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MASKVA APSUNKINA PAŠTŲ TARNYBĄ
’ Kongresmanas Benjamin A. Gilman (resp., N.Y.) la-, 

bai susirūpinęs Maskvos daromais trukdymais pašto su- 
šišiekime. Jo pastangomis, šis reikalas buvo praetais me
tais iškeltas tarptautinėje paštų konvencijoje.

. Savo atsiųstame Amerikos Lietuvių Tarybai laiške, 
kongresmanas Gilman džiaugiasi, kad jo pasiūlytos ke
turios- rezoliucijos buvo JAV delegacijos pravestos toje 
tarptautinėje paštų konvencijoje. Jei iškiltų naujų nusi
skundimų, prašome perduoti juos ĄLTui. Bus perteikti 
tie duomenys kongresmanui B. A. Gilman.

BUKOVSKIS SU MŪSŲ 
JAUNIMU

Prieš Maskvos priespaudą uo
liai kovojantis Vladimiras Bu- 
kovskis dabar jau pasiekęs lais
vąjį pasauli, liepos 25 d. pasakys 
pagrindinę kalbą pradedant lie
tuvių. latvių, estų jaunimo Tai
kos ir laisvės žygį laivu Baltijos 
jūrai | f

■ Jis prisijungs ir prie kitų įžy
mių žmonių, kurie dalyvaus Ko
penhagoje niotuiamame teisme, 
nagrinėjančiame sovietinę pries
paudą. .
FR. SAVICKAS PASIRŪPINO. 

~ REZOLIUCWVSPRE^G-
FIELDE

ATIDAVĖ KINIJAI TORPEDO 
LAIVĄ

SEOUL, Korėja, — Trečiadie 
ni, kovo 27 dieną, jūroje buvo 
atiduotas Kinijai Kinijos torpe
do laivas. įplaukęs Į Pietų Korė
jos vandenis.

Bet Pietų Korėjos jūreiviai ne 
atidavė Kinijai torpedom leisti 
laivo, kol Kinijos karo vadovybė 
neįteikė laiško, kuriame atsipra- ‘ 
šė už Kinijos torpedų laivų Įp
laukimą i Pietų Korėjos vande
nis. Gavę Kinijos raštą, atidavė ' 
torpedinį laivą.

Pietų Korėjos jūreiviai pranė-

Frank Sąyickasfe. lietuvis ats-

vėlavo laivo a’tidavymą.. Kartu 
su laivu korėjiečiai atidavė ki
niečiams du nušautus jūreivius 
i‘r 11 tarpe buvo užmuš
ti 6 k^S^^\.4r.kiti sužysti.

Pavasaris Lietuvoje (Augustino nuotrauka;

NELEIS POLITIKAMS KIŠTIS Į AUKŠČIAUSIĄ 
KRAŠTO TEISMĄ

Kariai sušaukė saugumo tarybos pasitarimą, neleis 
j ardyti tvarkos

TEGUCIGALPA, Honduras---- ti santvki
: Penktadineį Hondūro karo va-i Hondūre
■ devybė pasiuntė gerai ginkluo- 
• tus sargus ir apsupo karo parla- 
' men tą ir aukščiausį teismą.

Kariuomenė patyrė, kad po- 
; lilikai pradėjo kalbėti apie gali-, 

ma perversmą. Gandai paskli- j 
do ir liberalų partijos vadovy- ‘ 
bes įtakingas vadas pareiškė,

1 kad jis neįeisiąs daryti pakaitų
■ aukščiausiam teisme. Kaip vie

nas žmogus gali leisti arba ne
leisti daryti pakaitas administra

. cijoje. ,
I Kiro vado\-ybė suprato, kad- 
; jis bus priverstas naudoti vieną į 
: ar kitą kariuomenės dalinį savo j
■ valiai primesti. Kad neįvyktų jo 1 

kių klaidų ir nesusipratimų, ka- j
. nuomonės štabas pasiuntė sar-į 
' gybs-s prie parlamento ir aukš- 
i čiausio teismo rūmų.

is su amerikiečiais, 
yra Amerikos karių, 

kurie manevruoja, stato aero
dromą. bet tuo pačiu metu se
ka ,kad Nicrraguos kariai ne
naudotų Hondūro teritorijos įsi

Hondūro pasienio sargai sau
go sieną, bet niekam ne paslap
tis, kad Kubos ir Nicaraguos 
agentai įsiveržia į Salvadcrą ir 
ten sprogdina tiltus ir trauko 
elektros laidus.

j j i etuyjųi ^a^ybos ' spįrmi pink u i 
inž. Jasiūnui,'. .prabešda- 
ma'4Jlkd ’jis buvopašiūięs‘'asam^ 
blefai priimti rezoliuciją . Lietu-- 
vos nepuikiausomybės y reikalu 
Ta; revoliucija buvo prikirtą ir 
Fr.? Savickas atsiuntė -jos kopiją' 
ALTbi. Pažvrhėtina, kad dabar 
Fr. Savickas yra asamblėjos dau 
gumos pavaduotojas.
ČEKŲ DĖMESYS LIETUVAI

Čikagoje leidžiamas čekų laik
raštis “Nedelni Hlasatel”. su ku
rio redakcija Amer. Liet. Tary
bos Įstaiga palaike artimus ry
šius, savo vasario 17 d. Durne
lyje į pirmą puslapi įsidėjo Lie
tuvos žemėlapį su lietuviškais 
parašais, su Lietuves herbu, su 
lietuvišku užrašu. “Vytauto Di
džiojo laikų Lietuva” ir dar pri
dėjo priminimą apie Lietuvos] 
nepriklausomybes paskelbimą! 
bei okupantų užslopintą laisvę.

’ ALTo INF.

■'gteįžlįį
ISPANIJA

SUVIENODINS KAINAS

GORBAČIOVUI NEPATINKA JAV KONGRESO
; PASKIRTOMIS SUMOMIS

MASKVA, Rusija. — Sovie
tų Sąjungos valdovas Michail 
Gorbačiovas vakar pareiškė sa
vo nepasitenkinimą Amerikos 
Kongreso bilijoninėmis suma- kelti į satelitus ir 
mis MX raketoms gaminti.

Gorbačiovas naudojosi vokie

BRIUSELIS, Belgija.— Ispa-j 
nija ir Portugaliją, .vedę dery
bas 6 mėnesius, .nutarė’ suma-1 
žinti abiėjų vailštybių produktų 
kainas. . T .. |

Ispanija jau seniai norėjusi 
prisidėti pire Europos rinkos, j 
■bet susidarė įspūdis, kad Euro-]
•pos rinkos, valstybės nenorėjo čių Indijos kaimiečiams pasiųs- 
Lspanijos priimti į Europos rin_ ] tu laišku, kuriame kaltna apie 
ką. Ankščiau svarbiausioji prie* atominio karo pavojų. Sovietų 
žąstis buvo ta, kad Ispanijoj bu- “Tasso” agentūra paskelbė vo. 
vo diktatorius, išnaudojo dar- kiečių ir Indijos kaimiečių laiš- 
bininkus ir pagamindavo piges- kus ape 
nius produktus. • . ! jų.

Praeitais melais Ispanijos ne-j L-- — 
priėmė, nes ji nebuvo suvieno- pi nepaprastai didelis prez. Rea- 
dijusi Ispanijos ir Portugalijos 
produktų kainas. !

Europos valstybėmis buvo 
sunku vesti prekybą,nes kainos 
buvo skirtingos. Kada jos kai
nas sumažindavo, tai europie.

atominio karo pavo-į

Bet labiausiai Gorbačiovui rū-

GENERAL ELECTRIC
NEGAUS VALDŽIOS

užsakymų

čisms lengviau.
Ispanų išauginti apelsinai 

vynuogės, figos, alyvos, pagau
tos žuvys dabar bus tos pačios 
kainos, kaip port u galų. Dabar is
panai mano, kad Iberijos pu- 
siausalis bus priimtas į Euro
pos rinką.

KALENDORĖLIS

Sekr. Shultz pareiškė, kad bus rastas būdas susitarti 
dėl .ginklų kontrolės

gano užsispyrimas gauti iš Kon- < 
greso pusantro bilijonų dolerių! 
MX raketoms statyti. Šias ra-1 
ketas amerikiečiai planuoja iš

naudotas jo-
Į ms gynybai. Gorbačiovac pa-' 

siūlė rasti bendra kalba . Žene- 
voje.

Raketa MX kainuos S250 
milijonų

WASHINGTON, IX C.—Kon
gresas nu’arė paskirti Sl.») bili
jonų doleriu MX raketoms ga
minti. Demokratai buyo pa>iry- 
žę neduoti prez. Reagano admi
nistracijai tokios didelės sumos’ 
MX raketinis gaminti. Apie į 
MX raketą iki šio meto mažai į 
viešumon buvo paskelbta, l>el j 
šiom;s dienonrs pasirodė ne! • 
josios brėžinys.

Pasirodo, kad minėta raketa : 
bus nepaprastai galinga, susi-; 
dedanti iš 3 dalių. Pirmosios j 

ys iškels ją lūkstant;e> i 
aukštomon, prie jos bus! 

p netaisai, kurie ją nu- į 
slą. Kada ji jau artės. 
o, tai tada bus pssė- , 
bombos. Vien .1 s to- 
»s pagaminimas kai- 
milijonų.
akėta bus iškepa ir

Kcvo 30 d. šv. K virinas, Da. 
nulis.

Kovo 31 d. Verbų sekmadie
nis. šv. Benjaminas, šv. Aidas, I 
Ginu lis. t

L. Žurnalistų Chicagos skyriaus dalyviai: Iš kairės 
sėdi: J. Vilutis, kun. V. Bagdanavičius, Z. Juškevičienė,
profesorius Eringis—svetys. Stovi: J. Kapačinskas, Br. 
Juodelis, J. Žemaitis, Ig. Petrauskas, A. Siutas, Ig. An- 
drašiūnas, Al. Pužauskas, Bagdonas.

Balandžio 1 d. Didysis Ihr- 
madienis. Sv. Teodoras, Ringau
das, Dainora.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 6:13. j
Rytas šaltas, lynos, bet gali 

snigti.

WASHB'GHTON. D. C. - 
Aviacijos vadovybė viešai pas
kelbė, kad General Electric ben 
drevė negaus jokio kontrakto 
Pentagone. Ji nustatė, kad ben
drovei rūpi lupikauli ir pasipel
nyti, bet neatlikti rekalingo 
darbo.

Savo laiku General Electric 
bendrovė gaudavo didžiausius 
Pentagono kontraktus, bet pas
kutiniu metu šiai bendrovei rū
pi tiktai lupikavimas, pareiškė 
aviacijos sekretorius Vern 
Orr.

Už vieną plastikinę išeinamo
sios sėdynę parašė S600.00 sąs
kaitą, kari ta sėdynė, pirkta pas 
gamintoją kainavo tiktai $8.00, 
o reikalavo -^600.00.

Anksčiau General Electric 
liendrovė nereikalavo tokių di-

dvi d; 
myliu 
į ren gt 
kreip
site U 
los at< 
kios rakė 
nucs $2'.i
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Garba Ovas vakar

— Pustrečių melų 
Triehe išėjo iš namų j 
kee sodą 
t čir 3 
ji at 
mo.

įgav

r susalo. Jos 
kė 60", bet 
ir jau

Mihvau. 
t empora- 
igoninėje 

nuvežta na-

— Elektros, anglies ir ge<o kai
no Lenkijoj pabrangs ateinan 
tį pirmadienį.

Daugelis pamanė, kad karo 
vadovybė jau suruošė naują 
perversmą. Net parlamento na
riai stebėjosi, kuriam tikslui 
kariai apsupo parlamentą, bet: 
jie tuojau išaiškino kad jokio 
perversmo nėra.

Karo vadovybė ėmėsi priemo- j 
nių, kad niekas jokio pervers-' 
mo nesiimtų.

