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LIETUVIO SUSITIKIMAI SU PASLAPTINGAI 
DINGUSIU ŠVEDŲ DIPLOMATU

laikraš- 
Bažnv

padėjęs 
Pasauli-

ten nustatytą diagnozę, jis sir
go “didybės manija, manyda
mas, jos jis esąs švedų diploma
tas.”' ■ t . 'i

ii 962 m. Bagdonas buvęs per
keltas iš Kazanės ir niekas dau
giau nebegirdėjo apie Wallen- 
bergą. Į

(ELTA)

Lietuvis kalinys A. Bagdonas 
malė švedų diplomatą Raoulą 
Wallenbergą 1962da's metais. 
Tai savo antrame numery tvir
tina naujas sc<rlaidinis 
tis,"Ukrainos Katalikų 
etos Kronika.

WaHenbergas, daug 
Vengrijos žydams 2-jo
nip^arp. mietų, pradingo vfuoj 
pd sovitiĮiėž■■"apnijos įžygiavi- 
mb į Būdapeštą 1945-tais me- 
tąĮs.

•Po ilgos' tylos, Maskva pradė
jo tvirtinti, kad jis bematant 
miręs, bet - Vakaruose tuo abe-. 
jojama. :

Xhot Bagdono, Stalino 
mirtie^ Wailenbergas . Jouyes 
pęrkėltas is konclagerįo Norils- 
kę srįtyje į. Kazanės psichiatrinę 
ligoninę.

į Apie Bagdoną išsamiai infor 
mūoja 20 melų sovietiniuose 
konclageriuosė; iškalėjęs ukrai
nietis patriotas Josipas Tėrėlia, 
Savo laiške “Wallenbergo Ko- 
ndtetui” Švedijoje jis rašey kad 
1973^ metais -jis • ypa
tingoje psichiatrinėje' ligoninė- 
je;susitikęs su lietuvių Bagdo
nu, buyusįu ^pki_3t^os piliečiu.

1945

jos 'ir pasiųs’tas-į’Sįonę- 
srotiriSaliaibš f

-1 *. - f -' • * -*- - j

srityje;’ Ten Bagdonas susitikęs: 
AVąHėnbergą ir daugelį mėtų ’“jų 
■likimai atrodė susipynę”., ’ :

1953 m.Waltenbergas ir Bag
donas, buvę-pasiųsti į ypatingą 
psichiatrinę ligonine Kažanėje.- 
Ten Wallenberga mėginę išgy
dyti “nno i joj paties” — pagal

ČEKAI KONSPIRUOJA 
PRIEŠ RUSUS

VIENA, Ąustrija. — Iš Pra- 
. gos ateinančios žinios sako, kad 
polici ja praeitą naktį apgulė ^Ie
ną .priemiesčio namą ir išvedė 
11 žmonių; Du suimtieji yra pa
sirašiusieji 77 čekų inteligentų 
paruoštą protestą'prieš rusų pa
vergimą. . J ?

■ Pasirodo, kad rusams tarhau- 
jąnti policija suuodė, • kad-' pas 
viena menininką renkasi, meni- 
ninko draugui naujausių jo kū
rinių pasižiūrėti. Buvo parody-; 
ti keli filmo? paveikslai, per- 
skaitytas eilėraštis ii pasikeista, 
mintimi^ apie gyvenimo kasi lie-.' 
■nybt.^T*“ ■■■“*Į 

čekų dauguma nemėgsta ru
sų primestos valdžios. Rusam tar 
naująnlįeji išsivedė jtariąmuo- 

nų žmonių pa- 
kad^egrįž-

sius, 
liko.
tu ir

—- Ateinanti sekmadieni.- kovo- 
24 d. 11:30 ant Marquette Par
ko parapijos salėje dr. • 
Adomavičius skaitys paskaitą ir 
praves įdomią programą.
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SIEKIA MOKSLO ŽINIŲ AMERIKOS MOKSLO- 
CENTRUOSE

Karpovas vykdo Maskvoj gautus įsakymus, nekreipia 
dėmesio į Gorbačiovo žodžius

13 šerio 
suk y ta 
grinai 
neles 
l:o Į 
erdvę.
palcisli tiktai tada, kai rusai pa 
lei> atomo Takotų į ainspkie- 
č;ųs aiba laisvojo pasaulioįerd- 
vę. 
jau

Ženeva, šv. Praeitą antra
dienį prasidėjusioje JAV ir So-j 
vietų Sąjungos pradėtoje kon
ferencijoje delegacijų atstovai 
negalėjo susitarti dėl prasidė
jusios konferencijos apimties.

Sovietų delegacijos pirminin
kas Viktoras P. Karpovas piry 
m rausia pareiškė sovetu gyven t tojų ddelį susirūpinimą ameri
kiečių planavimams kelti gink 
dus i erdve ir iš erdvės nušauti - 
sovietų atomo raketas, siunčia-! 
m as Amerikos link.

satelitus. Jiems buvo pa- 
,kad laserio satelitas yra 

apsa ugai. Amerikieč i a i 
nė vieno laserio spę-.du- 
sovietų kontroliuojamų 
Laserio spinduliai > bus

sj klau-s’mą sovietų atstovai 
buvo svarstę savo tarpe.

: 3

Tuo tarpu Amerikos komis;-, 
jos pirmininkas Max Kair-pcl- ? 
manas patarė pačioje pr-.:.džioj ■ 
pasitarimų nesijaudinti, bet 
tarti naujai susidariusią 
apibrėžti savo tikslus ir 
simus svarstyti aiškiai.

Padarius pirmuosius

klau-

pa,e^ j nes 
į kimus, Amerikos atstovas Kam 
; apeini anas patarė patvirtinti cfil

VOKIEČIŲ TEISMAS ‘ 
BAUDŽIA TERORISTUS 
DIUSELDORFAS, Vokietija, 
vokiečių aukščiausias teismas 

patvirtino teismo paskirtą lyitis- 
mę 3 vokiečių teroristams^pri- 
klausantiems ‘ Raucionosios Ar
mijo* daliniui”. Taip vadinosi 

• vokiečiai teroristai, 1970 metais 
nužudę kelis visai nekaltus žmo

29 metų Adelheid Shultz tu
rės tris kartus kalėti iki mirties.

Pietų Afrika pasiuntė du ministerius Į Mozambiką, 
kad sustabdytų ginkluotų gaujų veržimąsi iš Pietų Af
rikos i Rodeziją.

UŽSIENIO DIPLOMATAI MASKVOJE VIS DAR 
TEBEMATUOJA GORBAČIOVĄ

Dauguma yra Įsitikinę, kad naujas valdovas nepagerins 
jonas^ sovietų ūkio negerovės

Kaip austrai sfatė plieno 
dirbtuvę

— Salvadore, maištininkai su
degino San. Bartolone Peruka- 
pia miestelio savivaldybę.

Diplomatai prisimena austrų 
pramonės specialistus, kaip jie 
statė plieno fabriką Gudijoje, 
Žlobino srityje. Buvo susitarta 
naudoti sovietų
prie plieno dirbtuvės 
Tuojau paaiškėjo, 
darbininkai šiems 
tiko.

Ushuaia

ANTARCTICA

SOUTH POLE

Argentinos parlamentas svarsto Beagle kanalo 
tartį su Čile.

Gor- 
imtis

darbininkus 
darbu. 

C 

kad sovietų 
darbams ne-!

pu nedrįs daryti jokių esminių
te
ini

pakaitų komunistinėje

vo, taip ir trupes.

cialų posėdį, susėsti pjie seno Į Kaip jis galės 3 kartlis ka|ėt. 
stalo, užgerii Kavos ir laisvai iš- i (j

! sikalbėti ,ko mes čia. Pokalbis !
' prie kavos užsitęsė daug ilgiau, Į 
j n°igu oficialus korpuso pareiš-!

rusai I 
ui u ja i!

Maskva, Rus. — Mirus Čer
nenkai. Michailas Gorbaciova-S- 
pašakė dvi oficialias kalbas. 
Kaip pirmoje, taip ir antroje 
kalboje jis, kaip sovietų ūkio 
ir pramonės reikalai netvar
koje.

Antroje kalboje jis pridėjo, 
kad turėsime daryti refornzas, 
jeigu norim? progresuoti.

šie žodžiai reiškia, kad 
bačiovas buvo pasiryžęs
iniciatyvos tas reformas prave- 

j st:(. BeH peųskaiči'us atspaus- 
( din tą ištisą Gorbačiovo kalbą. 
: ’lieka visai kitoks įspūdis. Gor

bačiovas žino, kad Andropovas 
j turėjo paruošęs planą sovietų 

fūkiui bet nepajė
gė imtis reikiamų priemenių.

i Pradžioje jam pakenkė pats 
Brežnevas, o vėliau liga jam 
neleido to plano vykdyti.

rusams įro-
plieno dirb-

darbini-n-_ Iatsivežė,

TURKŲ KIPRAS TURĖS 
KONSTITUCIJĄ

NIKOSIA, Kipras. — Turkiš
koji Kipro dalis, Įskaitant ir tur 

j-ajd šoriu -į(up solsooiyĮ ėlū^stą ; 
z’dentinę salos konstituciją-. 
Konstitucija buvo paruošta, 
svarstyti ii- vakar, trečiadieni, 
turkiškoje Nikosijos dalyje, 53 
balsais prieš 6, trečiadienį buvo 
priimta. !

Jeigu norės, tai prie sies ken- 
stitucijos galės pasidėti ir grai
kiškos sales dalies gyventojai. 
Turkai neri risti būdą, kad 
jiems nereikėtu saloje laikyti

kūnas. Prie užkandžių 
buvo paklausti, kodėl r 
paskirto Rusijos vadovo 
rei šk:mas b u vo p riešinga s 
cialiam rusų v.aldž;cs 
mui? Sovietų delegacija 
gauti naujas instrukcijas, 
rios derintųsi Gorbačiovo 
škiinais. Kampelmanas 
mandagiai įtikino rusus, 
jie privalo tuojau išaiškinti pa- i — Thomas 
grindinį klausimą. Jeigu Gor-j pė 10 kongve 
baciovo viešas pareiškimas pa-, 
siliktų tiktai popieriuje, o de
legacijos nariai 
vautis kitomis 
tai tada būtų g< 
ją paskirtą va 
kur šuo pakastas?

Rusa:« užklausė 
kuriais sum et i m a i s

Jis dalyvavo 
biznieno Hans Schiager pagro
bime. Už 3 mėnesių biznierius 
buvo rastas negyvas Prancūzi
jos mieste Muelhoust autemo- 
b-lio bagažinėje. 40 metu R. C. 
Wagner- du kartu turės sėdėti 
kalėjime iki mirties. Vokietijos 
teisėj;:' galė’o sprendimą parašy
ti aiškesni ir suprantamėsBJ- 

nis vekęe- 
ja nelogtš-

c.-fi-!
isaky-!

turi i
ku-. Bet. matyti, kad tci>:

parei ■ čiu žargonas reikabu 
labai ko >prendimo.

ir gru-

turėtu

na vieš.n nau i
r\-; paklausoj

<:e tų.
ru< šia

KALENDORĖLIS

iKovo 16 d.: 
biją, Vaidotas, 
Ari., G in vilas, 
Galininas.

Dionyzas. Euze* 
Vilija, Juozas iš 
Austrą, šiurpa.

Kovo 17 d.: 
da, Gendvilas, 
tas, Džangis, Ginttvilas, Ylulė.

Kovo 18d.: Kirilas, Jeniz, Ei
mutis, Gintarė, Vaigailė. Ryk-

Sauiė teka — 6:04, leidžiasi — 
5.58. Saulėtas, vėsus.

