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sijos nariai leistų jam tciiau Ą- 
merikoje gyventi, kaip jis gy
veno 25 metus.

OSI IEŠKO 71 METŲ LATVIO KONRADO KALEJS

Neatvyko i Floridos Imigracijos komisijos posėdį 
pasiaiškinti

CHICAGO, III. Praeitą penk-- draugijos pirmininkas ir Latvi- 
ttadienį 71 metų latvis Konradas jos žydų nesuiminėjo, tai komi-

Visos 
ban- 
kito-

rusų garnizonui Nar-

0 MILES -.400

nio dugną, kad praneštų 
vadovybei 
mę, vest

Antroji krito kita
me šone, o trečioji krito vidu- 

pakraščio, kuriame
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Kadejš turėjo atvykti į Flori
dos Imigracijos, pareigūnų ko
misijos pasitarimą, kuriame lat
vis Kalejs nuo 1959 mėtų gyvę- 
na Amerikoje, bet iki šio mėto 
neturėjo Amerikos pilietybės. 
Jis tūrėjo teisę gyventi Airiėri. 
koje kaip latvis tremtinis, bet 
įvažiuodamas, nedavė tikslių ži
nių apie savo veiklą Latvijoje.

•Pasirodo, kad Latvijoje jis 
buvo latviškas Victors Arajs pr- 
gajiizacijos narys, buvo veiklus 
narys,buvo veiklus šios organi
zacijos veikėjas J<ad; tapo iš
rinktais Arajs organizacijos pir
mininku. Jo pareiga buvo įva
žiavimo'laike pasakyti'kad jis 
buvo šios organizacijos narys 
ir pirmininkas, bet jis apie tai 
nutylėjo, o įrašė,- ■ kad jis buvo 
Latvijos ūkininkas.

Koks buvo Victor Ara ja or
ganizacijos tikslas, ko ji siekė? 
Pasąįškėjo Jtad-1 Victor Apajs 
draugija, gaudė Latvijos-žydus., 
ir juos varė į stovyklas ir net 
šaudė. . . . .■

’Latviją^ karo, jėgos
buA-o l^^p^osiJ'Kąro^radžioj 
Vokie|i^^lcąHų' ŠūVodlaįŠąi ma
žai' L^tsį^. Victor i'Arajs aąrga- 
niząMįa -gaudė: -Latvijst -.ižydu 
daM*pfiės ydkiči ų -.karių-; La-lvi- 
jo^. užėmimą.. 'Ąrajs oriaiiizaci-? 
jos nariai, jsiyai^dain/ kad ; pėfr- 
sui mdarni La Įvijos žydus.p^l^a 
vo< vx>k iečių kariuomenei. ' Vo
kiečiams, užėmusiems Latviją, 
nereikėdavo-'n-ipintiš ?ydų areš- 
taiSu.Taip jie. įsivaizdavo.

Art^ -Petargue, pagarsėjęs 
graikų kilmės rašytojas ir. žur
nalistas Chicago Sun-Times skil 
tyse tvirtina, kad Victor Arajs 
organizacija suėmusi 
13,000 Latvijos žydų.

Amerikoje veikia įstatymas, 
kuris neleidžia įvažiuoti ne vien 
žydų, bet kitų žhionių persekio
tųjų. Kas, vokiečiams užėjus, 
areštavo valstybės pareigūnus, 
mokytojus, karius, Čigonus ir 
įvarius’ nacių priešus, tai nrfun 
teisės; įvažiuoti Į Ameriką.

Rusai suėmė Latvijos prezi
dentą išsivežė į Rusijos^ g h’r- 
mą^ir ten jį nužudė. Paliepusie
ji 'rusams suimti Latvijos pre
zidentą.- Amerikoje nepageidau
jami.

Konrads Kalejs buvo pakvie
stas Į Imigr" 3 jos r taigą pasiaiš
kinti. Jeigu jis n buvo Arajs

Bet Kalejs. padarė kla idą Jam 
buvo paskirta penktadienis pa
siaiškinti, o jis penktadienį vi
tal neatvyko į Imigracijos įstai- 
gą.Anksčiau Kalejs gyveno Pie
tinėje ir vakarinėj Chicagos s’rk
tyje. Imigracijos įstaiga paprĄ. Į 
šė FBI, kad pasiteirautų, ar j 

kartais Kalejs nepabėgo iš Flo- ; 
ridos Į Clucagą. FBI turi labai 
platų agentų tinklą, jie bandys 
Kalejs surasti.

