas Vincas Bartusevičius.

Kontrolierius Ričardas Ten- 
dzekolskis perskaitė 1984 kovo 
10 vykdytos kontrolės protoko
lą. Išvada — atskaitomybė ve
dama tvarkingai, balansą ir apys 
kaitą siūlė - tvirtinti''s

Garbės teismo pirmininkas 
Justinas Lūkesius pranešė, kad 
skundų Teismas negavo, bet tai 
dar nereiškia, kad ginčų nebuvo.

Les
tarus

Neramiausios LB apylinkės — 
Lebenstatas ir Lųbeckas.

VLB Tarybos rinkimų komi- 
pjes pirmininką- Jonas Vitkus 
uainfoma^a apie pi. m. lapk i- 
*io 15 vykdytų Tarybos rinki
mų eigą ir rezultatus. Rinkimuo 
se dalyvavo 28 LB apylinkės.

Tarybos narius 
asmuo. Išsiųsti 
laoėliai, balsavo

Kandidatais j

397 balsavimo
140 n.arių arba 63%. Išrinkti 15 
Tarybos nariu, o 6 likt kandida
tais. Balsavimo lapeliai sude- 

pirmininku tėv. ginti sausio 31. Rinkimai kaina- 
v'iccpirm'n'n- vo 2,152.23 DM „ Komisijos na- 

K. Valiūnas.ii riai dirbo be atlyginimo.

Apie Vokietijos LB atstovavi
mą VI Pasaulio LB Seime ėi- 
kaęoie pranešė Mania Šmitienė 
Seimas vyko 1983 birželio 24-30 
Jaunimo centre. Dalyvavo at-l 
'lovai iš 14 kraštų, tarp jų 6 iš j 
Vokietijos LB ir Vokietijos l*et. 
iaunimo sajtmgos pirmininkė. 
Pranešimą apie Vokietijos LBi 
ir Vasario 16 gimnaziją pateikei 
M. Šmitienė. Vokietijos LB at-| 
tovai dalyvavo įvairiose Seimo 
komisi ose. Daug buvo kalbėtai 
apie Pasaulio LB Valdybos ki
virčus su VLIKu, kol abu pir
mininkai — dr. K. Bobelis ir V. 
Kamantas — pasirašė ir paskel
bė pasižadėjimą tartis dėl vei
klos darbu derinimo*. Patvirtin
tas nutarimas steigti Lituanisti
kos katedrą. Lėšų telkimo naD 
tą prisiėmė JAV-bių LB.

Priimta Vasario 16 gimnazi- Tai buvo labai darbingi ir reiks
ią remti skatinančių rezoliucijų. 
Parodoje apie Pasaulio LB įvai
riuose kraštuose žymią vietą už
ėmė rodiniai apie Vokietijos LB. j bergo i Hesseno kraštą. Lankėsi 
Vokietiios skyrių įrengė Valdy-; daug i 
bos narės M. Šmitiene ir Z. Grod aukštu pareigūnu, 
bergienė. Rinkimuose į Pašau-' 
lio LB Valdybą varžėsi du sąra
šai— Kanados ir JAV-bių. Lai- ! bėti pilį. Dar 
mėjo JAV-bių sąrašas. Į naują 
Pasaulio LB Valdybą ketveriems 
metams (anksčiau būdavo 5-ms 
metams) ’šrinkti ir vėliau taip 
pasiskirstė pareigomis: Vytau
tas Kamanįas — pirmininkas, To 
ras RemeiIcF — pirmininLd pa
vaduotojas ir vicepirmininkas 
administracijos reikalams, Algi
mantas Gečys — vicepirminin
kas . visuomeniniams reikalams. 
Milda Lenkauskienė — vicepir
mininkė kultūriniams reikalams.
Birulė Jasaitienė — vicepirmi
ninkė švietimo ir tautinio auklė
jimo reikalams, Mykolas Dran
ga — vicepirmininkas spaudosrir^ 
informacijos reikalams, Raimun-

BalandisMagdalena Stankūnienė

das Kudukis - vieepirm. vė- gveicarnos radijas apie Pabaltijo kraštus 
į J liau Valdyba papildyta kitais as- J : ° x

Kovo mėn. 25 d., sekmadienio
\ritfctrdienio programoje, “Tou 

plokštu-
netikėtai buvo išgirstas 

jo kraštų vardas, kaip 
žinomų kraštų ir, ypač 
visai atkirstų nuo kitų

valstybių sovietinės

menimis.
Išrinkta ir nauja Kotiolės! 

komisija bei Garbės teismas taip 
pat 4-riems metams.

Apie Vasario 16 gimnaziją in
formavo jos direktorius Andtius

1 Šmitas. 1983 išleistas metraštis, 
kuriame mokyklos veikla nu
šviesta vaizidl'iis- ir aprašymais.

mingi metai, 1983 liepos 1 Ro
muvos sodyba kartu su gimna
zija peiėjO iš Baden-Wurttem,-

įvairių vokiečių įstaigų 
Sutarta sta

tyti naują berniukų bendrabu
tį už 3.5 milijonų' DM. ir gel-

• šiemet bus uždeng
tas stogas ir sutaisyti lietaus nu
tekėjimo vamzdžiai bei balko
nai. Gimnazijai palankia prasv 
me susitarta dėl jos statuso ir 
dėl abitūros egzaminų.

šie mokslo metai pradėti su 62 
mokiniais: 46 iš Vokietijos ir 16 
iš užsienio. Veikia, ateitininkai, 
skautai, evangeiikų jaunimo ra-, 
telis (ateitininkams vadovauja 
mokyt. M. Šmitienė, skautams
— J. Lęmkienė, evangelikams
— kun. Fr. Skėrys), taut, še
škių grupė (vadovė — Ž. Grod- 
.bergienė), choras 
mokyt. A. Baltinas) ir orkestras 
(vad A. Paltinas ir M. Buivys). 
Muzikos mokytojas A. Paltinas 
popietėmis duoda pianino ir akor 
deono pamokas. Veikė pirmosios

(vadovas

Iškėlė mūsų kalbos senumą .r 
tani tikrą giminystę su latvių 
ka’ba. Mūsų kalba palygino grai
kų Homero kalbai, seniausia

r 
re:igj 

iausm J I etuviams 
miniai. Okupantas 
prieš tuos abudu r 
turi daugiau
Navų dem naciją negu dviejuose 
kituose Paballiio kraštuose.

jausmas Lietuvoje 
iHai surištas 
a. Tie du |

-vra sinom- |- . į
turi kovoti ■ 
‘išk:nius iri

ūmo išlaikvli

tęs Latitudes” (Visete 
mose), 
Pabalt 
mažai 
dabar,
Europos 
okupacijos.

Toji programa buvo paruošta 
vieno šveicaro žurnalisto, Berti! 
Galland, kuris yra Lozancs laik
raščio “24 Ileures'’ redaktorius, t
Neseniai jis buvojo Maskvoje, 
kur turįs nemaža .pažįstamų žur
nalistų, ir ta progą galėjo aplan
kyti Estiją ir Latviją. Vaizdas, 
kuri jis atsigabeno iš tos savo 
kelionės, yra gana objektyvus.