Patrikas,
Varuna,

Gcrlrū-
Vaido-

Austrai tuojau 
dė, kad moderniai 
tu vės statybai rusų 
kai nebeliko. Aust r
Jugoslavijos ir Amerikos darbi-j 
ninkus ne tik kaminams pasta 
tyti, liet ir gyventojų butams,’ 
reikalingiems šalia dirbtuvių.

Soviet ų s t: ty b i n in k a i 111 r ė j o Į 
teisę atsistoti ir atidžiai sekti, I 
kaip jugoslavai suderintai dir
bki prie statybos darbų. Bušai į 
neturėjo teisės su jais kaltietis. 
bet jie turėjo t^isę žiūrėti ir i 
stelbti, kaip jugoslavams ir 
amerikiečiams sekas darbas. Į 
Rusų daibin likai turėjo trise) 
klausti klaus mus, kai jugo^Ia-j 
vai ir amen \ieciai baigė dar- j 
bus.

Ypatingai 
venamų nai 
kiečiai sus 
sius įranki] 
viams kasti, 
dentiekiui 
visa tai tun 
rankomis, 
davo sienas 
tyitavo anl 
davo baikit 
tą migravo

Užsienio 
vados, kad

ncprklausom;:. ir jei- 
vaLtybės ją pripažiu-gu

tų.
Graikų generolai norėjo užim- 
visą Kipro saią ir prijungti 
prie Graikijos, tada turkai 
iiintė kariuomenės dalį ir iš- 
me gj k u generolus.

L

IT

— N. Carolinoj. Fort Bragg 
miknose, nukrito hclikoptei is 
ir užmušė 12 kariu.

f------------------- . j
— 24 metu nesivaldants čika- 

gieti>. išprievartavę* 5 moteris, 
gavo 6C motus kalėiimo. kad at-

skrido i An i;ą Nori pas kalbėli 
su Airijos orezidentu rantauti- 
niais klausimais Jų tarpe yri 
keli respublikmur.

— Angolos kovotojai už krim
to nepriklausomybę J?mba mie> 
te pcitl vė Rcucon ijam Kry
žiui du amevikiečius ir 2 britus.

rusus stebino gy- Į 
rų statyba. Ameri- 
\ežė visus naujau-! 
is„- masinas grio- 
’amams įvesti, van 
> i tvarkyt i. Bušai.

> atlikti kastuvais, 
Amerikiečiai sukri- 
ir jas gražiai pasta- 

įmento. Bušai dė-

n taikė.
iliploinatai pnėjo rš
(■orliačiovas tuo tar

vestu.

k ui
iktadi?)H aukso uncija 
S290.

- George Rush, grįždamas iš

i

4

oje h aplankė St. George- vy- 
ausvbe

P (tu Afrika pasiuntė du 
linisterius Į Mozambiką, kad ap 
irtu praeitus metai* pasirašytą 
utarti.

Ml

Šalčio ir sniego metu didieji busai .Londone netinka. 
Miestas planuoja platesnius autobusus.



r 
kės
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A

i kad įvairus bur- 
i y. Kakarus ir ei- 

i„ ■ iūiiuno pažymus,liet 
... ;.jų jie ners išnykę ir pa- 

kuliūringiausiose tautose, 
n t - iišingai., šiais techni- 
stobuklų laikais įvairūs bur- 
t ul:'.ia: ir magija prade- 
š n ujo atgimti įvairiausio- 
gana rafinuotomis formo- 
(Išvartomi kapinių kryčiai, 

mi lavonai, sužalojami 
:ri:v’u pastatai bei irengi-

u

Pavasaris Lietuvoje (Augustino nuotrauka)

NEG1RK KAS NE TAVO

— Kai pašipiršau savo myli
majai. ji nedrąsiai paklausė, ko
kie yra mane ištekliai šeimos liz 
deliui sukurti. Atsakiau, kad tu
riu labai turtingą dėdę.

— Na ir kas?

čra&m NEsi$WMi>ra

Autobuse sėdi žmogelis ir uėr- 
vingri rangosi, pagaliau sako sa
lia sėdinčiai labai korpulentiškai 
dainai: — Atsiprašau, gal ponu 
teiksitės liautis mane stumdžiu
si?!

— AŠ tik pono ncsttimdau, --
iš tikrųjų Medicare ir Me-! pasiaiškino ponia. Aš |cvė 

puoėu!.”

ATS. Abi ix»UtU£tjo’» Medica
re ir padeda apmokėti i
medicino# išlaidos (sąskaitas). 
Abi institucijos yra Social Secu
rity Aktu įsteigtos. Medicare 

I dažnai vatknam* “Title 18”, gi j 
I Medįc&id ’■— dažniausiai vadina

ma *Titlel9”. Abi minimos ins
titucijos gali veikti kartu. Ta
čiau
dicaid yra ne tas pats. Čia ban
dysim išaiškinti skirtumus tarp 

dviejų jnstitucjju.
(Bus daugiau)

kęlės reiškia gaisro pavoju 
jei galvą nuleidęs, mirs šeimi 
ninkas.

Nelaimė ištiks, jei praeisi pr< 
apačią pastatytų kopėčių; mer
gina suplauks kūdikio, jei rugia 
pintyje suriš paskutinį pėdą...

Tokių ir panašių prietarų yra 
šimtai ir tūkstančiai, todėl juos 
visus aprašyti nėra Įmanoma. .

Kai kuriuose tautose ar visuo
menės grupėse paslaptingos 
reikšmės turi tam tikri gyvuliai 
ar daiktai.

Pvz., anglai tiki, kad jų . im
perijos (kurios nebėra) neišliks 
nelaimės, kol Gibraltaro uolose 
karstysis beždžionės arba Lon
dono Bokšto kieme laikysis juo

dieji krankliai.
Kariuomenės pulkai dažnai 

laiko šunes ar ožius, o laivai— 
kates.

Spaustuvininkai nešioja įvai
rius talismanus, o moterys prie 
savo apyrankių pri kailinėj a įvai 
rių laimingų suvenyrų (charms).

Kaip žinoma, dar Kryžiaus ka 
rų laikais saracėnai pergalės 
ženklu piešdavo užlenktais ga
lais kryžių, kuriuo puošdavo 
arklio kamanas, šarvus ir kt. 
Vėliau tą ženklą perėmė ir krik, 
ščionys.'Hitleris iš jo suprojek- 

ų.tą5Q<mHeių .pergalė?- žėnS^srV 
■svaštikd' ir; ' turi bfi^ tikėjo *j'ds 
pergalingais burtais-....

Lietuvoje buvo paprotys pin-, 
ii derlingus vainikus ir laikyti 
juos iki kilų metų, kad derlius 

i visada bųtų geras.
I .Anglijoje ir Balkanuose

no teta.

jr. i).
Apie burtui ir prieštaras yra 

prirašyta daugybė knygų ir 
straipsnių Įvairiomis kalbomis. 
Vienur jie laikomi paprastu sa
vęs apgaudinėjimu, kitur su
siejama su dvasinėmis ar kitoJ 
kiomis nesuprantamomis jėgo-' 
mis.

Pvz., vokiečiai yra aprašę ir 
Lietuvoje daug kur girdėtus at
sitikimus. kad tam tikru metu 
kambaryje pradeda šokti šluo- 
tosš laksto nuo lentynų puody
nės, atsidarinėja durys, pasilei
džia nuo grandinių galvijai 
:ir t. t.

Prietarai, burtai ir magija yra 
šiek tiek skirtingi dalykai, ta
čiau nesigilindami į jų esmę.žvilg 
terėkini. kaip jie įvairiose taik
iose pasireiškia. į* £*

tį., Pvz., Lietuvoje ir kai kuriuo^: 
£se kituose kraštuose buvo ir gal 
^tebėra prietaras, kad ■ kelionėje 
■^sutikus juodą katę, reikia griž- 
§:i atgal ir pradėti kelionę iš nau 
Sjo. Kitaip galinti ištikti nelai- 
Snė. 1 Anglijoje ir Balkanuose tuo
S Arba, jei šuo staugia galvą, iš- pačiu tikslu daroma iš javų lė-

* * *
LAIMINGAS TĖVAS

Sveikinu tave, tėte! Tu 
pats laimingiausias tėvas iš visų.

— Kuo gi tu mane nudžiu
ginsi, sūneli?

— Visiems tėvams reikės leis
ti pinigus naujiems vadovėliams, 
o tau — ne. Mane paliko ant
riems metams.

s

GERI DANTYS NEKRINTA
— Jonuk, vaikeli, Įdek sykių 

mokiau, kad čiaudėdamas prie 
: burnelės laikyk nosinėlę!

davo daromi iš būto galvos for-j __ Nežinau, mamyt, man atrodo 
mos- Tokių_lankąinių dar daug; nereikalinga. Mano dantys geri 
galima matyti prie durų ir šian-Į ir čiaudant neišbirs.
dieri-' • , L ' * * *

. / ' . 3 ^7 l-r

Daug burtų ir prietarų yra su1 —Tai yėl renki išmaldą? Gir- 
riję su kūdikių gimimu, ypač jų .dėjau, kad gavai palikimą, tai 
lyties nustatymu. Beveik visos *jau nebereikėtų elgetauti.

— Sakykite, ką veiks jūsų sū
nus, kai pagaliau baigs mokslus?

— Manau, išeis pensijon!
*

VAIRUOTOJA
' y L i1 ‘ t ’

Jauna moteris lekia plentu, 
kiek tik motoras pajėgia. Jos 
draugė, sėdinti greta, prašo:

r}

— Aš bijau, sumažink, greitį, 
•viskas taip ir mitga akyse. A

atbaidytų negerąsias dvasias. A u 
stralijos oborgenai tiki, kad pik 
tos- dvasios naktį negali išeiti įš 
tų namų, kuriuose yra lubos.., 
Dėl to jie geriau miega , lauke 
tarp dviejų sukurtų laužų.

Apsisaugojimas nuo? 'negerų 
dvasių visuose kraštuose buvo 
“rimta problema’’, siekianti net 
teismus ii mirties bausmes. Ypa
čiai daug žmonių -yj<hwažiaisį 
yra nukentėję už raganavimą.

■ Lietuvoje

lės, o Kinijoje derliaus suėmi
mo metu dėvimi atitinkamai de 
koruoti drabužiai, vaizduoją 
derlingus javų laukus ir vande
ningas upes.

Lietuviai tikėdami, kad nak
timis skraido, aitvarai arba kau
kai, kurie savo draugams, tiki- 
ninkama, pro stogus ar kaminus 
prine įįy gėrybių. Tikėji
mas f piktųjų dvasių
kišimąsi į žmonių reikalus, į- 

jlaųmeš ir raganas žinomas bei’ i'xe yena ra“:a^ia.^

galvoja, kad piktieji demonai vfi 
sada skrenda tik tiesiomis lini-j 
jomis, todėl jų didieji vieši pa-1 
statai turėjo vingiuotus kamp-Į 
us, kad dvasios į juos atsitrenk-į 
tų. Žydai savo sinagogose darė į *

1 vidų siaurėjančius langus, kad

senovės Jautos labiau vertino 
berniukus, negu mergaites, 
toda prieš naujagimiui atvyk-

■aš turiu nęiko nebeveikti? *

-mmavo rengia. - - Tai kidųš&is mokina višta 
Tftii bergaįčių drabužiais, kad ap| perėti.
gautu demonus ir jie paliktų j

ržLu...L.. i
Nuo velnių apsisaugoti Lietu- “- 

* • ■ ’ Daugelyje kraštu (net Lie
tuvoje ir Anglijoje) dėl tos ar 

.kitos priežasties berniukus reng 
dąvo mergaičių drabužiais net; 
i V i K R mpt i? ‘Am vi i i-c

nebijosi.
— O ką?
— Užsimerkę

ii 
£

i

V-

GfCftt M-

I

I

Dream 
achine.

