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gSTIPENDIJĄ GAVĘS DAKTARAS 
ATVAŽIAVO I MURMANSKĄ

Naujai atvažiavusieji turi laukti 10 metų, kol gauna butą
MURMANSKAS, Rus. — Ko-

munistų vaikams Sovietų Sąjun_ SANDINISTAI NUŠOVĖ .... (
ga duoda stipendiją mokslams 
baigti, bet vėliau mokslą baigu
sius vyriausybė siunčia į tas vie
tas, kur žmonės nenori važiuoti.

Murmanskas vra tolimoje šiau * rrėje, ten šalta, gyvenimo sąly
gos laibai sunkios. Daktaro titu
lą gavęs medicinos studentas 
■pasirinko Murmanską. Dr. Vla
dimir Basov žino, kad gyveni
mo sąlygos ten esančios sunkios, 
bet jis pasirinko. Jis ten turi 
pora pažįstamų. Jam patinka 
medžioti, mėgsta žuvauti ir no
riai valgo žuvis, todėl jis pasi
rinko pačią šalčiausią vietą. Jis 
žino, kad Murmanske jam rei
kės laukti naujo buto, bėt jis 
yra pasiryžęs laukti, kaip lau
kia kiti. Jis žino, kad Mur
manske 6 savaites tęsiasi labai 
sunki poliarinė naktis, bet žmo
nės pripranta ir vaikšto. Iš Mas Į 
kvos į Murmanską traukiniais 
reikia važiuoti 3 dienas ir nak
tis. : j

HONDŪRO HELIKOPTERĮ

MANAQUA. Nicaragua. — Ni- 
caraguos Užsienių reikalų mi- 
nisleris Miguel D’Kxelo Brocxt- 
inan vakar pranešė, kad Nica- 
raguos pakrantėse sargai numu
šė Hondūro helikopterį, netoli 
Potoji miestelio.

Helikopteryje skrido 5 kelei- 
1 viai. Jis nukrito 50 kilometrų 

atslumoje nuo Nicaraguos sie
nos. Visi helikopteryje buvę 
keleiviai užsimušė. Helikopte-, 
ris pašautas 9 valandą ryte, kai . 
jis įskrido į Niacaraguos teri-, 
toriją.

i Svetimi helikopteriai jau nuo - 
1979 metų įskrenda į Nicara
guos erdvę ir gana dažnai pasi
taiko nelaimių.

PADėGĖ SAUDI ARABIJOS 
LAIVĄ

BAGDADAS, Irakas. — Irako 
karo vadovybės pranešimas sa- 
ko, kad drako lakūnai antradie
nį nakčia padegė Saudi Arabi
jos t 
loję.

ašigalio srities zgilui&^& įNuo 
Murmansko yra toks-p®t Jttųoto
lis iki šiaurės ašigalio, kaipįjki. 
Alaskos. Į 'ir-', . , , .. . .■ - sijos įlankoje buvo kitas laivas.
.Murmansko srityje medžiai. Irako karo lėktuvai Persijos 

nebeauga. Ten- per tris menė-■ įlankoje matė daugiau laivu,' 
sius užauga krūmai, bet ne me- vežančius naftą į rytus, bet 
džiai, Jie neauga į . aukštį, nes Saudi Arabijos laivas buvo Ira-. 
per ’ tris mėnesius . nepajėgia no vandenyse. Jeigu minėtas la- 
šakųįš gjliauiį.žemę įleisti. Mur
manske birželio mėnesį dažnai tai Irako lakūnai jo būtų nelie- 
siaučia sniego pūgos. Spalio 
mėnesį ir vėl viskas užšąla.

Vasaros metu 
esti 60 parų (2-jų mėnesių) die-J 
na. šviesos diena yra tik liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais. vi 

šiandien Murmanske yra 
apie pusė milijono žmonių. Ten 
įrengta didelės čtiflrtuvės žu
vims valyti ir konservuoti. Vy
riausybė kiekvieną metą inves
tuoja dideles sumas į Murmans 
ko sritį. . į

vas .jau būtų iš uosto išplaukęs,

tę. Lakūnams liepta neliesti, 
plaukiančius Persijos įlankomis 

Murmanske laivus.

BULGARAI NELEIS SPORTI
NINKŲ Į OLIMPIADĄ

SOFIJA, Bul. — Bulgarijos 
vvriausvbė nutarė neleisti Bul
garijos sportininkams’vykti į 
Los Angeles olimpiadą. Buvo 
paruošti geriausieji Bulgarijos 
bėgikai ir plaukikai, bet vyriau- 

j sybė, prisilaikydama Sovietų vy 
., riausybės nutarimo, nutarė ne

leisti sportininkams vykti į Los 
Angeles.

Vyrauja įsitikinimas, kad ry- 
— Ši kelionė popiežiui bran- toj kitas Rylų Europos komunis 

giai kainuos. Jis privalo vaišin- tiį pavergtas kraštas nutars sa- 
ti išalkusius Papuos ir Salomo- 
ųn salų gyventojus.

— šeštadienį, po pietų, iš 
Bangkoko popiežius išskrido į 
Romą.

KALENDOR&LIS
Gegužės 12: Neris, Akilėjus,

Pankracijus . <

Gegužės 13: -Motinos Diena, 
Alvyde, Surminas •

vo sportininkų neleisti j Ame
riką. Bulgarai prisilaiko Sovie
tų Sąjungos nutarimo.

■Iš Maskvos ateinančios žinios 
sako, kad Kuba, Rytų Vokieti
ja, Čekoslovakija, Lenkija ir N. 
Vienamias nesiūs sportininkų į 
Ameriką. Tai būsiąs kerštas už 
Amerikos nutarimą, nesiųsti į 
Sovietų Sąjungą sportininkų, 
kai ten vyko Olimpiada. Preši- 
dentas Carteris, protestuodamas 
prieš rusų įsiveržimą į Afganas-1 
taną, neleido sportininkų į Mas-

Gegužės 14: Motiejus ap., Milda, kvą.
Gintaras .. .
Saulė teka 5:34, leidžiasi 8:00 

iiltas, vakar* lis.

j*
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VYKDYT HAGOS TEISMO SPRENDIMĄ
Tarptautinis teismas vienbalsiai nutarė uždrausti 

minuoti Nicaraguos uostus

- Demokratų kandidatas bus Mondale, ■ 
bet laimės Reaganas, - tarė Niksonas I

Buvęs prezidentas pasakė kalbą laikraščių leidėjams, 
suvažiavusiems Washingtone

WASHINGTON, D. C. — De- 
, šimt melų Watergate jau už
tenka. — pareiškė Niksonas su
važiavusių laikraščių leidėjų 
konferencijai. — Tuo klausimu 
aš rašiau, tuo reikalu kalbėjau, 
dėl to aš netekau prezidentūros, j 
Tuo reikalu aš nenoriu kalbėti! 
ir jį prisiminti. Dešimt metų 
jau užtenka.

Buvęs prezidentas niekad su 
laikraštininkais geruoju negy> 

I veno. Beveik kiekvieną dieną 
j;s turėjo tikslinti laikraštinin
kų iškreiptas žinias. Jis pareiš
kė, kad geriausi laikraštininkai 
iškreipdavo praneštas žinias. 
Vieni jų nesuprato, kiti negirdė
jo, todėl žinios būdavo neliks- 

I lios. Bet buvo ir tokių laikraš
tininkų, kurie sąmoningai žinias 
iškreipdavo, kad prezidentui pa
kenktų.

— Demokratų partijos kan
didatas bus Walter 'Mondale, 
bet aitrus rinkimus laimės pre
zidentas Ronald Rea»gan labai 
mažu balsų skaičiumi, — pa
reiškė Richard Niksonas.

— Tailande yra penki milijo
nai atbėgusių, iŠ komunistų pa

tveri tų kraštų.

— 'Peru valstijoj pakilo mais
to kainos. Dideli nuošimčiai 
gąsdina gyventojus.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $371

HAGA, Olandija. — Tarp- 
.tautinis Hagos teismas, bendra-; 
darbiaująs su Jungtinėmis J au
tomis, vakar vienbalsiai nuta-l 

Tė įsakyti JAV nominuoti N ca-i 
raguos uostų.

Nutarimus paskelbė tarpiau-i be! 1 
Į tinio posėdžio pirmininkas Tas i 
I lim Olovale Eljas, Nigerijos a’-į 
j stovas tarptautiniame teisme. 
Įjojo dešinėje sėdėjo Brazilijos! 
‘atstovas Jose Sete Canara, o kai: 
‘rėje buvo Lenkijos Manfred « 
; Lacks. 

—------------—
JAV prašė Hagos teismą š a Į 

į bylų nesvarstyti, nes JAV savo1 
»atstovo į teismų nes:ųs 
Į kas vra labai sudėtingas 
ragua, jeigu butų laisva

lūs nustebino vienbab's teismo 
įpicndimas. Teismo nariu sas- A v *
tale buvo Amerikos tesninkas 
Siephan M. Schwabel. Paskel
bus, kad sprend inas Ijuvo vien
balsi, išeitų, kad teisėjas Schwa 

s balsavęs prieš savo vy- 
bę. Buvo balsavimas, pri- 
nutariinus, 1 1 balsų prieš 

ą. Tas vienas buvo teisėjas 
wabel. Kai te'sėjas Schwabel 
no teisėjus priimti jo patai
kai tada sprendimas buvo

teismui, kad šitas klausimas jau 
buvo svarstomas JAV Senato 
teisiniame komitete. Jis prane
šė. kad jau nuo š ų metų kovo 
9 dienos buvo sustabdytas Nica- 
raimos uostu minavimas. O u

Hagos teismas priėmė teisė
jo Schwabel pataisą, o tada sprrn 
dim as buvo vienbalsis. Kai val
stybės departamentas gaus pil- 

\ na Hagos teismo sprendimą, tai 
teismas posėdžiavo ’ tada paskelbs savo papildymus. 

Sąstate dalyvavo-;.-Dabar-bkHi praneša,-kad spren- 
ų. Teismas apsvarstė Į d inų vykdo.

saliu valstybės departamento ras-Į 
! tus, bet vienbalsiai juos atmetė. į 

Peise jus j nustebino valstybės ’ 
uarlamėaito raštiškas urane

vyriausybė yra Sovietų 
agentų įtakoje. Bylą kel 
tė Sovietų

• c a ra g uos gvv
I Ha kova
Į sybę.

Hagos 
paname

mas, atėjęs penktadienio ry-' 
te, kuris sako, kad JAV teismo' 
sprendimą priims ir vykdys.

TeUmo sprend me aiškiai pa-1 
sakyta, kad Amerika, nevykdy
dama šio nutarimo taplu vals’y: 
be, nesilaikančia tarpt. Įstatymų. ■

■ Teismas patarė pripažinti kilų 
■'valstybių suverinines teises ir 
Įklausyti Hagos teismo spread-
mo. •

; Valstybės departamento lega- 
andidatas vakar Jus patarėjas Davi;

■ pare škė, kad 
ir tuo būdu jis tapo Į neskelbs jokio

tel 
turės progos

Tarptautinės te

D’ AUBUISSON ATSISAKĖ 
SKAIČIUOTI BALSUS

SAN SALVADOR, Cal. — R, 
D’Aubuisson, Tautinės respubli
konų sąjungos k 
paskelbė, kad jis gavo 52 S 
su baisų

KETVIRTADIENĮ POPIEŽIUS Išrink tas krašto prezidentu. Pen gaus viso 
ATSKRIDO Į BANGKOKĄ 

BANGKOKAS, Tailandas.
Vakar popiežius ‘Jonas 1__
Antrasis iš Salcmonų salų ai 
skrido į Bangkoką, kur jį pasiti-j 
ko labai didelė minia žmonių, j

Popiežius žino, kad didesnė 
Bangkoko gyventojų daugumai 
vra budistai. Vis dėlto 15,0901 
žmonių atėjo popiežiaus pasitik-) 
Ii. Popiežių pasitiko pats Tai
lando kunigaikštis Haha Vaji- 
ralongkom. Pasipuošęs kariuo
menės vado uniforma, kunigaik 
štiš įteikė i>opiežiui puikią gir- 
landų pyne. Popiežius padėkojo 
ir pakvietė jį mišioms, kurias 
popiežius turėjo atnašauti.