Jo žodžiais, Estija savo geo
grafine padėtimi tyra palyginti 
privilegijuota, nes turi tam tik
rą kontaktą su IVakarais per 
Suomijos ir šveduos televiziją, 
gali naudotis Vakarų kultūra ir 
visu civilizuotu gyvenimu, ži- 
niomis, muzika, technologiniais 
pasiekimais, mados. evoliucija, 
kas, žinoma, praturtina ne liek* 
materialiai, kiek praplečia bend
rą pasaulėžiūrą. O tai atsiliepia

pagalbos kursai. Neapleistas ir 
sportas: žaidžiamas tinklinis, pa
vasarį bus sustiprintas krepši
nio žaidimas.

; . (Bus daugiau)

T v i r t i na ma, kad s r :md i rr a s 
pasieks 200,000 milijonu elektro
nų voltų.

Mokslininkai mano, kad š'tas 
spaudimas g d.i padėti žengti se
kantį žingmj atomo skaldynio 
srityje. Iki šio meto pajėgė ato- 
inąą suekaldy i į atskiras d ilcly- 

bet dar lig dabar nepajėgia 
d.deličių suspausti į vienų

't LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moži!
m. metrsiti*. Jame yra vertingi, niekuomet netenrtą. Vine 

Krtvė®, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko,' V. Stankoc 
r. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotrankomTs t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kaiubos, A. Rūkitelės Ir A Van 
kūrybos yoveikslaia. 365 push knyga kainuoja tik 13,

< M į J
> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tn 

fialą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie tiatrv 
fventes bei jų istoriją' Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojo 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim* 
bei užkulisiais. Studija, yra 151 pust, kainuoja SX

• VIENIŠO ŽMOGAUS .GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buities tit< 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg>

> 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.

. MARU A NOREIKIENfi
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V ETETUVBKASIS PAMARYS, Henrtto Tomo-Tamzlml 
JSomlai p&raiyts studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis f 
Labguvos apskrlčiŲ duomenimis. Aprašymai Jdomfis klekvleoan 
HetuvfuL Leidinys fllustruotes nuotraukomis, pabaisoje duodam, 
Titovanfflq pavadlnlmaf*tT Jp nertiniai J rokieCp kalbą. Labs 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra RytprtUfq lamtiapla. Kaip* U

> K4 LAUM>3 LlMJk raiytojc® Petronėlės Orintsltės ate

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

j MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

M W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737
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magiais bolševikų okupacijos metais. Knyga 
bet kainuoja tik O.

> JULIUS JANONIS, poetas ii revollū 
bu ir khddmgai interpretuojamas gyvenime 
Jurgio Jalinsko knygoje tpie JuH

Dabar bQtq jj jxvadiD
Earfa r*a didelio formato. p

tiko j ei tik
Jnlmą fr p

y IATY1TN1* WOVirLt* ¥ ktryt*. T Vxtefft
tmo- M* J»L tayfoje yn if |S
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, Hl.

• BŪPESTINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

į visą tautos charakterį, žmonės 
yra malonūs, linksmesni negu 
rusai ir atviresni tarpusavyje. 
Be abejo, mažesni rusų procen
tas Estijoje (31.9 proc.) priside- . 
da prie padėties pagerinimo, ne
žiūrint sunkios sovietinės oku
pacijos.

Patriotinis jausmas Estijoje 
taip pat yra gana gyvas ir reiš
kiasi ypač dainomis. Dainų šven
tės, kurios ruošiamos kas ket- 
veri metai, atgaivina tautinę są
monę ir tą jausmą, atskiriantį 
estą nuo ruso, kai 250.000 žmo-j 
nių uždainuoja tiek kartų draus-» 
tą ir persekiojamą patriotinę es-j 
tų dainą “Estija, mano tėvynė, 
mano kraštas”.

Latvijoje įspūdis gavosi pesi- 
mistiškesnis. Pirmiausia, didelis 
rusų nuošimtis (43 proc. rusų,! 
53 proc. latvių). Prisideda taip 
pat stipri k ras to% industrializaci
ja ir latvių, jau^nuo’ sovietinės 
revoliucijos pažįstama, socialis
tinė tendencija.
myba

Rusifikac jos procesas yra; 
lengvesnis Latvijoje ii- Estijoje! 
dėl gyventojų rc]:gin;o nusista
tymo. Katalikų bažnyčia Lietu-Į 
voję yra lyg skydas prieš visas i 
Sovie,ū infiltracijos pastanga^. į

) Man teko, kaip BATUN atsto- . 
vui, sueiti Į kontaktą su tos r>Į 
dijo programos redaktorium ! 
Emll Garda .r sa pačiu korės i 
pondentu, ir jų pasiūlymu yra 
numatomas p.ojcktas paruošti į 
naują tos pačios rūšies progra-1

į mą — vien tik apie Lietuvą. Jie | 
buvo labai suinteresuoti mūsų 
pasiūlymu bendradarbiauti, su
teikiant jiems reikiamą medžia
gą, ir mintis apie tą kraštą, kuris 
Vakarų Europoje vis mažiau ir 
mažiau vra žinomas. E. L.

Mokslininkai bando su
spausti medžiaga

BERKELY, Gal. — Moksliniu 
kai, naudojant pačiu galingiau
siu elektros varikliu pajėgia ga
na stipriai suspausti molekules. 
Bcrkcly universiteto mokslinin
kai mno, kad baigiančios degti 
žvaigždės medžiaga tiek susi
spaudžia, kad. panašios į žvaigž
dės paviršiu.

— pirmadienį aukso u ne ja 
navo '537b. Paskutiniomis die 
ras aukse kaina krito.

Prezidento Reagano ir Žao 
usitikima^ pakėlė ^tolerio vertę.

— Sekmadienį drebanti žemė 
sužeidė viiš šimto italu.

ENERGY į
WISE. '

>

tuyacarrslar5«rer

Visa latvių ga- 
praturtina ypač ‘“broliš- 

Rusų Sov. respubliką, tuo 
kai pačiame karste krau- 
visiškai tuščios. Korespon-

tarpu 
tuvės 
dentas čia rado tą pačią sunkią 
atmosferą, kaip Maskvoje ar 
bendrai kitur Sovietų Sąjungo
je. Policinis aparatas labai efek
tingas, ir jis nepastebėjo kokio 
nors tautinio ar patriotinio pasi
reiškimo.

Lietuvoje jam neteko būti ir, 
neturė-damas duomenų, jis tą 
kraštą labai mažai palietė.