Taip pat buvo pasklidęs gan-, 
das, kad Amerikoje ir
Centro Amerikos valstybėse 
ves krašto prez’dentas. gen. 
cer Mctta, generalinio štabo 
smuikas, savo laiku apsupo

kelieset
bu-.
Era i

i pre 
zidentūra ir patarė tuometiniam į 
prezidentui isskris’i ir užmiršti į 
prezidentūrų. Kaip jis prieš 31 
metus išskrido, dabar gali griž- Į 
ti. Gera tiek, kad kariai, šalin
dami vieną prezidentą, jo nebe
šaudo. Jam leidž a išvažiuoti ir 
duoda kelionpinigių.

Karo vadovybė sukvietė sau
gumo tarviios posėdi. Jame dad ' t
lyvavo ne tikisi karo vadai, I r'. Į 
ir civ li.ri.

Saugumo taryba turės spręs.

dėlių švinu už m,'nkn:ekius, bet 
dabar kriia r.c tikėtinas pasa
kiškas kainas. , ’ ’

Gulf of, Mexico

■YUCATAN r 
PENINSULA

^zzsz^sguatemala _
Pacific Ocean

ZZSSSSSSSZ.EL SALVADOR
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New Orleans
U.S,

vara
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SEKR. SHULTZ APRAMINO 
GORBAČIOVĄ

WASHINGTON, D.C.—Sekr. 
Gr. rge Shultz, patyręs apie So
vietų Sąjungos valdytojo M. 
Gorbačiovo susirūpinimą MX. 
vakar laikraštininkams pareiš
kė kad JAV karo su Sovetu Sa 
junga nenori vesti, bet nori Že
nevoj susitarti, siekti taikos ir 
susitarti dėl atomo ginklų kon
trolės. Iki šio meto su rusais ne 
buvo galima susitarti, nes jie 
reikalavo specialių privilegijų. 
Jokių specialių privilegijų nie
kam nebus. Reikės susitarti ne
gaminti daugiau atomo rakelų 
ir sunaikinti jau pagamintas pi
ketas. Bet turės būti sustatyta 
kontrolė.

Sek r. Shultz pabrėžė, kacŲŽe- 
rfevoje turi būti rasta bendri 
tarptautinė raketų naikinimo 
kalba ir susitarta, o vėli:u rei
kės susitarimo laikytis.

— “Tass" buvo paskelbęs, kad 
Amerika kalta dėl maj. Nechel- 
>on nušovimo, bet sovietų nm- 
basador us VVa.-hingtone pareiš
kė. kad “Tass' žinios netikslios.

— Gorbačiovas gali pasitikę i 
ikrai karo vadais ir policija, ka l 
šsilaikytu valdžioje. Darbimn-

— Peru vyriausybė nutari 
mokėti Sovietu Sąjungai Skolas 
moteriškomis kelnėmis ir džio
vintomis žuvimis. a

300 Miles

' Bahamas<5 k, -—
CUBA DOMINICANS

JAMAICA:RICO

VENEZUELA
■b *■’*»

COLOMBIA

Hondūro karo vadovybė apsujw parlamento ir teis
mo rūmus Tegucigalpoje. kad niekas neruoštų per
versmo.
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Klausimus ir medžiagą slysti: 443d So, Washtenaw, Chicago, IL 60632

MES ATSAKOME

Kada galiu gauti pensiją

KL. Pasakykite kada aš ga
liu turėti teisę gauti Social Se
curity pensiją? Kita

AT S. Jeigu tamsta esi pilnai 
apdrausta (fully insured), tu
rinti reikiama skaičių padengi
mo ketvirčių, esi sulaukusi pen

sininkės amžiaus, 65 m., ir už
pildžiusi aplikaciją, tamsta ga
li gauti pensiją už bet kurį mė
nesį. kuriame išėjai poilsin.

Atsiminkite, teisiškai poilsio 
laikas 02 m., bet tokio amžiaus 
esant, nemokama pilna pensija, 
kol asmuo nesulaukia 65 metų 
amžiaus.

į rašą kraštų, į kuriuos nebuvo lei 
džiama siųsti federalinių pini
gų. Tagi ir jiensijos čekiai nebu
vo ten siunčiami. Tačiau prieš 
maždaug 10 metų tas Finansų 
Ministerijos (Treasury Dept.) 
nusistatymas, dėl tik jiems vie
niem suprantamų priežasčių, 
pasikeitė. Nors anksčiau jie 
buvo tos nuomonės, kad į Pa- 
baltės kraštus siunčiami čekiai 
negali būti “iškeisti už pilną 
vertę“ (negotiated at full va
lue), jie vėliau nutarė, kad to
kio pavojaus nėra ir “išėmė” Pa j

' ‘ Vyšnios pavasarįM. Šileikis

Žuvį sujjia ūdyti dideliais ga
balais. Gftlvą, odą ir kaulus už
pilti y* iyj*n j n ' pav irinus 20 mi-

Svogūnus paspirginti marga-

ra” stipendijos buvo paskelbtos 
susirinkime. Jas gavo R. Trum- 
pickas — $1,000, B. Abromaity
tė — $750, A. Saplys — $500, Z. 
Prakapaitė — $300 ir D. Brič
kutė — $200.

— LN vyrų būrelis kovo 16 
baltijo kraštus iš to sąrašo. Tai | d- suru<*ė metinį savo narių po 

būvį, į kuri buvo pasikvietę bū
rį svečių ir bendradarbių. Merir- 
nę programa atliko LN dainos 
vienetas. . yPensija ir pilietybė

KL. Amerikoj gyvenu apie 34 
m. Jau kelinti metai nebedirbu, 
gyvenu iš gaunamos pensijos. 
-Niekuomet nebuvau nei sulai- 
kytsa. nei baustas. Norėčiau su-- 
žinoti: jeigu išvykčiau į užsienį, 
pvz. į Europą arba į Lietuvą, ir 
laikinai arba pastoviai ten apsi
gyvenčiau, ar man nebūtų suUi- 
•komaįpensija ir ar aš galėčiau 
toliau ją gauti įprasta tvarka?

•Būtų svarbu žinoti ar yra koks 
didesnis skirtumas .tarp.asnieils. 
turinčio šio krašto pilietydię ir 
mętųrinėigL Asj-fiesu priėmęs A- 
nierikos piletybės. X.

r. . . . — _

- ATS. Seniau Lietuva ir iš yi« 
so Paballijos kraštai buvo įt
raukti į tam. tikrą Finansų Mi
nisterijos (Treasury Dept.) są-1

gi dabar, jei tamsta nu-tartum 
išvažiuoti į okupuotą Lietuvą, 
gautum ten savo pensijos če
kius. Pensijos gavimo atžvilgiu, 
nėra jokio skirtumo tarp Ame
rikos piliečio ir nepiliečio. Yra 
kai kurių užsiėmimų, 'kur reika
laujama Amerikos pilietybė. Ta
čiau esu tikra, kad tamstos lai 
neliečia,

Adv. M. šveikauskienė
“D.”

— Praeitą savaitę buvo aplan Kooi , 
Lyti šeši ligoniai. Juos lankė LN ■ 
valdybos nariai. .. T. ž.

— Duok kartoną "Kool” —^.At
kišdamas cigaretes prašo sumo
kėti $5.

Tautietis sakosi tik $2 tetu- 
rįs. Sako, kad užteks.

įteikęs kartoną cigarečių ir 
paėmęs S5 rengėsi važiuoti. Tau
tietis dar jam primena, kad jis 
rūkąs “Regular Kool”, o jam da 
vė “King Size Kcol”.

Vėl kreipdamasis į mašinoje 
sėdėjusį surinka: “V -1',’

— Duok tam seniui “Regular
— ir padėkojęs ūž pini

gus, palinkėjęs ramios’ nakties 
nuvažiavo savo keliais.

Matyti, cigaretes iš kur 
be pmigtĮ nupirktos*

kfėęsu Tėvu ir “Naujienų? ve
damųjų nebekopi] uos. Nebenau
dos ir mokyklos užrašų.

Akirati įlinkas Kazys Almenas, 
duodamas apie save žinias ame
rikiečių laikraščiams, neužmirš 
pr.idėd, kad jis yra premijuotas 
rašytojas, laimėjęs lietuvių kata 
Bkų laikraščio premiją už roma
ną "Sauja .Skatikų”, kitaip va
dinamą “Maršas Raudonajam 
Milicinuikui”.

Ateitininkai nustos spausdinę 
pornografiją.

. * Jėzuitai prieš Velykas perskai

Bulves pavirinti 10 minučių.
Sudėti į puodą eilę bulvių, ei

lę žuvies ir svogūnus su marga
rinu, įdėti druskos ir truputį pi
pirų, užpilti skystimu, kuriayae 
virė žuvies kaulai ir šutinti, kol 
bulvės bus minkštos.

Pripilti 4 puodukus pieno ir 
įplakti 4 šaukštus miltų.

Patiekti į salą su džiūvė
siais. (

(Vietoje riebalų galima 
dot bet kokios rūšies aliejų).

Vietoje šviežios žuvies galinta 
naudoti šaldytą žuvi. Varto
jant šaldytą žuvį reikia prieš 
virimą, įdėti į šaltą vandenį tai 
greitai atsileis, bet atsileidusią 
žuvį reikia tuojau naudoti, nesžuvį reikia tuojau naudoti, 
tokia žuvis greitai genda.

KEPTA VIŠTA
Pirmiausiai reikia gražiai išva- 

lyai vištą. įsiimti vidurius, at
sargiai, kad nesudraskyti odos, 
paskui gerai išplauti vidurį viš
tos ir apibėrus lengvai druska, 
palikti porai valandų. Paskui pri 
kimšti sukapotu mišiniu iš iš
virtos vištos širdies, kepenų, 
skilvio ir padžiovintos duonos,

rtys liturgijos vadovėlį ir susigės,| pridedant prie to mišinio petruš 
prisiminę priešvelykinius pus-Į kų, sukapoti smulkiai svagūną ir 
ryčius su kiaušinių ritinėjimu ir f 
kiškiais Kančios Savaitės pradžioj

ŽINIOS Iš KANADOS

' — Lietuviu Namų ir “Lalwla-
ros” narių metiniame suširinki- 

Lnie dalyvavo- 252 -nariai-. pirmi
ninkavo adv. A. Pacevičiųs. la
kiausi us valdybos. pranėšifriijriY 
patvirtinus apyskaitas, buyo 
bąįsuojamas Įstatų pakeitimas, 

’ Dauguma nariu betgi balsavo 
prieš įstatų pakeitima. 

■ *
— Švietimo fondo “Laabda-

nors
BUNA -IR TAIP ; i

11 vai. nakties prie Homan ir 
Archer gatvių stovi vienas mūsų 
tautietis ir laukia pravažiuojan
čių. mašinų, kad galėtų skersai 
gatvę pereiti yrStaįga privažiuo-

as*“Station Wa-‘
i _ • w -r, — j y 1 -- |

gbn”? Iš jc išlipa stambius vyras ' 
ir klausia: ' 'I
’'Senį, ką rukai?.j Įij;
i. Tautietis atsako: Ą:

— Cigaretes. -
— Kokias? — vėl klausia štąm 

btts-s vyras. Tautietis atsako: J
— Kool.
Skambusis vyras atsisukęs j a.}.e užtūrėtas ir sugnait-. ; 1 . -7 . .. •

ma^ino-iž-ėdėiiKi vvm sm-ikn- i J- • Jv a.. -z s , gtames į kovą prieš Vatikano!iHd-iJVje y yrą suiiKo. ’ fasl.ietu vos bažnyčias (su nuot* °
____ —_______________ . rankomis).

Mykolas Dranga pasižiūrėjo ršl religiniais prietariais, dalyvau 
savo matimtaškio į savo raštus, mi priešvelykiniuose pusryčiuo-

. Nutarė pasimokinti lietuviu kai- se vadinamos Didžiosios Savai- 
bos ir pats ką nors parašyti taip, les pradžioje!
kad skaitytojai suprastu. Mai-, Front. Btč. .laujinis

p:ą J>neįy

BALANDŽIO <—JIL

jfcada. nębipEO.J^e. nebūtą daly 
susikoncent

ruos £ važiavimą -pas komunis
tus švęsti Lietuvos išla.