Popiežius turi gerą halsą. Vi
siems labai patiko, kai jis, per 
naktį lėktuve pailsėjęs, mišių 
metu giedojo.

Popiežiaus klausėsi 15,000 
žmonių. Ten buvo katalikų ku
nigų, bet dauguma buvo budis
tai, kuriems paliko maldas 
aikštėje giedoją chorai.

ktadienio ryte jis pareiškė, kad 
jis balsų daugiau nebcskaičiUo-į 

Poniiiiqlja, nes balsų skaičiavimo siste- 
j moję nėra tvarkos.

Pengtadienio ryte paskelbtas 
D’Aubuisson pareiškimas 
tė didelio susirūpinimo ’ 

j krašte. Tai gali būti ] 
j ženklas, kad dešinieji 1----

j niekais paversti visus rinkimus, j 
Jeigu jie yra pasiryžęs kelti su-j 
irutę, lai reikalas labai rimtas. •

Blogon padėtin pateko ir pre-Į 
zidentas Reiganas.

Jis patikėjo Duartės praneši
mais ir užtikrino krikščionims Į 
demokratams visą Amerikos pa-Į 
rainą. Ketvirtadienio praneši-! 
mai rodė, kad Duartė gavo 59% 
visų lialsų. Iš rinkimų komisi
jos ateinančios žinios sako, kad | 
jo gautų balsų skaičius galės j 
siekti tiktai 54% visų balsų, bet 
D’ Aubuisson pareiškimas nie-t 
ko gero nežada. Sudarytoji ko-j 
misija ir toliau skaičiuoja bal-į 
sus. D’Auguisscn nelaimėjo ir, 
reik tikėti, nelaimės.

— New Yorke iš aukciono už 
kelis dolerius buvo parduoda 
inas Vęlazguez paveikslas “Po
nia Brosut”. Kas jį nupirko, tai 
tikisi gauti $3 milijonus.

; su-kė 
visame j 
pirmas; 
bandvs Į

— Rytų Vokietijos vyriausy-j 
bė neleido sportininkams vykti j 
į Los Angeles meste ruošamas 
rungtynes. . ?, ,*• ’

Madrid buvo įsitikinęs, kad jis 
gavęs daugiausia balsų sostinėje, 
taps krašto prezidentu. Dabar 
aiiškėja, krd Arlito Barleta ant
radienį turi tiktai 8,000 balsir 
mažiau. Dar ne visi balsai su- 
kaieiuoti ir pranešti.

— Hagos tesėjams paiko, 
k s d JAV sutiko laikytis spren- 
d ino.

J Al vy r-.ausyte: --------------
sapiidymo. kol n<-! — Demokratai ir
:no sprendimo r nai pripažįsta, kad 
i iiasludijuoti. mana daug

respubliko- 
prez. Tra
ną ud in gn O

peca'is- darbų.

turi daugiausia atstovų demokratų partijosWalter Mondale 
inominacijai.:



KAS MES ESAME?
U n-ijo lietuvių visuomenei 

le paslaptis. kad maža saljėlė 
v,naiiHiKų su akhatininkų tai- 

užgežusi Leąivių Bendrau

stituci,ų nipmimo bei jų grovk 
mo veiklos. Frontininkai. Lie
tuvių Bendruomenės vadai.ėmė 
giobsiyb Vasario lo-dos, šven
tės proga Lietuvos laisvinimui 
ALTo renkamas auk;is. Tai su 
kėlė lietuviškoje Išeivijoje pa 
sipiiešinimą ir to pasėkoje įsi- 
. teigė Rerganizuota Lietuvių 
Bendruomenė, kuri visomis iš 
galėmis remia ne tik jau minė 
tus pavergtosios Lietuvos laisvi
nimo veiksnius, bet ir BALFą, 
ir švicJmo iir lietuviškosios ku! 
tūnos išlaikymą išeivijoje.

Lietuviškoj išeivija yra ne
rimo ženkle, kad frontininkų 
valdoma. Lietuviu Bendruome
nė dar iki šiol nėra aiškiai pa
sisakiusi ii pasmerkusi Lietu
vos okupanto peršamą išeivijai 
kultūrinį bendradarbiavimą, ku 
ris reiškiasi koncertų ruošimu, 
išeivijoje gyvenančių mūsų kul! 
tūrininkų ryšių- palaikymu su ! 
okupanto tarnai's. Nėra pasmer-j 
kę vaikų vežimo į pionierių sioį 
vykias bei studentų vykimo'; 
Vilnitm į politiukų kursus, ku-. 
rie pridengiami neva lituanisti-! 
kos instrukcijom.Nė’ a pasmerkę 
ir tu vadovėliu, kuriuose atsis-į

lindi probclševikinė propagan. t 
da >uriekinti nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą Taip pat 
"Pasaulio Lietuvyje" nuolat su 
niekinami mūsų laisvinimu 
veiksniai bei jų veikėjai.
Todėl gana sėdėti kai kuriems 

mūsų išeivijos veikėjams an: j 
tvoros. Jau pribrendo laikas įsi
jungti į bosą lyginę kovą dėl pa
vergtos Lietuvos laisvės.

Tiems, kurie klausia, kas mes j 
esame — Atsakome:

Mes esame tie kurie bekom- | 
premisiniai pasisakome prieš vi 

us, kurie bando švelninti bei 
nutylėti mūsų tautos pavergi- J 
mą. kurie giria pavergtoje Lie | 
Luvoje ’šaugu>ią didingą kultu j 
rą, bet nemato ar nenori matyti į 
'taurios tautinės ir 
priespaudos.

Mes esame tie, kurie 
šgalėmis giname ir 
mūsų pave 
prievartai?]
mo veiksnius.
Me< esame tie, kurie kviečiame i 

s įsijungti į lietuvybės iš
ėmė veiklą ir vieną bendrą I 
cinimc darbą, nes Lietuva 
okupanto raguose.
os esame tie, kurie siekią-Į 
vieno>. tvirtos plačiąją lie

tuvių išeivVą apjungiančios — 
ne vienpartinės— Lietuvių 
lūngos Bendruomenės.

religinės

visomis 
remiame 

tosios Tėvynės ir 
nes tautos laisvini-

ia

vie-

NE AŠ PLAKU, VERBA PLAKA”
mieli skaitytojai, ir vėl ; ve_bincs 

pavasaris..; Sprcgst pumpurai, i 
išsiskleidžia gėlytės, žydi žie.S 
dav ir mieli, gamtą mylį, tau-1 
tieciai ar okupuotoje tėvynėje’ 
ar čia išeivijoje -- gyte atgyja! | 
Ir me<, reoganizuotos J. Ą. V. 
Lituvių Bendi uomenės nariai | 
irgi piadedame 
dirbti, sekant Lietuvių Chartos į 
gairėmis, aiškinant tikruosius į 
Lietuviu Bendruomenės išeivi-1 
joje uždavinius. Su pavasariu 
ateina ir Sv. Velykų šventės, pa 
brėždamos Kristaus prisikėlimą 
u* žadinamos su atgyjančia gam
ta nemirtingumo viltis. Atro
do. tik gyvenk .Amerikoje ir no-| 
rėk! ------- -į pytu zuikio

Bet, vkviena vis kas nors įpi- šuoti La nelemtą parapiją, ski 
la deguto šauksią į žmoniško in učių senąją ir jaunąją 
gyvenimo medų (cituoju “gar- 
surį“ Alfonsą Naką!). Ir taip su-Į

agapes su 
vpaūngu dėmėsiu išeivijos lietu 
yiukams (juk jie kada nors ra
šys testamentus’). O garsieji 
‘Bažnyčios kardu" praminti 
vienuoliai,rengia velykinę puo- 
*ą (Verbų sekmadienį:) su pa- 
g i ’ nd i n i 11 velyk i n ės atr akc i j os

stipriau krutėti, į personažu — velykiniu zuikiu...
Kilnus lietuvių ateitininkų šū
kis "Viską atnaujinti Kristuje" 
pakeičiamas "Della strados“ bro 
bukų dėka į "riską atnaujinti 
zuikyje!" Kokia manija! Juk tas 
vargšas zuikelis, nagabėlis net 
r mūsų lietuviškoje tautosako- 
e yra bailumo simbolis! Gal bre 
liukai ’\';enuoliai galvoki iskie- 

garbmimu užtu-

ją... Ir štai vietoje gilaus krikš- ■ 
čioniško Verbų sekmadienio su-I 
sikaupimo. imama propaguoti

išei-_ 
generacijas. Mūsų čia iš- 
jau.nimas niekada nesu- 

ir nesupras mūsų be ko- 
bolševikų

vijos 
augęs 
0 'Tl O 
ros pasitraukimo iš
akunuojames Lietuvos ... O, 
Delia strrdos“ tėveliai vėl

mina Rėf&cnf 
jka C. Gethičio

Pu JAV LB-nės konferencijos vaizdas. Priešakyje sėdi (iš kairės) Antanina Repšien 
kan. Vaclovas Zakarauskas, dr. Vytautas Dangis, dr. Vladas Šimaitis.

kaip vienas M rųuetce Parko ALTui. Ne tiesa, kad anksčiau 
poetas (nepriklauso Šaulių Są-j surinktas aukas pasidalindavo 
jungai’) sueiliavo: "Bandė Kut-ĮLB-nė su ALTu. Ji nuslėpė tai, 

*nkite zuikutį, gal dar Į kų, bandė Butkų, gal suras ir, kad LB-nei JAV įsisteigiant, bu
— kad tik kvapo vo susi tart a,kad, , - . > s ....

■ kleidžia Verbų sekmadienio |
proga panaudodami, “zuikine“ j 
filosofiją. Nenusiminkit, vaiku -1 
a a i. gars' 
syki tėveliams “reikės“ nešti 
muilą“ jau net ir iš mūsų pa- nepritrūktų’ Frontininkų “vai 
miluos . antrošiįs tėvynės Ame- 
Hkb<-'fiaBtirtiiiiai Jaunimo Cen
tro “bosai“ yra tradiciniai įpra
tę bėgti: istorija liudija faktų, 
kad Juodas1*s “bažnyčios“ kar
das“ buvo <lhiik sykių išprašy
tas už kišimąsi į. politines afe
ras. Net ii iš VMniaus teko jė
zuitams bžgti (nenorėjo palauk
ti. kol ateis Želikovskis). Tuo 
tarpu garsusis ordeno fotografi
jos ekspertas (kadaise “užpul
tas prie altoriaus“) buvo gar
bingai pakviestas tarybinio ge
nerolo triumfališkai sugrįžti! i 
"Tempera mutantur et nos mu- 
tamos in olis“, sakė senovės 
romėnai ir nenorėjo matyti Ha
nibalo prie vartų! Ką padaryki | 
— baimė turi trumpas akis, oi 
bailiai — siaurą protą.

koki “Liutkū * Vasario 16-sios 
surinktos au-

tviinmo Komitetą. Bet tai pa
rodo. kokius LB-nes vadai įs
tato vadovus vadovauti apy
linkėms. Kodėl jai VLIKo veik
ia ne prie širdies?