W tŽM that

dmirj axrw inn for v^hl

«tx run. That own your argam* 
*a otana true frater :Kan «v«r Wirt.

Take stock in America
F - SlIttUT* J D k*

voje būdavo vartojamą šenmik 
šninė- lazda, vėliau įvairūs nįė-' 
dalikėliai ir škaplieriai, ę

Meksikoje, Barnioje ir Afri
kos kraštuose nuo jų ginasi veid 
rodžiais. Kinijos iroepra toriai/ 
norėdami apsisaugoti nuo. pik
tųjų dvasių, miegodavo ant liū. 
to formos porcelano pagalvių, o . damas ašmenimis-į viršų kirvis.] 
paprasti kaimiečiai p^įtenkin-; 
davo iš molio nulipdytomis ka
tėmis. Liūto galva buvo.-sliprys 
bes ir apsaugos simbyHs dauge
lio karalių karūnose. Anglijoje 
net privačiuoąe namuose lauko, 
dinų pasibeldimo la-nkainiai bū-;

Gal įdomiausias prietaras ly
čiai nustatyti buvo žinomas 

‘ Vengrijoje, čia prieš kūdikiui p 
gimstant, kamine būdavo pade-į

Jei gandrui metant pro kaminą j 
kūdiki jis nepataikydavo ant! 
kirvio, tai būdavo berniukas, o| 
jei užkrisdavo ant kirvio —mer.į 
gaitė. Atvarąs i

1

NETEKUS BALFININKĖS ONUTĖS ŽILINSKIENĖS
• - ., < • » 1

Kovo 1 d. su šiuo pasauliu at
siskyrė nuoširdi ir uoli Balto- 
darbuotoja Onutė žilirrikienė,, 
35 metus išgyvenusi šiame kraš- 

j te. Velionė buvę pasarvot8 Pet' 
I kaus Marquette koplyčioje, iš 
i kurios kovo 4 -d. iškilmingai bu

vo nulydėta į švč. Marijos Gi
mimo par. bažnyčią gedulingom 
pamaldom už velionės sielą. Po 
pamaldų buvo palydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines.

Nežiūrint labai lietingo ir au
dringo oro, laidotuvėse dalyva^ 
vo Balto centro vairi, ir skyrių 
valdybų narių bei gausi visų ar
timųjų palydau

Koplyčioje, bažnyčioje ir ka
pinėse, religines apeiga®, su gi
liai jautriais ir prasmingais pa
mokslais, atliko švė. Marijos Gi 
mimo par gerb. kan. Vadev(>$ 
Zakarauskas, tuo dar labiaa at« 
jaudindamas visus. Laidotuvėse 
dalyvavo ir Lietuvos VytewicIlM 
uni v. stud. korp. “Sūduvos” at
stovai Algis Algirdas Aglinskas’. 
Algi-, Begis, Sabina ir Viktoras 
Rutkauskai, Magdalena-n'Pn1 

■nas šulei ir k L - - ■ z-
Velionės vyifts leis.’ Vytautas 

Žilinskas yra nusipelnęs balto, 
vaikėjes. laipgiir Sūduvos kot-* 
norantes. Dalyvavo ir kitų įvai* 
rių organizacijų-atstovai bei fri- 

; minės. . g
• .Gedulingi piėtūa įvyko, šarkoj 
svetainėj,. vos brsuUfe'Čp Į 
vianv

' Midi 
ir sinti t 
lemta s 
dainuoti

toje patalpoje • 
se^e Onute/ Tau, kdjp

bei Šešupės krantų,...

GRAŽIAI PAMINĖJO GIMTA
DIENIUS A. IR E. KLEIZAI

Neseniai Antanas ir Elzbieta 
gražiai paminėjo savo gimta- 
dieniuis— Antanas 80 m., o Elz 
bietai 70 m. Kleizai, gyv. Mar- 
quete Parke. Susirinko savųjų 
giminių ir pažįstamų gražus bū
rys. Jiedu daug dirbo Alvudui . 
ir Balfui,rinkdami aukas ir dra- g 
bužius. čia reikia paminėti ir $ 
mirusius a. a. Lukoševičių ir Ma 
riją Bosienę. Gegužės mėn. 1 d. 
dalyviai šio pobūvio pasižadėjo P 
papuošti mirusiųjų aivudiedų'^ 
kapus gėlėmis ir giesmėmis. ;*

e M 
"lg 

t S 
Dalyvis jį?

JŪS KLAUSIATE, 11
, - J*'

S

Koks skirtumas tarp'Medicare 
ir Medicaid?

KL. Kur galima gauti išsamių 
žinių apie Medicarę ir apie Me- 
diciMdą? Jonas B.

■ -XTS.' Smulkesnių žinių apie 
Medicare galite gauti iš jūsų ar- 
liminriios Social Security oifiso.

HtėjjauiV ta GeiiMvio; (VVelfa- 
ce)'^įaigos. kuri '.yra *jums arti-

*
tremtinių jiebuvoj ,J>L Malonėkite papuški 

i Tėvynėn, prie ap^ ’ 
ž vėlinėtų Nemuno < ’ n ki

inti Mc 
n- Medicsttto uždavė

ŽYDINTI VYŠNIA

Balta vyšnia patvory, 
Kaip tu pražydai čia daili, 
.Skurdžiai tarp sienų. įprasta, 
Tokia liekna, tokia balta?

Čia tarp garažų, tarp lentų 
Viena, viena meni man tu 
Tėvynės saulėtus laukus, 
Kaip auksas skambančius laikus.

Paskendo akys žieduose, 
Nuklydo siela mintyse — 
Gimti namai vėl prieš akis. 
Ir dreba ilgesy širdis,

Prie lūpų žiedas kaip glaudžiu, 
Vėl kvapą tėviškės jaučiu, 
Balta vyšnele, ar žinai, 
Ko drėgsta akys man nūnai?

Kai suodinas čia sugrįžtu, 
Tarp tų garažų ir lentų, 
Tik tu sava man, tu viena
Tokia balta, tokia liekna.

Myk. Venclauskas

LIETUVIŲ DĖMESIUI!

Ateinantį menesį Indianoje

GEROJO GANYTOJO NAMAI
GAUNA VALDŽIOS LEIDIMĄ

PRIIMTI ŽMONES VISAPUSEI PRIEŽIŪRAI.

Norintieji apsigyventi prašomi nedelsiant 

regislruolks nes vietų skaičius ribotas.

Lithuanian Good Shepherd Home, Inc,

P. 0. Box 438, Cedar Lake, IN 46303

•21

$

įJ
i

Chicago^ telefonas: 436^6376
* Tr ' ‘i - C .

Skambinti iki 9 vai. ryto arba po 9 vaL vak

»

I 1 5

sat.-Monday. March If 18. 198."
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VASARIO 16 TOS D. GIMNAZIJOS PROBLEMA

r

Tai nėra gandai, kaip Nainys 
rašo, bed tikrovė. Čikagos piįe- 
r.Jc tyje Riversc.ide, netoli Ci- 
<' ro, gyvena p. Ješmantų suma. 
J e yra žmonės aukšto išsilavi
nimo ir turi gerus darbus, d sa 
\ o duk"a Renata nuo mažens! 
aig'no lietuviškoje dvasioje. To
ri J šalia timeri'koniškos mokyk
lų-, jau nuo jaunų dienų vėžio-į 

v.j ją iš tolimo priemiesčio į!
J tmimo (’entrą. kur aukščiau-, 

is pažymiais baigė Di l iaus ir
' i. ėno Lituanistinę Ačokyklą- 

. k-lo metu ji dalyvavo tanti-_ 
; :i šokių šventoje, nes šioje 
;. ckykloje priklausė liet, tauū- 
i.’ų šokių grupei.

Po to Įstojo į Čikagos Aukštes
niąją Lituanistinę Mokyklą, ku
ri je išbuvus vienus metus, ta
ria išvykę mokytis Į Vasario 16 
t imnaziją, Vokietijoje. Būda- 

a gimnazijoje ll-b klasėje įs- 
!ujo Į ateitininkų būrelį, šoko 
tautinius šokius ir pasirodydavo 
su deklamacija, ne tik gimnazi- 
: ,s rėmuose, bet ir mokinių iš
vyko-e su mokytojais kitur. Vie 
i:ą toki moksleivių pasirodymą 
gražiai aprašė p. A. ■, Palavina
mas,- žinomas lietuvių veikėjas 
Vokietijoje, kuris paminėjo ir 
Renatą. (Žiūrėti “Pasaulio Lie
tuvis”, 1982 m. 12 Nr.).

Ten būdama.'susidraugavo su 
vokiečių kilmės 9. klasės, tik 3 
mėnesiais vyresniu už save Mar
su Martinoff, kuris Vasario 16 
Gimnaziją jau lankė 5 metus, 
bet lietuviškai ne tik kad nekal
bėjo, bet-jos net negalėjo pakęs
ti. Nuo tada jos pamokų pažy
miai nusmuko, o atėjus mokslo 
metų galui, pasijuto nėščia. Pa
sibaigus mokslo metams, pati 
motina nuvyko į šią g-muaziją, 
atsiėmė dukterį ir parsivežė ją 
namo. Kiek nemalonumų, ir val
gų pergyveno tėvai ir .pati'Re
nata, tik jie patys žino.’ Nėštu
mui paaiškėjus, “geri žmonės” 
ragino Renatą pasidaryti abor
tą, tačiau ji užsispyrė išnešioti 
kūdiki. Namuose pagimdė mer
gaitę, kurią Cicero liet, parapi
jos bažnyčioje., kun. Markus pa
krikštijo Kristinos vardu. Pati 
Renata per tą; laiką nesėdėjo 
rankas sudėjusi. ;Ųž,praleįstą lai 
ką kiek pasimokiusi, eksternu 
išlaikė egzaminus pilnam gim
nazijos baigimo diplomui gauti.

Po to įstojo i Triton College,

kiną lauke Vakarais, nes dieno
mis tenKa būti prie mergaitės.1 
Ateityje žada studijuoti medici-į 
ną, nes sva'oja taoti daktare.

ui
giau surinkti informacijų apie 
Vas. 16 Gimnazijos padėti, pa
kalbinau keletą tėvų ir bttv. mo
kinių bei j>ašaliečių, kurie arba 
prie jos gyveno, arba ten lanke-! 
si. Taip pat, nors ant greitųjų,! 
bet peržvelgiau, kas buvo apLu 

“J ją rašoma ir mūsų spaudoje. Dėl 
viėioū stokos esu priverstas ap
rašymą kondensuoti.

Mokytojai čia sus'įinko iš Įvai 
riaušių kraštų ir yra įvairios; 
rilmės- Vieni gimę, augę ii įvai 
ritus rrokfluą išėję toje pačioje! 
vak. Vokietijoje ir yra vokiečių! 
piliečiai, o jų gana daug, gimę Į 
Lietuvoje, užauginti ir išsimoks-j 
linę jau sovietinėje sistemoje,- 
net su .aukštais mokslo laips
niais, kurie i vak. Vokietija at-j 
vyko prilyginus neseniai ir gavo į 
darbą šioje gimnazijoje. Jie ne-1 
ra pelitiniai pabėgėliai, išleisti• 
legaliai. Dalis kaip vokiečiai. Jie j patiekia 
ten paliko savo gimines, moks
lo draugus, todėl nėra ko per 
daug stebėtis, jei iš jų kas ap-

kurios degalus padarytų vi-) 
gyventoiu nuo<avvbc- >' 

i

religinis muzulmonas. žinąs vi-‘zas £emaitis- ° sekretoriavo K 
>ą Koraną atmintinai.