Bronius Kviklys ruošia ketur- 
tomį aftie uzfįuyUs ir stfgriait-. *

' «’ - - . ’ ■ • <

Aieįąą- Melas! Buržujų išmis-į 
Jai! Baį(y»džio Pirmoji! |

Visi važiuokime švęsti 45 me
lų Lietirvos i^aisvinimo iš bur
žujų vergijos sukaktį! Visi jun-

vergiją su fotografu A. Kez* 
priešakyje! Visi kovokime su

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

ir tuo mišiniu prikimsus v jtą 
užsiūti. Kepti apie val&ndą lai
ko, arba truputį ilgiau, kai iš
keps. Kad žinoti ar višta tflcrai 
iškepus, reikia įsmeigti sakutį į 
mėsą ir jeigu skystimas jau ne
išeina į viršų, tai višta jau iške
pus. Nereikia per ilgai laikyti pe 
čitije, nes džiūva. Išėmus vištą 
iš blėties į likusius riebalus rei
kia įpilti pilną šaukštą miltų r 
ant ugnies gerai išmaišyti su 
tankais, paskui po truputį papil 
daiit virintu vandeniu, kol sun
ka visiškai sutirštės. Paskui sun 
ką išpilti į tam tikrą puoduką ir 
paduoti stalan dėl užpilimo am 
keptos vištos.
Tokiu beveik pačiu būdu kepa

si jauni viščiukai ir kitokie pau
kščiai.

• Sūrį galima ilgai šviežiu lai
kyti, jeigu jį įvyniosite į svaru 
audeklą, suvilgytą i actą ir pa
dėsite šaltoje vietoje.

• Jeigu rankos labai purvinos 
ir sunku jas nuplauti, patrinti 
druska ir tada plau^ su ntuilū.

4 Kad išvaryti muses iš virtu
vės, uždėti puoduką acto ant 
pečiaus ir leisti jam virti iki 

pasklis kvapas.
• Norint greitai nuimti žuvų 

žvynus, įkišti žuvį į verdanti 
vandenį ir greitai išimti.

Magdalena šulaitienė

Euphrosine Mikužiūtė

■K-fet-KSI^-

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
DRAUGAMS IR RĖMĖJAMSUNIVERSAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONDIREKTORIAI IR VALDYBA

VALDYBA:

PAUL J. RIDIKAS ...................... ............ . ...... Prezidentas
NORBERT JANKOWICZ, Sekretorius ir

veikiantis biznio vedėjas
LORRAINE G. KIRSTEN Vykdomoji Viceprez.
GRAŽINA MICEVIČTUS ........ Viceprez. pavaduotoja

ir Sekretorės pavaduotoja
M. NAVARRO ............................ -..........................  Iždininkė

DIREKTORIAI: ..

K. M. AUGUST PAUL J. RIDIKAS
JOHN E. HARTNETT LAURAINE VEZIS
EVELYN LYTHCKE LILLIAN A. TOTU
NORBERT JANKOWICZ ARTHUR E. TUMOSA

LORRAINE G. KIRSTEN

Naudingi patarimai.tr įdomūs dalykai
f, • .

aliejaus, ’
y 4 puodukai šalto vandens, 

L 4 puodukai pieno, pagal sko
nį druskos ir pipirų.

4 šaukštai miltu.
Nupiauti žuvies galvą, nulup

to puoduko .margarino arba Ii odą ir išimti kaulus.
i---------- —.......„ t. - . .................. . ■■ ■

ŽUVIES SRIUBA y

Tam reikalui reikia paimti:
1 žuvis (apie 5 svarus),
4 puodukai smulkiai surpiaus- 

tytu bulviu.
1 svogūnas,

linkiu visiems giminėms, draugams 
ir artimiesiems

UNIVERSAL SAVING
ASSOCIATION

Pavasario Švenčiu - šv. Velykų proga
sveikinu Naujienų redak< 
nistraciją, gimines, drauj 

visiems geroje n uotai ko, 
, . Velykų švente.*

linkiu

Juozas Šarapnickas
CHICAGO, St. Catharines, Ontario* Canada

Telefoną - R^žė Didžgalvienė

«• .w
licago, 8, III. Šaf.—Nfon., It-iręb . April T

patarimai.tr


ŽODIS LIETUVIO FONDO SUVAŽIAVIMU

Saukiamas Lietuvių fondo n.i- ir mišrių šeimų, kurios turi nu- 
i)ų metinį visuotinas susirinki- siteikimą savo vaikus išauginti

as š. m. kovo 30 d. Jaunimo liet’.iviė:s. bet neturi & 
centre.

Kaip žinema, LF yra įsteigta^ centrų, kiti, 
kultūrai, švietimui išlaikyti 
juunimo veiklai remti. Tikslas ge ! 
ras, remtinas, tad daugelis lie-1 
tuvių šj f< ndą remia, aukoja sa
vo sunkiu darbu uždirbtas san
taupas. šventai tikėdami savo 
L utos amžinamu ir, pasitikėda-

i LF do vadovybe, kad ji jų a u 
kus ir sunaudos atatinkamai ju 
tautirei paskirčiai.

Betgi faktai liudija, kad LF 
palūkanos sk rstcmos be plano ir 
L-e gilesnio tautinio pajautimo ir 
;.t akemybės. Tai kelia aukotojų 
noDnsitenkjnimą ir protestą.

LF-do vadovybė nuolat skun
džiasi, kad ištiestų rankų, finan
sinės paramos prašančiu yra ne
palyginamai daugiau negu pini- 
įų. Reikia nustatyti aiškius pel
nui skirstyti principus ir jų 
griežtai laikytis, tuomet atpuls 
bereikalingi priekaištai. Gyvo
sios. lietuvybės veikla privalėtų 
būti pirmiausia finansuojama. Iš 
tikrųjų, jei rimtai siekiame už- 
t krinti lietuvybės rytojų išei
vijoje, tai jaunimo reikalą ir 
privalome statyti pirmoje eilėje. 
Lietuviu Fondo Parama Lietu
vybei Šeimoje Būtina.

Lietuviška šeima, vaikai ta: 
lietuvybės šaknys- Tad lietuviš
kai šeimai ir priklauso pirmasis 
dėmesys ir finansinė : parama, 
čra daug lietuviškų šeimų, net

JI ■'

Senasis Karo muziejus

XXXV-xios š. AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖS DETROITE

Alūnas Simonaitis ir New YoT» 
ko. i ■

Viri lietuviai šachmatininkai

ąlygų. Vie: 
i n* JU gyieįia toli ruo lietuviškų 

aiškiai tu.riant, ne- 
>rj <uri pedagoginio, pajautimo, ne-.‘ 

turi nei praktiško patarimo,' 
kaip savo vaiką vesti Lietuvos? 
keliu. Neturi nei reikiamų prie-, 
monių. Reikalingas specialus va 
dovėlis skirtas tautiniam ugdy
mui šeimoje. Šitokį vadovėlį; 
lengvai galėtų parengti pedago
gai, pcichologai, menininkai, -- 
ių sudarytas komitetas. Šiam ko 
nitetui tektų parengti ir daikti-' 
nės. vaizdinės tautinio ugdymo j 
priemones, skirtas iki mokykli-| 
nio amžiaus vaikui šeimoje. Jos.i 
turėtu būti: Įvairaus dydžio | 
dėstomos kaladėlės su lietuvių-i 
anglų alfabetu, raidynu, su gy-! 
yulių, augalų spalvingais pieši-• 
nėliais, taip pat su dvikalbiu pa-;
vadinimu, nes > viskas reikia, noma, LB-nė yra užsiangažavu- 
drauge parengti ir angliškai mo-• si politikoje, per jėga siekia Vei- 
kyklai. Parengti ir išleisti plokš ksnio statuso, politikuoja ir ne- 
teles: fumpučių pasakų, žaidi-! turi laiko švietimo darbo dirbti, 
iru, vaikui skirtu dainelių, mu- iC lietuvybės šaknys šeimoje aki 
zikos, kad vaikas vos pravėręs • vaizda džiūsta, nyksta. Lituanis- 
akis jau girdėtų lietuviškos mu- tisių mokyklų mokiniu -skaičius 
zikos garsus, ne kitokius.

Žinia, kad daugelis greit paša' 
kys, jog šitoks siūlymas yra vi-, 
siškai ne vietoje, kad tai- yra 
grynai kultūrinis uždavinys ir 
jis tiesiogiai priklauso LE. Švie-, 
timo tarybai, bet ne finansinei t v Iinstitucijai, LF, Taip, tai šventa 
tiesa, bet reikia atsiminti jog nė-< 
ra taisyklės be šimties. Kaip ži-.

K ip i;.u ank-čiau skelbta. 
X.\XV->ics Jubiliejinės Š. A. Lia 
tuviu Sporto žaidynės ęvykj> 
1985 m. balandžio 13 14 d d.. Dėt 
■orte, Mich. Jas vykdo Detuoito 
LSK Ko\ as per s: eciąlų ergani 
zacinj ko mietą, kuriam vadovau 
>a Airi- Ri.sic irius. LSK Kovo 
p rmi.iitikas. -

Ža.dviriu p s! grame j e b” s 1985

kalbų se uo. Faktinai nėra nei 
maziaurio pag. indo šitaip tvir
tinti. Šitokių melagingų faktų 
akivaizdoje, aiškiai žinant, Ru
sijos imperialistinius kėslus į 
L otuvą ir lietuvius, kaip ir ga
lima buvo patiems pulti į slavų 
plėbi? Tai didelis ir neatleisti- 
nais tautinis nusikaltimas? Tad 
apie bet kck:ą LF. paramą. Litu
anistinei katedrai, slavų skyriu
je veikiančiai, negali būti nei 
kalbos, nes priešingu atveju bū 
tu tik pačios kaitės prisimini
mas. Aiškiai tariant, LF-das ne
turi moralinės teisės finansuoti 
Lietuvių katedrą, slavu skyrių-. 
;e, nes tai yra nesuderinama, 
priešinga LF-do aukotojų, dau
gumos valiai.

Kodėl nebuvo galima sukurti 
atskiras, Baltu tautų kultūros 
sektorius, fakultetas9 Susitarius 
su latviais, estais būtų buvę ne
paprastai daug laimėta. Pirmiau 
šia, būtų aiškiai pademonstruo
tas šių tautų kultūrinis subrendi 
mas, savystovumas. Drauge bū
tų ir stiprus politinis faktorius 
Baltų tautoms laisvės siekianti.

Tad ir ’ariama, kad Lituanis-

m. šALFAS S-gcs krepšinio 
tinklinio, le<!o ritulio, šachmatų 
ir raketbelo (Racquetball) pir
menybes- Anksčiau planuotos 
plaukyme, stalo teniso ir kėg- 
I avime (bowling) varžybos ne
įvyks. ‘

Pasibaigiu preliminarinei re
gistracijai, nustatyta galutinė 
.varžybų programa.

Krepšinio varžybos vyks šiose 
klasėje: Vyru A, vyrųB, jaunių 
A, jaunių B ir jaunių C.
Tinklinis — Vyrų, moterų jau

niu A. mergaičių A ir mergai 
čių B klabės.

Krepšinvje ir tinklinyje prie- 
ą.iglio A klasei priklauso gimę 
1966 m. ir jaunesni, B kl. — gi
mę 1968 m. ir jaunesni, ir C kl 
.— gimę 1970 m- ir jaunesni.
' Ledo ritulio pirmenybės vyks 
lik vyrų klasėje, amžius neribo
tas. ,. v ■

i Šachmatu pirmenybės bus vyk 
domos A ir B klasės, pagal žai
dėjų reitingą. Taipogi bus išves
ta ir jaunių (žemiau 20 m. am
žiaus, pirmą varžybų dieną) kla
sė. ' ;

Pirmenybių pobūdis: indivi
dualinės varžybos 5-kių *- ratų 
Šveicarų sistema. Laiko riba — 
40 ėjimų per 90 .nąiin Trys ratai 
vyks pirmą dieną ir ‘du antrą

Pirmojo rato pradžia — šešta
dienį. balandžio 13 d., 10:00 vai. 
ryto. Registracija — nuo 9:09 
vai. ryto.