Bet tai mums primena, kad 
VLIKo veikla nepasitenkinimą 
skelbia ir “Gimtasis kraštas“, 
"Rodinos" draugijos oficiozas, 

nepasitenkinimą 
minetasai Petro- 
ir Marquette Par- 
piimininkei?

tikrai sukėlė 
rio oficiozas 
ko apylinkėm

džios hegemonijos“ aistros blun
ka, tad "Della Strados“ broliu
kai ir pradeda rengti “suikines, 
priešvelykines agapes“. kadi tik 
palaikyti begriūvančią fronti
ninkų politinę moralę! O pa
klausti, — ‘Kodėl jūs taip da- 
rote?“j atsako: “Ne aš plaku, 
verba plaka“.

R.eorgas Dargis
* * ♦

BUVO IR TOKS POKAL
BIS . . .

minėjimo metu
•kos būtu įteikiamos ALTui, lais- 
>vinimo reikalms. Be to, ji nuty
lėjo, kad LB-nei grobstant au
kas mūsų išeivijoje .sukėlė jje- 

’mažą erzėti.

Taip pat aiškino, kad teismas 
išsprendė bylą LB-nės naudai. 
Bet juk tai ne tiesa. Sąmonin
gai nutylėjo ir nepasakė, kas tą 
bylą iškėlė.

Ji kalbėjo ir apie LB-nės su
skilimą. Būk ttai reorganizuota 
B^nė atskilo nuo JAV LB-nės. 
Taip pat kalbėjo netiesą, Nuty
lėjo,kodėl atsirado antroji B-nė. 
Ji atsirado tada, kai VLIKo Įs
teigtoji B-nė išsižadėjo tų už
davinių, kurie jai buvo skirti.

Bet kas ypač mus nustebino.

pažintis su pavergtos Lietuvos 
, statytiniais ir nusipelhusių hips 
i nius turinčius "meno, dailės, li

teratūros, teatro ir architektū
ros okupuotos Lietuvos “liau
dies švietėjais“ apsilankyti ir 
Vilniaus “Aušros Vartų" šven
tovėje pasimelsti prie Marijos 
paveikslo? Kadangi buvo “Ro
dinos“ draugijos svečiu, pakvie
stu su foto nuotraukų parodos 
reikalais, tai galėjo nuvykti ir į 
gimtuosius Vištyčiui. Ar Višty
čių parapijos bažnyčioje meldė
si, atriašavo, kaip kunigas jėzui
tas Mišias, pasakė savo gimto
sios apylinkės tikintiesiems pa
mokslą ir užbaigė Maironio Ma
rijos garbei sukurta giesme 
“Marija, Marija“ pamaldas? Ar 
kunigas ir tos grupės tariamie
ji intelektualai (savigarbos ne
tekusios dūšios) galvoja, kad 
Keži o foro nuotraukų paroda ir 
jų grupės atsilankymas paverg
toje Lietuvoje sustiprino vergi
ją nešančių tautiečių dvasią? 
Atrodytų, kad paroda ir savi
garbos netekusių dūšių apsilan
kymas pavergtoje Lietuvoje pa-' 
tarnavo tik okupantu^ pikty
biško ateizmo plėtimo ‘ tarnams, 
kurie , tikinčiudsius ir katalikus 
jau nelaiko antros rūšies pilie
čiais, bet tiesiog. ;5^--^prie- 
šais? 7

Parvežimas - ir ChidUgos Jauj 
nimo Centre pakabinimas jau
nųjų deilininkų iš pavergtos 
Lietuvos paveikslų, daugelio 

igimu, tenka laikyti ne mai-
- nūs už Kežio paliktas 60 nuo
traukas, bet pirmuoju žings- 

; niu “kultūrinio bėndradarbia- 
v-mo“ ženklu; kuris buvo su
tartas su “Rodinos" viršininku 
Petroniu.

Ar Kezys ir su juo svečiavusi 
. savigarbą sumidžiojusi mirusių 
sielų grupė pasikeisdami bus 
vadovai? ?

IŠ KITOS PUSES
Kanais atrodo, kad sjiatldoje 

mes per mažai pasitikime vien 
tik savo vardu ir pavarde. Tai, 
žinoma, nereiškia, kad reikėtų 
>lėpti savo mokslinius titulus, 
užimamas vietas bei einamas 
pareigas. Tačiau, - pavyzdžiui, 
cesiginčtant kokio visuomeni
šku klausimu, kuuis nieko ben
dro su anksčiau minėtais daly- . 
kais neturi, nėra g*yvo reikalo 
jais puošti savo pavardes. Iš ki
los pusės žiūrint, tačiau, pasi
laiko. kad kartais luomo ir pa
šaukimo paminėjimas paprastą 
atsitikimą apšviečia visai kito
kia šviesa. Štai, sausio 12 d. 
‘Gimtasis Kraštas“, paskelbė: 

/‘Eksponuoja JAV Fotografai. 
Vilniuje, Fotografijos meno sa- 

, lone, daugiau kaip 60 darbų. Al
gimantas :Kezys (gimęs 1928 
m. Vištytyje) , Vakaruose at
sidūrė Antrojo Pasaulinio karo 
metais. Nuo 1950 m. gyvena 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, Pirmąją foftografijos dar
bų parodą surengė 1943 m. Chi- 
c-agoje ir t. t.“.

Žinoma, negi po kiekvienos 
.fotografijos žymėti 4 kun...S.J’.", 
tačiau; įSileižiant į ųpkias smulk
menas, kaip gimimo vietą, me
tus, atvykimą į JAV, visame pa 
šaulyje oūtų pažymėta kad foto 
menininkas (ar buvo) jėzuitas, 
baigęs kunigų seminariją ten ir- 
tada ar panašiai. Nuo lietuvių 

į skaitytojų krašte ir uėsieniuo- 
se, kurioms siuntinėjamas tas 
laikraštis, tas buvo viskas nu- 
Jėpta Savaime aišku, kad kyla 
klausimas, kodėl? Laukdami au- 

: toritetingo atsakymo, kol kas 
galime tik apgailestauti, kad 
šiuo atveju pavardė nebuvo įrė 
minta tom penkiom . raidėm: 
“kun.... J. S. 'Tai būtų leidę 
ateities istorikams, rdaugiau nie
ko neieškant, enciklopedijoje 
pažymėti : “Jėzuitai į Vilnių, bu
vo pakviesti 1570 m. vyskupo 
Frotesevičians. -Čia jie įkūrė 
aukštą*ą mokyklą, vėliau vir
tusią universitetu... Didelės jė
zuitų įtakos negalima išbraukti 
nei iš Vilniaus^ nei iš Europos 
istorijos... Nepriklausomos Lie
tuvos laikotarpyje jie atgaivino" 

~savo dmnaziįa Kaune, kuria 
bolševikai uždarė, ilgą Įaikąuie 

.gailėdami jiems griežčiaūs’o pa
smerkimo... Tarybinėje Lietu
voje pirmą lietuvį jėzuitą po

'poros širfJrrtecių p^ftraul<os į 
-Vilnių pakvietė generolas Pėt- 
uronis.... su foto paroda" Dii*var 

oNn 6—).
Mūsų pastabos ir paklausimai 

prie "Dirvos“ Laikraščio Nr. 6 
pareikšos v. m. nuomonės “Iš 
kitos puses“ skiltyje.

Ar dhlyvavo ir buvo pakvie
sti gen. Petfonk> kunigai kodi
niai A. Svarinskas, S. Tamkevi- 
čius jėzuito Alg. Kezio foto 
nuotraukų parodoje Tofograli- • 
jos rneno saHonė?

Australijos <avatrastis?‘ -'‘Mū
sų pastogė" 1983’ m. pranešė, 

’ kad L. B-nės Marquette Parke 
, apylinkės pirm. B. Vingašienei 
VLIKo veikla ne prie .širdiės.Tą 

Ji pareiškė pokalbyje su V. Au- 
gustinavičium, atvykusių Chi-j tai jos svečiui toks pareiškimas.

' . Girdi, jūs Australijos lietuviai 
i Ji svečiui kalbėjo dėl aukų j vieningai rėmėte VLIKo veik- 
i l inkimo 16-sios nįinėjimucse. Į ią. O dėl to jos krūtinėje pla- 
Girrii, seniau surinktos aukos kėši širdis nepasitenkinimu. Ko 
buvo paskirstomos- iarp LB-nės I 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos. | 

O dabar renkamos aukų lapais. Į 
i paliekant tautiečiams patiems 5 
i apsipręsti LB-nei ar VLIKui i.

ra pivta. i .... \.v ‘ ~ j cagon praėjusia vasarą,is Marquette Par f °.............. , n.. ** .Ii cvcpmi L-ilhcrtirv z4^
ko bevielio telegrafo žiniomis, 
buvo minimas faktas, kad Ver
bų sekmadienio "zuikinė aga- 
pė“ buvo suruošta juodojo Ver
bų sekmadienio pergalės garbei Į 
iminėti! Kckia pergalė, — pa-Į 
klaus skaitytojai. Visi politiniai* 
padorūs lietuviai (“padoriais“ 
vadiname tuos., kurie nekemša 
sufabrikuotu balsu i Bendruo- • •- i
merės balsavimo urnas ir neiš- 

jmėto lauk teisėtai išrinktų va-{ 
■doku iš Bene! r liemenės valdv- 
jbų), aiškiai žino, kas klasta pa

grobė J.A.V, Lietuviu Bendruo- 
.menės vadovavimą ir tai įvyko 

‘ re bu sekmad'enį juoduoju pa- .
vadintą Juodasis —nes tai juo-j 

, ’-t dėmė
Iriidmėtiės sąžinės. O: kadangi 
Vndruomenė yra ‘prigimti- 

(k>fn frrnlininku “pana- 
‘ d‘olb'a). t.?i ir ši juoda 
c t'^rpn p iąimtine.kol bus 
r “klcanerių“ išvalyta! 
ir v.iirrin f cntnrinkų vadu

kai nekaltai užkluptą opoziciją 
’C ^^T,is. ’a iir d-qi Verbų sek

madienį-’ Išvijo jų cpozicionie- 
iv' (biri inw< ^tus “rem gus".

• m * i ha i zd u ki rv 11 -) Idy bu,
u. ka1- ’p Lietuviu Bendruome

ne ir atstatė “f. antininkų" tvar-J

lėl? Ji to Australijos lietuviui 
neatskleidė. Žinoma, tokia jos 
užuomina be faktų liudija, kad 
ji kalba nieko neišmanydama 
apie Vyliausią Lietuvos Išiais-

MOTINOS ŠEŠĖLIS

Iš jos pavidalo neliko nieko,
Tiktai šešėlis, budintis' prie židinio šviesaus, 
Kurs perveda, bežengiančius per slenksti, 
Vaikaičius ir Įrašo jų visų vardus,

ė ant lietuviškosios Ben-l Kai grįžta jie dirvonus plėšę,
Ramius pašėrę jaticius dobilais žaliais. — 
įkaitę akmens jau atvėsę.
Ir paukščiai tamsiasparniai nusileis.