>. is kuriu

M. SĘ vysiuos pavasarį

IŠ KUR JIE ATEINA?
JUOS VALDO?

tuvos jiolitiniai išeiviai, senes
nio amžiaus jų nedaug. Ketvir
ti. jaunesnieji, išeiviu vaikai, gi
mę ir mokslus ėję JAV-bėse, Kai 6.6% ir

D. Britanija savo degalų 
tarpu netari. Iki prade*

i šiaurės jūros (apie 1986
] degalai importuojami l:

šaulio degalų patiekia ai 
kramtai. JAV ir Kanada kartu!

' i a.pie 22%. Bet jos ir su į 
naudoja apie trečdalį pasaulio 
degalų. Sovietų Sąjungos dega 
lu produkcija yra 15%. Kadan-i 
gi ji turi aprūpinti ii- kai ku
riuos save satelitus, tai dalį de
galų prisiperka iš arabų. Iranas 

apie 10%. Venecuela 
IVioeria 3-5 '/■.

..nadoje ar kt. Penkti, ir tai gana 
didelė grape, vietiniai, su ata
tinkamu išsilavinimu, vokiečiu 
profesionalai mokytojai.

Vokiečiu valdžia nustato gimį ’• 7-. . - . => ‘ Žemiau ir nurodomi tieuazijai mokytoju skaičių pagal; - • .. , „„ , u. . . J. J.- : U , Į mai, is kur britai gauna

nu karą minėtomis arabų val
stybėmis, kuries paskutiniuoju 
laiku perėmė iniciatyvą i sava 

( rankas. Žinoma, visos degalų 
, bendrovės gauna gražaus pelito' 
’ už savo investuotus j degalų. 
t Šaltinius kapitalą. j
| Gerą uždarbi gauna ir šeikai, i
kuriu žemėse degalai randami. 

, Todėl nenuostabu, kad jie labai 
atsidėję seka, kad jti krašto 

' valdžia nepereitų į jokias ran
kas.
su

Ccntro Valdybom nario Bernaru 
v čiaus pranešimas Kadang jt3 
yra mūsų kuojios narys ir j'JlĮ 
kelintą suvažiavimą sėdi *rie 
durų ir kontroliuoja įeinan< 
savo kuopos valdybos nariu: pu- 
ž *a ir gali neįleisti, het V} 
to rinktinės yra išrinkti 
ginu, negi* 3 valdybos naria 
legatais i suvažiavimą net 
jų neįleis? O kaip su Kan 
ir kitų tolimesnių vietovių 

rių Bernatavičius tikrai ner
ta. Jei jau yra tok. Centro 
dybos nuturimas, šauliu p 
ii iriai tuiėjo būti is anksto p^m- 

1 Grimuoti.

Kovo 10 d. įvyko visuotins 
metinis Cicero Jūrų šaulių Kuc-'į Bernatavičius 
pes “Klaipėda" nariu susirinki 
mas, kuriame pirmininkavo Juo

ai į-; 
dalį.
do

ku

Aldona Brusokienė pakl; usė, 
>■ bus įsileisti spaudos žmc iri? 

it<akė kad sjva- 
uždaras ir Joks

i'bcs isilestas.a

Jis’ turi zys Tautkus. j
penkis riinus iš kuriu vienas* Regina Latožienė ir Janina Į 

. baigė Anglijoj Sandhursto karo’ Skamienė pakeltos Į kuopos gar i 
.e?.’. I akademija, o kitas — Cambrid-ge! s šaule-.

y i * -«/A I . 1

KAS degalų į D Brkaniją ateina iš ' 
arabų kraštu. Daugiausia < 
lų (daugiau, kaip* 20 ^) iki šiol 

. ' i buvo Perkama iš Kuwaiti, kuri Otri ! ! C ™ •j Į valdo šeichas, lai yra labai ma
žyte valstybėlė (2.000 kv. my
lių) Persu įlankoje, čia gyvena 
ik apie 150,000 gyventojų. Iš 
^riejų šimtų gyventojų, vienas 
yra milijonierius.

Kuweiti yra tobuliausia val
stybė socialinio aprūpinimo at
žvilgiu. Patiems gyventojams 
niekuo čia nereikia lūpintis. Na 
mai, mokyklos, ligoninės, tele
fonai ir visa kita patieksima 
nemokamai.

Gyventojai yra muzulmonai. 
Kiekvienas gali turėti keturias( 
žmonas, bet negali vartoti alke-1 
holio.

Kadangi kraštas visko per
tekęs, tai ir šie relšghiją^Įstaty
mai lengvai apeinami, j

Pats šeikas betgi .- tferi| tiktai 
vieną žmoną. Kadangi jjo val
dose yra apie 20% viso'pasau
lio degalų, tai krašto valdymas 
šeichui nesudaąų jokių 'ekono
miniu problemų.’

Apie tiek pat degalų D. Bri
tanija importuoja ir iš Saudi 
Arabijos — didžiausios arabų

tuo 
gauti iš 

m.), 
svetur.

šalti-
savouazijąi mokytojų skaičių pagal Į 

mokiniu kieki gimnazijoje ir abi , „JT1 V- " , \. 1 degalus, o tmp pat, Kas tuos saigos mokomos pagal vokiečių ta-1 
rifus, kurie yra gana aukšti, di-i 
dėlės išlaidos.

Gimnazijai kyla rūpestis, kaip* 
su apribotu mokytoju skaičių-] 
mi reikia mokyti 3 ar 4 grupes 
mokinių, kadangi jie yra susi
rinkę iš visų pasaulio kraštų. To 
dėl gimnazijos vadovybė įvairiai 
laviruoja, kad padidintų moky
tojų skaičių, nors mūsų visuo
menė ir ten ir čia stebisi, kad 
dėl tiek mažai mokiniu, tiek 
daug mokytojų.

Reikėtų išskirtinai paminėti; 
buv. gimnazijos direktorių p. 
Joną Kavaliūną ir esamą direk 
torių p. Andrių Šmitą (oficia 
liai pasirašo A.ndreas Schmidt) 
J. Kavaliūnas buvo labai darbš
tus, metodingas ir sumanus di

tinius valdoje iš jų pelnosi
Du trečdaliai visų reikalingų

rektorius jis radikaliai iš ne
tvarkos pertvarkė daug blogu
mų ir Įvedė bent daliną tvarką 
bei pakėlė gimnazijos prestyžą. 
Daug kas gailėjosi, kad jis jau 
po 2 metų išvyko. Taip pat daug 
kas sako, kad geresnio direkto
riaus kaip Andrius Šmitas būtų 
sunku ir surasti.

(Bus daugiau)
Stasys LaurinaiV-s

Baigiant susirinkimą ki;~pcs 
garbės šauliui pulk. Jonui Šve
dui. švenčiančiam 91 gimt:'l ė
ni. buvo sugiedota “Ilgiausių 

j Metu”. Sukalbėjus kuopos kape-
universitetą. | Pirmininkas Juozas Mikulis .rĮ hunui kun. Rutkauskui maldą.
Būdamas beveik fanatiškas mu-’dauguma valdybos narių sutiko] pirmininkas J. Mikulis visus pa- 

sulmonas, Feisalas nemėgsta būti ir buvo 
ateizmą skelbiančių komunistų Čiam terminui, tik nebekandida 
ir seniau jautė dideles simpati- tavo moterų vadovė Regina La
jas amerikiečiams.Tačiau šiems 
pradėjus remti žydus, Feisalas 
bent laikinai nuo jų nusigręžė.

Norėdamas palaikyti gerus 
santykius su kapitalistiniais 
Vakarais, jis labai nenoriai įsi-’ 
vedė degalų. suvai'žymus.Tač’au 
kartą ši žygį padaręs,nenusileis, 
kol žydų — arabų santykiai bus 
sutvarkyti. Feisalas yra skaito
mas didžiausias autoritetas ara
bų pasaulyje. Sakoma, kad žy
dai jo labiau bijo, negu visų ara 
bų armijų.

Libija yra trečias Giežiausias 
arabu naftos tiekėjas- Anglai 
perka iš jos apie 15% savo Įve
žamų degalų. Libija yra kraštas 
8 karius didesnis už

perrinkti sekau-' kvietė prie vaišių.
S. Paulauskas

tožienė ir jos .padėjėja Sofija 
Žibuticnė. Jų vietoję išrinktos 
Irena Pranskevičienė ir Rita 
Karaite

Išrinkus atstovus į sąjungos su
važiavimą, Centro Valdybos na
rys Stasys Bernatavičius pareiš
kė. kad iš valdybos tik pirminin
kas ir du nariai bus Į suvažia
vimą Įsileisti, kiti nors ir yra’ 
ršrinkti ir turės įgaliosimus, bet 
Į šaulių namų salę nebus Įle:sti. 
Teko atstovus i suvažiavimą per 
rinkti.

Labai keistai nuskambėjo toks pusę palikimo....

Angliją, 
bet gyventojų turi tik nepilnus 
tris milijonus. Ir tie patys ge-d 
rokai suvargę ir atsilikę. Vidu-į 
tinis libijiečio amžius — 37 me
tai.

Daugiau kaip 10% degalų an- j
valstybės, turinčios rnBžruškus1-glai įsiveža iš Irano ir apie tiek
•V • f - f•' ^4- -C X v r\ T* X 1 z-\l r F 1 ZS 1 *•žemės plotus, o gyventojų maž

Ją valdo karalius FeisaTlsĮ 68

PIKTI LIEŽUVIAI

— Nėra ko gintis, kad im tu 
pavogei maišą su miltais, štai 
švarkas visas miltinas I

— Kaip galima žmogų nekal-
K 7 Ci ' *

vautai apkalbėti. Tuomet aš fe
ne tuo švarku apsivilkęs!

— Girdėjau, kad tavo 
taip sunkiai susirgo, jog g~l 
ko laukti....

•fa
/is

’ J
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yra seniausia didžiausia ir, turtingiausia lietuviu fraterralinė organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 meto
SLA - atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kure tuos 

darbus dirba.
SLA - išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

a par a ūdų savo nariams.
SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno 

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja epdrauda — 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 metam...

SLA — kuopų yra visose lietuviu kolonijose.
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai pacelbės j SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

Teh (212) 563-2210

pat iš Nigerijos. Dar šiek tiek I 
•jų perkasi iš Alžiro, Irako ir | 
mažų Persijos su.ltanatų —Qua- | 
taro, Abu Dhabi, Omano. Du- | 
bai.

Pažymėtina, kad visų tų sul- 
tanatų valdovai turi artimus ry 
sius su D. Britanija. Kai kurie 
čia yra baigę mokslus, o kiti 
net turi Įsigiję Anglijos nuosa
vybes.

Visa naftos prekyba iki šiol 
yra tarptautinių 
vių, kaip Shell, 
Iranian ir kitu 
bendrovės veda

JAY DRUGS VAISTINĖ

naftos bendro- 
BP, Anglo — 
rankose. Tos 
nuolatini kal

R) metiĮ studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. 1982

1 LITERATŪRA, lietuvių BtantCroa, meno fe mck>; 
1354 m. metražti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenztą, Vfetot 
tiršvė*, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 

Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matutevlčizua fe Y 
Heilam straipsniai bei ftudijos, Iliustruotos nuotraukomis į 
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kalubot, A. RūHtelėi fe 
rilrybos poveikihia. >65 puik knyga kainuoja tik S3.