Šachmatų varžybos vyks Lie
tuvių Kultūros Centre, 25335 W- 
Ninth Mile Rd., Southfield, MI 
48034. Telef. (313) 356-9721.

kviečiami dalyvauti! Daiyvht 
kaičius neapribotas.
Raketbolo pirmenybių progra

moje — tik individualinės viĮ: 
netu vaidybos, šiose klasėse Vy 
ru (neriboto amžiaus), mc erų> 
(neriboto amžiaus), vyru se »jo- 
ru (gimusių 1945 m. ir vyrės ių) 
r jaunių (gimusiu 1966 m. ii jau 
nesniu)

■* « -

Užsiregistravus pakankam:.! da 
lyvių, vyrų (neriboto amži ih) 
klasės, pagal žaidėjų patyi mą,: 
bus dalinta i 2 ar daugiau p u-> 
peš- Vyrams senjorams ir jaur? 
manąs papildomai leidžiame da-« 
Ivvaūti ir vvru neriboto am: aus » te
klasėje.

Raketbolo varžybos vyks Echo; 
clcraft Community College. Li-' 
vonia, Mich. Varžybų pradž a —- 
šeštadienį, balandžio 13 d., 9:00 
vai. ryto, visoms klasėms. 

į f •

Visi lietuviai raketbolo ž. idė- 
jai kviečiami dalyvauti! Daly
vių skaičįus neribotas.
Dalyvių registracija.— ki mši- 

nįo, tinklinio ir ledo ritulio var-> 
žyboms privalo būti atliktu iki 
s. m. kovo 31 d., o šachmatų ir 
raketbolo — iki bąlandžio 5 d., 
šiuo adresu:

Algis. Rugienius, 30717 Lund 
Dr, War-en, MI 48093- Tel. — 
(313) 573-9448.

Tolimesnės informacijos bus 
skelbiamos po dalyvių registra
cijos. Visų šių šakų smulkios in
strukcijos pranešta visiems spQV 
to klubams, o šachmatii ir raket- 
bolb — net ir kaikuriems p-.vie
niams žaidėjams, kurių adresai

ša lietuvybės estafetę ir reikalin
ga j j visapusiškai remti, jo veik 
kj finansuoti. Tad jaunimo rerka 
kis ir turėtų būti piimas LF. pel 
no skirstymo sąrašuose.
LITUANISTIKOS KATEDRA

- SLAVU GLEGYJE TIKRAI 
NEREIKALINGA

Kaip garsinama, šinoma Litu
anistikos katedra yra priglausta 
slavų skyriuje, Illinois universi
tete. Cbicagoje. Užkliūvus slavų 
skyriaus ir prie jo tenka stable-

pasibaisėtinu tempu byra, pa
čios mokyklos užsidaro. Lietuvy 
bė išeivijoje šaukte šaukiasi pa
galbos, tad ir dairomasi jos. Na. 
ir išti:krųju kodėl LF. negalėtų 
sudaryti šiam reikalui kompe
tentingu asmenų komitetą ir — c

pavesti ši uždavinį ir pati darbą 
finansuoti? Jei LF šitokį, tauti
nės gyvybės gelbėjimo uždavi
nį apsiimtu, atliktų, tai jis dide
le dalinu' pateisintų savo egzis
tenciją ir tuo pačiu sudėtas fon
do aukotojų tautines viltis- 
JAUNIMuf^EIKALINGA BŪ

TINA i FINANSINĖ LF.
Jaunimo; ypač akademinio jau 

nimo mokslas universitete yra 
gerokai pabrangęs, kainuoja ne 
kelis, bet - keliolika tūkstančių 
metams“. Tad "tėvai ne visada, gali 
skirti pinigų jaunuolio visuome
ninei veiklai, o bė dolerio — nė 
pro duris neišeisi... Būtina skir- 
t' jaunimo suvažiavimams, išvy
koms, stovykloms, tautinių šokių

Vr«2i¥aV«SW«SI«sA%aAs.W«SSVIV«WiV»V«V«SVAVaa»ViWAV^4
£ - -•• ’ K * *. : ■ ■ }‘ - ’ • • į2

ALGIRDAS IR ALDONA BRAZIAI
Justice, Ill.

į

«3

Labai rimtas klausimas, kodėl 
būtent, lietuviams prireikė sla
vu, o ne kurių kitu prieglobsčio, 
kaip tai germanų, ispanų, fran
kų ir kitų, kodėl7 Ar kad slavai 
meilesni, nuclaidesni, gudresni 

. prisivilioti liėtin’juiš'ų^tvo bu
čių? Tai tik bausmė? ,yeįrtas ši
toks politinis nešK$fn|avimas 
laike ir aplinkoje! KorĄunisti- 
nės imperialistinės Rusijos dik
tatoriai yra užkinkę savo moksli 
įlinkus į darbą kurti fjktyvią, 
melagingą Europos, tautų istori
ją ir naudoja iš piršto/išlaužtus 
faktus, vykdo partijos i įsakymą. 
Rusai, siekdami lietusius grei
čiau nutautinti, suliedųiti su di
džiuoju' broliu rašo, įjad lietu- 

grupėms sporto klubams, jauni- v:ai.yrą rusų tautos medžio šaka 
:no organizacijoms. Jaunimas ne ir kad lietuviu kalba vra; slavu => ~ - - .-i

■ T_____________

tikos katedros priglaudimas prie 
slavų fakulteto yra didelė klai
da, tiesiog tautinis nusikaltimas! 
Šitokia ak-.brokštinė klaida tarė 
ių būti stiprus Įspėjimas atei
ties veiklai, kad prieš darant 
sprendimus ir skiriant aukas, 
būtina ilgiau paremti ir plačiau 
apsidairyti.-.

A klasės laimėtojui teks dr. 
Algirdo Nasvyčio Atminimo Pe; 
Teinamoji Taurė, Įsteigta 1932 
m. Pereitu metu lamėtojas —-

buvo žinomi; Informacijų netu
rintieji— prašomi kreiptis Į A. 
Rugienių. .

Šatfcrs S-gos Centro Valdyba

j
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JAY DRUGS VAISTINĖ r
2759 W. 71 st St, Chicago, BĮ

• RTFESTINGAJ iSPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

, ; LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkim visiems savo klientahiš ir draugams

> LITERATŪRA, Iletuvii; literatūros, meno ir mokiu 
m. metraiti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, VIn«* 

Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
f. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir Y 
Meilaus rtrtipanlai bei rtudijo®, iliustruotos nuotraukomis % 
M. K, Čiurlionio. M. Sileikio, V. Kaiubos, A. Rūkitdės ir JL Virs-'

• DAINŲ SVENTSS LAUKUOSE, poetės, niytojo* & Isa 
Urify lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienė® atsiminimai apie datai 
Jvente® bei. jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoju 
Hemą, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenlmf' 
i-ii užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja KL

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsk) 
luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne *au»- 

♦yvenimo bruožų apvalymai, bet tiksli to laikotarpio buities tit? 
matūrinė atudija, auskirrtyta skirsneliais. Ta 203 puslapiu knyą;

> LUrillVJAKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-Ti muštai 
Romiai pAraiytt įtudija apie Rytprūiiu®, remianti* Pakalnė* l 
Lzbguvot apekričių duomenimis Aprašymai |domū» Hekrienan 
CeturiuL Leidiny* ftlurtruotu nuotraukom!*, pabaigoje duodamr 
rltoT&rdkiu ptvidinimai^lr Jų vertiniai | voklefią kalbą. Laba1 
».audlngoje S35 pual knygoje yra Rytprūatų iamėlapk. Kaina V

•> KA LAUMBS LIMfi, rąžytojo* Petronėlė* OrinUltė* atlb 
mintinai Ir minty* apie umenl® Ii vietas neprlk. Lietuvoje ir pb 
dairiai* bolševikų okupacijom metai*. Knygl turi 254 puslapiu* 
bet kainuoja tik W. i ‘

9 JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierių*, neraprw 
taa & klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje} tik a 
Margio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po» 
riją. Dabar būtu JJ galima pavadinti kovotoju ui žmogau* teis* 
Knyga y*a didelio formato, 265 puelapią, kainuoja

> SATTUN8S ITOVlLtS, B toačenko kūryba. J. VaWSv 
fufftmM. get tnyfoje pra M aąmo^agą novaHą. Kaina |S

Atdara šiokiadieniais nuo 
J vai. ryto Ud 10 vaL vakaro.

I SERVE wmi PRIDE IN 
i THE NATIONAL GUARD

TEOFILĖ ir KAZYS ERINGIAI 
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For constipation relief tomorrow I 
j reach for EX-LAX tonight c

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”

Read label and follow 
directions.
© Ex-Lax. Inc.. 19Q
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AMERIKOJE NACIŲ NĖRA, BET ATSIRADO 
NEO-NACIAI

£o, nes jiems rūpi Amerika. Jie nori>_.k^d įiūty
stipri ir galinga. Eisenhoverių šeimą ibuvo vokiečių kil
mės, bet taip greitai suamerikonėjo, kad niekam į galvą 
neatėjo mintis, kad jiems būtų rūpėję vokiečių Skelbia
mos idėjos, ar kad vokiečiams rūpėjo įsigalėti pasauly-* 
je. Kada reikėjo paruošti karo vadų kovai prieš Jiitle- 
rio Vokietiją, tai gen. George C. Marshal pasirinko gen. 
Ęisenhoveri. ■’ ’ ■•• ’.VJ

Dar įdomesnis pavyzdys apie piaęšvuk-iskus ir priftš- ' 
naciškas Amerikos vokiečių nuotaikas yra vokiečių įsteig
tas dienraštis “Abendpost”. Kaip .Chicagoje, taip Mįl- j 
wapkee miestuose buvo daug vokiečių, tuųtingų vokie
čių valdančių didesnius bravorus ir ^bendroves, bet neat- Į 
sirado Amerikos vokiečių grupės, kųi-i bųtų .pasiėmusi 
atsakomybę leisti Amerikoje vokieėką dienraštį- Vokie
čių kilmės žydai, pastebėję tokį vpk 4ečių 'laikymąsi nuo 
vokiško dienraščio, nuo stumdymo jo amo <vienų rankų j 
kitas, paėmė vokiečių dienraštį savo kontrctlėn- Jie įr- 
šiandien kontroliuoja “Abendpostą”.

Amerikos vokiečiai stojo kariuomenėn, Eisenhave- 
•rio vadovaujami, sumušė nacių Vokietiją. Tūkstanties 
metų Reichas dūmais nurūko. Iš jo nieko nebeliko.Kaip? 
Hitleris, taip Goebelsas nusinuodijo. Jie nunuodijo savoj 
žmonas ir .vaikus. Hitleris ilgus .metus gyveno su mėgia
ma vokietaite, :bet prieš tmirtį su įa susituokė, kad ga
lėtų ją mirtinai nunuodyti.

Patys vokiečiai nacius išgaudė, .susodino ,Į kalėji
mus, suruošdąipi jiems teismus .už .padarytus nusikalti-: 
mus. Pačioje Vokietijoje nacizmas buvo išnaikintas, o 
nacių vadai sukišti ilgiems metams į kalėjimus. Visi va
kariečiai žino, kokią didelę žalą Vokietijai ir vokiečiams 
atnešė Hitleris ir naciai. Dar ir šiandien neatstatyti na-, 
cių sukelto karo išgriauti miestai.