Ji duoną padalins ruginę, 
Sumirkusią dienų tikru- krauju 
fr piemens bandai bus parging

nė f.onto dalis 
su^kikui iki .da- 

NcvfJtui reikėjo dr. fiut- 
Kj»d >kyle užkis- 

Kj: d .ve be> ęfektą susti- 
it KJeveland<> barzduotas 

iškc’ė bylą, “aiški- 
m s“. Cirdi/knip p<- 

is prig) utinės pastogėj, 
$u<?riūti?

ipan

Valiko, d d a. 
bar.

i," beb.up ane.o 
Tą pa J. ako ir uętiuvos 
to poli truk ai. Aprėdo ■ 
livres. — Vienas fdhny. 

‘K imta plis" eiliuodavo
- k flip 
Taip,

?er ištiestas rankas' kerSonls palaimint 
Svajingai rami^akis vakai^f te^ės, 
Tarp žolinėms pašventiptų siėribjiį 
Kurio parėjimu' i§ naujo kartos įtikės,

Knygas kai atkertus didžib rašte, 
fkvėpš jį paraSHii šėnįmte' ££^jbs...
Užgesę pelenuos žaibai gyvybę mąsto.
Rykauja kūdUgąk ant kelių jos.

Keliauja, iš visų, šalių to nam\> hnkižri, ■
>

KorYš skambėjus gailius.
Kur rarikorni^tŽ^ts paribinis surinko-4 
Tuos rtiūsį' kr^ttelius, kaip perlų' KardirūK

foš Lietuvos knmęų 
Mažeikas ir Laurinavičiaus 
las? Turtui neturėjo laiko

j j" * * A

Augustaitytė-ViiciunTėnė

♦ * *

PRISIMENANT A..-A.
DR. ZENONĄ DANILEVIČIŲ

Šia:s metais balandžio mėn. 15 
suėjo 3 metai, kaip su šiuo pa
sauliu atsiskyrė JAV R. Lietu
vių Bendruomenės Garbės Pir
mininkas a. a. dr. Zenonas Da
nilevičius. Ta proga jo našlė, ėr. 
Joana Danilevičienė užprašė 
Šv. Mišias už jo sielą Šv; Mėr~ 

• gėlės Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje balandžio 14 d. 
(šeštadieni), 5 vai. vakare.

Ilsėkis Ramybėje, Mielas Pir
mininke, nors svetimoje, bet 
svetingoje Amerikos žemėje! 
Tavęs tebeliūdi šeimai taip pat 
visi R. Lietuvių Bendruome
nės nariai. Niekados Tavęs ne
užmiršime!

Mokytoja Allc.jft R j t? skaidą 
paskaitą Ij. LBrres nariams 

jo darbus. " / \ i

(Tęsinys Vagų sėkar4*
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JUS KLAUSIATE, MES ATSAKOME

Tolumoje matyli Vytauto Didžiojo pastatyta bažnyčia

ai nžsibdiqė

tamsia nusimanai

o.iu nieko

kių 
ko nelaimi.

Bar rests, iš Wisconsino Medi
juos mokyklos MeiLLon, Wis.

KL. Neseniai mano vyras tu
rėjo nelaimingą įvykį su auto-

nupliktumėte lolerijo

KL. Pasakykit!- kai kuriuos, 
ieškinius, faktus, dėl kc atsi
randa ‘‘neatus heriiia“ ir k:Jp< 
buc jos pasigydyti? Aviu.

Jone M-re Į

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
VI metai

jog dėl to sužeidimo jis visai 
negalės dirbti du ar daugiau j 
metų. Dėl tos priežasties manoj 
vyras nori prade i žygius kad j 
jam Social Security įstaiga pri-j 
pažintu invalidumo (disabili-! 
ty) pensiją. Norėčiau sužinoti, 
kai mano vyras pradės gauti sa
vo invalidumo pensiją, ar gausi 
dar kokį priedą trims nepilna-J 
mečiams vaikams?

Elvyra K-tiertė j 
i 

ATS. Nuo to laiko, kai Social' 
Security įstaiga pripažins jūsų 
vyrui invalidumo pensiją (dis
ability benefits), taip pat dėl 
tos priežasties galės gauti ir 

kas pasireiškia dėl Į mėnesinius priedus vaikams, ku 
rie yra jaunesni negu 18 metų 
amžiaus.

Apie kojų priežiūrą vyresnio 
amžiaus žmonėms

KL. Pasakykite, kaip geriau 
reikia prižiūrėti vyresnio am
žiaus asmenims kojas, kad jos 
nenutirptų? Iš anksto ačiū.

ATS. Žinovai tvirtina, kad pu 
sė suaugusių amerikiečių su^ei-| 
ga “henrus hernia- “headburn“ ■ 
— skilvio uždegimu. Suaugusių 
jų daugumoje, tai uždegimas at-, 
branda, kaip dalis senėjimo 
veikimo. Vadinami “admonial“ 
muskulai silpnėja,su žmogaus 
amžiaus didėjimu. Taip pat dėl 
stokos .nuolatinės gimnastikos 
arba moterų nėštumo, hemia“i 
gali išsivystyti. Daugelyje ben
drų simtomų — skilvio riemuo, 
kuris pasireiškia, kai asmuo eia 
naktį gulti. Paliestieji asmenys 
skundžėiasi, kad’ jis jaučia it 
degimą po krūtinės kaulu arba Į 
gerklėje,
skilvio rūkšeių,kuriem patekus į j 
ryklę. Skausmas gali būti toks 
didelis, kad jį sumaišo su šir
dies priepuoliu. Ši liga gali 
būti priežastimi visokiausiu ki
tų problemų, k. a. apsunkina 
maisto ne tik nurijimą, bet ir 
bendrai valgymą. Dėl pakarto- 
titino išsiveržimo skilvio rūkš- 
čių, gali išsivystyti opa — ulce- 
ris. Tokiam ligoniui reikia kei
sti dietą, kad te būtų išvengia-: 
ma. Tokiam asmeniui pataria
ma ngeerti kavos, citrinios vai
sius ir nevaldyti šokolado.Prieš 
einant gulti, venkite valgyti, ne 
gerkite perdaug skysčių. Einant 
gulti galvą pakelkite pagalve.

Pažymėtina, kad vaistas ana- 
cida gali neutralizuoti ligonio 
skilvio rūgšti ir sumažinti skaus 
mus. Jei ligoniui pasireiškia 
komplikacijų, k. a. kaujavimas 
arba sunkumas nuryti maistą, 
,pet bperąc^'a gali būti reikalin- 

..."
P. S. Tokius medicinos pata- 

į .rimus pareiškė prof. dr. Arving 
į B. Brick iš Georgentown uni- 
■ versiteto ligoninės, Washington,] tabu, kad kojos nuvrgsta ir jos 
į D. C., ir prof. dr. Robert

nuo 60 — 70% vyrų turi vargo j s;as 
su kojų negalavimai.

Tokios problemos, kaip prasta, 
avalynė ir kojinės yra gana 
svarbūs veiksniai kojų apsau
gai.

Tokios- probelmos, kaip “run
gus“ infekcija (atleto koja), 
įaugę nagai, nuospaudos, 
formacija, reikalauja med. 
(lytojo dėmesio.

Patiems bandant tą viską 
šalinti, galima pabloginti 
dėtį.

Kadangi žmogus yra ant kojų 
nuo ryto iki vakaro, tai nenuos- •7

de-

pra-
pa-

pradeda skaudėti.

9 LITeKATOXA, lietuvių literatūros, meno ii mcSaū 
m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine 

Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoe 
J. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. iHeikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės ir A. Vara 
kūrybos poyeikslai*. 365 pusi. knyga kainuoja tik $3.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir 
fialą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daln 
Ivente* bei jų istoriją Ir eigą- Įdomi skaityti Ir nedainuojat 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtiliuml ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja >2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mt* 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg 
parduodam* tik už H I - i vį 

pfoml&I paraiyt* rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis | 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienas 
ūetuvful Leidinys Iliustruota* nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardHp p*v*dlnlm*.’>h Jų vertiniai | rokledlų kalbą. Laba 
S>ndingoję 335 pu*L knygoje yra Rytprūsių tanėlapla. Kaina

• K4 LAUMSS LBMft. ralytojo* Petronėlė* Orintaftė* *t* 
tn!nSn*l Ir minty* Apie akmeni* Ir vietas neprli. Lietuvoje Ir pb 
maišiai* boMevikq okupacijo* metai*. Knyg* tori 234 puslapini 
bet kainuoja tik O. •

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revolludorderlua, nestrpm 
lai tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik B 
gargto Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą tr po» 
giją. Dabar būtą jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teiaai 
Knyga yra didelio formato, 265 pualapią, kainuoja $6.

Y BATTVXNflS N0VKLJ8, BL Boačenko kūryba, J. ValallL 
parikntB. VN peL Isygoja yia M sąmo^ngą novellą. Kaina |B

KlyflBB gBUMlBOS NaMjtaaoaa, 1TW Sa. Hatotod K* CBeBgi 
■ KML Dtaim MftL ■***■ Mtfi VtaMom*

Tais atvd'aisi p;1 Ii

tabu, kad kojos nuvargsta ir jos 
jas reikia pamirkyti šiltame ir 
šaltame vandenyje, jas reikia 
aoiba rst v t i “ tai cu m“ m i 1 te 1 i i a i s 
ir masažuoti

Dalia Š

o

ke!hA kad du tūkstančiai mer- 
p'inų bus atgabenta iš Kipro sa
las į Au straliją. Mat; aname ken 
1 mente yra per da 
per mažai motėm.

© Garsus Mažosios Lietuvos 
rašytojas Vvdūnas rime 1868 
m. kovo 22 d. Klaipėdos krašte, 
Jonaičių miestelyje. Jis para
kė dramos trilogiją “Amžina

2:
1958 m. prez. Eisonhoweri? 

gegužės 1 dieną šiame krašte pa 
skelbė kaip teisės dienos šrentę.l 
si šventė laikoma Lojališkumo;

i diena. Ji aiškinama kaip patrio-
I tizmo dien

Jadvyga T-nė

ATS.Apskaičiuota, kad šiame 
krašte nuo 70 — 80% moterų ir

©

iriamos kalbos 
apiei teisės svarba gyvenant šio 
krašto bendruomenėje.

• Melsva banžuvė, didžiau- 
vendenynų ir žemės pa

viršiaus gyvūnas, baigiasi iš-* 
nykti.-Jo taukai plačiai vartoja
mi pramonės tiskslams

. Daugiausia tų gyvūnų nužudo 
japonai ir Sovietų Sąjunga.

e Hopkins universiteto me
dicinos mokykla patyrė, kad vi
taminas C padeda apsisaugoti 
nuo kai kurių ligų, tame skai
čiuje ir nuo vėžio ligos.

> Vitamino C daug gauname iš 
kopūstų ir apelsinų.

© Pirmutinė spaustuvė Ame
rikos Jungtinėse Valstvbėse bu-o
vo įsteigta Harvardo mieste, 
1630 metais.