ę DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rūkytojos fe tev 
Gnių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafe i 
icentes bei jų istoriją fe eigą, {domi skaityti fe nedainuojat 
tiems, gėrintis‘ autorės puikiu stiliumi fe surinktais duomenim j> 
jei uikuliaials. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

9 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&fx 
Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne ssu*t 

gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities lit. 
jtūrinė atudija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių fcnyj 

; ir duodam* tik ui S3.

> LIKTU VlšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaiaw 
ėomlai parašyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės t 
Labguvos apskričių duomenimis. Apraiyma! jdomtfe kiekvienai 
lietuviui. Leidinys fliuatruotas nuotraukom!*, pabaigoje duodam/ 
rjtovardžių pav*dlnimat»fe Jų kertiniai | rokieftų kalbą. Labs 
saudlngo^e £55 pu*L knygoje yra Rytprflsfų Umėlapla. Kaina W

? K4 LAUM»3 LIMA raiytojo< Petronėj Orintaltėf it* 
uifeknil fe minty* įple nmenfe fe vietas nepilt Lietuvoje fe pb 
inaislal* bolievikų okupacljot metai*. Knygi turi 354 puBlzptv 
bet kainuoji tik fl..

> JULIUS JANONIS, poetas fe revoliucionieriui, nesupiv. 
tas fe klaidingai interpretuojamaa gyvenime ir politikoje! tik k 
/wg?o Jalinako knygoje <pie Juliaus Janonio gyvenimą fe poe 
dją. Dabar būtų jj galimi pavadinti kovotoju už imogauf trii* 
Snyfa yt. didelio formato, 366 puilapi*, kainuoja M.

< SATTMNtS NOTKLIS, M. J^Aenko klryba, J. VatefF. 
rsrfcja*. F54* tajgoįa jra H lamo^a.rt nov«H<. Kata* H

rwyv«* fxxvamos N*1TW 8«. Bailiai Kl« CHek^ 
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2759 W. 71st St., Chicago, HL
StTESTINGAI 1SPILDOMI RECEPTAI e FANNIE MAY SAL- 

DUKYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
J vai ryte iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nno 9 vai. ryto Iki 8:30 t
D. ST.'HLMAN, B.S., Registruotai viistininkn

For constipation relief tomorro 
, reach for EX-LAX tonight

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight 
You’ll like the relief in the morning 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder.”

1. Dt. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
H tomu.......... ........................................      110.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.;_  56.00
II dalis, 229 psl. _________ J6.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. __________ S5.00

4. Janinos Narunės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. __________________  H 00

6. J. Venclavor, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl.  |2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halried St., Chicago, m. 60606 siųj»- 
kifce čekį fe pridėk H vien^ dolerj peraiuntimo OakJom*.

i

ATEINA LIETUVA,
įJsraAę 700 pusfspių knygą, kurion radėjo viską, ka* Bet kada ir 
Set kur, Bet kuna kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
fe lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuv!ų kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tiksliu* vertimu* 

h patarė mums toliau studijuoti.

Trife* JIS. KleH vfrieū*!, paitar VI. “
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KO GALIMA LAUKTI Iš GORBAČIOVO?

kati, bet jis pirmą dieną pareiškė, kad sovįątų karo jėgos 
nesieks pranašumo prieš JAV karo jėgas. Nei Brežne
vas, nei Andropovas, nei Černeka nebūtų drįsę šiuos 
žodžius ištarti, bet Gorbačiovas tai viešai pareiškė. Jam 
buvo žinomas Amerikos pajėgumas TrMoviętų. Sąjungos 
galia. Galimas daiktas, kad jis šiuos žodžius ištarė Ame
rikai užliuliuoti, kad galėtų atsigriebtj ir JAV vėl šok
dinti, bet tai nėra lengvas dalykas. Amerika neturi šni
pų Sovietų Sąjungoje, bet Amerika labai gerai žino, kas 
ten darosi ir kokios yra sovietų Rusijos gyventojų nuo
laikos. Amerika žino, kad didesniuose Rusijos miestuo
se trūksta duonos, riebalų, pieno produktų, kad sovietų 
karo vadovybė bilijonus sukišo į atomo bombas ir rake
tas, ir kad dabar reikia tartis dėl atomo ginklų kontro
les ir visiško jų sunaikinimo. Amexika nelaukė, kol rusai 
pradės naudoti atomo bombas. Amerikiečiai iškelia sa
telitus į tokį aukštį, kad jie užgirs ir užregistruos visus 
visus sovietų maršalų įsakymus ir- laserio spinduliais 
nuo jų ginsis.

Amerika išvalė Grenadą ne tik nuo Kubos atvežtų 
specialistų, bet juos visus suvarė Į trąąsporto laivus ir 
grąžino į Kubą. Grenadoje buvusiems rusams liepė va
žiuoti namo. Kremlius žino, kad JAV gali išvyti rusus' iš 
Niearaguos, Hondūro, Guatemalos ir kitų vietų ir patys 
namo išplaukti. Apmokyti Grenados gyventojai patys 
apsigins nuo kuibečių, vokiečių, ispanų ir kitų. Jei Gor
bačiovas turi kitą tikslą, jis netrukus.paaiškės, bet tuo 
tarpu aišku, kad jie nenori karo su JAV, kaip tai skelbė 
pats Černenka ir sovietų maršalai.

Verta atkreipti dėmesį į Lenino mauzolėjaus sie
noje sustatytų vyrų eilę. Anksčiau dešinėje pusėje sto
vėjo patys įtakingiausi sovietų maršalai, tuo tarpu pra
eitą trečiadienį neblizgėjo nė vieno maršalo krūtinė ir 
šaltyje nešals jų ausys. J.'*’// . ' . i..- •

Ko galima laukti iš Gorbačiovo? Viceprezidentas 
Bush ir sekretoriaus .Shultz pasikalbėjimo metu tie klau
simai galėjo iškilti, bet jie dar neiškilo viešumon. Ame
rikos įstatymas sako, kol prekyba surišta su leidimų ru
sų pavergtiems žmonėms išvažiuoti į užsienį.- Amerikos 
žydai pirmiausia reikalavo, kad būtų'leista Rusijos-^žy
dams išvažiuoti. Reikia manyti, kad JAV reikalaus leidi
mo išvažiuoti ne vien žydams, bet.lietuviams, latviams, 
estams, lenkams, vokiečiams, gruzinams ir kitiems.

Reikia turėti galvoje, kad be Amerikos delegaci
jos, Michailas Gorbačiovas priėmė ir Kanados delegatą 
Brian Mulrony. Su juo praleido net 45 minutes. Kanados 
premjeras nepasakė, kas Gorbačiovui ir šalia sėdinčiam 
Grcmykai labiausia rūpėjo, bet naujas Kanados prem
jeras pareiškė, kad Gorbačiovas yra gerai informuotas 
apie Kanadą ir žino, kas rusams labiausiai rūpi.

Tarp visos eilės valstybių atstovų. Gorbačiovas priė
mė rusų primestą Babraką Karmalą. Su juo ilgai nesi- 
tarė. nekalbėjo, jam galės įsakinėti.

Bet pats svarbiausias Gorbačiovo rūpestis, kaip pa
didinti maisto gamybą ir kaip sumažinti visus “nutrupė- 
jimus”. Gorbačiovas dirbdamas su Andropovu, buvo Įga
liotas prižiūrėti žemės ūkio produktų gamybą, bet dar 
svarbiau, kaip sustabdyti maisto produktų vogimą. Nie
kad Rusijoje javų, bulvių, pieno gaminių gyventojai taip 
nevogė, kaip jie vagia šiandien.Jeigu jis pajėgs suvaldyti

r > ■. i-
>-■_____

A. Tamošaitis

RUSŲ PAVERGTOJE LIETUVOJE

K. Černenko. karstas jau įkištas į prakirstą storą 
Kremliaus sieną. Jis vienuoliktas ir paskutinis. Naujiems 
partijos vadams reikės prakirsti antrąją -eilę, kiek 
aukščiau.

Stora sieną aplink Krfemlių buvo pastatyta, kad pa- 
kilešds^aškvos upės vanduo nepramuštų sienos ir neįsi- 
veržtų i pati Kremlių. Siena statyta iŠ storų ir degintų 
plytų. Vietoj cemento vartotos stiprus ir gerokai apdžio
vintas šlynas. Maskvos upės vandenys jau lengviau kon- 
tricliuojami. Jie- neprasimuš ne tik pro sienos plyšius, bet 
jie nepajudins ir Lenino mauzoliejaus, gronito gabalą, 
atvežta iš Suomijos šiaurės ar net Kanados.

Gorbačiovas dar nėra Sovietų Sąjungos preziden
tas, bet Gromyka pasiūlė jį partijos generaliniu sekreto
rium. o tuo pačiu metu jis tampa partijos Centro Komi
teto Politinio Biuro pirmininku. Priesaika prezidento 
pareigoms padaro Gorbačiovą vyriausiu sovietų karo jė
gų viršininku, prieš kurį sovietų maršalai privalo pasi
tempti. Gorbačiovas oficialiai dar-nėra Sovietų Sąjun
gos valdovas, bet nėra jokių varžtų, kurie galėtų jį su
stabdyti. Visi aukštieji pareigūnai tai žino. Svarbiausia, 
kad tai labai gerai žino ir pats Gorbačiovas. Jis jau jau
čiasi kaip tikras valdovas.

Oficialiai dar nepaskelbta, bet Washingtone jau pa
siekė ir pro uždarymus prasiskverbė žinia,kad Gorbačio
vas buvo labai patenkintas, kai iš George Bush patyrė, 
kad prezidentas Reaganas nori su juo susitikti ir aptar
ti abiejų valstybių santykius. Kada viceprezidentas Bush | 
pranešė šį prez.pageidavimą,Gromyka tylėjo kaip akmuo, • vagis kolchozuose, sovchozuose, sandėliuose ir krautu- 
neparodė jokio pasitenkinimo, bet Gorbačiovas savo pa
sitenkinimo neslėpė. Jis buvo patenkintas, kad JAV pre
zidentas pareiškė tokį norą ir pirmas jam tai pa-

vėse, tai jis bus pirmasis komunistų partijos vadas, ku
ris pajėgė tai padaryti. Bandė Andropovas ir Stalinas, 
Ježovas, bet nepajėgė. Stalinas šaudė vagis tūkstančiais. 
Ježovas klausė Stalino, o Andropovas • pradėjo šaudyti

Gorbačiovas dar nebuvo sovietų karo jėgų viršinin- komunistų partijos vadus.

J. KLAUSEIKIS

LIKIMO KELIAIS SU S. RAŠTIKIU
(Tęsinys)

Tas savojo skausmo reklamavimas yra at
nešęs ir puikios užuojautos. Palankus Raštikio 
recenzentas prof. Kolupaila štai kaip užjaučia: 
esą. Raštikiu “nelaimė paskatino daugelį tūk
stančių lietuvių bėgti į Vakarus, nes bolševikų 
pasielgimas su Raštinio šeima buvo vienas iš žvė
riškiausių jų žygių išniekintoje Lietuvoje.’

Gal Raštikis ir patikėjo Kolupaila, kad dėl 
jo šeimos tragedijos tūkstančiai bėgo, kad be 
kcmenta'TĮ ir ketvirtame tome tą seną raštą per
spausdino? Gal jau ir mes tur'me užmiršti Pra
vieniškėse, Rainių miškelyje ir kitur Lietuvoje 
bei prie Červenės nužudytuosius bei jų kančias 
prieš nužudymą, o taip pat ir jų likusių šeimų 
skausmus?