Vokietijoje nacių nėra. Jų nėra ir Amerikoje. Čįą: 
nėra .vokiečių nacių, bet jlietuviųs labai -nustebino žinia- 
apįe Amerikoje ątsirąduęirts-nęOrĄaeius.. Jie skelbiasi: 
naciais, nes j.įfe pripažįsta ;pagrindiirius nacių principus, 
bet -jie nėra panašūs j Vokietijos nacius, nes jie yra nau
ji ji’.nariai. Tiktai . jie-pasivadino .naujais naciais, p vie
toje naujais, jie vartoja lotynišką žodelytį neo.

Vakar Amerikos didžioji spauda paskelbė, kad FBI 
agentams pavyko suimti Amerikos neo-nacių vadą Bruce 
Čarroll Pierce. Vardas, kaip matote, ne vokiškas. Jeigu* 
kada nors galėjo būti truputis vokiskumo šio 30 metų 
vyro kraujuie, tai jo varde neliko nei kvapo vokiško.Bet' 
jis tvirtina, kad jis esąss nacis. Be.t įiAvien necizmu ne- 
siteisina. Jis yra neo-nacįs. Paaiškėjo, kad ne tik jis, 
pats buvo nep-jiacis, bet jis vadovavo keliose valstijose!' 
veikiančiai neo-nacių grupei.

Trys gerai ginkluoti FBI agentai suėmė šį neo-na
cių vadą. FBI nustatė, kad. šis neo-nacių vadas susirasi-; 
nėja su savo ištikimiausiais vadais Tennesee valstijoje, 
Chattanooga priemleistyje ir Georgios valstijoje, Ross
ville miestelyje FBI turėjo žinių, kad naujasis vadas bū
tinai atvažiavo i Rossville atsiimti laiškų. Jis atvyko ir 
buvo suimtas. Washingtono valstijoje. Metaline Falls 
kaimelyje gimęs Pierce turėjo 3 revolverius, bet netu
rėjo drąsos griebtis už vieno, šalia jo atsistojo 3 ginkluo
ti vyrai. Be to dideliame jo automobilyje (van) rado dė
žes rankinių granatų, kelias beribes, kulkosvaidis, auto- 

' matinius šautuvus, dinamito ir kitokių įsilaužimo prie
monių. Neo-naciai Įsilauždavo į turtingųjų žmonių ar 
bendrovių centrus ir išvadavo vertingesnius daiktus.FBI 
tvirtina, kad Pierce skaitomas pavojingu žmogumi, pas

Gintaro Rūmai, grafikaVacį. Katas

♦ Autorius nšo. jc$ įnarn dar- 
. bu į kit paskatinu, ir paska-

in ojan.s pareikšta padėka:
• u pagarba prisimenu mūsų te- 

jtrologus Marijaną Malcienę^
,į Vytautu Makni bei Anuną Ven- 
1 į. kurių na kaliniai darbai 
iiran davė įkvėpimo šios istori- 

o> .redagavimui.. Iš teksto ma 
yti. jo<> automs Vilniuje būda- 

T nas yra gavęs savo knygai me- 
Į ižiagcs iš ten išleistų knygų bei 
i iš archyvų.
I Viso knygos turiniu neįmano

ma atpzs'ikoli. Skaičiau ir džiau
giausi atliktu i-tariniu darbu ir 
kad tiek daug sutelkta žinių, bet 
Jos 231 puslapiu manasis džiaug 
'JTąs -t .bteiėjc r- kilo kJpusi- 

kam reikėjo to rašinio, 
r yk-dinėn htciatūron

knygą, jei nęsuieišė, tai 
ipga.Uinc’.' O tas rašinys apie du 

bendra- 
sužibus” 
pavadin.-

i3-<-mgcl;Škius spaudos 
.daibiu-s “Ten, ekrane 
snygeje "broliukais” 
Uis. 

1

1 Žinoma, jei tie “broliukai'* pa
darė klaidų svetimtaučius lietu- 

!s kovos menesio parengimų ir visuomeninių susirinkimų j lųĮnų ii;4ė taj teiJhga pata.£y_ 
kiti trurnj>iag Į ti, bet yra nesuprantamos prie

žasties priekaištu.

jl. KIALSEIKISLOS ANO E LES, CALIF.
Amerikoje visą laiką buvo ir tebėra didokas skai

čius ve kiečių kilmės amerikiečių. Nėra ko stebėtis, kad; 
jų tarpe galėjo būti didokas .nacių skaičiui Pats Hitle-į 
ris nebuvo vokietis, bet Vąkietijoj hitlerininkai tiek Įsi-' 
stiprino;ĄM^paėm.ė demokratine Vokietiją savo kontro
lėm Jiems nereikėjo veŠtįpeė'vos/Aiacių vyriausybei suda
ryti. Jie laimėjo Vokietijos vyriausybę demokratiniu ke-. 
liu. Jiei gavo daugiau Balsų demokratinių rinkimų, c 
Hindenburgas daugiausia atstovų pariamente turinčią 
partiją pakvietė valdžiai sudaryti. Tai buvo austro Hit
lerio vadovaujama Vokietijos nacių partija.

Valdžią jie pasiekė demokratiniu būdu, bet jiems 
teko vesti kruviną, kovą, kad išsilaikytų tojie valdėioje. 
Pasiekę valdžios viršūnę, jie pradėjo naikinti tuos, ku
rie galėjo būti nacių opozicijoje. Jie pakorė kelis 
vokiečių generolus, pritariusius demokratinei santvar
kai. Jie išardė senos Vokietijos darbininkų unijas ir už
darė visas politines partijas, .kairios buvo priešingos na
cių vartojamiems metodams kraštui valdyti. Amerikos 
gyventojų dauguma buvo priešinga nacių vartojamiems 
metodams.

Hitleriui įsistiprinus Vokietijoj, buvo sudaryta Ber
lyno — Tokijo ašis, apie kurią pradėjo suktis tarptauti- 
politika. Prez. Rooseveltas vadovavo demokratinių val
stybių ašiai. Amerikos gyventojai nujautė, kad šios 
dviejų ašių karo jėgos turės smalkiai susikirsti. Kokią 
formą ta kova Įgys — nebuvo aišku, bet vokiečiams Bu
vo aišku, kad jie bus įvelti Į minimą kovą. |

Amerikoje galėjo būti vokiečių nacių, bet jie nebu
vo kovotojai. Amerikoje buvusieji naciai nenorėjo nie
ko žinoti apie Vokietijos nacius. Jie bėgo ne tiktai nuo 
nacių, bet traukėsi ir nuo vokiečių. Jie dėjosi amerikie
čiais. Apie vokiečius jie nieko nenorėjo žinoti. Jie tu- jį rasta daug vertingų pavogtų dakitų. 
rėjo drąsos tvirtinti, kad apie Vokietiją jie viską užmir- 7 " ” 'Be to, policija turėjo žinių, kad jaunas Pierce da-

Andrius Juškevičius

JAV R. L. Bendruomenės suvažiavime, įvy
kusiam 1984 metų gruodžio 10 d. Chięągcyę, Lie
tuvių Tautiniuose namuose, esančiuose 6422 So. 
Kedzie Avė., Andrius Juškevičius skaitė paskai
tą apie tai, kas suskakl ė Bendruomenę?

Su dideliu skausmu širdyse palikome savo 
gimtuosius namus, sodybas, išskubėjome į neži
nią, ne laimės, ne turtų ne nuotykių ieškoti, bet 
padėti pavergtai mūsų tėvynei Lietuvai ir mūsų 
tautai laisvę ir nepriklausomybę grąžinti, sustab
dyti okupanto žvėriškus žiaurumus, mūsų tautos 
naikinimą, žudymą, tautinės kultūros ir religijos 
griovimą.

Visi mes esame tos pačios motinos - tėvynės 
Lietuvos vaikai. Visi turime būti vieningi, rasti 
bendrą, sutartiną kalbą. Vieningai dirbti, nes tik 
bendromis jėgomis, visų mūsų pastangomis, veik
smingiau padėsime pavergtai tėvynei Lietuvai ir 
mūsų tautai, greičiau išbristi iš šių dienų sute
mų ir žengti į laisvę, nepriklausomą, savitą lietu
vis! ą gyve* imą.

Sunku ir skaudu kalbėti apie mūsų išeivijos 
vciKią, ne? šiuo kritiškiausiu mūsų tautos metu, 
n .jy išeiviai neranda ne bendros kalbos, sutarti
nės yedįks. neskaitlingas veiklos pastan- 

iėo-as. išteklius jr ne visi jas nukrei-

piąme prieš Lietuvos okupantą, bet tarpusavio 
rietenoms ir net bylinėjamės vieni prieš kitus 
JAV teismuose. Tai didelė, skaudi mūsų išeivijos 
tragedija.

Tai gal geriau tylėti ir šio klausimo neliesti, 
nenagrinėti.

Tylėti negalime, nes tylėjimas, tai sutikimas 
su esama padėtimi, pritarimas esamai padėčiai, į 
arba nesiorientavimas esamoje padėtyje. Tylėki- ’ 
mu slegiame. dengiame nusikaltimus, melą, ap- Į 
gaulę, klastą. Tylėjimu nesustabdysime mūsų iš
eivijos skaldymo, laisvinimo veiksnių VLiKo, 
ALTo veiklos trukdymo, L. B-nės griovimo. Ty- 1 
Įėjimu laisvės ir nepriklausomybės mūsų tėvynei 1 

į Lietuvai ir mūsų tautai neatgausime. Tylėjimą® J 
i nuramina, užmigdo laisvės ir nepriklausomybės 1 
siekimo jausmus. Tylinčioji išeivija yra be jokit® 

’ leikšmės.
Istorija kaltins ne tik klystančius, bet ir ty

linčius, ens jie reikiamu laiku, nesistengė sustab- 
Idyti klystančių, pražūtingą veiklą, mūsų paverg
tai tautai.

Studijuodami, nagrinėdami nors ir labai 
skaudžius, nemalonius L. B-nės skaldymo, grio
vimo įvykius patirsime, ar mes vykdome pavęrg-J 
tos mūsų tautos įpareigojimus, ar mūsų veikli, 
mūsų darbai derinasi su pavergtos tautos laisvės 
ir nepriklausomybės siekimais, jos troškimas*? 
Ar mūsų veiklos kelias tiesus, pagrįstas tėvynės

(Tęsinys • -,

“Ten Eknrne ‘Sužibus” — to
kio vaido nauja, bet 1983 m. 
data išleista, knyga. 'Turinio 
ap mils — Amerikos lietuvių 
kinematografija 1909-1^7^ m. Iš
leido "The Baltię: Ciijematogra-i 
ifųic ReąeųrtĮi Cėjųev Press’, .Či
kagoje. Parašė Raimundas Ma
rins -Lapas. ■

Kovo. 17' dr-Los Angeles Lied- 
bendruomenė parapijos’ . salėje 
itirengė popiėtinę pibgrama. pub 
likai su šiaAtŪyga .'siipažindinti. 
Pąngu o lę-''YįzgQpdjęriė .yadbta Vo; 

įprt^rąirktiri ^Rėzi^ęrius ’ Petras 
Maželisjpasakojo 'savo Įspūdžius 
apie. ta knygą. Buvo i: knygos 
nųtoiniš Jš čtikagos a+vykęs. J.is 

Į pei"skąftė ilgoką ‘rašinį apie savo 
darbą.

r■ ■.'' . ■: - i.

r r paskaitose pąrodyti brolių 
jVI(rtrizų ‘iįlmiuiai kvaizxlai iš ne- 
^prjįJaiTsanjGs Į>iė^ti.vos laikų įr 
ijgabahti senp'••filmo "Naktis Lie- 

įūvojė’Vkųęhl^žS m. padarė jPrą 
4>as 'Valusis Holkywoode.’ Po 

regimos Rcvvuie. į>asikalbėji- 
mai.