® Amerikiečiai labiausiai mėg 
a Red Delicious. Golden Deli

cious, Rome, Mclndosh ir Jena- 
than obuolius. Pirmosios dvi 
rūšys labiausiai tinka žali val
gyti. McIntosh ir Jonathan tin
ka valgyti, taip pat virt: ir kep- 
ti. o Rome naudojami virimui 
ir kepimui bei obuolių košei. 
Didžiausias obuolių pasirinki
mas yni vaisių ir daržovių krau 
tuvėse. Nors didieji obuoliai gra 
žiai atrodo, tačiau įvairiais su
metimais geriausias pirkinys 
yra vidutinio dydžio obuoliai-

• Chicagos miesto kolegijos 
rruosia įvairius kuinus suaugu
siems ir.siūlo jais pasinaudoti. 
Mokytis niekas nėra per senas. 
Benjaminas Franklinas mokėsi 
prancūzų kalbos, turėdamas 70 
metų. Clara Barton išmoko ra
šyti mašinėle, būdama 89 me
tų. Nestokoja pavyzdžių, kad 
motina baigia kolegiją kartu su 
savo dukra.

Suaugusių švietėjas E. Thorn 
dike pasakė: “Amžius nesuda
ro kliūčių išmokti naują pro
fesiją, amatą ar tam dalykui nu-
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA

jaunu liiiiiiiiiiiiiiiimnūTniVi nulini!fi mini ilmniiin lUiim imiiiii minnt) nni ui

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Ml W. 69th St, Chicago, UL 60629 ♦ Tel 925-2737

» Australios Darbo ministe- 
ris Pracy Clyde Cameron, pas-

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

260S West 69th St, Chicago, Ill 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA’ NOREIKIENE

50 metų studijavęs, kaip

ŪKANŲI9s
Ml,

I f<r IjlirillilllfilįtiRllHiiiiĮlt^tf L^IllIllililWill'ju!-'^

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

• BŪPESTINGAI IŠPILDOMI RF' TTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSALd.-XOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
> vaL ryto Ud 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

v*-- • - TeL 476-2206

Išeiviu himnas

Kompozitorius Stasys Šim
tus paiasė meliodiją populia
riai ^dainai “Kur bakūžė sama
nota“, studi uodamas muziką 
'7aisuves konceivatorijoje.

Toji daina tipo savotišku mū- 
’ų išeivijos himnu, kurįs yra 
iainuo amas beveik kiekviena- 

zių koncerte.

apie meilę?
— Beveik, kad ne Vienu tar

pu tariaus šiek tiek nusimanąs, 
bet jau 
ži uties 
džiau.

po dvieju savaičių pa
su mergina ją apsiue-

jaunimas tikrai

Kullūrėjo
— Lietuvos 

sukultūrėjo.
— O iš ko

o rėdą 
ciai.

tai sprendi?

sveikinas itališkai,, 
kaip vokiečių na-

- Antradieni prez. Trumanur 
būtų buvę KXI m. Abeji rūmai 
susirinko pagerbti buvusį pre
zidentą. Buvo pakviesta prezi
dento duktė Margaret Truman 
Daniel.

Iš CIKLIAUS "SKURDAS"

Ave vita — morituri te salutanti!
galėti bot kokios kliūtis“.

Henry Fordas taip pareiškė. 
•Jei kas netuii noro mokytis 
naujų dalykų, tai jam yra ženk
las, kad jau paseno arba jau se
natvė čia oat. Kiekvienas., ban- 
dąs tobulintis ir mokytis, ne tiki 
nesensta, bet jo vertė didelė“.

Chicagos m. alderm. J. S. 
Kotlarz (35-to wardo) Tarybos 

posėdyje pasiūlė bilių -panai
kinti 8C miestui, vadinamus 
“Utility” taksus 65 m. ir 
amž. asmenim

TESTAMENTAS

Į mano bakūžę seniai pasibeldė
Žiaurus, neprašytas svetys,
Ir nuodu mirties man krūtinėn ilėido
Ir liko, kaip šildomas anty žaltys.
Dabar aš žinau:— tie nuodai išsivystę
Į ligą baisingą, mane greit pasmaugs, —
Išvogę vaikystę, prariję jaunystę, , 
Gyvenimo pilko slinkimą pertrauks;
Bet ką aš? — Nuliūsti, sutikus jį, verkti —
Gal būtų man širdžiai ir dvasiai ramiau? —
Tai ne! — Aš galiu ji pasmerkti, —
Būk sveikas, brol varge, manęs nenulenksi — 
Man baimės neteiki. — tai smaugki greičiau !...

(Iš rinkinio “Spinduliai ir šešėliai”)
. Arėjas Vitkauskas

Vienas vyriškis rašo testa
mentą:

“Milijoną palieku žmonai, pa
šę milijono dukteriai, pusę mi
lijono motinai, tris šimtus tūk
stančių sūnui....“

Staiga nustoja rašęs ir sako:
— Palauk, palauk, bet iš kur 

aš, po velnių, paimsiu tokią

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir' turtingiausia lietuviu 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* MILIJONUS doleriu 
apdraudę 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 $3100 metams.

- I . * . S -• ■

ŠIA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. .
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai o a eibės 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

war:

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviut 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir proL & 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius verUffiiM

Ir patarė mums toliau studijuoti }

felna |38. Kieti vtriebaL FMt** p. :

r BIBJIERO8
r 7 Cl!* 8. Halsted St, EElcago, IE SMA
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.u Paskutiniame Laisvosios Lietuvos numeryje yra 
rašinys, pavadintas “Naujienų redaktorius užpuolė Vi
lių Bražėną”.

Naujienų redaktorius niekad nesirengė pulti Bra
žėno, niekad su juo .nesusitinka, jo paskaitų neklauso, 
nęsirangia ‘susitikti ir visai nemano jo pulti. Naujienų 
redaktoriui /atrodo, -kad Bražėnas pilsto iš -tuščio Į ne
pilną, todėl neverta ,jų ,klausyti ir bereikalingai laike 
leisti.

Naujienų redaktorius manė, kad Vilius Bražėnas 
yra atgimimo sąjūdžio ’ideologas. Redaktoriui atrodė, 
kad Laisvoji Lietuva yra Atgimimo Sąjūdžio dvisavai
tinis laikraštis. Jeigu Bražėnas nerašytų LL, tai tas 
laikraštis būtų tuščias, ne būtų ko jame skaityti. Jeigu 
neskaityti gyvų ir tikslių K. Tautkaus bei žičkaus komen
tarų, tai be Bražėno nežinotum, kad skaitai Atgimimo 
Sąjūdžio atgimstančius planus.

Pradžioje paminėtam rašinyje LL yra toks para
grafas.

“Meluoti Naujienų skaitytojams, kad Bražėnas yra 
Atgimimo Sąjūdžio ideologas, kad John Birch Society

DOMINIKONŲ
i Skaitėme liūdnas naujienas, 
■ įvykusias balandžio mėnesį, Do 
minikonų respublikoje.

Vyriausybė buvo priversta |>a 
kelti maisto kainas, bet griežtai 
atsisakė pakelti algas. Kai tik 
buvo pakeltas mokestis už duo
ną, prasidėjo protestai.

Duonos pirkėjai, nuėjo krau- 
tuvėn ir protestavo prieš duo
nos karnų pakėlimą. Paleisti žo
džiai- vienas po kito darėsi aš
tresni. Nuo aštrių žodžių priėjo 
prie Lngvų veiksmų. Protes
tuojančios moterys pastūmė jo 
lentyną su duonos kepalais. Pri
ėjo prie susistumdymo ir krau
tuvės apiaužymo.

Kai žinia pasiekė prezidentą

TRAGEDIJA
Salvadorą Blaoeo. jis tuoj tyio- 
si imtis priemonių. Jis negali 
leisti darhmmkams daužyti1 
krautuvių. Gali leisti prutestuo 
ti, bet negali leisti darbininkams 
daužyti krautuvių ir mušti krau 
tuvininkus.

Prezidentas pašaukė į prezi
dentūrą darbininkų unijos at
stovus ir jiems pranešė, kad ne
įeis proteetuojantiems daužyti 
krautuvių. Jis planuoja įsakyti 
policijai krautuves saugoti, kas 
daužys krautuves, bus suimtas, 
o kas priešinsis policijai, lai įsa
kys šauti.

č'.a<ts.ai įbuvo pradėti prieš 
savtn.r&iis, o pasi- 

.ia>gė protestais prieš policųą.

Atgimimo Sąjūdžio ideologiją ir jo evoliuciją, bet tie 
žmonės nusišalino arba nušalinti iš DL. Jų vietą užėmė 
Vilius Bražėnas. Apie jų nušalinimą arba Bražėno įve
dimą nebuvo jokio pranešimo, kad jų ideologijos inter
pretacija būtų buvusi netiksli, o Bražėno tikslesnė.

Nujautėm, kad Vilius Bražėnas turėtų būti “neko- 
šer” Atgimimo sąjūdžiui, todėl ir pavadino jį “Lietuvių 
Birčiumi”. Valerijonas Šimkus, neturėdamas jeikios nuo
monės apie Atgimimo Sąjūdžio ir birčininkų skirtumus, 
leido Bražėnui per užpakalines duris Į Atgimimo Sąjū
džio lietuviška laikraštį įvesti b’irčihinkus. Bražėnas 
įpratęs feljetonistas, šaipėsi -iš Atgimimo Sąjūdžio žmo
nių, leidusius jam LL rašyti apie birčininkus. Jam buvo 
linksma, kad Atgimimo S-džio žmonės leeido jam laisvai 
skaityti paskaitas birčininkams ir skelbti Atgimimo Są
jūdžio savaitraštyje. Susimaišymas tarp vienos ir- ant
ros ideologijos tiek toli nuėjo, kad korektorius, taisyda
mas Naujienų redaktoriaus suklydimą, tuojau rašo, kad 
“Jahn Birch Society skyriai yra nusigyvenę”. Jeigu tie 
amerikiečių skyriai nebūtų nusigyvenę, tai Viliaus. Bra-. 
žėno nebūtų kviestas paskaitą skaityti iš ideologijos aiš-į 
kinti, bet šio dvilypumo jis nesupranta. '■

Nelieskime LL susipainiojusio korektoriaus, nes jis, 
kaip ir V 'rimkus, nerado skirtumo f arp dviejų skir
tingų dalykų. Su jais nėra prasmės leistis į jokias ’pole-' 
mikas. Reikalas jiems patiems pasiaiškini, -jeigu jie., 
bandytų nustatyti, ką John Birch Society padarė ameri
kiečių gyvenime? Ne tuščias pasakymas, kad Tiirčinin-- 
kai labai nuoširdžiai ir daug dirba, bet ką jie padarė?

Mes žinome, kad Amerikos Lietuvių Taryba, dirb
dama su demokratais, padėjo Amerikai laimėti Antrąjį- 
Pasaulinį karą, neleido rusams gaudyti lietuvių' Vakarų: 
Europoje, kaip gaudė ukrainiečius ir tusus, .pravedėįeta-' 
tymą išviėtintiems atvykti į Ameriką ir sudarė leng- 
™ sąlygas čia Įsikurti. Dirbdama su respublikonais, 
ji ištyrė Lietuvos pavergimą, o kongresas išleido dvi do
kumentuotas knygas. Klausiame, ką birčininkai-padarė?.