BANKŲ ATSARGAS VEŽA 
Į AMERIKĄ

NEW YORK, N. Y. — 
valstybės, turinčios savo 
kuoše didesnes aukso ar
kias atsargas, veža tas atsargas 
į Ameriką, kad galėtų įsigyti ga 
limai daugiau. x
-Prancūzija, kuri reikalavo auk

soiš' A merikcrs, pask ubomi s ve-: 
ža savo auksą j Ameriką, nes. 
yra Įsitikinusi, kad doleris bus 
brangesnis. ■

apie

A^^Į^ti^aiposi pran- 
-• cūzų^^^^^^^.įna &os pa-' 
eitis aukso Ųy&jrius, kuriuos ■ 

•' Chrles de Gaiille išsivežė iš A-J 
7.merikos,i P-rancūzai 'nž' auksą. 
■ -gauiia-^ynriaL. mažįaįr. -dplerių,: 
įnegu de Gaujfe' ■ mokėjo 
■ųž-a-uksąŲ-Ų;.’ <Č- ''Ti '•

Yra kelį atnerikioSai, /kurie 
bijo didelės ekonominės krizės, 
kai užsieniečiai turės.Aiek daug 
dolerių,. bet. Amerikos' Rezervų 
banko pirmininkas yideker to 
visai nebijo.

Sojos augintojai susirūpinę, 
nes už savo pupeles .gsuna , ma
žiau dolerių. .

ALGERIA

NIGER

CHAD®1. . t
Abėchė

Ndjamena
SUDAN

. NIGERIA

Sudano, prez. Gatar Numeiri pirmadieni buvo Bal
tuose Rūmuose ir tarėsi su prez. Reaganu apie Afrikos 
ir Sudand reikalus.

SUDANAS GAVO 225,000 METRINIŲ TONŲ v- .1’ ' ' JAVj JAVŲ
Prez. Reaganas atšaldė iŠudano 67 milijonus Įšaldytų 
' - • . Sūdant).-pinigų

t

7 čius ir gavo iš javų fondo 15 
milijonų vertės javų.

Praeitais melais buvo užsilikę 
11 1,000 metrinių tonu javų. Ja
vai buvo prižadėti, bet jie ne
buvo atvežti. Prezidentas apta
rė šį javų kieki ir 
juos nusiųsti, nes 
pradėjo maištauti, 
gyventojai
krautuvėse. Teko šaukti polici
ją tvarkai palaikyti. Bet Nu
meiri. prieš išvažiuodamas, pa
sikvietė atsakingus pareigūnus, 
papasakojo apie galima nerimą 

įvakė palaikyti tvarką.
Užtruko savaitė, kol pasiekė 

Reaganą

Prez .Numeiri valdo Sudaną 
jau 15 metų, bet Sudanas netu
ri moder: 
turi senu
karo lėktuvus, 
jie buvo

Sudaną parveš-. gerų žinių 
duonos.

ir

1739 So. Halsted Street, Chicago, U 
HAymarket 1-6100
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Over One Million Lithuanian 

In The United Stata

KREMBLIUI AFGANŲ KOVOS KAINAVO 
$20 BILIJONŲ

Nargasy slėnyje afganiečiai iškėlė Į padanges rusų 
sandėlius

sARtiAS^ slėnis, Afganista- 
. 1’raitą savaitę trys Afgani

stano karininkai, iš Piši-varo 
įžengę į Nargasy pašlaitę ir, ga
vę reikalingus ginklus, padarė 
rusams bilijoninius nuosto
lius.

Aga Mohamed, buvęs Afgani
stano pulkininkas, baigęs už
sienio karo mokyklą, Golan 
Aliai buvęs Afganistano kaiiuo. 
menės karašiutininkas ir majo
ras Jasef. buvęs Afganistano 
štabo narys, perėjo sieną ir ėmė 
si darbo 
gacy slėnyje sunaikinti.

_  Irako lakūnai bombardavo 
Teheraną, žuvo 35 žmonės. Ira
no valdovas nenori siekti taikos 
su Iraku, kol nebus pašalintas 
dabartinis Irako prezidentas.

ryje, prie 
buvo-sovietų garnizono štabas. 
Sovietų kareiviai traukė į vidų, 
o kai sprogo kita bomba vidu
tyje, tai viskas susimaišė.

Tuo tarpu iš kalnų plyšių ir 
pašlaičių olų nusileido afganie
čiai, 100 žmonių, ir pastojo vi
sus kelius iš Nargasy garnizo
no. Kovotojai juos skynė vims 
po kito.

Iš cen irimo sprogimo gyvi 
likę ir ištrūkę rusai bandė pa

st ė-
rusų

apie buvusią nclai- 
garniznn išnaikim-

Rusr.i nujautė, kad Nargasy 
ašlaitė->e yra organizuotų ko

votojų, bet jie niekad nemanė, 
kad kovas vadovautų buvę Af- rri^- 
ganistano karininkai.