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 ^KLUONUS dolerių 
įm - apdrąudų. savo nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

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

50 metų studijavęs, kaip

j PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

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

tr patarė mums toliau studijuoti.
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Amerikos teismai ir lietuvių nuomonesAmerikos lietuvių tarpe vyrauja Įsitikinimas, kad šiame krašte teismai yra netvarkingi, kad teismuose nesilaikoma Įstatymų, kad teisėjai nėra reikalingoje aukš tumoje, kad juos galima papirkinėti, apgauti ir kad esmi nių dalykų jie nemato arba pražiūri.: ,:£ Anksčiau Amerikon atvykusieji taip negalvojo. Jie- neturėjo progos baigti aukštojo, mokslo, 'nėštudijavo te.i sės pagrindų ir nębūyarisdsųrižinę1 su teisine Ameriko sistema, bet jie turėjo teisės mokslus Šveicarijoje ir Chi cagos- universitete baigusi N. redaktorių Pijų Grigaiti kuris labai dažnai teisės dalykus, aiškino dienraštyje ir parašydavo apie Amerikoje veikiančius Įstatymus ir jr reikšmę visuomeniniame gyvenime. Jie pasitikėjo teisina Amerikos sistema ir aukštai vertino teisėjuš ir 2alio jančius Įstatymus.Po Antrojo Pasaulinio karo atvažiavusieji kitaip gal veja apie teisinę Amerikos sistemą. Jie daugiau žino, mo kytesni, Lietuvoj ir kituose: universitetuose: mokslus baigė. Jie yra Įsitikinę, kad Amerikoje teisinė sistema esanti visai palaida, ja negalima pasitikėti, nusikaltėliai laba1 švelniai baudžiami, greitai iš kalėjimo išleidžiami, o dažnai lengvai pabėga ir kartoja nusikaltimus.Ne vienam ateina mintis imtis priemonių prieš šia? j negeroves. Jie pranašauja visišką JAV sužlugimą. Vieni tvirtina, kad kraštui nelaimes atneš juodaodžiai, kitiem? atrodo, kad blogus papročius atneš lotynoamerikiečiai. arba melagingomis įvažiavimo priesaikomis Įvažiavę naciai, komunistai, liberalai, darbininkų unijos ir dar ki- r tokie. Visi atsimename, kad Chicagoje buvo suruoštos 1 kruvinos riaušės, kurių pradžia prasidėjo demonstraci-1 jemis, krautuvių langų daužymu, namų žalojimu, automobilių padegimu ir kitais prievartos veiksmais. Pradžioje buvo paskelbta, jog tai buvo socialistų darbas, bet netrukus paaiškėjo, kad tikrais riaušių vadovais buvo
VINCAS ŽEMAITIS

LIUBLINO UNIJOS SUKAK
TIES PARAŠTĖJE

(SANTYKIAI SU MCSŲ KAIMYNAIS LENKAIS) 
1560 — 1969

(Tęsinys)

Liublino unijos šešėliai dabartinėje 
mūsų diplomatijoje

Toliau 44 pusi, to pat žurnalo “Horyzonty” 
Leon Mitkiewicz rašo: “Dodač tu naležy, že lit- 
wini są z przyrodzenia doskonalymi dyplomatami, 
i bardzo zręcznymi negocjatorami. Tę zalety 
prawdopodobnie odziedziczyM po krv,i swoicb 
ksiąžat Gedyminowiczow”.

(Čia tenka pridurti, kad lietuviai iš prigim
ties yra puikūs diplomatai ir labai apsukrūs tar
pininkai derybose. Šiuos privalumus jie tikriau
siai bus paveldėję krauju ft savų kunigaikščių 
Gediminaičjų),

Vargu, ar šie pagarbos žodžiai tiktų šių laikų 
mūsų diplomatėms, kurie, kaip inž. J. Augustai- 
tis savo studijoje “Lietuvos-Lenkijos unija, jos 
oastkmės-ir atrūgos”; dokumentuotai ir vaizdžiai 
aprašė — Suklimpo patys ir nuKlampino gerą Lie
tuvos vardą i sum ui išbrendamas pelkes. O tas 
atsitiko vien del to, kad daugelis jį rodos, bai- gusių aukštuosiu? teisės ir diplomatijos mokslus 

buvę socialistai, susispietę į Oro pogrindį įvairūs ra
dikalai-

Riaušės prasidėjo Chicagos miesto centre, persimetė 
Į šiaurės paežerėje esančią turtuolių sritį, o pasibaigė 
smarkesniu policijos ryžtu baigti gatvėse praplikusias 
riaušes. Dalis Oro pogrindžio veikėjų pateko už grotų, 
teisman ir kalėjiman. Tai buvo prieš 16 metų. Policija 
suėmė didoką riaušininkų skaičių. Iniciatoriai gavo kalė
jimo bausmes, o dalis agitatorių laiku dingo iš Chicagos.Jų tarpe buvo Bernardine Dohrin ir Kathy Boudin. Abi buvo geros kalbėtojos, abi diskusijose “sudirbo” socialistinę studentiją, abi buvo gražios ir pasiryžusios moterys, kurios vadovavo naujai sudarytam Weather Underground — užgrūdintam pogrindžiui.

šio pogrindžio vadovėms pavyko pasprukti iš Chicagos. Joms padėjo tulžingų biznierių vaikai, susižavėję 
energingomis moterimis. Jos buvo Kalifornijoj, kurį laiką apsistojo Teksase, bet apsigyveno. New Yorke. Prasislaps- tė jos po 15 metų, bet vis dėlto pateko Į teismo rankas. 
Dohrin pateko pirmoji, a Kathy Boudin buvo paskuti- nioji. Kathy Boudin, gabaus advokato duktė, praleidusi 30 mėnesių kalėjime, praeitą ketvirtadienį prisipažino j prie kaltės. Teismui ji apgailestavo, kad nukentėjo du policininkai ir vienas sargas. Ji prisipažino, kad buvo galima apsieiti ir be šios prievartos.Kathy Boudin buvo Užsigrūdinusio pogrindžio teoretikė. Ji Įsitikino, kad prie dabartinės demokratinės sistemos negalima demokratinėmis priemonėmis jokios pa- Į žangos pasiekti. Tam tikra prievarta buvusi reikalinga.' Ji pati, besislapstydama, Įsitikino, kad pinigas būtinai aiškiai reikalingas. Ji suplanavo užpulti Brink bendrovės auto- kia yra, nors germanų kalbą mobili, vežusi didelę sumą pinigų, o vėliau tais pinigais evoliucija savo formomis yra ta- Įvesti “geresnę tvarką”. Ji ruošėsi ne viena, bet visas jos į*31 nu^>laSl nuo sanskrito — pasekėju būrys 1981 m. spalio mėn. užpuolė Westchester ®vento^los budistą_ kalbos Lie- apylinkėje Brink bendroves sunkvežimi. , kalba> kuri lkis^ieęiu įšlaikėPasiryžę ir užsigrūdinę kovotojai priėjo prie pinigų, tas. formas. Bet grįžkime kiek 

--1 atgal Dažnai minim sanskritą,
sanskrito kalbą. Kas ji yra? Tai 
indu raštų, tikybos x ir mokslo, 
kalba iš anų.kaę prieš Kristų -lai; 
-k-ų, kai. indų počtąr rase’dramas 
apie savo tautos- herojus. Liau- 