Į skausmingus Raštikio išgyvenimus gali
ma Įskaityti ir jo nuolatinį kartojimą, kad dir
bęs ne dėl pinigo ir kad dvaro neįsigijęs. Pvz.: 
651 psl. rašo. — “Per visą savo amžių sąžinin
gai dirbau ne dėl pinigo, ne del algos, ne del kar
jeros. ne dėl garbės, ne sau, bet savo Tėvynei ir 
tautai. Nenorėjau ir nenoriu jokio atlyginimo 
už ta'. Bet ar mano tautiečiai Įvertino mano dar
bus h |>asiryžimus? Kur tąų’\.^

702 puslapy} ■ “Būdamas karys, visą laiką

Lietuvoje dirbau savo Tėvynei Lietuvai ir Lie
tuvos kariuomenei. Neisigijau Lietuvoj nei dva
ro, nsi namo, ne' žemės, nei kapitalo”. Tas pats 
nusiskundimas pakartotas ir 743 psl. Kadangi 
buvo rašęs “Kardo” žurnale, jog jo alga mažes
nė už burmistro, tad aišku, Merkys pagrįstai pa
klausė. kur geenrolas tokį aukštą atlyginimą 
gaudamas pinigus praleido? * 5

MOBILIZACIJA 1939 METAIS ' /

Pasisakydamas apie vieną inž. Jono AugU- 
staičio nepalankią recenziją, Raštikis be kita ko 
prasitaria su nepasitenkinimu, kad Naujienose 
spausdintąjį rašinį Augustaitis išleidęs knygu
te. Atrodo, tartum gen. Raštikis norėtų tu'ėti 
spaudos monopolį. Augustaitis gerai padarė. neB 
laikraščio lapas laikraštiniu popierium ir lieka 
Knygutę lengviau išlaikyti, lengviau prireikus 
pavartoti. Ir aš galvoju, gal reiktų surinkti visus 
karine tema rašytus straipsnius, apie mobiliza
ciją, apie Raštikio knygas ir kt. ir paruošti spau
dai knygutės forma.

Polemizuodamas su Augustaičiu. Raštikis 
rašo:

“Augustaitis plačiai rašo, kreipdamas daug 
dėmesio į smulkmenas, apie ”1939 metų dalinis 
mobilizacijos nepasisekimą”. Jis remiasi kelių 
atsargos jaunesniųjų karininkų tvirtinimais^,# 
visai ignoruoja ir atmeta vyresniųjų karininku 
ir net kariuomenės vado paaiškinimus. Kalbėda

. SUSISIEKIMAS AUJOBU-
. ; SAIS .ja

Ožuugaiio kairšo gyventojai 
-kundžinsi "Valstiečiu latkrasty-j 
jo”; ąr ■ j. ' 
i — Mųsų gyvenvietėje yra au-, 
jobį'sų ^tQteįė. Joj'ę. y,i a. autobu į 
sii jtidėįi&fQ:igi®ffl&į. čia parašy 

Ta,, kad. bept-tris kaytus per say 
vaite autobusai atvyksta į mūsų

labai nusiskundė valgyklos vcv š 
jos darbu ir elgesiu Buvo die 

.teini pietų, o vedė _ 
ir trumpai at<ako: 

gudobelių, Aiaiuben v iigykla nedirbs“.
rūšių kle-l Pblekėlėš toisyb:nio ūkio v.-.i- 

i. Gėlynui Į5yklt& vedėja V. Bitkav.skiei,. 
/ ■ /ekspozicijose yra. ap-.ę, 350 veis-j ^ėi ta iš pareigu.

iiu rožių. Oranžerijose auga apie j
! 100 rūsiu tropinio miško, vau-j APDOVANOTCS DAUGIA 
dens ir pakrančių, taip pat sau-j 
sųjų tropikų ir subtropikų.all-j 
galų. Taip pat yra ir Botanikus į

Didžiaueia dalis skilta 
i Jame auga 15 rūšių 

15 rūšių lanksvų. 12 
, vų ir kitokių medžių.

nu kai
T

pareigų.
* * «

VAIKĖS MOTINOS' ' 
’ . ■ ‘ - -4 k '

Rugsėjo 26 dieii^s valdžios įs.
..rs -r-: i .Lietuvoj^ st/apdovanotos 62

gyvenvietę. Ę>eja_ jie pasirodo} muz,ejūS- 1 daųgia^ąįkęs motinos: ‘‘Motinu-
. tik syfcį ardu pej keletą męned « AtST,.T J „aT _t„t i hloKČs” I, H, III laipsnio orū - 

siu- Ir t^i neguĮiiha-žinoti,, kada, j 1 ĄI EIKI-- j na^ įr:medaliais ’
iB.iJieūįči įki T^uih?.gės kainųv- ' MAS

ja 50 kiip., kuri- vairuotojas są- j Vilkaviškio ra;
žiningai pasiima, tačiau b.ilietusl mo gyventojai nusiskundė Gižų!
‘atplėšia už 35 kap.. kaip nuj' t^ai^iirotųves pardavėjų nesąži-Į
Batakių gyvenviętės. Jei papra
šai viso bilįęto .— pyksta.

Net Tauragės autobusų story
je ncĮniųnema,gauti-bilietą į Ož-
ilugarĮ. 'Įkasiiųpkės .nežino, kur __ ____ ___
jis yra, ii neparduoda bilietų, lių pąžeiitnnus pardijotuves par

T ; * * * | davėjai D. . Vaiutkevičiūtei pa-
Į reikštas jiapeikimas.

kaip pūo|k iTartlirotuves pardavėjų 
ifingumu; neduoda -grąžos įtiek, 
kiek pirkėjui priklauso, kai ku-į 
rios prekes išnešamos pro kitas! 
duris.

Už padarytus prekybos taisyk

* * ..
. ' šą-ltąs spalis

Spalio 17 d. Lietuvoje tempe < 
ratūra piukrito net iki 6 laipsnių ' 
šalčio. -> šijurės rytų rajonuose! 
siekė minus 9 laipsnius.

' ^KAUNO BOTANIKOS 
v?.. SODAS ■

nais ir
ir II laipsnjo...

jono' Rudės Jsai j '?
UiedFRGlEįelVvSURIAI

SĄSKRYDIS PRIE BALTIJOS

Tradic nis Pabaltijo sporto žur 
n ai :.srų sąskrydis Šį kartą įvyko 
Lietuvos pajūryje —- Palangoje. 
Buvo parodytas naujas doku
mentinis Lietuvos-kino studijos

Kauno 7x>t.anikos sodas isikū- a, • - ~ ;
ręs Aukštojoje Fredoje. Jis pri-i 
klauso Lietuvos Mokslu Akade
mijos Botanikos institutui. So
do plotas — 71 ha. eicspozicijos 
užima 30 ha. tvenkiniai — 2ha ;

f’lmas aoie Palanga

VALGYKLOS VEDĖJA 
ATLEISTA

Radviliškio rajono Polekėlės 
tarybinio ūkio mechanizatoriai

Mao Cetungas su žmona šaudė savo priešus. Kito 
kelio nebuvo ir Tengui, bet jis drįso panaikinti komunis
tinę sistemą. Visi atidžiai seksime, kurį kelią pasirinks
Gorbačiovas.

mas apie mobilizacines atsargas, jis tvirtina.kad 
“kariuomenės aprūpinimas karo metu turėjo bū
ti kuo plačiausiai išskirstytas krašte.” Bet iuk 
kaip tik taip ir buvo padaryta, ir mano naujuo
ju planu visa mobilizacija buvo decentralizuota 
ir mobilizacinis turtas “plačiai išskirstytas kraš
te.” Kodėl Augustaitis visai nutyli apie tą mano 
Įvykdytą mobilizacijos decentralizaciją ir kriti
kuoja mane už tai, kad aš jau buvau padaręs, 
kaip tik taip, kaip Augustaitis nori, kad bū
tų buvę padaryta?”.

Mat, kaip blogai pasielgė Augustaitis, rėmę
sis atsargos jaunesniųjų karininkų tvirtinimu. 
Pagaliau reiktų prisiminti; jog ne atsargos jau
nesnieji kanninkai pirmi pradėjo rašyti apie ne
pavykusią mobilizaciją, bet pirmas prabilo Vac
lovas Sidzikauskas “Lietuvos kelyje”, rašydamas 
ąpie Uetuvos trągediją,pabrėše, jpg 1989 m. mo
bilizacija. išryškinusi mūsų karinio sektoriaus 
negalavimą, buvo preliudija nepriklausomybės 
pabąi^p.

Raštikio minimi jaunesnieji po to daug me
tų tylėjo. (Liet lęe|iąs pradėtas leist' 1949 m., su
stojo 1950 m.). Kai vyresnieji karininkai pradė
jo sąvo nepavykyrią mobilizaciją reklamuotis, 
kaip nepaprastu jų darbu, tąi reikėjo, pasakyti 
tiesą, nors ji JfcaštfkMjiSir'kitieftiš'štanistams ne
patinka.

Pagaliau, ar Raštikis neskaitė “Dirvoje” 
buvusio mobilizacijos skyriaus viršininko pulk.

Tt’jftr'igės sviesto gainykic 
iarhąs nemažas dėmesvs s 

<ūr:< rio gamybai. To spceialau
| vartotojams išsiusta_-141 toną- 
i Dahiir ukmergieč'ai pradeda ga 
minti raują produktą — šokcla.- 
ainį sviestą. .

* * *

AUTOMATINĘ TELEFONŲ
. STOTIS’ VILNIUJE

Vilniaus Raūdcuosics A.rmijos 
prospekte pastatyta pirmoji kva- 
zįelėktroiijnė.ėųtometine telefo
nu stotis ■-Kvairias’*. Mode n i 
ipamtūr'a užtikiinš telefono i y 
šio kokybę ir greStį.

DIRBA ČEKOSLOVAKIŠ 
KOMIS MAŠINOMIS

Lietuvos cukriniu runkeli: 
lankose d rbanaa čekoslovakiš
kus kombainais. Pačiu naujau- 
s:u kombainu mecnanizatori; - 
per dieną gali apdoroti 10 hek
taru, t

URKITfc 4A- ---

A. šovos raštą, kuriuo jis Įrodinėjo, jog niobi' 
zacija buvo tik bandomoji, tai kaip tokia, neg- 

i Įėjo būti nepavykusi. Nesąmonė, juk kieviem s 
! bandymas gali būti Visai ar dalinai pavykęs, ly
giai ir visai ar dalinai nepavykęs. Tame pat r ūš 
te Šova pasirodė nežinąs, kokie ir kaip buvo pa
ruošiami atsargos karininkai, ir net Įrodinė/’c-. 
kad nuo kažkurio Fridriko laikų sunk. kuU • - 
svaidžių kuopos karininkams neskiriami žvgiui 
jojimo arkliai. Šovos straipsniai buvo “Dirvoj?” 
1974 m.

Ne kas kitas, kaip tik iš atsargos pašauk“ 
karininkai atliko mobibzacijos vedinamąjį j ro
dą darbą. Kuopoje, kurioje aš buvau, buvome ke
turi atsarginiai ir vienas aktyvios taraybos ka 
rininkas, bet ir tas ne vyresniojo laipsnio. 1 
mobilizavimosi ir susimobilizavimo laiką n< lok 
aukštesnio laipsnio karininkas ir bendrai iok 
inspektorius, neatvyko pasižiūrėti, kaip vjk 
mobilizacija. Nežinau, kiek inspekcijų padr. 
gen. Raštikis, bet tikiu, kad jis ir dabar rašo 
savo kabinete surašytų instrukcijų, bet nežino, 
kaip jos praktikoje Įgyvendintos.