Pulk. Aga Mirlanelos, niel 
iš rankų neišleidžiąs iš rankų 
aut omą tiško šautuvo, pasirinko 
vietą, iš kurios galėtų akimi ap
rėpti visą Nargasy slėnį. . Susi
rado., visą sdyretų garnizoną. .Vie. 
name pakraštyje stovėjo sovie
tų tankų virtinė, susukta ratu, 
kaip bežlianžianti gyvatė. Kiek 
icliau stovėjo sovietų kariuomę-i 
nes palapinės. Pakraštyje sto
vėjo didelė palapinė. , šalia jos 
stovėjo Įvairiausių automobiliu 
virtinė. /

Pulkininkas paminko geresnį 
laika, kai saulė pasisuko ir nū 
švietė kitą pašlaičio kraštą. Su
tarė su kitais *2 karininkais, kad 
sektų kritusią galingą bombą.

Rusams
j kainavo 20 bilijonų dolerių. Ten 

neteko 300 karo lėktuvų 
helikopterių. Jie žino visus kal
nus ir pašlaites. Trys karininkai 
išnaikino vissą Nargasy slėnio 
rusų ganizoną. . Jienis pavyko 
nušauti du sovietų lėktuvus, 
kuri? fotografavo pašlaites ir ieš 
kojo, iš kur buvo pąįęistos ga
lingos bombos. 'Ląkvjiiai galėjo 
pastebėti, bet a^žj^Sįivai už
rūko iT krito

' Pi. A?
:rtiePrancūzams.-•ęral 

Die Bian.Phu Į^iū^įi* p 
kolonializmas Rietu Azijoj

KANADA NAIKINS
ALIEJAUS KONTROLĘ

TORONTO, Kan. — Kanados 
premejras ir specialistai nutarė 
panaikinti Kanados aliejau kon
trolę. Dabartiniu metu Kanada 
parduoda JAV daug aliejaus. Ji 
stovi antroje i veto j e.

Daugiausia aliejaus 
čiai perka Meksikoje, 
čiai mano, kad jie,
kontrolę, galės pardm.ti 
giau aliejaus Amerikai

WASHINGTONAS, 1). C 
Sudano prez. Galaar N’umėįj'i i 
pirmadienį buvo Baltuose Rų- : 
nruose ir aptarė visą eilę Suda
no ir Rytų Afrikos reikalų.

’ .- ■ i - .

Prezidentas žino, kad Sudane 
buvo didelė sausra, išdžiūvo pa
sėti javai ir gyventojams reika
linga parama. Be "to į Sudaną 
pradėjo plaukti Etiopijos perse
kiojami žmones. Etiopijos pa- 
isenyje sudarytos kelios stovyk
los, kuriose gyvena tūkstančiai 
tremtinių Pačiam Sudanui rei
kia javų badaujantiems. Be to 
Sudanas turi duoti maisto atbė
gusiems. Daugelis iš Etiopijos 
atbėgusių “juodųjų žydų“, ku
riuos reikia maitinti, kol išvež į

prižadėjo 
gyventojai 
Chantume 

reikalavo maisto

.grobikai
Pirmoji krito soviotų gunizono prancūzą Brien Levick.

KALENDOReLIS

p'ai 
ta.

Prez. Reaganas patvirtino 
rake-

Saulė teka

Balandžio 
dienfe,. šv. 
Rasa

5:32, leidžiasi 6:18.

Truputį šilč-išu, vėjuotas.

3, Didysjs Treči^- 
Ričardas. Vvtenih v 7

_ Pustrečių metų Michael | 
Triche išėjo iš namų į Milwau
kee sodą ir sušalo. Jo teippera- 
tūra pasiekė 60-, bei- ligoninėje 
ji a’siguvo ir jau nuvežta na
mo.

Sudanas galės naudoti 
auksą

Kai viceprezidentas George 
Bush buvo sustojęs Cantume. 
tai jis kalbėjosi su prezidentu 
Numeiri apie ekonominę padėtį 
krašto gyventojų ir atbėgusių 
tremtinių iš Etiopijos. Pats vi
ceprezidentas matė badau.1, an-

Taip Chicaga žiemos metu atrodo iš Michigan eze- 
jro pakraščio. ___ ..._____

(TAIWAN
l-T ’’ ' " j
1 . '* • f

it

ų lėktuvų. Sūrimas
Antrojo Pasaulinio 

Karo pabaigoje 
parduoti europiečiam*.

Afrikos valstybėms, 
jie dar ir šiandien nau.Sudane 

dojami. J e geri Sudane, be t Jie 
..kristi per Atlantą.

i neperskrenda 
pasiekia šiame* 
skrenda į Rytų

Ru-
At-

Airi-

UZ-

To* 
nc-

amcrikie- 
Kanadie- 

pariaikiifę 
dau-

jeigu jie 
dabar parduoda. Amerikos do
leriai Kaandoai yra labais varbūs. 
Jiems rūpi daugiau jų gauti.