- dies kalba pasį|jko_indų senovės,ir atiduoti visus pinigus. O- dabar -eina teismas^ už-trijų kalba su daugybą-terminų. Ji žmonių beprasmi nužudymą. , taiP Pat vartoją-ma raštuose. JiPanelė Boudin pradžioje gynėsi, lad ji nešovusi. Ji p111'1 ret” savyfrą: daug formų, tiktai automobili vairavusi. Ji nežinoje, kąd Brink durų’ dau^ lmx!>ni*b tl*ri
.. .... . . . . 7. , . . ypatingą žodžiu derinimo siste-specialaus stiklo šipulėliai buvo josios sijone. Jeigu ji ,ma Ka]ba Ia„.ksli ir vaizdinga. nebūtų iš automobilio išlipusi, tai Brink sunkvežimio durų šipuliai nebūtų patekę Į sijoną.Užuot aiškintis teisme, tėvas jai patarė prisipažinti urie nusikaltimo ir prašyti lengvatų. Josios advokatas. - ten susitaręs su tėvu advokatu, nuėjo pas neth A. Gribitz ir pranešė, kad ji -prisi-pažista prie kaltės, i —

bet susišaudymo metu jie nušovė-du policininkus ir; vieną-sargą. Jię čiupb pinigus, sėdo Į Savo mašiną ir tikėjosi 1.6'milijono dolerių apversti aukštyn kojomis demokratinę santvarką. Bet panelė Boudin, 23 rųetų Samuel Brown :r dar kiti trys policijos buvo sustabdyti Nąnnet Mali gatvėje. Nebuvo kitos išeities, kaip kelti, rankas. aukštyn

Teisėjas David S. Ritter, patyręs apie užgrūdintos kovotojos norą prisipažinti, pasakė: “Aš jai paskirsiu 20 metų kalėjimo”.Dabar liko tiktai 43 metų Samuel Brown, kuris bus teisiamas už trijų žmonių nužudymą.. Teoretikė prisipa-. žino prie kaltės. Teismui ji perskaitė savo pareiškimą, kuriame tvirtina, kad ji nėra pakeitusi savo principų, bet ii pakeitusi metodus. Ji mano, kad galimą visuomeninio gyvenimo pakaitų siekti taikos būdu. Teisėjas, išklausęs jos pąreičkimą. pranešė, kad sprendimas bus paskelbtas gegužės mėn. 3 dieną.Prokuroras Gribitz prisipažinusiai kovotojai Boudin pranešė, kad prašymą sumažinti bausmę ji galės paduoti
ui.ūmui .!-■.. 2...--UWRII   m  !M mi,  ir turi stažą, pakluso ir leidosi diktuoti asmeniui, vien su gimnazijos brandos atestatu, vedybų ir gerų pažinčių dėka vadizmo laikais iškeltam į aukštus postus. Stoka specialaus profesinio pasi

ruošimo dar galima aiškinti jo neįprastais sugebėjimais. Bet yra kiti nepateisinami jo praeities gyvenimo duomenys, kuriuos buvo priversti savo 
laiku (J955 m.) atviru laišku Į lietuvių visuome
nę* viešumon iškelti ji geriau pažistantieji, jo 
bendramoksliai — voronežiečiai.Iš tiesų, jei taip vadinamą “diplomatijos- fe* fą” jaunystėje būtų auklėjęs jo tėvas, adv. Motiejus Lozoraitis, lietuvis — varpininkas, tai gaF ir jam, kaip tėvui, lietuvių tauta pastatytų aukštos pagarbos paminklą.

Aplinkumos Įtakoje jis atlietuvėjo, bet savo 
viduje, be “kudirkiškų” emocijų pasikeisti daug 
negalėjo. Iš mažens auklėtas griežtai priešiškoje 
lietuviams dvasioje, ar jis galėjo pilnai suprasti 
ir Įsijausti Į lietuvių tautos galvojimo ir elgebiO 
būdą, jos intencijas ir aspiracijas? Iš tiesų,' gi
liau pažvelgus į jo vėlesnius lietuvių tautos labui 
.darbus, jo elgesį, mąstymo būdą, tuščias, kliudan
čias susitarti derybas su VLIKu, jo nepamatuo
tas Lietuvos -suvereniteto, pretenzijas (savą, ne
lietuvišką jaunatvę pamiršus), jo traktavimą 
savų bendradarbių, etc., tai stebi, gal jam iį ne
norint, Voronežo laikų dvasia visa tai gaubia. 
Savo norų vedamas lietuvius su lenkais sutaikyti, 
jis. be to, iš šalies inspiruojamas, privedė juos

prie ultimatumo Lietuvai Ar kuris kitas lietuvis 
patriotas būtų turėjęs drąsos ir ryžto, pasire
miant fiktyviais aktais, prisistatyti kitų valstybių 
galvoms ir reikšti pretenzijas Į Lietuvos suvere
numo plenipotentus egzilėje? Tas pats su naiki
nimu lietuvių pasiuntinybių Bonoje ir Paryžiuje. 
Didesnė jo veiklos dalis tai nesibaigiančios riete
nos su VLIKu. Ir kai tų rietenų protokolai su 
mūsų politikų kol kas konfidencialiom pro memo- 
riom išeis vięšųmoą jie bus skaitomi su dideliu 
ąpmaųdu ir nusistebėjime kad tokie dalykai ga
lėję vykti mūsų aukštose politinėse sferose!

Keista, kad jo bendraeferbiai iki šiol negali 
įsisąmoninti šiuos pagrindinius jų veiklos dėsnius. 
Jie atstovauja ne vadistinę, bet pirmosios konsti
tucijos demokratinę Lietuvos valstybę ir pagal tai 
savo darbuose privalo tvarkytis. Tuščiai kelia
klupsčiaudami prieš savo primum »Mer pares 
(pinąą tarp tygh^), tik sąveir lietelių vardą 

lemtna ir, svarbiausia, kad tik viena® VLIKas 
yra laisvos Lietuvoe suvereniteto tęstinumo 
aukščiausias plenipotentas — teisėtoji Lietuvos 
raidžia egatejd Tas teises jis atsinešė trenkiu 
tiesiog iš pavergtos Lietuvos. Diplomatai, kaip ir 
visur pasaulyje, nėra valdžia, tik aukščiausios 
.valdžios vafios vykdytojai, atstovaudami ją jiems 
pavestose svetimose valstybėse ir dirbdami jos 
nurodomi darniai, khwaiaL M sutartinai su ja. 
Būki žydas, tankas, totorius,, ar. kas kitas, bet jei 
esi Lietuvos pilietis ir įsipareigojęs jai dirbti, 
gerai atlyginamas, tai mažių mažiausiai privalai

VLADĄS POŽĖLA

KOVOS DĖL SPAUDOS
. (ATSIMINIMAI)

(Tęsinys) , . . , . z . . ..Kasios i prielinksnius (vokiečių.
mokslas šiandien dar pavyzdjiui, der, die, das), o se- 

. nosios, ’kaip lietuviu, išsiverčia 
be jlh Lietuvis sako: važiuoju 

Į miškan, eik velniop, eik namo, 
o vokietis nepasakys lai be prie
linksnio. Ir gotai, vokiečių seno
liai, jo dar nevartojo.