AtUCefiiis atvežė T“ čia buvo 
paritžviiiėiama io knygą! Kny- 
gojdąbai daug fotografijų iš fil
mu ir filmininku., bei filmu ak- 
torių. Ir profesionalai ir mėgė-

jai, vjeni ilgi 
aprašyti. Spaudos darbas geras-. 
Jr kalba gan ger-a, nedaug klai
dą- Tik .gal be reikalo kailkartė- 
mis pavartotas.tas ni'isų žymiu- 
,ų žurnalistų labai nuvalkiotas 
įeko!'. Vietoj rašius ‘jam teko 

-iajaiauti JAV kariuomenėje’'., 
.daug paprastesnis, gražesnis bū- 
,ų .parašymas: ‘jis tarnavo”.. 
Tik-i-ai tas “-teko”, Jeka ir teką 
!vg upelio vanduo: ‘‘teko nukė- 
liauti”’ teko atlikti pagrindinę 
rolę”, ‘‘jam teko .;dą1y\Wvįj'į; 

. ‘jįaprieko redaguoti” ir t.t. JE£uy 
ja 384 puslapių, kaina 20 dole
rių. bet pats autoriuj -aj^re^e, 
galimą buvo nusĮpirkti sudiĮįip- 
iaida už 15 dolėriii:^

Biografinių žinių apie autorių 
knygoje “nėra, tik Įžanginiame, 
rašinyje yra prasitaręs, jog stu
dijuoti buvęs prancūzistįką jja- 
-irinkęs. Scenoj pasakytą, jog gi 
nes Čikagoje po antrojo karo 
atvykusį! .lietuvių šeimoj.

Stebėtinai daug s-u’inkta žinių 
.ip.e lietuviškojo filmo pradiniu 
kus ir ^ių laikui filmo.meniniu-: 
kus. Nemažai pęrfotografiiota iš 
- enosios išeivijos 'laikraščių ap
rašymų -ap;e.-tais laikais • vadina- 
■'nn.odtis’ "ki ntamuosius'’“ pavei- 
k- 'us ir iu rodymais lietuvių kp-d 
lonijose. ■ .... 1

i žąsties priekaištu. Pavyzdžiui. 
1 “Gal žinomas Mario Lanza ne- 
< buvo užgautas, gavęs iš vieno 
• broliuko žurnalisto išdrožinėta 3 «-
"medinę Aušros Vartų madoną”.

Knygos autoriui gal nežino
mas lo>angeliečių gyvenime yra 
ir kitas panašus įvykis "a p r ašį- 

j ąėtas. dalyviai fotognifųot': dvi 
lietuvaitėsrmergiiįįes įteikė kar- 

-dinolųii Jaailek-’ Francis Mclnty- 
^i'ėl^š4*n?ėdžio išdrožinėtą kryž:ų 
—koplytėlę

Ir Ląnza, ir kardinolas Mcln- 
•\n?e yra mirę, var^iįgįps mūsiš
kių žino, kr.r: nudėtos dovanė-

Popiežių lanko ne tik lietu
siai, bet Įvairių tautų žmonės »r 
.’i> kokią nors tautinės reikš
mės dovanėlę įteikia. Nežinoma, 
<aip ir kur popiežius tas dova- 
ias laiko, tačiau tiems momen- 
,ąms. kai įteikiamos, jos tinka, 
ir nederėtų knygoje kelti klau- 
'imą. “gol žinomas Mario Lanza 
nebuvo užgautas”

Taipgi filmų meno istoriją ra-

lyvavo sąmoksle nužudyti Denverio gabų radijo komen
tatorių Alan Berg. Dabar jis turės aiškintis teisme dėl 
to. Praeitą metą liepos 18 dieną Alan Berg buvo nušau
tas. FBI agentai užtruko, kol išaiškino, kas jį nužudė. 
Dabar i policijos rankas pateko visas neo-nacių partijos 
narių susirašinėjimas. Suimtas neo-nacių vadas Pierce 
pasodintas Georgia valstijos saugiame Atlantos kalėji
me. Informuosime lietuvius apie šios bylos eigą ir toli
mesnę neonacių veiklą Amerikoje.

Lietuvos ir mūsų tautos, teisingumo, žmonišku
mo dėsniais?

Nesutarimai prasidėjo, kai Į L. B-nės eiles ■ 
įsibrovė, taip vadinami bendradarbiautojai, tiltų 
statytojai kurie daugiau ar mažiau yra atsisakę 
n,uo idėjinės, besąlyginės kovos už Lietuvos ir 
mūsų -tautos laisvę iir nepriklausomybę. Jie yra 
^psisju'endę. ne kovoti .prieš mūsų tėvynės Lietu- 
i$gs Akupantą, bet gyventi taikingai, ieškant sam- 
rbūvio (bendradarbiauti su tarybine Lietuva, kul- Į
tūrinėje srityje. Tokių bendradarbiavimo formų, 
siūlo ne išeirija, het .okupaxitai. Okupanto siūlo
mo Jt^udradarbririmo tikslas: sukiršinti, suskal- 

Įdjti, -palaušti ir nutildyti mūsų išeivijos vieningą, 
ryžtingą laisvės ir nepriklausomybės siekimą, 
pavergtai mūsų tėvynei Lietuvai ir mūsų- 
iautai.

Antrajai grupei >prikiauso visi tie, kurie be- 
kcnrrpromisininkai, besąlyginiai kovoja prieš oku
pantą už Lietuvos ir mūsų tautom laisvės ir nepri
klausomybės atgavimą. Tai idėjinis nesioreinta- 
vimas mūsų išeivijos ir aiškus pasidalinima-' į du 

, j)ri^jlįg.us veiklos frontus. Tą skilįjną padarė ir 
1 įnešė į mū^j išeivijos aūo jįąeto JAV. L. 

Bendruomenės vadovybė, kurią klastos keliu, su
darė; frontininkai, akiratininkai, bendradarbiau- 
tojar-ir jiems pritariMMtiėji asmenys.'

Jie tariari esą^peklaktingi, patepti ir pašauk
it! perimti j savo rankas visas lietuviškos veiklos 
institucijas, visą lietuvių išeivijos veiklą, neišski-

ant tą šaką, ant kurios nori iš- 
ilai-kyū ‘‘Lkuanus” žurnalas. O “I —‘y t . -c r-

los šakos kirtimą įžiiir-u šiame
M. Lapo sakinyje: “Bet varg 

■as toks režisorius Cecil B. De- 
Miles, .kuriam buvo kišama jvai- 
•*i lietuviu l’teratūra — "Litua- 
nis” žurnalas ar net lietuviškas 
dienraštis “Draugas”, o jis ver
čia mas bezdž i c rJška i š v pse t: s

J ir rodyti ypatingą dėmesį tai ne-
suprantamai spaudai!’’.

Juk “Lituanus” leidžiamas ■ e 
ietuviams, jis skirtas svetimiem 
ciams. Leidėjai kartas nuo kario 
ragina lietuvius tą anglų kalta 

(Perkelta į 5-tą pusi.)

riant nei pavergtos tėvynės Lietuvos laisvinimo 
veiksnių. Joms vadovauti ir visą mum išeivijos 
veiklą, tvarkyti pagal jų nelogiškas užgaidas.

CICERO LIT. MOKYKLOS MOKINIŲ 
VEŽIMĄ Į OKUPANTO PIONIERIŲ 

STOVYKLA
iJe išstudijavę savo veiklos kelius, Įsitikinę 

savo neklaidingumu, veiklos pranašumu, nutarė 
1972 m. vasaros atostogų metu, Cicero lit. mokyk
los mokinius nuvežti Į okupuotą Lietuvą, Į oku
panto pionierių stovyklą, prie Rumšiškių.

Cicero apylinkė*5 padangę užgožė, dideli de
besys. Cicero visuomenės tarpe kilo didelis nuste
bimas. nepasitenkinimas, susirūpinimas.

JJicero šestad. lit. mokyklos mokinių vežimas 
į okupanto pionierių stovyklą buvo vykdomas, 
pritariant L. Bendruomenės Cicero apylinkės 
valdybai, kurios pirmininkas buvo Vytautas Za- 

į katerius. KUkinių vežimui vadovavo Birutė Zala- 
torienė, L. B-nės Cicero apylinkės valdybos pir
mininko Vytauto /Zalatoriaus žmona. Mokinių 

I vežimui talkininkavo kai kurios lit. mokyklos mo
kytojos, frontininkai ir bendradarbiavimo sali 
ninkai.

■••h :u>



tokiu adresu
Funeral Home and Cremation Service

LIETUI

VINCENTA PETRUŠONIS
LACKAWICZVASILIAUSKAITĖ

PERK KAUSTYMAI

Laidotuvių DirektoriaiGyveno 902 W. 38th PL, buv. tavernos savininkė

Telefonas 233-6335

tADIJO i I IMO J VALAMOQS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Sesuo ir kiti gimines su šeimom i

MIDLAND
FEDERAL

W38 Manheim Rd* Westchester, 1IL 

VALANDOS: 3—9 darbo diezioniis 
ir kas antrą šeštadienį &—3 vai 

Tel: 562-2727 arba 562-2728

cfami už velionv pasimels 
ir gražuli ją prisnni&tL <

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

ANC LGaN ASSOCIATION 

4640 ARCHER AVENUE

Chicago, IL 60632 
CHICAGO, IL 60632

5025 CENTRAL AVE.
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

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

Uhtpvrno ir 
iklius visos 

‘kojame 
[yta pa- 
um bH*

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMORILIAMS PASTATYTI

‘Lietuvos Alda
<A2l BRAZDUOKv ’

Chiean, Hilnea
T»ieL 778-U7#

HJ9 M. MAPLEWOOO AVI
CHICAGO. IL

Apdr«urt*s p«rfcr»ustym*«
Iš Įvairią atstumu- 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchestar Community klinikom 

Medicinos dir aktoriui

3914 WEST tilth STREET
Vienas blokas nuo Šv. Kazimiero kapiniu 

(Tiesiog ten, kur autobusai sustoja)

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

Dėl gražesnio, geresnio paminklo prieinamesne kaina 
kreiptis prie Mr. Nelson.

— Kinijos jūreiviai plaukė su
gedusiu torpedo laivu, pareiškė 
norą grįžti i Kiniją, paskelbė 
Pietų Korėjos radijas.

ĖetUdienlali It aafaxallanlaJr 
8:30 IB 0:W ’’ri. ryta 

StotiM WOPA - 14H AM 
tr*««Uu»lafWa w

1424 South 50th Avenue 
Cicero, III. 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJLMO ŠERMENINĖ

LINKI SAVO KLIENTAMS 
IR DRAUGAMS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur 
girtis venų išsiplėtimo hemo, 
roidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, HL 60629
TeL: 585-2802

J. Bacevičius padarė praneši
mą apie mokesčių mokėjimo re- 
lormas. Buvo ir paklausimų. Su
maniai j-.atsakįr4ėj o į patiektus 
klausimus.

Pirm. Ėt. Vanagūrjas dėkojo 
-Vytauto. Didž. šaulių Rinktines 
valdybai ir J.Mackonįenei,. kad 
leido nemokamai pasinaudoti sa-

Laidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charga 
ir VISA korteles.

R. iERĖNAS. Tai. 925-8063

taadiaa otu> pUTMulianu m ye—t- 
Udienio 830 vaL Trim 

VU<m iridoa ii WCEV stati® 
bAAga 1460 AX.

St Peteraburg, 12:30 Tai. ». 
ti WTIS rtotiei, 1110 AM

W. 71st Straw

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

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

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

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

TEL. 233-8555

Service 461-8200, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street 
Vglandei pagal susitarimu

Paliko nuliūdę: sesuo He
len Prasieik, sesers vaikai 
— E4wiil su žmona Sair 

žmona 
nna Jo. 
riti gitni- 
iH/Jaiiii

XU>MN1> FEOERAT- SAV 
INČS »pfS ‘ 
->»fnų psri 
nūsu any 
'»<!)« irt p»r
-itMuįima Mbs no:, ( 
ti Jums naudingi if\teityje.

i i programa veaejos surrune- 
.a dalinai yra finansuojama ne
darbingiems ir vyresnio am
žiaus žmonėms miesto federali
nės valdžios pagal įstatymus.