Be !o. Kanada nutarė nuo lie
pos 1 dienos pana:klnti geso kon 
trolę. Kanadiečiai yra 
kad jie galės parduoti 
<>cso Amerikai. ši< mis

Įsitikinę, 
daugiau 

dienomis 
jų padalyti apskaičiavimai rodo,
kad jie gaus (Saugiau dolerių 
Amerikos.

Visos bendrovės, gam n>n- 
č.os karo jėgom reikalinga* m-* 
džiagas turės kisti revizoriui pa 
tikrinti pajamos ir išlaidas.

— Izraeliui nepatinki Jungti
nių l’-Utų patruliai taro Izra?- 
lio ir Libano.

Duarte ts rtina. 
ja m a partija 
dieniu rinkimu?

Na pc Icon 
; vadi wiu

netinka 
su lėk Iii v 
lamą. J s 
ją. vėliau 
nadą. o iš

Cren N'v.meiri prieš 15 m°tų 
paėmė Sudano kontrolę, 
to laiko JAV bankuose buvo 
silikusių Sudano pinigų, 
sumos buvo įšaldytos, kad
būtų naudojamos kelių žmonių I 
reikalams. JAV nustatė, kad jos 
jos būtų naudojamos valstybės 
reikalam-. Prez. Reaganas va-, 
kar jas atšaldė. Prez. Numeri 
pasitaręs *u kabineto nar ais, I 
galės atšaldyti Sinn as ir į

Prezidentas Reaganas 
oficialia pirmą kurtą užsul 
New Yorko biržą, pasakė kal
bą ir pareiškė, k -d ‘ mes palei
sim bulių“ be jokios kontrolės 
Birža įsteigta prieš 193 metus. 
l>et Raganas p rmas preziden
tas, kuris jon įžengė.

ne-

& 

X'

- 
te 
fc-.'-r

Population 
14,781,000

Pennsylvanio: 
11,793,909

f

Pescadores 
Qsfajids

Area
13,566 Squc-e Miles

Maryland-Delaware:
, 12,634

Shufinkou

Taivano sostinėje nepažįstamas asmuo Įmetė bom
bą į Taipei viešbuti ir užmušė 25 viešbučio svečitis.

t
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Kas tie LB-nes griovikai?

Visų mūsų nustebimui, okupanto leidžiamas. “Gim- 
tasis kraštas” atspausdino 1985 m. vasario mėn. 7 dienos 
laidoje Br. Nainio pasveikinimą Naujųjų metų proga 
‘•Gimtojo krašto” redakcijai ir padėką “Tėviškės* drau
gijai. Padėką už laikrašti, kuriame jis randąs aktualių 
informacijų apie Lietuvą ir visą pasauli.

Toks Br. Nainio pasveikinimas ir padėka mums buvo 
lyg perkūno trenksmas iš giedro dangaus, žinant, kad 
ši draugija yra Lietuvos pavergėjo Įkurta, kurios užda
vinys per “Gimtąjį kraštą” melo propaganda plauti išei
vijos lietuvių smegenis.

Paskaičius toki Br. Nainio pasveikinimą ir padėką 
už aktualias informacijas, kilo Įtarimas, kad “Pasaulio 
lietuvio” redaktorius bendradarbiauja su “Gimtuoju 
kraštu”... Taip kai kurie mūsų poetai siunčia savo poe
zijos knygas ar net rankraščius ten atspausdinti, ma
nyta. kad ir Br. Nainys, būdamas “Pasaulio lietuvio” 
redaktorius, su “Gimtuoju kraštu” pasikeičia savo lei
diniu.

Bet širdžiai pasidarė lengviau.kai Br. Nainys “Drau
ge” atspausdino pareiškimą, kad nei tokio sveikinimo, 
nei padėkos nesiuntęs. Net ir tokio laikraščio neskaitąs. 
Ir jis nežinąs, kaip jo vardas pateko i “Gimtąjį kraštą”. 
Tai reiškia — provokacija.