Antras klausimas, ką birčininkai padarė lietuviams.. 
Mes žinome, kad Bražėnas ir kiti jo draugai, įsikūrę LL, 
taip pat daug dirba,-bet ką jieFpadarė?

o

•%; ■

į ■ a"

Tiktai., prieš polį&iją protestus nosi Tarptautinio Monetarinią- 
lydėjo kiimštys arba akmenys.' me Fon-de pinigų., Jos prasisko-

(•Gąrsails Venecijos menininko Gi ovanni Biellini pieštas paveikslas)
'• - - - - v*’ - ’ •

pi-ez: .Rea.uaiiasVJW p’žtarė prez. 
Blanco susiveržti. Jis prižadėjo

skyriai yra nusigyvenę, kad Bražėnas Įsigyveno Į bir-.j vas sąlygas čia Įsikurti. Dirbdama su respublikonais, 
čininkų ideologiją, kad Bražėnas kabinėjosi prie Nau
jienų, kad jis šaiposi iš amerikiečių ir lietuvių yra didelis 
šmeižtas”. (LL, 1984 m. geg. 3 d.).

Jeigu Vilius Bražėnas nėra Atgimimo Sąjūdžio ideo
logas, jeigu toks galvojimas yra klaidingas, tai Naujie
nų redaktorius klydo. Manome, kad daugelis lietuvių 
taip galvojo. Jie klydo, bet negalima sakyti, kad tai būtų 
melas, kaip minėto rašinio autorius rašo, o kad tai būtų 
šmeižtas, tai visai nesutinkame.

Policija turėjo įsakymą šauti, j lino, kdip prasiskolino Angen- parlamento atstovu pasižadėji- 
ir šovė, šovė ne .U k ’Santo Domi- -linos, Brazilijos, Čilės genero- ---- T’ ’ ’’
•niko sostinėje, bet ir kituose sa- lai. Kai krašto iždą ištuštino, tai 
los miestuose. Krautuvės buvo perdavė civiliams ūki sutvarkv- . . ._  j - *
daužomos, deginamos 
miestų. Visur policija šaudė -J 
riaušininkus.

Balandžio- 22 dieną, kai nų- mgtoną/
larta baigti riaušes, .I>>nunikonų Rūmus ir prašė .prezidento Rea- 
respublikoje jau buvo 54 lavo-į gano- pagalbos.
nai. - - • - - - ■ < , - ; * \ t “__ ,__ , ___  r_____  .

Prez.- /Salvadoras J. Blanco 1 konfliktus ir Įtikintų Tarptauli- 
yra -demokratas^ ir '-socialistas, nnį Fonda sušvelninti paskolos i - . .

v- pagundą pries socialistus. Sa- 
{ ko, kad Įsakė šauti į žmones. 
{.’Nesako, kad Įsakė suvaldyti rian 
4 š’ninkus, krautuvių padegėjus, 
bet protestuotojus. 

Panašios riaušės buvo Brazi
lijoje. Jos -rengiamos ir Argen

tinoje. K. Sabonis

ir šovė, šovė nė .tik Santo Domi- linos, Brazilijos, Čilės genero
lai. Kai krašto iždą ištuštino, tai

20-tyjejti.
Prez. Salvadoras Blanco kovo 

mėnesį buvo atskridęs į \Vsah- 
įsiprašė į Baltuosius

Jis prašė pre
zidentą. Reagana, kad įsikišiu i

mus pildyti. Jis liepė pakelti 
muitus 300%, bet mokėti gau
tas paskolas. Kongreso laikyma
sis nuteikė demokratinę Domi- 
.nikonu respubliką prieš Ameri
ką. Kissi ngerio nurodymas su- 
.sivėržti, diržus ir mokėti skolas, 
darbininkus nuteikė prieš socia
listus.

Griežti Įsakymai sudarė geras 
sąlygas komunistams vesti pro-

Darbininkų-balsais jis buvo iš-' sąlygas. Reaganas alidžiai 
ringtąs krašto prezidentu. Jislk ausęs prez. Blanco, pasakė, 
nesiręrtgė .Įsakyti policijai šauti kad.jis nieko negalįs padaryti, 
į darbininkus. Jis tokio .įsaky- Dominikonų vadai, prašantieji'• 
mo nepasirašė, Lol darbininkai paskolos, sutiko .susiveršti, kad 
protestavo. Bet kai jie pradėjo 

•(■daužyti ir deginti krautuves, ar- 
Reikia turėti galvoje, kad V. Šimkaus . leidžiama-; ciyti viešąją ’tvarką,, tai jis Įsakė 

Laisvoji Lietuva yra vienintelis laikraštis, kuriame įsi-, 
kūrė Bražėno vadovaujami birčininkai. Nė į vieną kitą . ..... _. .
lietuvišką laikrašti - bircimnkai kojos nejkde. Jie ne . a^lvvc3ni,s

tiktai galėtų, pasiskolinti-.pini-

Tuo metu jau buvo sudary- . 
ta komisija Centro Amerikos 
reikalams tvarkyti. Komisijai j 
vadovavo dr. Henry Kissingeris - 
Prepidentas pasiuntė Domihikc j ‘ 
nų

suvaldyti tvarkos’ ardytojus.
Prezidentas nujautė, kad ga- 

Jis žinojo, ką 
. ___________ _________ res-

Naujienų redaktorius atidžiai skaito LL. Joje buvo Įsikūrė lenkų, rusų, ai kituose laiki aščiuose, o lietuvis- publikos vvriausybės padarvda-
Atgimimo Sąjūdžio žmonių redagavusių LL ir aiškinusių kame jaučiasi kaip namie. . vo. Jos ištuštino iždą ir skoii Tas buvo dar griežtesnis, negu

— Buvęs sen. Jacc-b K. Javits 
! skaitė 150gydytojų paskaitą apie 
“gyvenimo prasmę”. Gydytojai 

prezfidentą pas Kissinger; su dideliu dėmesiu išklausė tos 
ligoninės paciento minčių.

*

VINCAS ŽEMAITIS

LIUBLINO UNIJOS SUKAK
TIES PARAŠTĖJE

(SANTYKIAI SU MCSŲ KAIMYNAIS LENKAIS)
1569 — 1969

(Tęsinys)

“Sekmadienį, rugp. 31 d. lenkų piknikų darže 
Polonia Grove, Įvyko Čikagoje gyvenančių Eu
ropoje pavergtų tautų — bulgarų, vengrų, čekų, 
slovakų, lenkų, lietuvių ir kt. tautiečių susirin- 
kimas-mitingas, suruoštas Čekoslovakijos okupa
cijos metinių sukaktuvių proga. Mitinge dalyva
vo apie pusantro tūkstančio žmonių. Daugumą 
sudarė lenkų tautybės žmonės.

Pavergtų Europos Tautų atstovai pasakė 
karštas kalbas — visi pasmerkė komunistinę Ru
siją. kaip tautų pavergėją ir naikiiftoją. Reiškė 
užuojautą Čekoslovakijai <ir tenykščius įvykius 
tampriai rišo su Baltijos tautų įvykiais prieš tris
dešimt metų. Veik visi kalbėtojai kvietė paverg
tas tautas burtis ir sujungtomis jėgomis siekti iš
silaisvinimo iš komunistinės, imperialistinės Ru
sijos. Kviete pavergtas tautas liautis gyvenus 
'•ien pažadais iš šono... Akcentavo, kad pavergtos 
Europos tautos sudalo >iiš šimto milijonų gyven
tojų. tai yra jėga, kūną tik reikalinga organi
zuoti.
, .Šioje j

noje lietuvius atstovavo Lietuvių Bendruomenės 
Čikagos Apygardos įgaliotinis Algis Regis, kuris 
pasakė svarią kalbą. Visus kalbėtojus minia pa
lydėjo ilgomis ovacijomis. Meninę programos 
dalį išpildė tautybių jaunimo šokių grupės ir pa
skiri solistai. Lenkai, kaip šio mitingo organiza
toriai ir vykdytojai, pateikė ilgiausią programos 
dalį — davė ir istorinės, politinės minties vaidi
nimą. Lietuvių tautinių šokių grupė “Grandis”, 

į vadovaujama Irenos Smieliauskienės. nuotaikin
gai pašoko keletą tautinių šokių.

Lenkų politinis išsišokimas ir lietuvių reakcija

Kas be to, tenka konstatuoti ir gana apgailė- 
j tinas faktas, tai lenkų padarytas prieš lietuvius 
išsišokimas ir drauge pademonstruotas jų politi- 
nfe nesubrendimas.

Nežiūrint, kad lenkai surežisuotame scenos

“Dėmesio, buvo padaryta pranešėjo klaida: Lie
tuvos sostinė yra ne Kaunas, kaip buvo pasakyta, 
bet Vilnius”. ŠĮ lietuvių mostą lenkų vadovai 
priėmė tyla. Kitaip ir būti negalėjo...

ŠĮ lenkų išsišokimą tenka vertinti, ne tik 
mūsų tautinių valstybių požiūriu, bet ir bendrai 
pavergtų Europos tautų bičiulystės ir apsijungi- 
mo požiūriu. Atseit, lenkai pademonstravo ne 

rttk savo seną grobuoniškumą prieš Lietuvą, bet 
drauge .parodė, .pųg jie vis dar nesusivokia peli
tinėje .laiko .ir .aplinkos situacijoje. Jie dar nėra 
pribrendę "Europos tautų bičiulystei ir sujungtų 
jėgų kovai už visą tautų laisvę!... čia ir yra Ru
sijos imperializmo stiprusis kozeris, azijatams 
valdyti kultūringas Europos tautas”.

Tai tiek liečia lietuvius; kokių bičiuliškų san- 
tygių jų projektuojamoje — Vidurio Europos 
išartų Federacijoje — lenkai gali tikėti iš Čekos-

tautų politinėje see-

i vaizdelyje pasakė gana didvyriškos, istorinės tie- ■ ’tovakų, kai ^buržuazinė Lenkija, užuot juos už
barti — pagelbėti, šaltai — išdavikiškai pasidali
jo -su Hitleriu •Čekoslovakiją, o Hitleris, atsidė
kodamas už tai, netrukus po to ir pačią Lenkiją, 
tuo pat būdu susitaręs, pasidalino su Stalinu. 0 
dabar Lenkų Liaudies Respublikos Gomulkos re
žimas padėjo rusams — maskoliams užgniaužti 
dsekoslovakų pastangas nors kiek išsilaisvinti iš 
Kblohialinės rusų vergijos ir išnaudojimo pančių. 
Iš tiesų, atsisakius lenkams dalyvauti bendram 
karo žygy prieš Čekoslovakiją, vargu, ar mas
koliai būtų turėję drąsos — pasiusti ten savo ka
ro jėgas. ■“ •

įsos‘apie lietuvius, priminė lietuvių narsą Žalgirio 
mūšyje, pristatė karaliaus Jogailos laikų bičiuliš
kus lenkų-lietuvių santykius, bet imitingo užbai- 
goję pakeitė kryptį ir lietuviams smogė politinį 
smūgį — Lietuvos sostine pristatė ne Vilnių, bet 
Kauną!