Referentei D. Valentinaitei bu 
vo įvairių paklausymų, vienas .š 
aktualiausių ir įdomiausių kiek 
reikia mėnesiui mokėti asme
niui, kurs patalpinamas 4 aukš
te 2829 So. California. Garden 
prieglaudos namuose. Atsaky
mas — 1.400 mėnesiui jeigu pats 
gali kambaryje apsirūpinti. Gir
di, jau ten keletą lietuvių yra.

Valdybos pirm. St Vanagūnas 
:r nariai plojimu dėkojo p-lei 
D. Valentinaitei už išsamų tos 
įstaigos veiklos pranešimą. Pa 
dalino veiklos informacijos biu
letenį, kuriame sumini patarna
vimus ir kitas problemas.

. SusirinĮpmųi ^pasibaigus, pirm, 
St. .Vaųagunas dalyvius pakvie
tė vaišėms, šeimininke su tal
kininkėmis patiekė sumuštinius, 
pyragaičius ir-su kavute.

:>;F6‘ 3’vaL,!>daIy\'iaf pasivaišinę 
pradėjo skirstytis; Viso dalyva
vo apie 200 asmenų.

Dėkingi vaidybai už susirinki' 
mą, iškvietimą. D. Valentinai tęs 
ir šaunias vaišes.

Beje, viename susirinkime Va- 
nagūnas laikė įdomią paskaitą 
sveikatos reikalais ir atsakinėjo į 
paklausimus.

<iy, nsyin.r
GerYy, Lem
aite Prancik 
nės, draugai

Priklausė Amerikos Le
giono Dariaus-Girėno pos 
tui 271

' '-nė .u:ėjo dk'Mi *2.000. J 
Vėliau givo $20.000, o etninėje 
grupėje — lietuviai tyrės aukoti 
net $7.000. Algos ii- kilos išlai
dos valdžios tvirtinamos.

Vyksta sveikatos patikrini
mas. įsijungė šie daktarai: i

J. Kižys, R. Povilaitis, Ą. Raz
mą, L. Sęir.utš, L Sidrys, E.į 
V.žinąs. Buna paskirtos dienos 

■ r v< landos.

D. Socialinių Reikalų vadove 
p-Iė Vaięntmaitė padarė praneši 
irią iš skyriam veiklos.. Jų veik
toj užmojai labai platūs ir tie
sioginėje federalinės valdžios 
kontrolėje-

Pradžiai gavo $13 000, o etm- yJEKITB jAv taupymo

užuojautoms išleidžiame 65 na
rių nario mokesti. Pei nelyg dide 
lės išlaidos įr aukos sergantiems. 
Mes naijo mokestį surinkome 
.iš 107 narių tik $351, o išleido
me nūi’usiųjų užuojautoms ir Ii 
gonių lankymui (244,84 plius 
195) $43,934. Ateityje valdyba tu 
lėtų šį reikalą pagrindinai per
tvarkyti,J’r nedavinėti aukų ser 
gantiems.

Revizijos komisijos žodinį pra 
nešimą padarė p. Bircnantas, ka
dangi J. Tamulis neatvyko. Pa
gyrė atskaitomybę bei vedamą 
ir siūlė apyskaitą patvirtinti. Su 

. sirinkimas pjpjimu tvirtino.
Pirm. St. Vanagūnas dėkojo 

J. Blažiui uė rūpestingą atskai- 
tomybės-veriimą, meno vadovei 
p. Vartakcjienei, parengimų va
dovei p. Paketurienei ir jos tal
kininkėms už- -vaišių parengi
mus-

TeU^.t 77B-JK*

Krųščiovas nebijojo pasakyti, 
jog "Stalinai buvo teroristas, .bet 
nuo to terūkei pabėgusieji, praii- 

Negi aktorių Šerną pa-j r.apąės sakyti., jog.tik dėl antrdjp, 
■sti tokiu, kad nesugebėtų do-j pasauli iro karo “patekom’^ p 

1 Ame: .ką. Nuo karp, kurs ųe kąr 
I ta siautė per Lietuvą, masiniai- 
žmonės, nebėgo.

Kiti.kove mėr. subuvimai: 23 
d. žmogaus teisiu konferencija 
Baltų lygos rengiama.24 d- Le- 

I tuvių respublikonų- sūsiripkimąs 
‘ Tautiniuose namuose ir tą pačią 
I dieną šaulių -uisi-inkimas ‘’Tra- 

vilcj, 31 d. AmerikosJLietu* 
v u Tarybos Los Angelės sky
riaus susirinkimas parapijcjs 
mokykloje .

kišti) svetimtaučiams. Nesup
rantama, kodėl knygoje pakeltas 
balsas prieš “broliuką1’,Tkąd'giy 
paklausė leidėjų ir “LitUanuš*-’ 
žurnalą parodė ar dovanojo sve
timtaučiui? "f 1

Ir dar kitas sakinys:, “Ne kiek 
buvo geresni redmęntai-, ?kąipj 
tie broliukai žurnalistai, atvykda
vo kino studijen ir 
miam 
tuo pačiu metu nepesmaūgda- 
vo) tautinių raštų kaklaraištį-7’.

Nei Lapas buvo studijoje; nėr 
matė tą jo įsivaizduotą kaktaraiš 
čio “pririšimą” ir “nepasmaugi- 
mo” veiksmą. Kodėl taip prirei
kė knygoje rašyti? Esu matęs fo- 

į tografįją. kurioje filmų aktorius 
I J. šernas nufotografuotas su vie 
nu tų ‘‘broliukų”. Jie abu su lie
tuviško rašto kaklai aisčiais, net 
rišimo, nei pasismatigimo ženk
lų nėra 
ver 
vanoto kaklaraičio pasirišti?

Bendrai. Lapo raštas apie tuos 
“broliukus” pradėtas 231 ir bai 
gtas 232 puslapyje knygai neti
kęs, knygos vertę mažinąs.
Angliškame tekste: “until 1913 

Lithuania was a subject state in
Į the Russian Empire”... svetim- 
I Laučius klaidinantis išsireiški

mas, tai'tum kunigaikščių Lietu I kų
Į vos valstybės nebūta, be to, juk 
jau nuo 1915 metų Lietuva buvo

I vokiečių okupuota.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 6 3rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet 
ketvirtad. 5—7 raL vai. 

Ofiso tslefonas: 776-2830, 
įsucenciįos telaf.: 443-5545

Visi a. a. VinccDtoa Pe 
ririonis ginrūnės, draugai

Mirė 1968 m. kovo mėn. 30 dieną, sulaukusi 76 me 
tų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Raseinių apskrityje. Vi
duklės parapijoje.

Amerikoje išgyveno 55 metus.

DR. FRANK PLECKAS
i OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st Sts TeL 737-5149 

Tikriiu akla. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

1985 mt- kovo 20 d. 1:20 vai.
| Zy varno Didžiojo Šaulių Rinkti- i 
: uės salėje pirm, St. Vanagūnas 

pradėjo susirinkimą ir pasveiki
no gausiai susirinkusius daly- ,

• vius. Pirmininkavo St. Vanagū- 
Į nas. Protokolą rase sekretorius 
{ M. Astrauskas. Paminėjo valdy

bos narių sąstatą. Sekretorius 
perskaitė protokolą. Protokolas

i buvo priimtas. Kadencijos me- 
j tu valdyba turė-o 4 posėdžius.

Išvykų turėjo 5. Buvo Šv. Kazi
miero jubiliejaus minėjimas. Po 
minėjimo mirusieji nariai buv.Q 
pagerbti tylos minute: P. Malę-'* 
ia, O, Kisielienė, J. Karalius, St- 
Milįaųskas.
I Priimti 9 nauji nariai. Pasiti
kome plojimu. Kasininkas J. 
Blažys pateikė’finansinę apys
kaitą. Viso'kascjė;yra -9.109,08- 
pinigai laikomi barikuose,

J Būdinga, kad> sergančių marių 
.lankymui išleista $244,84, p mi
rusiųjų prisiminimui —užųajau 

riwms’uet-^195^ , j ;
kbkiąfei žy f Užsimokėjusių narių mokestį 

ktoriui pririšdSvc: (jei J nirime tik 107, c neužsimokėju? .
' siųT93-~T -

Sa’tjo laiku’ aš siūliau,-kad.išr

pairtoms išleidžiamų pinigų, u>- 
prašyti šv. Mišias, kainuoja tik 
>5. Uauglupa pasisakė prieš ma 
no pąsiūlymą. Pav. sumokėdami

so. H^kEM 
ĮL 

tm. m-'wod
"V 1 TWJaU'.jW.'.

. ... . .-'X. V.. -I

tobūso kaina^S. Registruotis pas 
VI. ĖražionĮ.. - ,. .

Pii-m- §t-jVęnagūnas siūlo su
ruoštibanketą su loteriją. .Aų- 
kot r-fąjilusjvper-duoti, ^Jętęrijos. 

S.D nūrĮišių už’uo vadovei jį. Baketurienei. Banke
tas būtų rengiamas birželio mė 
nesyje. Susirinkimas, pi itaro.

Pirm., St. Vanagūnas norėjo, 
kad reiktų turėti blokų vadovus, 
k prie vehbuofų narius ir. su- 
rinktm narię rtibkėsti. (Panašų 
projektą ruošė.ir namu savinin
kų.susirinkime.)

flGHT RIA»T DISt



STANKAITYTEI LEIDO PADAINUOTI, BET 
JOS DAINŲ NEIŠLEIDO

nuo ainitai-ybiškai politikuojan
čiu veikėjų, be kita ko, saviveik
linės čikagiečiu operos mecena
tų. m.-.tyt, pabūgo ir nedrįso pa
sinaudoti didžiulėmis meninė
mis profesionalios lietuvių ope 
ios galimybėmis”.

Ir kas galėtų patikėti, tokia
ir juos pačius sunaikins, priežastimi, kad Donutės Stan- 

kaitytės neišleido operos mece
natai, kadangi jie neturi KGB. 
Tai tik iš okupuotos Lietuvos, 
niekas negali išvažiuoti, keriu 
neišleidžia KGB, nes okupuota 
Lietuva, tai ir yra kalėjimas ir 
niekas negali niekur pajudėti- O 
iš Ameiikcs, kiekvienas gali lais 
vai išvykti, kada tik kas pagei
dauja. Tik gaila, kad iš Ameri
kos niekas nenori išvažiuoti, o 
>š visti pasaulio kraštų visi 
spraudžiasi į -Ameriką, kaip mu
sės ant medaus.

je Lietuvėje yri pakankamai iš
davikų, kurie tarnauja rusų oku 
pantui. Tuo būdu skriaudžia sa
vo brolius lietuvius ir visą lietu- 
v u tauta. O kuomet Lietuva bus 
galutinai sunaikinta, tai ką vei
ks tuomet tie išdavikai?

Atsakymas aiškus. Rusų bar
barai
Kaip jau daug lietuvių komunis-1 
tų sušaudė, kurie ištikimai rusų | 
barbarams tarnavo. Jie net ir 
savo maršalą TuchačevskĮ sušau
dė. O dabar iškeltas kaip vienas 
didžiųjų karo vadų, pridėta ir 

nuotrauką. Bet, kad jis buvo 
Stalino sušaudytas — nutylima

Išeivių tarpe, taip pat turime 
lietuvių šnipų, kurie stengiasi 
suniekinti lietuviu veiklą ir pa
vizginti uodegą okupantui. Nors 
mes neturime jokių paslapčių ir 
visą laiką yra aprašoma lietuvis 
koje spaudoje Bet dar atsiran- 
da_p?.taikūnų okupantui, kad tą 
veiklą apšmeižtų ir pagirtų oku 
panto veiklą. Bet kuomet rei
kia įrodyti, tai žodžiai nesikli- 
juoja.