” Tik'kas keista, kad jis už tokią provokaciją nekaltina 
“Gimtojo‘krašto” redakcinės klikos. O daro Įtarimą, kad 
tą padarė Chrcagoje LB-nės griovikai. s

i Žinant ištį-spaudos pranešimų, kad Br. Nainys yra 
vienas iš tų, kurie Chicagoje pasitarnavo LB-nės suskal- 
dynųii, tad ir kyla klausimas: nejaugi toks pareiškimas'-; 
apie griovikų provokaciją būtų jo netiesioginis prisipaži
nimas dėl padėkos ir pasveikinimo “Gimtajam kraštui”? 
•Juk tokiais atvejais būna taip, kai neturima tikiu duo
menų, kas tokią niekšybę padarė, tai neieškoma pasitei
sinimo Įtarinėjimais, o įkaitinama spauda ir jos redak
toriai. kurie ją atspausdino. "Šiuo, atveju išeitų “Gimtojo 
krašto” redaktoriai. Deja, Br. Nainys jų už tokią pro
vokaciją nepasmerkia, net jiems mažiausio priekaišto ne
padaro. Kodėl? Nejaugi jis jų bijotų?

las, ištvermės bei ryžto pavyzdys kiekvienam iš mūsų ir j 
mūsų vaikams vieningai ir ryžtingai dirbti.

Per aspera ad astru — per kančią Į džiaugsmą pasi
žadame eiti VLIKo ir ALTo nurodytais keliais iki mūsų 
kenčianti Lietuva bus laisva ir nepriklausoma valstybė, 
pasieksime savo Tėvynei džiaugsmingą laisvės rytojų.

Linkime didžiai nusipelniusiam-dr. Kazimierui Bo
beliui daug sveikatos, ištvermės ir Dievo palaimės.

MES SU JUMIS!
Amerikos Lietuvių Reorganizuotos Bendruomenės 

St. Petersburgo apylinkės pirmininką
Mykolas Karaitis
* # ♦

Pastaba: tai toks R. L. B-nės sveikinimas buvo per
skaitytas sausio 13 dieną per iškilmes, Įteikiant dr. K. 
.Bobeliui šv. Gregoriaus ordiną.

Sveikinimas

Šv. Velykų proga R. L. B-nės vadovybė nuoširdžiai 
sveikina VLIKą .ir ALTą, tęsiančius bekompromisinę ko
vą dėl Lietuvos laisvės, mielas seses ir brolius okupuo
toje Tėvynėje, patriotinę spaudą, R. L. B-nės narius, pri
jaučiančius if Visus geros valios lietuvius.

Tegul 'Prisikėlęs. Kristus -sustiprina visų mūsų viltį 
Į greitesni laisvės- rytojų. .

Dr. Vytautas P. Dargis, R. Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkas, Įsitraukęs į lietuvių visuomeninį 
darbą.

R. L. B-nės Vadovybė

t R. Liet; Beridrūbmenes Fondas

Sveikinimas dr. K. Bobeliui

Prieš 3 metus a.a. dr. Valentino Plioplio iniciatyva 
Įsteigtasis RLB-nės Fondas (dar šimtininkų vadinamas) 
eina pirmyn. Aukotojų skaičius ris. didėja. Džiugu, kad 
jau dalis narių Ar grupė prijaučiančiųjų atskubėjo su 

^3.00 auka. ; . —.. ~ '-’.r'
. Drįstame priminti, o kartu ir prašyti -tų, kurie dėl 

kokių ners priežasčių šio Fondo nėra parėmę, kad, Ilgai 
nelaukus, jį paremtų, nes yra daug didelės svarbos' at-; 
liktinų reikalų. '

Aukas Įteikti savo valdybos: nariams. Toliau gyve-; 
-nantieji gali siųsti šiuo adresu: -A. R., 7236 S. Rockwell 
St., Chicago, IL 60629. • - .

LIETUVIAIS ESAME VISI. REORGU FONDE AR ESI,?’. 7 * ? L. į • » *- -

“KAS GERIAUSIAI
MOKA PAMELUOTI”

i “Spygliai ir Dygliai” ko
vo mėn. 2 d. “Drauge” rašo: 
“Ne melas, bet tikri} tik
riausia teisybė: Vasario še
šioliktosios minėjimų Chi- 
cagoje turėjom... net šešio
lika. Visi rengėjai pas save 
traukė, prašė tik juos ap
lankyti”.

— Neteisybė: buvo ne še
šiolika, bet septyniolika, 
paskutinysis ir buvo septy-

neliktąją dieną. Tai bent
veikimas ir sutarimas!

Neteisybė! Tvirtina “Ben
druomenės Vagų” red. kole-

Dr. Kazys Bon lis
Amerikos Lietuvių Reorganizuotos Bendruomenės 

Centro Valdybos pirmininko dr. Vytauto Dargio ir Tary
bos Prezidiumo pirmininko dr. Vlado Šimaičio vardu — 
visos organizacijos esu Įgaliotas šią ypatingą istorinės 
reikšmės proga pasveikinti Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininką dr. Kazimierą Ęobeli. kuri, 
už nuopelnus Lietuvai J; E. Popiežius Jonas- Paul ius Tf 
apdovanojo šv. GregoriMUfr ordinų., e

Tai mūsų visų pasididžiavimas, laisvės kovų ženk-

kas dieną.
Štai “Draugo” 1984 m. 