Lyginamoji kalbotyra, paly
ginti, ne toks jau. jaunas moks- 
lasi Bet mokslininkai dar nese
niai teišsiaJškino, kad lietuvių 
kalba vra artimiausia sanskrito 
•kalbai. Jie ėmė j^ą domėtis, jos 

> mokytis. Kai kur uni versi totuo
se, j? jau dėstoma. Ir esu tos nuo
monės. kad nė vienas rimtas _, _ 
kalbotyros mokslininkas negali',' bifvai* 
•išsiversti be lietuvių kalbos. Pri
ėjęs tos nuomonės, aš pats ja slavai 
susidomėjau. Dabar aš galiu pa- tos įsu tos. 
sakyti, kad ten, kur man trūks- į ]aį 
ta faktų iš sanskrito kalbos, aš ’ 
randu jų lietuviu kalboj e. -Sans-

■ krilo knygose aš nerasiu, kai

Kalbų
1 negali passikyti; kokia germanų 
giminystė su sanskritu. Bet jis 

i gali patvirtinti, kad to-

tiktai 2001 metais. Prieš trejus metus ji turėjo sūnų •Jhesea. Josios vaiku dabar rūpinasi turtingai ištekėjusi į Beimardine Dohrin.Kathy Boudin oficialiu raštų teismui prisipažino, kad demokratinėje santvarkoje galima taikiomis priemonėmis siekti geresnės sistemos^. Kol išeis iš kalėjimo, tai turės laiko savo galvoseną dar kartą pakeisti.Negalima tvirtinti, kad Amerikos teismai būtų visiškai palaidi. Negalima sakyti, kad nusikaltėliai nebaudžiami. 40 metų sulaukusi Kathy Boudin gavo ilgų metų bausmę ir nesirengia išeiti. Apdairūs nusikaltėliai kelis metus pasislapsto, bet policija vis dėlto uždeda ranką ant peties. Į

žinomasis mokslininkas J. Tay
lor sako, be t lietuviai nėra ir jo
kia indogermanų tauta. Derinti 
lietuvius su germanais tiek yra 
pagrindo, kiek jungti lotynus ir 
iš jų kilusius romanus su ger
manais. Ligšiol priimtoji indo
germanų kalbos schema, mano 
nuomone, neturi mokslui reikia
mo pagrindo. Jei indai buvo to
ji versmė, iš kurios kilo germa
nai, tai negalėjo antraip būti: 
kad indai pagal tą schemą yra 
kilę iš germanų. Vadovaujantis 

‘ kalbos faktais ir antropologijos 
duomenimis, daugiau yra pa
grindo germanų grūpei skirti: 
a. rytų srities—gotus, van- 
dal^irpburgun<lus; b. šiaurės 

^srijties — vokiečius, anglus ir 
frizus. Vokiečiai apie 500 metų 
po Kristaus išsisklaidė,į žemai
čius flamai, olandai! ir Afri- 

‘kos ,.b<iyai,‘‘U- ir aukštaičius — 
rus, aūsL'as,_ švabus,. alema- 

nūs ir kl. Lietuviai, somanai,
— kiekviena jų yra savi- 
----- Lietuviai kartu su 
> ir senovės prūsais yra 

alsc;ų šeimos nariai. 
ICaįp seniai jie apsigyveno Bal
tijos pakraščiuose, nėra žinių 

rr estai at-lokių savybių beliko vięn tįkįinąn prireikia kokio posakio, g MaUOma, kad suomiai i
j---jo P-abaltėn, • tai aisčiams jau 

nuo-1 lfck(> gintis nuo kitos ugrų kal-
's lietuvių kalboje, tirėta focuų įliėluvių^ kalboje  ̂visuomet rasiu.-i
■ apsto, ypač veiksmažodžiuose, • "Shidi jos pakeitė mano 

uztrksr ypalmgą linksmų monę a-pie lietuvių tautos kilme. 1 binčs padermes — ven<>ru. kur e 
S prokurorą Ken-. tvarką. Naujosios -kalbos yia.lin- JĮ^era kokia slavų kalba, kaip j nuo šiaurės buvo atstumti i D - 

nojaus sritį.

1 aulų kelionių klausimai be 
galo įdomūs. Bet jie išeina iš ma 
no paskaitos rėmų, (raliu tik pa- 
eiKŠti vilties, -kati dabar, kai po 

ketvirčio šimto metų prievartes 
tylėti, lietuvių literatūra ir 
mokslas vėl atgyja, pasklis dau
giau šviesos tokiems įdomiems 

i lyginamosios kalbotyros klausi- 
i maras.

— Kathy Boadin prisipažino 
kalta, dalyvavus 1981 meta 
Brinks pinigų pervežimo bend- 
loves užpuolime.

ii „ii 2_____ _ *_______

jai būti lojalus ir visuomet — savo viętojė. Tuo
met joks “šunelis”, net ir dėl klaidų bedirbant 
Įvykstančių ne iš blogos valios, ar neapsižiūrėji
mo, tikrai nė nevamptels.. .

Tokia jau keista ta žmogaus prigimtis. Jis už 
savo gerai ar blogai atliekamus darbus mėgsta ir 
nori būti vien giriamas. Su gerai atliktais dar
bais tvarkoje,- bet kai paliečiama kritiškai blo- 
gąi atlikti, tai nesistengiama jų taisyti, kad jie 
daugiau nesikartotų, bet pirmoje eilėje ieškoma 
to, kas drįso tai viešumon iškelti. Save pateisinti, 
tam asmeniui primetama: tariamas asmeninis 
kerštas, insinuacija, intrigos, bloga valia, pavy
das, nekultūringumas, ardymas tautinės vieny
bės, pasitamavimas bolševizmui ir t.t., o gyveni
miškoji tiesa yra ši: tautos, valstybės, visuome
nės pripažintu, iškiliu vadu, jų atstovu, gali būti 
asmuo, persiėmęs demokratijos, teisingumo dės
niais, gitas patrintas, altiTiistinio. būda aukojąs 
save kitų labui, be tuščių, egoistinių ambicijų, 
stovįs aukščiau siaurų partijos rėmų, sugebąs iš
klausyti ir išmąstyti ne tik sau prijaučiančių, bet 
ir kitaip galvojančių, bet savo priešininkų užme
timus, jų kritiką ir mokąs iš to padaryti tefein- 
gas, daugumos užgintas išvadas. Tuo labiau šiais 
laikais, kai tauta už palyginamai menkas paslau
gas sumoka šimteriopai jos sutaupytais aukso pi
nigais..

'.ri, (Bus daugiau)

4 — Naujifnn, ‘.lochgo, U\ ThirsJay, May 3, 15)81



Funeral Home and Cremation Service

GAIDAS “ DAIMID

- -1

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBtUAJIS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

I

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii

TeL 974-4410

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

g
I
4

CRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

atarėjai ir laidojimo direktoriais

Iš geliu ciklo aliejus 1974Magdalena B. Stankūnienė

Florida

£

’Ml

3 Vienam žuvautoj ui pavyko 
pagauti 400 svarų halibutą.

— Ateinantį sekmadienį bus 
metai, kai Jane By me prarado 
merės pareigas, o Harold Wa
shington jau ištisą metą valdo 
Čikagą.

•MOW DO SEAT MELTS 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENTS 

•ACCORDING TO THE
INSTITUTE FOR SAFER 

UVNfi, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
TOE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF TOE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*•• EXCEPT W/fEH//E'S 
DRIVING. NEVER. TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE# 
UNEXPECTED/

gyvevimo 
XVI amž. 
lenkų ka-

— David Kennedy mire savo 
I viešbutv'e. Jo viduriuose buvo 
* rastos dvejopos narkotikų rūsys.