Suprantama', lietuviai negalėjo tylėti — rear- 
gavo vietoje. L. B. Čikagos Apygardos pirminin
kas A. Juškevičius ir Algis Regis tuojau palipo 
į sceną ir pareikalavo padarytą lietuviams skriau
dą atitaisyti. Lenkams delsiant ir išsisukinė- 
jant, Algis Regis paėmė mikrofoną ir pasakė:

Perspektyvos ateičiai

Nežiūrint viso to, mes lietuviai nuoširdžiai 
linkime, kad šių laikų — pavergtoji rusų Lenkija, 
atgavusi laisvę, sugebėtų sutvarkyti savo politi
nius santykius ne tik su lietuviais, bet ir su vi
sais kaimynais, pagal visiems priimtiną, anksčiau 
paminėtą a. a. inž. Jono Rugio prognozę (žr.: I-ją 
dalį). ' v

Kad politiniai blaiviai galvojančių lenkų bu
vo prieškarinėje Lenkijoje, matosi iš pulk. L. Mit- 
kiewicz knygos “Wspomnienia Kcwienskie 1938 
—1939”, pusi. 34, kai pulk. K. Banach Vyr. .Karo 
Štabo II Sk. virš, padėjėjas jam. išvystant karo 
atašė 1^88 m. Į -Lietuvą, pasakė: ‘‘Wedlug mojego 
zupelnie prywatnego poglądu naležaloby zapro- 

’ponowac Litwie Wilno, jako jei stolicę, oraz caly 
pclnoczno — wschodni obszar Wilenszczzny za 
cenę, przystąpienia Litwy do unii z Polska”. (Pa
gal mano visai asmeninį’ samprotavimą .raįėtų 
Lietuvai pasiūlyti Vilnių, kaip jos ącatinę. diTu- 
ge su visa šiaurrytine Vilniaus srities teritorija, 
už sudarymą unijos Lietuvos su Lenkija).

(Bus daugiau)
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K VILIAUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

1938 S. Manheim Rd., Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

dr. paul v. dargis Lietuviškos knygos 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos

Medicinos direktorius

TEL. 233-8553

Service 855-4506, Page 06058

avi.^ale, jį 
n e 1’2' r Amerikos 
■puęiausia moterų.

J Morning Treat 
Lcn Konge, La.,

_ ____________ II
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VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

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

Elijai Meeni kovas pa- 
kaJ bulgarai naudoja 
joguilo ir ilgai gyve- 
daug prisidėjo prie jo-

aebeje, 
ipsčiai 
na, Jis 
?urio populiarumo ir gavo No
belio premiją. Tačiau ilgo am- 
ciaus jis pats neįrodė, nes mirė 

1 metų Amerikoje jogurtas at 
sirado 1930 m., bet neprigijo, 

es amerikiečiai buvo pamėgę 
*o pač'o skonio pusukas. Po de
šimtmečio į joguitą pridėjo de
ri uogas ir tuo suindomino jau
nimą. Šiandien jogurtą gamina 

et vanilos skonio ir net ledo 
nuolatos naudoja 

gyventojų,

f Funeral Home and Cremation Service
Charles StasukaitD-

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st SL 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, 

ketvirtai 5—7 vai vak.
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
taką chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ..
Št. Petersburg, Fla, 33710

„ Tel (813) 321-4200

Naujienose buvo skelbiama, 
kad Bronio Railos nusibastynnai 
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa 
praeitais metais, kai J. Klausei- 
kis pasijuto be pagrindo įžeistas 
ir panoro pasižiūrėti arčiau į 
Bronio Railos mėgiamas pa
reikšti nuomones. Arčiau pastu
dijavęs, jis rado reikalo para
šyti knygą apie Bronio Railos 
labai lengvą švaistymąsi įžei
džiančiais žodžiais.

Pirmiausia, Klauseikis faktais 
įrodė, kad Raila įžeidęs K. Ja
nutą be jokio pagrindo ir be jo
kio reikalo. Trenkė kaip perkū
nas giedrą dieną ir nu tratėjo. 
Kai Januta bandė reikalą išaiš
kinti,’ tai flaila ir klausyti neno-1 
rėjo. Orakulas burną atvėrė, ta; 
neteisingo žodžio nepataiso.

J. Klauseikis giliau pažiūrėjo 
į Railos “stilistiką” ir papras
čiausiais faktais įrodė, kad. gra
žiais žodžiais apibarstomas labai 
negražus tvirtinimas. Tas tvir
tinimas veik visuomet yra mela
gingas. O melasj nors jį gražiau
siai “stilistas” papuošia, vis lie
ka melu. Kenksmingu , pačiam 
šmeižtajam. '

J. Klauseikis parašė studiją, 
kurią turėtų atidžiai paskaityti 
visi lietuviai, kurie plunksną į 
rankas ima ir nori pasakyti savo 
nuomonę visuomeniniais ir poli
tiniais klausimais. Ją turėtų pa
studijuoti ir teisininkai, kurie 
teisės klausimais dar rūpinasi. 
Knygoje gyvais pavyzdžiais pa
rodyta, kaip nereikia rašyti. Ne
reikia rašyti ne tik paprastam 
piliečiui, bet visai nedera kelias 
knygas parašiusiam, aukštus 
meluotojui ir labai žalingu ap- 
mokslus baigusiam žmogui. 
Autorius yra teisininkas, baigęs 
Kauno universitetą, dirbęs teis
muose, rašęs teisinius sampro
tavimus.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

. .. . .. . —
k.

Į

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
___ ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOl VALANDOJ

SftitedienlaiM tr tekouUenUi*

Vtfiee WOPA - 1499 AM 
trasjJiue|anwe ii nO«v •tvdiMa 

Marouetfe Parka.

— Aldone Detrirw 
Tolif.: 778-154?

7159 Se. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60m

f "Liettvds Aickf
I tJOt 8RAZMIONYT*

Cm fiuo ptanadtenle IM peak 
Udietxio 0:30 raL vakar*.

Un<a ŪMAM..
L,r«tier*5u.-* ISZfa.l&ifj

į f €S W • 71st Strr**

'312) 226-134^

1729 S. Halsied st.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

■
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel 927-1741 _ 1742

Coffe Co., 
gamina ir 

kavą pavieniuose 
.lakeliuose, panašiai kaip anba- 
es maišeliai. Idėja nėra nauja. 

194’.; melais buvo pradėti gamin 
-i maišeliai. Buvo atrasta, kad 
aava yra silpna, vandens skonio, 
drumzlina ir brangiai kainuo
ja. Nežiūrint intensyvaus gar
sinimo, ^kava neturėjo pasiseki
mo. Gaminama 3 rūšių kava: 
reguliari, Louisianos juodoji ir 
be kofeino. Kaina pavieniui, 
maišeliui kainavo apie 15 cehi, 
kada namuose virtos kavos kai
nuoja 8-10 centų. šiuo laiku dau 
giau žinomos kavos pramoninin 
kai paleido prekybon savo ga
minamą kavą maišeliuose, ir 
ir jos vėl gavo pasitikėjimą žmo 
nių tarpe. Daugiausia perkama 
“Sanka” tipo kava.

Magdalena Šulaitiene
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Naudingi patarimai tr įdomus dalykai

Madrd norėjo suruoš

i

St. StaliorailisRaila yra Klauseikio

o

mo, paimti popierinę servetėlę, 
uždėti ant jos džiūvėsį (era-

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja tadpymo ir gį 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame R 
Jums už mums parodytą pa- n 
įsitikėjimą Mes norėtum bū- M 
ti Jums naudingi ir ateityje, fe

—Pavasaris —gražus ž: 
ruduo — javais.

o,

I

YAACE ir G15ORGE bORINI

«

TeL RE

Illinoii

vAsaitis-butkus
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Sežtadienis-pirmadiens — Saturday Monday, May 12-14

IO

Read laba and follow 
directions.

įII

1102Š Southwest Hwy., Palos Hills.

Tel 974-4410

4348 So. California Avenue 
Td. — 523-3572

Knyga, atspausdinta praeitais 
metais, jau baigiama parduoti. 
Kas nori ją įsigyti, tai turi ra
šyti K. Janutai, 2818 Avenal St, 
Los Angeles, CA 90039. Jei pas 
jį dar yra keli egzemplioriai, tai 
už tris dolerius jums ją atsiųs, 
o jeigu jau nebebus, tai bus vie
na iš tų lietuviškų knygų, kuri 
išėjo. Ji nebegull, bet išėjo į 
žmones.

Nuo 1914 metų

-330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE •
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL* 60455 

T/V 594-9W

s Laikams modemėpnt, dau_ ?ker),aptepti šokpladu arba 
gėlis gyventojų nustūmė šalin berti sausu šokoladu, 
virimo įir kepimo 
darni Microwawe  ̂^6či 
yra viena prienįpn’ę ip g 
siu ir lengviausių' btįįu 
tiš-virtuvėje.

;reičiau- 
naudo- 

šęiiha, nuo 
suaugusių iki vaikų, mėgsta pa 
lys pasigaminti sau buterbro
dus ir kitus greitus užkandžius.

Čia paduodami keli receptai, 
kurie ne tik greitumu, bet ir | 
taupumu pasižymi.

® Šuniukai (Hot dogs), dau
giausia išsivystęs ir jojuliarus 
maistas Amerikoj mėgiamas vai 
kų. Paimti pailgą bandutę, ap 
tepti sviestu, įdėti Į ją dešrelę, 
suvynioti laisvai į popierinę ser
vetėlę. Nustatyti aukštą tem
peratūrą. Šildyti 30 cekundžių. 
Prieskoniai: pamidoras, svogū
nai, muštarda. !

ap1 j 
užde J | 

is-igy- šaukštuką mardhmelalon, kai-j 
s'. Tai; linti per 15 sekundžių, išėmus:

Palaukti ė1 e’scnil sostinėje, bet vakare 
nutarė demonstraciją neruošti, 
nes dar ne visi balsai suskai
čiuoti.

uždėd kitą džidyčsį. 
vieną minutę. Norint pagaminti 
didesnį skaičių, kaitinti 25 se-

1 kuždės. j
Microwawe naudojant, nega

lima naudoti-joliūį metalinių in
dų, nei aluminiaus popierio. Pa 

i tartina naudoti popierines ser
vetėlės, stiklinius indus, arba 
plastikinius, kurie yra specia
liai pritaikinti. .

-£*
3 Pienai sūgiauštytas mais

tas, arba išskirstytas plonoje

das virimui bei sušildymui. Sto 
resni maistą b laikyti indo 
pakraščiuose,kad gautų daugiau 
energijos ir virimas būtų grei
tesnis. Naudokite maistą kiek 

l vidu-
ar

' t -j,

Mėgstantiems šiek tiek saldu- galimai išdėstytą^tuščiu
> riu. Maistas lėčiausiai kepa 

vea da viduryje.

® Vis daugiau amerikiečių 
pradeda naudoti ’jogurtą. Sako
ma, kad senų senovėje Abrao
mas jį valgė, turėdamas 175 me 
tus. Turkai tikėjo, kad jogur
tas išgydo nemigę ligą, indai jį 
laikė dvejų patiekalų, o persų 

tinimus, bet išdėstytų faktų ne- moterys vartojo, kad neatsiras- 
paneigė. Jau laikas, kad atkreip- j tų veiduosė raukšlės. Rusų mek 
tų dėmesį.

knygos vertas. Jis turi pasiklau- j 
syti, ką žmonės apie jo paties- 
knygas mano. Turės progos *pa- ’ 
matyti, kodėl jų nepuola. Apie t 
Klauseikio knygą jis paleido dar; 
kelis railiškus melagingus tvir-

Change the oil ano 
filers evsry 3,000 tG 
3.000 miies to ayo’^ 
vsiVnę gasoline

OcnT he s Bom

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Cicero, I1L 60650 
TeL: 652=5245

RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir Laidojimo direktoriai:

5

I

AikSLes automobiliams pastatyti
----- ------------------------------------------------------------------------------—----------------- -t. —---- -  ---  .. ---------- ------------- ---- -

- - - . - < e Z

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

MIDLAND
FEDERAL 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

For constipation
reach for EX-LAX’tonight,

Ex-Lax h

relief tomorre

Yoi

Pranešame giminėms, draugams bei pažįstamiems, 
kad pavergtoje Lietuvoje, š. m. kovo mėn. 5 dieną 

mirė

PETRAS ŽEBRAUSKAS

lir buvo palaidotas kovo 8 dieną Betygalos kapinėse.