Jau 40 metų pavergta. Ta- 
čaiu lietuviai tiek vergijoje, 
tiek išeivijoje, kiek sąlygos 
leidžia, stengiasi išlaikyti 
^avas tradicijas”. (Kokias 

į tradicijas? — R.K.) “Ypač 
yra svarbu, kad mūsų pa
pročiai būtų perduoti mūsų 
vaikams ir kad jie eitų iš 
kartos į kartą”. Toliau: 
“Regina Kučienė rūpinasi 
menine programa ir margu
čių ridinėjimu”.

Tokių papročių ir tradici
jų Nepriklausomoj Lietuvoj 
tikrai nebuvo! Niekas ne
ruošė velykinių pusryčių ir 
neridinėjo margučių Verbų 
sekmadienį! Tos tradicijos, 
gal būt, yra. pasisavintos iš 
kur nors kitur. /. . , .

Norėtųsi paklausti pusry
čių rengėjų, jaunų šeimų •»— 
visų ■ tųj?§ iifm dalyvau j a 
sftk^Mi^ciniuose” / pig- 
ryciuose: kaip jie 
Velykų ryte valgų^^įūšf 
ryčius? Juk Velykiniai-pus
ryčiai jau suvalgyti -Verbų 
sekmadienį. ..

Negadinkite jaunų šir
džių! Žinokite: ką pasėsite, 
tą ir piausite!

Ar tai nėra,: nebuvusių tradicijų kūrimas?
vaikučiais,-dideliams ir vi- 

. Skelbimai 
randasi “Drauge” beveik

•rijau, turbūt, prieš 3 me
tus pradėta^ naujos tradici- siems kitiems.
jos. — Verbų sekmadienį
(Kristaus kančios sekma- balandžio 6 d. straipsnyje 
dienį) ruošti velykinius pus- “Velykų pusryčiai Jaunimo 
ryčius jaunoms šeimoms su! Centre” rašoma: Lietuva

i. Iš R. L. B-NĖS CENTRO 
C. VALDYBOS

R, L. B-nės Centro valdy- 
' vos posėdyje kovo 6 d., ku
riame dalyvavo ir Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas dr. 

i VI. Šimaitis, vicepirm. kan. 
: V. Zakarauskas ir Apylin
kių pirmininkai arba jų įga-

lioti asmenys, buvo svarsty
ta daug svarbių reikalų. 
Gaila, kad ne. viskas skel
biama spaudoje. Vienas iš 
svarbiausių — tai galutini! 
sudarytas komitetas Lietu- 

! vos partizanų- minėjimui 
! ruošti.

Paškonis, A. Repšienė ir D. 
Tričienė. Nario mokesčio 
rinkimui — Grožvyda Gied
raitytė. fotografas — C. 
Genutis. Į Kontrolės komi
siją: Pr. Adomaitis. St. 
Kaulėnienė, E. Mickuvienė 
ir Steve Rudokas. Susirin
kimas baigtas Tautos tr’rri- 
nu. Toliau sekė dr. V. Darg-io 
paskaita sveikatos reikalais.
Susirinkimo dalyviai jam

Lietuvos partizanų minėjimas
gija. Vasario 24 d. įvyko 
LB-nės Marquette Parko 
Apylinkės, kuriai vadovau
ja B. Vindašienė, minėji
mas. Taigi buvo ne septy-' 
niolika, bet aštuoniolika, 
Vasario 16-osibs minėjimų. 
Kaip sakant, didelis veiki
mas, bet... mažas sutari-

ri Komitetui minėjimui ruoš- 
• ti vadovauja Centro valdy- 
-mos kultūros komisija, ku
rią sudaro: dr. Joana Dani-

' leričienė, Angelė Katilienė 
■ir Delfiną Tričienė. Kove, 
.12 d. dr. J. Danilevičienė 
sušaukė posėdį, kuriame ko
miteto nariai pasiskirstė

reikalams.
Minėjimas ruošiamas šių 

metų gegužės 19 d. Prasidės 
pamaldomis Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Po pamaldų mi
nėjimas parapijos salėje. 
Meninė programa jau gau
ta, paskaitininkas taip pat.

yra labai dėkingi. Tain pct 
reiškia padėką ir Apylinkės 
valdyba.

Toliau sekė kavutė. Nuo
širdžiai dėkojam Baltic Ba
kery savininkui p. Ankui i” 
sūnums už paaukotą duoną 
ir saldumynus.

Valdybos pareigomis 
pasiskirstymas

mas.