• ----- ---  ------- --- ' II ■ ■ ■ -r n
SOUE ČHiGaGO WOTOR G4/S CsM

EXPRESS^

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

tokiu adresu:

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

iIiiu■11imu!!■Itlfftflllll

uteike Bir- 
arią išgavo 

I Radvila. 
^Biržams bu 

Magdenburgo tei- 
buvo duotas ant-

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

1138 S> Manheim RcL, Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Tri.: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553

Service 855-4506, Pase 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
1907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS
KALBA LJETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 

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

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
.... , tąkn chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
Št. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas 
S įvairiu atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5996

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles. 

1L ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

SOPHIE BARČUS
KADI JO 1EIMOS VALANDOS

iežtedienials ir »etaa*lienialf 
nuo 8:30 iki 9:30 t*L ryta. 
StMiM WOPA - 1499 AM 

tr«a«Uu»|amM »
» • MaraveO* Park*.

VedėM — Alders Dftv&w
T4bfei 77^-1547

lai

>159 S*. MAPLEWOOD AVB 
J CHICAGO, U. 4M99

rAZt BRAZDWNYTt

U dieni c 8: 3C>
FUof Uidor ii rCotim.

St P«t*r»b';r£. Fla,. r«L S»-T 
it WHS H10 <11

UU » . 71*t

CkicMf*. Ilhn«»
778-M74

PRANEŠIMAI

— Upytes Draugiško klubo na
rių susirinkimas vyks penkta
dieni, gegužės mėn. 4 d., Anelės 
Kojak salėj, 4500 So. Talman 
Avė. Pradžia 1 vai. p. p. Po su
sirinkimo bus vaišės. A. Kalys

— Lietuvi] Brighton Parko 
Moterų klubo narių susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, gegu
žės mėn. 3 dieną, 1 vai. po pietų, 
Anelės Kojak salėrje, 4500 Tal
man Avė. Narės prašomos at
silankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Po susirinkimo 
bus vaišės. Eugenija Strunkys

— Chicagos Lietuvių Suval. 
čių Draugija ruošia pavasarinį 
pikniką, gegužės mėn. 6 dieną, 
sekmadienį, Vyčių salėje ir sode
ly, 2455 W. 47 St? Pradžia — 12 
vai. šokiams gros gera muzika. 
Bus skanių šiltų valgių bei gė
rimų atsigaivinimui. Vyks gra
žių dovantj laimėjimai.

Suvalkiečių D~ja

Mirė Jadvyga Vencevičaitė-Kutkienė
Ji buvo ilgametė Nepriklauso-lyje, ji dainavusi‘Tauste” kartu 

mos Lietuvos Operos solistė, šaliapinu, kai'jis gastroliavo 
kaip pati sakėsi, išdainavusi 25 Kaune mūsų operoje. Ji neat- 
metus. Pašarvota buvo Petkaus I 
šermeninėje. Atsisveikinimo i 
apeigose maldas kalbėjo kun.j 

‘Kireilis, iš Brighton parko lie-1 
tuvių parapijos. < Gražiai a’..,i -;

sisakydavo antraeilių rolių, kai i 
reikėdavo opereje dainuoti.

Bažnyčioje laike mišių giedojo 
p. Vaznelis ir p. Bičkienė.

Kapinėse tesęskaičiau 20 žrno. i 
sveikino-S.^ Ė^rasLietuvių Ope-' nių.Kaip liudn^-iafl toks mažas 
ros vardu ir Lietuvių Fondo var_ į cūrelis telydėco ja į amžiną po- j 

• ils o vietą šaliąJvyco A. Kutkaus. Į 
’ Kur mūsų operų ir dainų myle- i 

ojai? Pergreitai pamirštami mū- 
ų dainos meifininkai’

- ’ D(//yre

du paminėdamas jos ilgą solis
tės kelią. Kaip šeimos draugas 
kalbėjo J Adomavičius, M. D 
Set įspūdingiausias buvo ponio- 
Kučėnienės giedojimas palydint 
Motiekaičiui vargonais.

Velionė buvo gilaus amžiaus. į - 
paliegusio kūno, bet aukštos dva J 
sinės kultūros. Neturėjo artimų • 
giminių, bet gražios gėlės puošė 
jos karstą. Jos buvo p. Repšie
nės, p. Baltrušaitienės, p. Roz-| 
nikienėS; nežinomo aukotojo > į 
‘Alvudo’?, nors ji Amerikos Lie-1 
tuvių Vaiko Ugdymo Draugijos j 
Sodyboje tebuvo išgyvenusi pus j 
antru metu, v

Mačiusieji ją Lietuvos Ope
roje sako, kad ji dainavusi pir
mutiniame “Traviatos’’ spektak-

X

SET EVEN ON THE

AGAINST THS - 
IRATi' DRIVER 
WhO TRIES TO 
HIGHWAY.

M

iciKios 
biržams
is; Biržų draugijos ir ama 

cechai buvo sulyginti 
us ir kitų miestų ce- 
*žų gyventojai buvo at> 
mecams nuo muito ka- 
iždui Taigi, XVI amž- 

^oje. Biržai virsta žymiu 
i, politiniu ir ekonominiu

___________ ______ ______

-Il ITU

Biržų

SI.

miFono vašku.

Charted Stasukaitis 
FD.

-- Tvirtinama, kad dabartiniu 
apie pusę

Tek RE 7-1213

Cbanę® fine oil «nd
V Iters svety 3,0001* 
8,000 miles to evolč 
Ktetlnę sasolln*.

Deni be s 3om Lo»«1

pilis, kurios griuvėtius, 
ne vieną kaitą statybos 
itybos, čia matom, buvo 
statyti XVI amž. antro- 
ėje.Ją pastatė kunigaik- 

Knsius I Radvila. Laikui 
bėgant dėl dažnų karų su įvai- 
riaL Lietuvos priešininkais Bir 
žu pilis daug sykių turėjo skau
džiai nukentėti, bet nuolat ji 
buvo atitaisoma. Biržų pilyje 
lankėsi lietuvių lenkų karaliai, 
rusų carai, Švedijos karaliai. 
Biržų Radvilosb buvo virtę ne
priklausomais Biržų kunigaikš
tytės valdovais. Jie turėjo že
mių dar ir Kauno, Upytės ir 
Vilkmergės apskrityse. Karas 
su šveaais XVIII amž. pradžioj 
smarkiai Biržus sunaikino. Nuo 
to laiko Biržai jau nesugebėjo 
atsigriebti, nors jiems karaliaus 
Augusto III ir Stanislovo Au
gusto buvo suteiktos naujos pri 
vilegijos. Biržai visai susmuko, 
kai 1795 m. pakliuvę rusų val
džion, neteko Magenburgo tei
sių.

Biržai nuo Raidvilu laiku vra 
didžiausias freformatų centras 
Lietuvoj. Iš Biržų apylinkių yra, 
kilę nemaža visuomenės: veikė- 
‘u ir poetu, v V X V

BIRŽŲ PILIES PRAEITIS ..;
L i

Visų senesųil Lietuvos mies-! 
ų kūrimosi pradžia paskęsta 

braeitiėš tarhšvnfesė^ Jšiii dienu f 
istorikai tiesiog negali nusta-| 
iyti net apytikrio vieno ar kilo: 
miesto atsiradimo, nes trūksta 
patikimų dokumentų ar įrody
mų. Tas pat yra ir su Biržais.