Nuliūdusi liko: sėSuo JLLIJA SAČAUSKIENĖ

BIELIŪNAS - SMITH
-tAIDOTUVlŲ KOPLtčIA

1446 South 50th Avenue 
Cicero/ Illinois 

telefonas — 652-1003
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Glenn negavo

arlui ir Jack šonu i 
kompanijos išlai- 

Pasitraukęs sen. 
nė cento.

Ha gi ė e gyver; 
Kiekviena jų 
bu .ą ir t . b k 
^udijuc

U*

mb
», turi 
bvloms

JAV R LB. B-nės Maquette' 
Parko Apylinkės valdyba kvie
čia narius ir prijaučiančius da
lyvauti Motinos D;eną, gegužės 
13, 10 vai. ryto vėliavų pakeli- ! 
me parapi os aikštėje. < Vėhau, I 
10*30 'vai. su vėliavomis daly- | 
vaujame pamaldose. Motinų 
garbei prie altoriaus bus padėtas j 
gyvu gėlių vainikas. Pon’cs ir! 
panelės prašomos vilkėti tauti 
nJais drabužiais.

TVARKAI
BATALIJONA3
PALAIKYTI

— R. Lietuvių Bendruomenės 
Marquelte Parko Apylinkės vai 
dyba rengia Romo Kakntos ir 
kitų sus deginusių minėjimą s. 
m. gegužės mėn. 20 d., 11:15 
vaL ryte (tuojau po sumas) šv. 

.AJe.į^elės Marijos Gimimo pa
rapijos salėje.

Paskaitą skaitys “Varpo”

Kiaš’o apsaugos ministeris 
sudarė .3S0 vyrų Lalalijoną tvar
kai palaikyti visame Salvadore, 
bet pirmoje eilėje privalo saugo
ti, kad tvarka Lutų sostinėje.

Pulk. B. D’Aubuisson jsiva z- 
(ia\ęD, kad jis gr o daugumą 
balsų, lai jaunų yru batalionas 
turėtų atstatyti tvarką ir “lai
mėtojų“ galvoseną. Jauni ka
riai turi gerus automatinius gin
klus. Rinkimų metu kariškoji 
vadovybė klauso tiktai balsus 
skai-7 -tcjr..nčics komisijos ’ pra
nešimų apie gautus 1

Adv. Duarte pare
jis vis’ems kraš’o gyventojams 
pripažins pagrindines žmogaus 
teises ir bandys įtikinti kraštu
tinius dešiniuosius ir kairiuosius 
bendromis jėgomis siekti ger
būvio visam kraštui. Jeigu kuri 
maža grupė bandys primesti sa
vo valią didele gyventojų dau
gumai, lai .neleis jiems sauva
liauti.
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Sovietu Sąjungą. Jie privalo 
būti taiptuutitnes te^ė- žinovai. 
Amet.ik's bvlcje pirmmmkaVo 

ė 
(i

NgeHjcs teisininkas 
\va * <!e E1 k s b: i gęs 
lūs Soibonoje.

slim Oi t 

ės moks-

re- 
datlorlus Antanas Kučys. Meni
nę programą atliks sol. Aldona 
Pankienė.

Visuomenė kviečiama kuo 
skaitlingiau dalyvauti. Po mi
nėjimo — kavutė. ' Valdyba

KAS PUSRYČIU
MAŽAI ATLIEK

NEVALGO
A DARBO

; — NAUJIENOMS reikalingas 
?raidžių rinkėjas mokantis dirbti 
Mergenthaler mašina. Jauną 

-rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos. 
•Kreiptis darbo valandomis.

HAGOS TEISMĄ ĮSTEIGP.
1945 METAIS

— JAV vyriausybė paskyrė 
j $3.5 milijonus prez. Rcaganui,

Haga, Olandija. — Tarptauti
nis teismas, kuris posėdžiauja 
Hagoje, buvo įsteigtas 1945 me
tais, kai buvo steigiamos Jungti
nės Tautos. Hagoje yra tarptau
tinio tomo centras. Ten vei
kia laštinė ir .guli visos bylos.

Amerkos 1 lealth
Institutas ske’bia. k:id blogai da
ro t*e. kurie pusryčių nevalgo, 
ir tokių neva'ganu ų anieri.ce- 
cių skaičiaus daugėjimas ke
liąs sus:rup:n:mą. Esą tokius 
greičiau ligos apsėda. ,

Pusryčiams esą reikia suval- i 
gyli mažiausiai ketvirtadalį vi-J 
sos dienos maisto davinio — pro 
teinu, kalorijų, vitaminų ir mi- * virtu 
neralų. Pusryčiams rekomen
duojama grūdų produktai, vai
siai, pienas ir duona. Pusryčiai 
su kiaušiniais, lašinukais ir deš- 

. ra turi daug gyvulinių riebalų, 
tačiau ir tokie pusryčiai skaito
mi “geriau negu nieko’’.

Norintieji numesti svorio tu
ri dieną kas rytą pradėti su apel

—

Lietuvių bažnyčia Tilžėje

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

‘LIETUVIAMS.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, trait, 

garantuotai ir s^žiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

Chicago, HL TeL 847-7742

tuu. USTATl rot SALa 
, Xwr*4 —• I

> ■ .c
IŽ1.

• " i

KCAL 1STATI FOR SAUI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAM.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

2212 W. Cermak Road

BUTŲ NUOMAVIMAS 
a XAMV PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

F NOTARIATAS • VERTIMAI. 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
£529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
j/ei ruciiates keliauti — kreipkitės Į Lietums įstaigą:

i American Travel Service Bureau
$727 S. Western Chicago, Hi. 60S43

Teist. 312 238-^787
- uzšiitant lėktuvų, traukinių, lain; idle- j

*£< (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-i 
kelionių drauaimuš; Organizuojame keliones į uietuvs ir kiras kraštus; 

Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame hrfer- 
niACjjauk vjskjla xeuoniu

* Taupyk te skrisdami CliarLered lėktuvais, tik _ei£ck resermoq vleLss 
į ijikno — pneš 45 - SO dienu.

i

Iriaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or _ 
Triaminic-12® tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.
C 1984 Dorsey Labors rones Division of 
Sando:.Inc . Lincoln. Nebraska 63$Cl.

--- -- ---——-- j-------------------
KASA - LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

AKTYVAI 22 milijonai dol.

MARQUETTE PARKE:

2615 W. 71 st St.
Chicago, Ill. 60629

. Telef. 737-2110

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

MOKA:

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

CICERO: SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
1445 So. 50th Avė. 
Cicero, III. 60650 
Telef. 656-2201

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

šimčiais ir geresnėmis sąlygomis 
negu bankai ar kitos finansinės 
institucijos.

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 100,000.00 dol. APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.
> .J j

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA «-i $17. '(Persiuntiirui pridėti $1J

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

sinų sunka, vienu minkštai iš- 
kiaušir.iu, riekute rupios 

duonos su riargariiiu ir liesu 
pienu.

Per naktį pramiegojus nuo 7 
iki 10 valandų, rytmetį atsikė
lus kraujas Kūne yra veik visą 
eukru suvargęs, o cukrus krau 

į juje yra svarbus smegenų ir cen
trinės nervų sistemos veikimui. 
Dėlto kas nexalgo pusryčių, pa- 

' sidaro nervingas? nesugeba susi- 
! kaupti ir mąžiau atlieką savo 
! darbo. Be to. toks visą dieną 
! jaučiasi pavargęs.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJA?

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus. •

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Tov/n of Lak*)

Skambinti Y A 7-9107

PASSBOOK
SAVINGS

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

— Prez. Trumanas įsake gen. tavimas.
Eisenhaweriui neleisti rusams ~ , x 
vežti lietuvių į rytus, kai Povi
las P Dargis Įtikino ji, kad 
lietuvia nėra Sovietų piliečiai.

—Politikai buvo įsitikinę, kad 
Harrys Trumanas nebuvo pasi- 
rušęs prezidento pareigoms, bet 
istorija dabar tvirtina, kad jis 
yra vienas didesniųjų preziden
tų.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.i --

■ Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
į Nebrangus.

I ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd SL 
TeL: 436-7878

, FLORIDA — BONAVENTURE
— Smarkūs lietūs Appala- j , , , ............ :, . . , .. . .. 1 Parduodiami kondomim^ai irchian kalnuose išvarė is namų 

5.000 gyventojų. 11 žmonių žu
vo, 8 dingę be žinios.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

32“ V3 fC? 
financing. 

AT GUI LOW LATE

Interest Compounded 
D«2j and Paid Quarterly

Interest Rates 
Paid on Savings

FSLICf

Mutuii3BeraIc, 
SavinųsandLoait

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naajienose galima gauti nepaprastai {doming gydy- * 

tojo, rtonomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus,

Dr. A. Goseea — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
Buairūpinimą_______ :__________________ ___

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkžtais virielia», tik

Dr. A. J. G'ucsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri

badant 81 pernunthDo išlaidoms.

$8.00

H.00 
13.00

fZM

■ ’— ------ ~
DĖMESIO

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTĄJA! 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland A y s., 

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

i

1

Parduotfami
vilos. 1-2 ir 6 šeimos vienetais. 

: Susidomėjusieji bus nuskrisdinti 
į nuosavybes. Išskrendame geg. 
26-tą, grįžtame geg. 28-tą.

Informacijai skambinti Jack. 
761-8102.

i~HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

GOVERMENT JOBS. $16.559— 
$50.55.3/year. i
Now Hiring. Your Area.
Call 1-805-687-6000 Ext. R-9617.

NUOSAVYBIŲ BROKERIS IR 
PARDAVĖJAI

Naujausiai Floridos statomai 
bendruomenei — BONAVEN
TURE. Turime didelį garsinimų 
biudžetą Jums padėti. Skambinti 
Jack 761-8101 nuo 12-tos iki 3 
vai. po pietų. • •. '•

REPAIRS — IN GENERAL.
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
LR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Dengiame ir taisome visų 
jšię stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.
| * ARVYDAS KIELA ; 1

* 6557 S. Trirnan Avenuė, 
T ^jChlcdgo, IL 60629 
^^9655 ar 737-1 /I

M. ŠIMKUS -
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tek 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

' ' * * - - .J v
Siuntiniai į Lietuvą

- r ' ►

F. NEDAS, 4059 Archer Arena*, 
Chicago, 11L 60632. Tai.'YA. 7-59T

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
320871 W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Stoto Pirtį Era C—

JOHN GIBAITIS
Advokatų Įstaiga

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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: noo 
g vai ryto iki 6 vaL vakaro^ i 

geštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai/d. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Strwt

Chicago, HL 60629

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

« T T TT U T T A”

PATS SKAITYK IR KITUS 

PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

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.

advokatų draugija 
V. BYLAITB 

ir V. BRIZGY8 
Darbo v&landot:

<606 S. Kedzie Av*.
Chicago, 60629

TeL: 778-8000

šeitadienis-pianadiens — Saturday-Monday, May 12-14