Nežinojimas ar pikta valia?
“Draugo” kovo 8 d. laido

je straipsnyje “Lit. Mokyk
la Minėjo Vasario 16” ap
rašoma visa minėjimo eiga: 
kalbos, meninė dalis ir t.t. 
Paskaičius, reikia džiaug
eis ir gėrėtis tokiu gražiu 
Vasario 16-osios minėj imu. 
Bet ne taip jau yra. .. Pa
rkaičius kai kurias eilutes 
tenka nuliūsti ir susimąsty
ti... 0 tos eilutės yra šios, 
cituoju: ‘"faip pat buvo ptf- 
minėta, kad Marquette Par
ko lituanistinės mokvklofi 
mokiniai kiekvieneriais me
tais aukoja Lietuvių;, Foiv 
tini, šiais metais suaukojb

79 dol. ir 40 centų”. Ir per
skaičius, užspaudė kvapL 
Ir kyla klausimas: ar tai ne-1- 
žinojimas ar bloga valia?

Ponia vedėja, ir ponios li
tuanistinės mokyklos rno* 
kytojos, ar Jūs dar nežinote 
Lietuvos laisvinimo veiks
nių?! ALTo ir VLIKo? Q 
jeigu nežinote, tai patarčiau 
paskaityti teisininko Petri) 
Stravinsko išleistą “Šviesa 
ir Tiesa” knygą. Gal kitais 
metais tos klaidos. nedary
site, nes žinosite kam Vasa- 
J1O šešioliktosios -mi/iėjimo 
proga . surmkd^yŠkatĮkaF 
priktaoso. \ ? -V

Meile* ištikimybe savo tautai - . , 
lafduoia tautos ateiti!

pareigomis: dr. J. Danilevi
čienė — pirmininkė, A. Paš- 
konis — vicepirmininkas, A. 
Repšienė — sekretorė ir in- 
'ormacijai, A. Katelienė — 
vaišių vadovė, D. Tričienė 
— aukoms. A. Ašoklis ir J. 
BagdŽius — techniškiems

Apylinkių valdybos pra
šomos susilaikyti tą dieną 
nuo bet kokių parengimų 
S m u 1 kiau bus paskelbta 
spaudoje.

Komitetą globoja Centro 
valdyba, dr. Vytauto Dar
gio vadovaujama.

R, L. B-nes Marquette Parko apylinke

Marquette Parko Apylin
kės visuotinis narių susirin
kimas Įvyko vasario 3 dieną 
tuojau po. pamaldų, šv. Mer
gelės Marijos Gimimo pata- 
oijos salėje. Susirinkimą 
atidarė pirmininkė A Rep
šienė. Minutės susikaupimu 
4ųjvo pagedųi-praeitaĮs me-! 

apylinkės nariai: j 
jr Mackevičius, A. Gabatiė- 

Br. Miliauskas/ Įr A. I 
’ Žaurienė. Į darbo prezidiu- Į 

mą širmai- i
tis ir A. Katelienė. Pirmi

ninkaujantis perskaitė dar
botvarkę, kuri buvo priim
ta. Praeito susirinkimo pro
tokolą skaitė A. Pleškys. 
Pranešimus padarė: pirmi
ninkė A. Repšienė, ižilinin- 
kas J. Kreivėnas ir Kontro
lės komisijos — dr. VI. ši- 
mąjtis.

* 1/ N*! - riz x y y/- \ (
hą išrinktu J. Bag- 

džius, J. Jasunrienė; J. Krei
vėnas, J. Mfkšlauskiėriėi, A

^2"— 8. TIL

Posėdyje, Įvykusiame ko
vo 3 d., valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: A. 
Repšienė — pirm ninkA, A. 
Paškonis — vicepirminin
kas, D. Tričienė — sekreto
rė, J. Kreivėnas — iždinin
kas, J. Mikalauskiene — iž
dininko padėjėja, J. Bag
dŽius — parengimų vado
vas, J. Jasiūnienė — paren
gimų pareigūnė. Priimtas 
veiklos planas 198.5 metams. 
Nutarta kovo' 24 d. šaukti 
informacinį susirinkimą su 
dr. Jono Adomavičiaus pa
skaita.