Į Biržai yra žinomi, kaip kuni- 
{ gaikščių Radvilų senovės gyve

namoji vieta. Todėl Biižų-mies
to istorija yra glaudžiai susiju
si su Radvilų šeimynos praei- 
/imi. Istorikų manymu, kuni
gaikščiai Radvilos yra kilę iš 
enųjų Lietuvos -kunigaikščių' 
šeimos, tačiau ne iš -Gedimino, j 
?irmos:os, kiek - tikresnės, ži- j 
lies apie Radvilas siekia XV a. 
pradžios. Galimas daiktas, kad Į 
"r Biržų, kaip žymesnio gyve-Į 
limo centro, istorija prasideda 
nio tų laikų, -bet šiaipjau tiks-1 
lia Baržų miesto 
iata reikia laikyti 
pabaigą, kai T e tuvių

THAT ARE AL JDWING 5

TĖVAS m SŪNUS 
nARQUETTE FUNERAL HOME

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

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

Tek: 652-5245

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

"4 
t
Į 
i 5 <

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

3 — Naujienos. Chicago, 8, HL Thursday, May 3, 198-4



F**

Prieš 20 metų 
Ne v/berry knygynas 
jojef nu pilko se ną 
i inkinį.Tas 
nys ėjo

>u- se,as. 
nia.ū

Galima pasižiūrėti i seną rankraštį
Chicagcs 

Prancūz’- 
rankraščiu 
ų rinki-

iš kartos į kitą 
pagelto, rašalas iš 

bluko, puslapiai pradėjo tru
pėj Pačioje Pi ancuziiojc nie
kas į jį nekreipė <Jmėeio, nes 
lt.n beveik nieko negalėjai su-

il3 x\

i rankraščių dėžę, bet 
do mcnyU, kad šį 
pirkėjai turėjo gal-

Rankraštyje yra 168 mi 
os. kiekviena primena 
kitą vtJzdą iš Bibl >’os.

ad už šį Filypo 
į sumokėjo apie 

doleriu. Jiems

f ac vi

prasti. Sod ruiikiaščiai 
palėpėje, rūsyje, k:;rtu : 
čiomis ir pilnomis Bu 
jos bor.komis.

Galimas Uaikta. kad

SU UIS 
irtp.ir.di-

miaukia

UAL (STATI FOR ŽALI 
lut>» — FjrtMvInrwl

| tUL ■STATI K>ft 1ALB 
Mural, XmcH —• Faritnna

ei.z . -kaitė

senais 
p; an.

vo ap’p Ui vynu viet omis 
buvo Jiebaluoti, u kitose, vieto 

ir taukais ištepu 
mažus tanko tiu 
lapu, tai jis vie-

.-e 'ulūžę 
Koi ikiinkta 
phieli> tarp 
toje nestovi, 
lis., iš vieno hpo pereina i 

kelias dešimt 
tų, tai jis užima veik visą pus
lapį. Jis sutepa po kelis psk»- 
pius.

Brandžioje gražiai paplitęs 
taukr-s, kiaulės Laukas, kvepia. 
Pabuvęs keliolika metų, jis pra
deda dvokti, visam rankrašty. O 
kai p:istovi dar kelias dešim
tis metų, t*ai dvokimas išsikve
pia. L.ainie, kad dvokiančio 
rankraščio šeimininkė neišme- 

tė.o tai Newberry tvarkytojai 
nebūtų turėję už jį mokėti $2,6

kitą.
me-

Chicagą, tai 
jpziūrejO ir nutaiė 
šio rankraščio Spė

jo rede o beveik 20 
iską išbandė. Pir- 

išėmė dulkes iš kiek 
po. Išėmė taukus ‘ ir

vynuogių likučius, išėmė dvo
kimą ir kitokius kvepalus. Dir-i 
be tie specialistai labai atsar-! 
Jai, kad nepagadintų seno pu-į 
pieiiuas. Rankraštis buvo laiko-i 
mas vandenvje temperatūroje, 
kad nesugesttų.

Išaiškino, koks rašalas buvo 1 
naudojamas. Rankraščio svar* 
jesni puslapiai buvo pradedama 
didelėmis raidėmis. i

T' i tir.ama, 
Ge oio rai k a; 
ketvirtį milijono 
brangiai kainavo rankraščio nu
valymas ir išvalymas, o dabar 
ser.ų knygų muziejui) galės už
eiti į Newberry knygvną, tai 
galės pasižiūrėti kaip tas senas 

atlojo. Tvirtinama, 
jis lengvir.u -kaityti, 
400 metų.

S L Knygius

kad d;.bar 
nep u prieš

HOT SPRINGS. ARK.
Gegužini

vyne” kviečia visus hotspnng.e- 
čius bei jų svečius į pavasario 
gegužinę, kuri įvyks gegužės o

Familyu., sjsuaiicfų iz vai., 
parke, p:ie aerodromo 
pusėje 70 West kelio, 
muzika, bendros dainos neleis ‘ i

o gausus laimėj i- j 
ma:s stalas vilios išbandyti sa- ’ 
vo laimę. Iki pasimatymo ge-1 
gūžinėje.

Linksma

Valandėlės vadovybė Lietuvos Vyčiai 
ruošia šokius

ma
buvo
nie

I

KURIAM GALUI MOKĖTI

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

New Yorker 4 dr. Sedan

BALZAKAS MOTOR SAUS 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030. Archer - 347-1515 
’AW.VAV/AWAV.WAW.*.

Rankraščio pavadinimas “Mi- 
roir de I'humaine salvation”, o 
lietuviško galėtume pasakyti 
'Žmonija- išgelbėjimo veidro- 1 nuobodžiau J, 
d:s”. Visiems aišku, kad reika
las ei i-a apie žmonijos išgelbė-1 
mą. Rankraštis buvo parašytas’ 
Sabai gera prancūzų kalbo 1540 j 
metais. Autorius turėjo galvo-j 
įe ką prancūzai tuo metu gal- j 
voje apie žmonijos išgelbėji-j 

ų 
autorius 

didelio žemės
to savininkai. Jo vardas buvo 
Pilypas — Phillipe, kaip tuo 
metu Pilypai buvo labai ma> 
ioje. Karaliai ir turtuoliai va
dindavosi Pilypais, šitas Pily
pas, matyti, pavardės dar netu
rėjo. bet prie vardo jau pridė< 
io Filypas Gerasis.

Prancūzijoje buvo aštuonio
lika Filypų. Jie buvo karaliais, j 
tai turėjo teisę prie savo vardo 
pridėti numerį. Bet kiti Eurgun 
dijes Pdypas tokios teisės netu
rėjo. tai jie pradėjo vadintis ki
tais vardais. Autorius buvo Fi
lypas Gerasis.

Jo rankraščio pagrindan yra 
visdėlto padėta Biblija, prieš! 
500 metu norėjusi išgelbėti žmo 
n i ją, bet, atrodo, kad rankraš
tyje buvo vaizduojama, kur kar 
tais tas gelbėpimas nuveda.