(Bus daugiau).

paIs skaM* ii mof paragink 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIEKT*/"
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicine* direktorių*

19M S- Manheim R<U Weotcnoator, lit 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ' 
ir kas mitrą sesUOimų d—3 vai. 
lel; 562-272? arba 562-2728

Modernius poezijos knyga. Kaina 6 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigu h 

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

etuvui Mok-lo Draugi os me
tinį seimą šaukti drauge su Su- 
siviemjimo seimo. Delegatu > 
abu seimu išrinko dr. Joną šliu
pą. Nariams buvo išdaUuta Eu- 
jopos istorija, kurią Susivieniji
mo nariams išleido Juozas Paų- 
Kii s (i!9 pusi., 5.000 egz.). Nu-

pasii ūpmii įgyjimu iš Av
iloje apsigyvenusio ir ner- 
i i*e£.jUi..u^ai.cic aušiininko 
iaus Jono Višteliauske (13- 

-5- 1012) jo gausių rankraščių 1; 
peiKemnu j Ameriką jų apsau
gai.

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

24 Hour Service

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

’ UeiUVOB /410<
■s 

ių i 
--ai. -.1

GAIDAS DAIMID

c o sdsiriiJsime dr. J. 
paieike raportus iš įvy- 
usivienjjmo bei Mokslo 
>s seimų ir nariai prita-

c i.d.aiima.ns. Gruocžio susi- 
.. ...mus sus.lauKė laiškų iš V. 

i.i_> (Lūica, N. Y.) n Jono 
,ic.a4t> tLiiinm.s) Čikago- 

...^ p.aue įmormacijų apie 
i* Ka*p suorganizuoti 

t. oii.-ii i.rfamas nutarė nuo 
.u m.eiu kovo mėnesio leisti 

diotcką” žurnalo Apšvietą 
..iu. Iš Mažosios Lietuvos 
dr. šliupo parašyta knyga 

<..:v,u rastai ir raštininkai 
. .e.UMszkiejie Rasztai ir Rasz- 
. ...kai), 234 puslapių. Joje au- 
. iiis šitaip pasižiūrėjo į savo 

k mre pradėtą leisti Lietu- 
. j i Baisą, kurie pastogėje 

, iiė Susivienijimas: ‘‘Lietuviš- 
.... s Baisas išdirbo naują idealą 
(ieškinį) dėl lietuvystės, būtent, 
kurti Letuvišką tautinę kultūrą 
a,.t papeetės darbo ir teisingo pa- 
dalinimo darbo vaišių (reiškia, 
sceializmo), taip pat, apšvieti
mo”. Raportai rodė; kad per Bal 
t i motės kuopą per dviejus me

dus (1890-3891) perėjo $3.000 pi 
m gaiš ar knygomis. Aniems ląi- 
k :ms tai stambi buvo suma; Na
rio mokestis buvo 50 centu .mę: 
neriui. Kuopos'mokesčius pdšiįs 
tavo į Baltimorę, atskaitydamas 
svas vietines išlaidas.

(Bus daug;au)

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA 

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

Dr._ ALG.KAVALIŪNAS
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSPrieš audrą.
______ ———

Oru© teleionas: 776-2S80s
Rrzioencijos *«!•£-: 448-5545

— Brežnevas Andropovas, Čer 
nenka mirė, bet kon.unistinė sis 
tema neišblista. Komunistų par-

— Kurioje miesto dalyje 
giamos knygas, miestas ten 
darys visus knygynus .

4I

vą-
UŽ-

gims venų išsipiėumo gydymas.
5540 S. PULASKI KD. 

Chicago. HL 60629 
Tek: 58a-28U2

TEL. 233-3554

Service 461-8200, Page 06058

DJbL A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIAL r BE: AKIŲ LIGOS 

3021 West 103rd Street 
-Valandos pagal susitarimą

— Prez. Reaganas pasitaręs 
su Saudi Arabijos karalių, susi
pažino su jo pažiūromis, priėjo 
išvados, kad arabai dar taikos 
nenori.

OPTCMETR1STAS ; ? "
Į KALBA LIETUVIŠKAI Lietuvių Žagarės Klubo ihe-;

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 tinis narių susirinktu, Į^ks; 
■ Tikrina . akis Rmtgikn akiniiw šeštadienį, kovo 23 dięną, 1 yal.<

ĮM • ir “contact lensesV y-fe I 1 .
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SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

— Žemaičiu Kultūros klubo 
eilinis narių susirinkimas' įvyks 
trečiadieni, kovo 20 d.,-1 vai. 
po pietų, Anelės Kojak salėje, ■ 
4500 S. Talman avė. Nariai, pra
šomi atsilankyti, nes yra svar
biu reikalų aptarti. Bus ir vai
šės. Rožė Didžgalvis, rast.-

/V., Sirvydai

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME 
RIKOJE UŽUOMAZGA

. (Tęsias)

Mitingą Philadenphijoj gegu- 
_ žėš 7 suruošė M. Valinčius, ku- 

po 'pietų Anelės Kojak salėje,! hi- iš A. Šėnjio,tėišmu.
’wu«u pid-' : Susivienijimo kuęjpąį pri

nes'^Z^ugi klausi ilsi, iždą C$98). Kalbas-pa-' 
tarti. Rus rin-! ^kė dr. Jonas šliupas , ii kun.

• —— ... .—- ' ■»— ■ 4500 S. Talman avė. Nariai pra-‘
šomi atsilankvti, :

Dr. LEONAS SE1BUT1S svarbių reikalų aptarti. Bus rin-į 
INKSTŲ, PŪ5LIS IR kin^k Bus įr_ vaišėS‘

PROSTATOS CHIRURGIJA I Roza Dldžgalvis, rast.
2656 West 63rd Street

Valandos; antrad. 1—4 popiet

4Florida

A- Burba. ’ .

Trečias mitingas gegužės 11 
Pittstone susilaukė kenkėjų, ku- 
iiem> vadovavęs Andrius Tep- 
iiūšįs, vėliau tarnavęs Svsiviė- 
u'jimui iždininku (1893-1894) h 
vice prezidentu (1898>. Jis buv j 
prezidentu ir nuo Susivienijimo

ZA-RASIŠKIŲ KLUBO nai-iųj 
metinis susirinkimas įvyks sek-j 
madienį, kovo 24 d., 2:00 v. po-j 
piet. Vyčių salėje. Nariai pra- Į 
šomi gausiai dalyvauti, nes lu-1 atsalusiems katalikams (1901). 
rime daug svarbių reikalų ap-1 Ardytojams pritaręs Dačkauskas 
tarti. Po susirinkimo — vaišės.

S. Rudokas, sekt.
Saulėje, (nr. 41). Tačiau atėjo' 
“vyras į vvrąz petys į petį” 400 
lietuvių. Vakarą vedė vietinis 
klebonas kun. Jurgis Kolesins 
kas kuris buvo iškentėjęs rusų 

i valdžios tremti Sibire 20 metų.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

■ I

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

šakių Apskrities Klubo meti- 
niis susirinkimais įvyks sekma
dienį, kovo 17-tą dieną, 1 v. po; Kalbas pasakė dr. Jonas Šliupas 
pietų Vyčių salėj, 2-155 W, 47th? ir kun. A Burba. Kalbėjo^ir iš 
St. Kviečiame visus narius atsi-1 Mahanoy City, Pa. atvykęs klc- 
lankytl, nes yra svarbių reikalų Į boras kun. P. Abromaitis, kuris 
aptarti. Po susirinkimo bus vai
šės. Valdyba

Apdraustas psrkraustymss 

Iš įviiriV atstumu.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERK RAUSTYTAI

Laidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠER9NAS. Tai. 925-5063
-... . ' — ........................... 1

------------------------------ILJį

SOPHIE BARČUS
RADIJO iliMOS VALANDOS

nuo 8:JO Iki 9M nl ryt*. 
WOPA - 1499 AM 

Iš »Q*v 
F*rin.

V*tel. — Aldana D««*w 
TaWj 779-1149

7M« *♦. MAPL1WOOO AV*. 
CHICAGO, n. 4MH

— Maitinimas badaujančių 
Afrikos žmonių kainuos beveik V
3 bilijonus dolerių.

pA“3 rinkimą iš Wilkos Bar
re atvyko.dr. Šliūpas .ir kalbė
jo apii prancūzą jfem- Masse ir 
■jo-ž ^svdėtos di augi ją. Kuopi 
svarsty įnešimą leisti mėnesinę 
“BiUįfcrteką’-j kiifion būtir deda
mi rąštai-jsapšviesti lietuvių tau- 
tą’\ šalia to, čia. būtų skelbiami 
ir Lietuvių Mokslo Draugijos 
kuopų susirinkimų protokolai, 
kad nariai, yjei^s kitą genau 
pažintų, o taip pat Kad būtų pa
skatinti ir “Lietuves ąpšyiestū- 
uai i darbą”

Rugsėjo susirinkimas padėKo •
jo Juozui Paukščiui už prižadą — 30 Chicago* advokatų dir. 
suteikti po egzempliorių kiek- ba su gengsteriais. Teismas seka 
vienai kuopai jo leidinių, jei kuo jų darbą.

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, III. 60650 
Tek: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJLMO ŠERMENINĖ

Michalinai Baronienei
' stipriai klausytojus ragino sie-k- 
f apšvietos.

Daktaro ir kuirgo kalbos bu
vo išverstos i anglų kalbą it* pa
skelbtos aukščiau minėtoje kny- 
gelėje Bestiality (30 puslapių).

Rugpjūčio susirinkime balti- 
, mor ečiai gavo laišku iš Tarno 
Astramsko. Vinco Daukšio ir 
clevelandiečio M. Jančaičio. Iš 
Philadelphios V. Baltutis prane
šė. kad ten susiorpnnizavo kuo-

mirus, 
dukrai Mildai ir žentui Antanui Vaivadams, duk
rai Lilijai ir žentui Vytautui Povilaičiams, vaikai
čiams ir provaikaičiams bei kitiems giminėms ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STASYS BATŪRA
EMILIJA MARKŪNIENĖ

III lllBlllirilHllWllIilllllUIIII

iLiiimtiiimiiiHi1111111111111 v • 111 ii i i n 1i1 • n»

MICHALINAI BARONIENEI
■ ■’ ' tnirasK.‘

dukrai Mildai ir žentui Antanui'¥<ivadams, dukrai Lilijai ir 
žentui Vytautui Pavilaiclain'. aiįūkatms. proanūkui bei kitiems

, J * * f * i.tCl j - * *

giminėms ir artintiesiems .• nuoširdžią užuojauta ir
kartu liūdime, fe' J

SLA 1344a WTERV KUOPA

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 5 2- 1 00 3

.-Morui,-tv M



MARQUETTE PARKO S V. VARDO D-JOS NARIŲ 
UŽPRAŠYTOS šV. MIŠIOS IR SUSIRINKIMAS

1935 m. kovo 10 G. 8 vai. bū
relio narių iš parapijos salės pa
lydėjo į bažnyčią valstybinę r 
šv. Vardo D-jos vėliavą.

Šv. Mišias atnašavo kun. Z. Ge 
lūžius ir pasakė gražų pamoks- 

evcngeli-

šė-i šą šventą sukakti tylomis 
paminėii rugpjūčio 21 d. Bet ir 
tylu kražiečių pasiryžimą mal- 

i da pagerbti už Bažnyčią miru
sius kankinius išgirdo saugumo 

i skubių priemo- 
išvakarėse buvo

gnežtai Įspėtas Kražių klebonas,1 
kad nebūtų jokio minėjimo, kad 
žodelio nebūtų prasitarta apie

. ’893 m. istorini Kražių Įvykį, j 
Šventės rytą j atlaidus vykstą ’

na- . . .o: ganai ir err.
Bu- .°

ią, pakomentuodamas 
•a t i: dienai skirtą.