Gimtasis kraštas Nr. 8, 1935 
m. vasario 21 d. "aišku slapyvar
dis” rašo Vytautas Ingautas:

“Deja, prieš maždaug penkio
lika metu vasara D. Stankaitytė 
viešėjo Lietuvoje (Aišku, kad 
neokupuotoje Lietuvoje, nes oku 
pantas rusas Lietuvą išlaisvino 
?š laisvės), Kilusi iš Joniškio 
apylinkių, turėjo progos padai
nuoti Vilniaus auditorijai. Jai 
pareiškus norą buvo pasiūlytos 
geros sąlygos stažuotis ir dainuo j 
ii Vilniaus operoje tačiau dai
nininkė. kurios meninis gyveni-

STASYS ŠAKINIS
/ LIETUVIS DAŽYTOJ 4T

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Like)

■ J ir iš vidaus.

'Skambinti YA 7-9107

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 —* $17. (Perrfuntiirnl pridėti $1) 
Sftjstl čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, H 53608

PASSBOOK 
SAVINGS...

N E

Rusai kombinuoja visokias ap
saugas, kad niekas neišbėgtų ir 
šaudo Į bėgančius. O Amerikai, 
jau reikėtų apsitverti, kad iš ru
sų okupuotų kraštų visi čia ne
subėgtų. Tad ir D. Stankaitytė 
nuvažiavusi Į okupuotą Lietuvą 
galėjo jiems ten tik padainuoti, 
bet ; nepasilikti gyventi. Nes 
kiekvienas gyvis nori laisvės. O 
rusai stengiasi užvaldyti pasau
lį irvisur įvesti vergiją.

Prieš 10 metų pagrobė Etio
piją ir ten Įvedė ne tik vergi
ją, bet ir badą. < •

Tą taktiką jie naudoja visose 
užgrobtose valstvbese. Lietuvą 
okupavę, taip pat visas gerybes 
išvežė, o patriotus lietuvius šau
dė, vadino banditais ir vežė mir
čiai į Sibirą. O ką dabar daro 
Afganistane? Kadangi afganista-

0KUP0T0S LIETUVOS NESUPRANTAMA 
KALBA

A. Tamalynas laikas nuo lai
ko parašo "Naujienose” rašinius 
apie lietuvių kalbą, kurie yra ir 
įdomūs, ir pamokinanti. Jis daž 
hai nurodo kaip Lietuvos oku
pantas bando lietuvių kalbą su
rusinti ir numenkinti. Okupan
tui išsisamdę rašytojai vis daž-

• • 1 

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina S4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

JOHN GI3AITTS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) ub-8700

mečia i partizanai nt pasiduoda i 
jau 5 metai, kai rusai naudoja 
visokias žiaurias priemones, 
bombarduoja, šaudo su nuodin
gomis dujomis ir degint pasė
lius, kad gyventojus išmarintų 
badu.

Kodėl V. Ingat.duj nepatinka 
laisvė ir laisva spauda, jis neįlįs 
kutuoja Amerikoje lietuvių span 
doje, bet siunčia okupantui, kad 
10 straipsnį išcenzūruotų. Kadan 
gi okupantas neleidžia lietu
viams turėti savo laisvos katali
kiškos spaudos, tai lietuviai pri
versti pogrindyje LKB kroniką, 
Aušrą ir skleisti okupanto nusi
kaltimus.

Bet V. Ingautas tokių straips * 
nių neparašo "G mtajam Kraš
tui” ir negrąžina jiems parodyti 
okupanto padlaižių darbus. Štai 
Aušra Nr. 41 (81) taip rašo: |

“Mintys pc kum S. Tamkevi- 
čiaus teismo".

Ir tribunoluose išdidžiai tei
siuosius teisia žmogžudžiai (V. 
Mikulaitis’ Putinas).

Nork kaitinamosios medžiagos 
kunigui prirašyta 23 tomai, ta-j 
č;au, matyt, dar buvo per mažai. ’

Visur paplitęs posakis “gulin
čio nemuša”, o čia ant sudoroto 
nuteisto kum.A. Svarinsko gal
vos tebepilamos melo padugnės.) 
Tai dar vienas S. Mackuvienės] 
apmokome melo pavyzdys. To l 
dėl ir straipsnio “Tiesoje” pa-| 
vadinimas turėtų būti ne “vienoj 
je rankoje rožančius, kitoje — 
vėzdas”, o vienų rankoje rožan
čius kitoje vėzdas. Tai būtų tiks 
lu ir te:sir.ga. šita vėzdą bažny
čia ant savo pečių jaučia jau be- j 
veik 2.00C metų. Pats pirmasis! 
vėzdas krito ant Kristaus pečių| 
už tiesą... -

Antanas Marma

dienų lietuvių kalbos mokyto
jos (Petronėlės Černiūtės) įdieg-i 
tas pamokąs, manyčiau, kad aš j 

| būčiau rašęs: "...būt'nas veiklus! 
žmoništkurao reikalavimas... Ma-

Į nau. kad ir okupuo'.cs Lietuvos! 
rašytojai, jei nebūtu prievartau-1 
jami, būtų taip rašę, nes visi tie 
svetimžodžiai lietuviu kalbon 
“isx'ersti” pagal vėliausią “Da
bartinės Lietuvhi Kalbos Žody
ną; Vilnius 1972” irgi išeina: 
būtinas veiklaus žmoniškumo 
reikalavimas.

O jeigu okupantas šitokiam 
atvejy ir jiei piršto nejirikišo, 
tai gal rašytojai nori tik parody
ti, kad jie su. civilizuotais Vaka
rais dar turi šiokių tokių ryšių.

Skinkys

— Giesmių vakaras ivvks nau
jai pašventintais vargonais šį 
sekmadienį kovo 31 dieną, 5 v. 
va. Tėviškės bažnyčioje, esan
čioje 6641 So. Troy, Chikago, III. 
20629.

iriau rašo tokia kalba, kuri sve-

'PAKVIETIMAS.. 1985 m. ko
vo 30 d. (šeštadienį), 4:00 v. p. 
p. nuosavuose namuose,6-122 S.

- L’ š‘au- 
kiamas Lietuvį Tautinių Namų 
narių 18-sis metinis susirinki
mas . ;

Susitarime sprendimo teisę 
turi tik LTN nariai. .Susirinkime 
dalyvauti ir savo pasiūljumis 
reikšti kviečiami visi didžiosios 
Chicagos lietuviai.

tiruos kalbos nemokančiam yra- Kedzie Ave^^Chicago, III 
tiesiog nesuprantama

Štai neseniai okupuotos Lietu 
vos laikrašty užtikau tokį išsi
reiškimą: “...kategorinis akty
vaus humanizmo imperatyvas...” 
Atsimindamas sav6 gimnazijos

1 
T

««♦>
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMDiAJKJ 
K ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAI1.

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

£212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7741

UAL MTATB FOR <ALI | RIAL iFTAT! FOR (ALI 
teowL mu — rarcMvIaMM . NmmI, iwiit — tartan

Dir-kturių trryba yra suda
riusi nanrinacijų komisiją — S. 
Virpša, tel. 776-/199, V. Lznys 
— 582-0254 r K. Pcciu-s—218,- 
879-7732. Na riai, turintieji kan
didatus Į LTN direktorius ar 
valdvbos narius, prašomi susi
siekti su bet kuriuo nominacijų 
komisijos nariu telefonu ar as
meniškai. Valdyba

RENTING IN GENERAL 
N u o m o »

MARQUETTE PARKE

Išnucmuojamas miegamasis 
kambarys, privati vonia, genes
nio amž. švariam vyrui. Skam
binti 737-0617.

MISCELLANEOUS 
Jvaarūs Oalvkai

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair). 

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

Ext. GH-6917 
for information.

DĖMESIO MEŠKERIOTOJAI

Parduodame naujausias meš
keres, kabliukus, tinklus, špū- 
les-“reęls”, “live bait”. Leidi
nius. Taip pat taisome. Atdara 7 
dienas.
Savininkai broliai Matulevičiai.

Windy City Fishing Tackle 
7106 Archer Avenue

Parduodu varstotėlį laikro-i 
džiams taisyti (watcher maker 
bench) ir visus tam darbui rei
kalingus Įrankius. Bėgami me
tai spaužiai, bet laikrodžiai rei
kalingi metams, dienoms, va
landoms ir 
ti.
žiams tinkamus įrankius Į 6947 
S. Washtenaw, Chicago, Illinois 
60629.

minutėms skaičiuo- Gera vanduo, upelis ir farm oje 
Užeikite pasižiūrėti į am- yra šaltiniai. Galima medžioti, 

žuvauti ir grybauti. Didelis 9 
kambarių namas, geri ūkio tro
besiai. Prie plento ir miestelio. 
Restoranas už vienos mylios, 
pervažiavus plentą. Silpnėjanti 
sveikata- verčia parduoti derlin
ga ūkį ir girią. Kaina 8300,000. 
Telefonuokite 608-29-62554.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jai ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietunę Įstaigą: 

American Travel Service Bureau 
3727 S. Western Ave^ Chicago, Ill- 60643 

Ttlef. 312 238-5787
* 5amokasu> paranunnwu užsukant lėktuvų, traukinių, laivą keĮJo- 

«1ą (cruises), viešbučių ir automobiliu nuomavimo rezervam jas; Parduoda- 
ce kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuva Ir kitus tištur; 
Sudarome įSkriprimų* giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame hrf®r 
cnacijK* vjsiiu. teuoniu reikalai*.

» Taupyti te skrisdami Chartered lėktuvais, tik _elxx< rexerruoci yletsu 
ft snkjLc, — pneš 45 - 60 dienu- i;, ■ it

see us for 
fin»ncinB. 

AT OUI LOW IATB

BUTŲ NUOMAVIMAS
B WAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTAR1ATAS • VERTIMAL

TISŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTOLS

I. BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE ’

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
-Vebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

SAVININKAS PARDUODA

CICERO, BOULEVARD 
MANOR

G kambarių mūrinis, iškelti pa
matai, 3 miegamieji, kabinetinė 
virtuvė, plati erdvė valgomaja
me, puikiai įrengtas rūgis, vieta 
atsigaivinimui. Platus Įvažiavi
mo takas, 21/, automobilių ply
tų ir raudonmedžio garažas.

Patogiausias namas šeimai. 
Tik pamatę įsitikinsite. Apžiū
rėjimui angliškai telefonuokite 
863-0069 arba 656-3339.

REAL ESTATE OUT OFj.-TOWN 
Nuosavybės — kitur į f

WISCON SINE gera ir graži 
75 akrų farma. Geras laukas.

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

TeL 585-6624

INCOME TAX SERVICE 
Paįamp mokesčiai

Turintis ilgų metų 
patyrimą 

Pranas G. Meilė, CPA 
2649 West 63rd Street 

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

Namų — 636-5347

6 — Naujienai, Chicago, 8, Hl. Sit.—Mon., March 30—April 1

1LEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicages miesto leMheį- į
Dirbo ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava. 
TaL 927-3559

D Ė M E S I O
62-80 METŲ AML VAIRUOTOJAI i 
Tiktai $126 pusmečiui au+omobitlo į 
liability draudimas pensininkams, i

Kreiptis:’'A. LAURAITIS
4651. S. Ashland Ave^ 

Chicago, III.
Tet. 523-8775' arba* 523-9191————

Dengiame ir taisome visų 
ši?| stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustai

ARVYDAS KiELA
' 6557 S. Tąlman Avenue i, 

Chicago, IL 60629 k j

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME-TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7454“

iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šomai ir kitokie-blankai;

: Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent ~/.- 
5208% W. 95th St ; -

Everg. Park, III. V 
60642 - 424-8654

!

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nnc 
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.

Sežtad.: nuo 9 vai. r. iki 12 Til i. 
h pagal susitarimu.

TeL 776-5162 
1648 West 63rd Street 

Chicara, DI. 60628

advokatu draugda 
V. BYLAITIS 

Ir V. BRIZGYS J: 
Darbo valandom ■> 

Nuo 8 ryto iki 5 vai. popiet 
leštadieniais pagal suaitariciH 

4606 S. Kadžio Ava. 
Chicago, IR 60629 

TeL: 778-8000

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskaa, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHIC A GO LA ND SINCE 1906 .