Specialūs autobusai 
visą gegužės mėnseį

Kazimiero kapines
lankantiems

Šv. Kazimiero kapų vadovybė 
informuoja Chicagos gyventojus 
kurie gegužės mėnesi sekmadie- J 
niais ir Memorial Day (pirma-į 
dieni, gegužės 28 d.) norės ap J 
lankyti Šv. Kazimiero kapines, 
kad specialūs autobusai kiekvie
ną sekmadienį ryte 9 vai. pradės 
kursuoti nuo 111 ir Western gat
vių kampo ligi Kazimierinių ii , 
.'itgal kas valandą. Toks susisie-J 
kimas vyks ligi 4 vai. po pietų.- 
Paskutinis autobusas nuo kapi-; 
nių išvažiuos 4:30 po pietų.

Lietuvos Vyčių Taryba (Coun 
cil 36) s. m. gegužės mėn. 5 d. 
7 vai. vakare ruošia K of L Ban
quet Hall, 2455 West 47 Street 
metini “May Flowers” šok’u 
vakarą. Šokiams gros Concerti
na Club orkestras. Bus lietu
viško T7slgio ir Įėjimo dovanos.

John Pdukšt/.ę, 
President

Kiti nesklandumai

Aleksas Ambrose,

g JAV yra kartą išleidusi 
centų banknotą.

5

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia 
-------- Chicagos lietuvių istoriją -

(1869 — 1-959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina 515.
Persiuntimas — Si.

Vytautas Kuoilius supažindi- 
I na ir su kai kuriais anksčiau tu
rėtais nesklandumais. Pasak jo, 
už Čiurlioniu namelius Druski
ninkuose M. K. Čurlionio bro
lio dukra I960 m. pareiknlavo 
40,000 i b., paskui kainą pakele 
iki 70;000 rb., derybų pabaigo
je — iki 100,0(0. Kai atėjo lai
kas pasirašyti >utartį, ji panoro 
gauti 150,000 rublių ir būti pa
skirta muziejaus direktore. Už 
S Neries n.irr.elį Pnliamone du 
kartus teko sumokėti nemažas 
rublių sumas. Mat, jame buvo 
pasilikęs to pastato savininkas, 
trukdęs muziejaus darbui. Ant
ra'i suma jam teko už išsikraus
tymą V. Kubilius mini dvi gra-1 
žias išimtis. A. Žukausko-Vie. 

•muolio našlė paliko savo namą 
Anykščiuose su visais baldais ir 

! knygomis, kad jame būtų įsteig- 
| tas muziejus. S. Čiurlionienės 
duktė savo bute išlaiko motinos 
atminimui skirtą kmbarį, visa 
palikusi taip, kaip buvo, esant 
jai gyvai.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — 317. (Persiuntinrui pridėti SI) 
Sftjetl čeki:

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSLMOKXJIMA1A 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS &.»-■>

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAN AUSKAS, Prezidento

8212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7742

BUTŲ NUOMAVIMAS J \
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

o N0TARIATA4 • VERTIMAI. ...

VISŲ ROŠ1Ų DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
-- -- * ■ - - ■ ■ 2— ■■ - r

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.
PASIRAŠĖ NAUJĄ KOLEKTY

VINE 3 METŲ SUTARTI,

PADIDINANT UŽDARBIUS
Toronto, Kanada. “Stelco” 3 butų mnrįnįs su garažu. Pelningas

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

pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus. :

ŠIMAITIS REALTY

įmonė, norėdama jau iš anks
to užsitikrinti sau nepertraukia
mą plieno gamybą ir jo prista
tymą, su darbininkų unija 1005 
iš anksto susitarė ir pasirašė 3| 
metu sutartį.’-T&jP^itartis pra-| 
dės veikti tik nuoJL Įm. rugpiū- 
čio 1 d. Joję-' pagerinimų | 
nėra. Prie laimėjimų reikia pri
skirti antrais sutarties metais
pridedamą 25 et. vaJ|ndinĮ prie ^LP v/aNTED^L mALE-FEMALĖ 
dą, trečiais — 30, tpip pat ligi i___
1985 m. galiojąritį i pasiūlymąj------- ------ —■ ;
tarp 60-65 metų amžiĄus išeinan
tiems į pensiją dvejus metus 
prie pensijos dar m
mėnesinį priedą. Šitoj įmonėj 
d a rbini nko mažiau si as vai a odi
nis atlvginimas šiuo laiku yra 
$13.50. ?

INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

Reikia Darbininku ir Darbininkių ;

j GOVERMENT JOBS. $16.559— 
Į S50,553/year.

šokėti 'ir $300 j Now Hiring. Your Area.
“ Call 1-805-687.6000 Ext. R-9617..

e Kasmet JAV padaroma 188 
bilijonai telefonų pašaukimų.

g Balsas per 5 sekundes at
lieka 1 mylios kelią.

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su Itališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

For constipation relief tomorre?? ■ 
> reachforEX-LAX tonight c

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’]] like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder.”
>
Read label and follow 
directions.
c Ex-Lax, Inc.. 1982

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naajtenoee galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, vlaoomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimiu.

Dr. A. Guaea — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
metaj įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* b 

»u*lrūpinimą ■- ___________ :_____________ _ $8.00

Dr. A. J. Gnsaea — DANTYS, jų priežiūra, rveikata tr 
grožis. Kietais virieJiais________ ’_________

Minki tai* vtrieliaža, tik

<>r A. J. Guaseo — AUK* T A KULTŪRA — ŽIAURŪS 
CMONES. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tlk^___

Galima taip pat užsakyti pažtu, atriuatua ček| arba 
ziooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant BĮ persiuntimo Ifiaidoma.

84.00
13.00

Nuomos
RENTING IN GENERAL

Beautiful new apartment

Complex for retired persons, 
j Will be ready for occupancy 
July 1984. Rent subsidies avail
able. Federally' Funded Equal- 
Housing Opportunity. Call now: 
for information at 738-6143

REPAIRS — IN GENERAk 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

JOHN GIBAITIS
Advokatų Įstaiga

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

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

U T T TT A T T A#

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.

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

Il.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mies+o
Dirbu ir užmiesčiuose, freH, 

r a ntuotaj ir s^ž inin>ft L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
T>L 927-3559

į f - . DĖMESIO V’
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avc^

Chicago, III. ■ 3 
Tek 523-8775 arba 523-9191

tuo jame ir'esame apdrausti.
• / ARVYDAS KIELA | 
. 6557 $. Talman Waenue : 
: ? i Chicago, !L 60629 U 
434^655 ar 737-171

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 7

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.' '

Siuntiniai įi Lietuvą 
ir kitus kraštui

P. N EDAS, 4059 Arther Areno*, 

Chicago, 111. 50631 TrL'YA T-59& |

* • “* • . * v > ’ ė

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
3208H W. 95th St 

Everg. Park, III.
50642 - 424-8654

Advokatas - .
GINTARAS P. ČEPĖNAS ’

Darbo valandos: Kasdien: moe • 
g vaL ryto iki 6 vaL vakaro.

Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
h pagal gijKitarimą-

TeL 776-5162
M49 West 63rd Street

Chicago, BL 60621

I
 ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAfflS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo ralandor.

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Aedtadieniais pagal susitarimu 

6606 S. Kadzk Ava. 
Chicago, 111 60629 

TeL: 778-8000
B ’..

— Kodėl Tamsta šiandien ne- 
dirbate?

— Iš paveldėjimo. Mano tėvas 
pirmadieniais irgi niekad ne
dirbdavo.

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thureday, May 3,1984