šv. Mišių auka nešė vald. p r*

bos n. rys J. Soner.
Lekciją skaitė ir gražiai giedo 

i mui vadovavo J. PoLkaitis.
Daug .’-menų ėjo prie šv. ko

munijos. Po pamaldų dvasios va 
das kun V. Mikclaitis pakartojo 
abiem- kalboms nariu priesai
kos -eksta. Po *o įp<aktine gies
me baigtos pamaldos.

Narai atlydėjo vėliavas i para
pijos salę.

Valdybos pirmininkas W. Kal
vaitis ])radėjo susirinkimą ir pa
sveikino dalyvius. Kun V. Mi- 
kolaitis sukalbėjo maldą. Pirm, 
W. Kalvaitis pakvietė vaišintis 
ka. virte-

Klcb. A. Zakarauskas kvietė 
dalyvauti ir budėti Didžiojo Ket 
virtadienio vakare prie Šv. Kirs 
to.

les praratejx
J. Bacevičius informavo 

rus apie taksų pakeitimus, 
vo keletas paklausimų.

Kun K. Kuzminskas pranešė 
apie naujos kataliku kronikes 
leidimą ir p»*ašė aukomis parem- > 
t i i

10 va) kun. V. Mikclaiiis mai-‘ 
da baigė susirinkimą.

D Jvvavo virš 40 nariu.
K. P

KAS Už TIESĄ KOVOJA j 
TAS NAUJIENOMS AUKOJA

>e d-ug milicijos pare;gūnų ir. 
saiiuiur.ieėių kurie vpač stebė
jo bažnyčioje jaunimą, piieš pa
maldas einant kryžiaus kelius.

Keliuose i Kražius uniformuo 
ti milicijos pareigūnai uoliai tik^ 
lino vairuotojus, neaplenkdami 
ir maršrutiniu autobusų.. Vie-1 
nas vairuotrvas pasakė: “Matyi, 
kaip dabartinė vildžia solidari- 
zv.ojasi su carizmu. Pavergėjų 
siekimai paiuišus, tik pavadini-j 
mai ir priemonės kitokios’*.’

[’ (Aušra, 81 Nr.).

ko
su

Pirm. W. Kalvaitis pranešė, 
kad vienas narys grįžęs iš li
goninės dalvvauia šiame susirin- 
kime. Buvo pasveikintas

Marijonų konvencija bus 
vo 24 <1 susime du delegatus 
auka $25.

Kaip praeitame, taip ir šiame 
susirinkime vaišių išlaidas ap
mokės iš D-jos kasos- Buvę ir au 
koloj ų.

Pirm. W. Kalvaitis pranešė, 
kad D-ja turi kasoje $1736. Pini
gai laikomi bankuose. Kviete 
verbuoti daugiau narių, nes ei-

Kižkaip pamiršau, kad kovo 
10 d-, jau pasibaigė, mano Nau
jienų prenumerata, už tai atsi
prašau ir siunčiu $100 (šimtą do 
lerių) čekį. Kas liks nuo prenu
meratos tai skiriu Naujienoms 
paremti, nes kas už tiesą kovo-’ 
ja, tas Naujienoms aukoja.

Negaliu pamiršti ir agror.omės j
Janės Urbonavičiūtės iš Plaugi-* žudžiai rusų komunistai siekia. į pj 
nių dvaro, Viduklės vals. Rasei-J Antanas Marini;
nių aps- Ji su šeima, išvežta į;
Sibirą. Be to, J. Urbonavičiūtė 
nepriklausomoj Lietuvoj laimė- j 
;.c 100 litu pirmąją premiją, ji 
sukūrė obalsį: Laukinis žmogus 
laikraščių neskaito. Tad ji lai
mėjo po 25 litus už kiekvieną 
žodį.

Konkursą buvo paskelbęs lai
kraštis Ūkininku Patarėjas. O j 
premiją įteikė agr. Ignas Andra- 
šiūnas, kuris dabar gyvena Čika
goje.

Už DIDŽIUOSIUS IDEALUS 
I. KRAŽIŲ KRUVINOSIOS 

DRAMOS SUKAKTIS
1983 m. sukako 90 metų nuo 

Kražių skerdynių. Kražiai ruo-

Uąąmpfip parvrirpjis — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keh’auti —: kreipkitės į Lietuvių Įsriūgą:

American 'Travel Service Bureau ;
*727 8. W ėstom Avė., Chiciįfo. ill- 60643 •

T»Ief. 312 23R-S787
> Užrakini ’ėk+’rnj. blukinta. Ddvtj ’
(eruises), viešbučių ir autoinobiTiij nuornavuno mervadias: Parduoda 

se kaLioaių draudimus; Organizuojarae keliones į Lietuvą ir kitus kištus;! 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje Ir teikiame infer-1 
mamjas 'usrja Velioniu reikalais.

* Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik L-eima rietis
i anksto — prieš 45-50 dienų. 5 *

UAL ESTATE POt SALE 
SltM. x<*m< — Fardavfmol

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAL

I EEAL ESTATE POt SALK 
. w NmmI, tani — Par«eviaMI f

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMĮNAHI 
OL ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKtJTVAU 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fe

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu Į ,

>212 W. Cermak Ro*d Chicago, DL T®1 847-7743

Tad štai kokios taikos, žmog- j Ziono Lietuvių Evengelikų Para minti šv. Mišiomis Tėvu Jėzui- 
•711, men i-r-m i - įoficialiai mini savo 75 merų tų koplyčioje, š .m. kovo mėn.

— ... ---- j gyvavimo sukakti. Ta pačia'pro 17 d , 12 vai. (sekmadienį).
1 ga yra minima Jono Sebastijono v 
Bacho 300 gimimo sukaktis.

Šventės programoje dalyvau
ja Vlado Jakūbėno vokalinis an
samblis ir dvidešimties' narių 
orkestras.

ZIONO LIET. EVANGELIKŲ 
PARAPIJOS 75 METŲ 

SUKAKTIS

Š. m kovo 17 d. 3 vai. pp.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 *So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iŠ lauko
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake) 

ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO 

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

Minkšti viršeliai. 90 psi. Kaina 84.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Hl., 60608

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 —. J17. (Persfuntnriri pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

Draugai ir pažįstami 
mi dalyvauti šv. Mišių 
ir prisiminti Juos savo 
se. š

kviečia-. 
aukoje 
maldo-

YT5Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

r. BACEVIČIUS t- BELL REALTS
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

---------------- j 9 butų mūiįnis. Labai geros pajamos. 
Washington, D. C. — Vakar' ™±ebutsis saviniDkui- Ge^ inve^ 

®-------------------------. tavrnas.
Teisingumo departamente Ed- j -------
win Meese 3-sis buvo prisaik- su garažu’ Pelninga3

įJJLL ElLHj

dintas vyriausiu prokuroro pa-! -------
reigoms. Į Departamentą atvy- ’ kenglas bungalow'
ko Aukščiausias teismo pirmi-j 
ninkas Warren Burger. Aukš- j 
čiaiusias teismo pirmininkas War .
ren Burger ir prisaikdino vy
riausio prokuroro pareigoms.

Salėn kartu atėjo ir prokuro
ro žmona Uršulė. Ji laikė Bib
liją savo rankose. Meese kairę ’ 
ranką užėjo ant Biblijos, iškėlė 
dešiniąja ir kartoje teišėjo Bur- 

VM myn xuu^ gep Teisėjas priesaiką

hirnn yra nuoširdžiai kviečia- 
ni šiame 75 metij bažnyčios ju- 

i
1 kad jo kelias į prokuratūrą bu- 
i vo ilgas ir labai sunkus, bet jis 
j pajėgė tą kelią nueiti ir yra pa- ! 

Amžinybėn iškeliavę a. a. Irę- f siryžęs pareigas pavyzdingai į 
na ir Pranas SEKMOKAI, mir
ties metinių proga, bus prisi- augintojus netrauks teisman

Programos pirmoje dalyje so
stai su orkestru palydėjimu ir 

j pildo Bacho ir įvairių kitų kom
pozitorių veikalus. Antrąją pro
gramos dalį sudaro kompozit^-j 
riaus Povilo Mieliulio oratorija. 
‘ Iš Egipto”, kurios tekstas pa
remtas antrąja Mozės Knyga,

Po koncertinės minėjimo pro
gramos parapijos salėje Rūtos 
moterų draugija dengia stalą su 
užkandžiais ir kava.

Visi kurie myli muziką ir 
džiaugiasi mūsų ilga Dievo pa-

minėjime dalyvauti.
Ruošėjai

buvo pasiruošęs ir aiškiai skaitė 
jo žodžius. i

Prokuroras Meese pastebėjo,

pareigas pavyzdingai j 
eiti. Jis pareiškė, kad narkotikų

Liberty federal Savings
AND ION ASSOCIATION

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ. Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta j akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000'padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSL-PHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu:

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
Att: Mrs. Barbara L. Elias, 

Director of Shareholder Relations
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984 
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų 
dolerių. •- ' 4 ’<

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

7224 S. TALMAN

Open house, Sunday, March 17/ 
1 — 4 pm. You won’t find any
thing better than this huge 2 
flat with 6 room apartments 

i There’s room to spread out;
PLUS extra rental income.Two 
car garage,too.See you Sunday!

CENTURY 21, Erwin J;
Michaels. |

INCOME TAX SERVICE 
Pajamų mokesčiai

Turintis ilgų metų- 
patyrimą

Pranas G. Meilė, CPA
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629
TeL: Raštinė — 776-5163

Namų — 636-5347

MISCELLANEOUS 
J vairūs Calvksl

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805 - 687-6000

Ext. GH-6917 
for information.

L
10HN GIBAITIS

Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) ;<b-d7OO

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. 
Knygos kaina - $3.9f (su per
siuntimu).

• Nek šk nosies, kur nereikia.

— Irano radijas tvirtina, kad 
Irakas naudoja nuodingas dujas.

ELEKTROS ĮRENGIMAI * 
PATAISYMAI i

Turtv Chieagos miesto -
Dirbu fr užmiesčiuose, <

jarantuotai ir s^žminJaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Av^ 
TeL 927-3559 "

d ėmė šio
62-80 METŲ AMŽ.,_VA1RUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkjrrg.

Kreiptis; A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė,
... Chicago,-IR.

Tel. 523-8775 arba 523-9191

Dengiame ir taisome visų 
: šių stogus. Už darbą garap-
■ tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KiELA
6557 S. Tęlmcm Avenuė ’ 

Chicago, IL 60629
434.9655 ar 737.17V---- ----- ---------------------------;---------------------------

■

Homeowners Insurance

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-745?

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės'prs- 

šymai iKIqtoM.ejMatfkaL

Advokatu
GINTARAS P. CEPSNAS

Darbo valandos: Kisdien: nue

F. Žapolis, Agent 
M08’A W. 95th St 

Everg. Perlą.HL 
60642 - 424-8654

Ii pagal susitarimą

TeL 776-5162 
t«4J West 63rd Strwt 

Chicago, UL 60621

advokato draugija

frV. BRIZGYS
Darbo valandoe: 

iki 5 vai. popiet 
pagal susitarimą 

<606 S. Kedxle Ave. 
Chicego, ILL 60629
TeL: 778-8000

Jfuo 9 
leštadie

world on fire

5 — Naujiena*, Chicago, D. — SaL-Monday, March 16-18 1M5