(Nukelta j Irti m frjslapp

WerfncMlav, ApėM d



(Atkelta iš antra puslapio)

R. L. B-nės Cicero apylinkė
Cicero R, L. B-nės susi

rinkimas įvyko kovo 3 dieną 
tuojau po lietuviškų pamal
dų parapijos salėje. Susirin-! 
kinią atidarė ir visus pa- i 
sveikino pirm. A. Skopas. 

darbo prezidiumą pakvies
tu A. Brusokiene — pirmi- 
rmkauti, L. Dubauskienė ir 
Step. Paulauskas — sekre

rengimus. Susirinkimą svei-1 
kino Centro valdybos pirmi-1 
ninkas dr. Vytautas Dargis. i 
A. Repšienė padarė keletą 
pranešimų. Pagrindinis bu
vo apie Lietuvos partizanų 
minėjimą gegužės 19 d., ku- j 
rį rengia Centro valdyba, 
vadovaujant kultūros komi
sijai. Dalyvavo ir daugiau 

toriauti. Pranešimus pada- ■ svečių: A. Paškonis, A. 
rė: pirmininkas A. Skopas, Marma, V. Pocius su žmona 
iždininkas B. Novickis ir 
kontrolės komisija. Į valdy
bą išrinkti: A. Skopas, L 
Dubauskienė, A. Ašoklis, 
B. Novickis, A. DumčiiV 
S. Palionienė, I, Pranskevi- 
čienė ir Step. Paulauskas. 
Į Kontrolės komisiją: B 
Dunda, A. Zumaras, A. Kiz- 
laitis ir V. Prūsas.

Veiklos planą patiekė A. 
Skopas: gegužinė, birželio 
23 d.,7 Tautos šventės minė
jimas — rugsėjo 15' d., rem
ti visus Centro valdybos pa-
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ir kiti. Apylinkė gerai vei
kia. Pagarba jiems!

PAVERGTŲJŲ VELYKOS

• > r y
■ l

Gili tyla bažnytkaimio koplyčioj; 
Nebedega žvakutės, nebekvepia kodylu. 
Skambių varpų baudimas nebesklinda: 
Nešauks Mišioms jie Velykų rytą tylų...

Ir nesueis ten giminės Šventoriuj, 
Ir nesisveikins liksmu Aleliuja, 
Tiktai beržai linguos šakas nukorę, 
Prie medinių kryžių tyliųjų.

Nelėks lenkčių tie tarškantys vežimai, 
Vieškeliuos plačiuosius neskambės skambučiai, 
Nešvęsti liks ir valgiai ir gėrimai,
0 gal nebus ant stalo nei velykinių margučių

A.A. Antanina POVILAI-! 
tienė mirė kovo 15 dieną. 
Kovo 19 dieną buvo palai
dota Šv. Kazimiero Lietu-J Kaip anksčiau skelbta,! 
vių kapinėse Chicagoj. Liū-1 NXXV-sios Jubiliejinės š. A. Lie 
dinti sūnų PRANĄ, dukterį j ’“"u s£“'t0 /U'1“
_ .f t-tt I m. balandžio 13-14 d.d., DėtTeresę su vyru Antanu KL- j 10ite Mich Jas vyHo Detroito 
čIUS 11’ kitus artimuosius LSK Kovas nėr sneeialu r-rcrfim 
šioje liūdesio valandoje nuo
širdžiai užjaučiame. Liūdi
me kartu.

R. L. B-nės Vadovybė

XXXV-.sios š. AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO 
DETROITE

Kapų tyla bažnytkaimio bažnyčioj;
Nebedega žvakutės, nebekvepia kodylu, 
Skambių varpų gaudimas nebesklinda 
Per Velykų ryto šventą tylą.

ŽAIDYNĖS

.LSK Kovas per specialų ergam 
zacini komitetą, kuriam vadovaii 
’a Algis Rugienius,. LSK Kovo 
pirmininkas- 5 ■

Žaidynių prigramc.je bus 1985. 
m. ŠALFAS S-gos krepšinio, 
.tinklinio, ledo ritulio, šachmatu 

j 4
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

linki visiems savo klientams, draugams 
ir pažįstamiems - ' -

ANTANAS, JUOZAS ir POVILAS

?§

3400 So. Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

. r *’ sTel.; 376“t)996.
arba

TeL: 376-1882
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t LTTeKATŪRA, Beturiu Starstūros, meno ir možtu 
i'=$4 m. metrašti*. J'&me yra vertingi, niekuomet ne*enrią, Vh*«, 
Krėvės, Igno Šlapeho, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stmktri 
5; Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K- Matusevičiaus b T 
®eHaui įtraipeniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukom!* fe 
:5. K, Čiurlionio. M. SUeikio, V. Kaiubot, A. RflHtelėa ir JL Va?»- 
<ūrybo« poveikilai*. 365 pual. knyga kainuoja tik

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* Ir 
Snhę šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie (Jatn-i 
i'.entc* bei jų friorlja ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuoja? 
-ų-ms, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktai* duomanirm 
bti užkuliaiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja KL

• VIENIŠO ŽMOGAUS GTNUENTMAS. Antano Rūke vįstsJu 
Isf Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas Tai ne *au*? 
ivvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mt» 
fatūrinė studija, guskirstyta skirsneliais. T* 206 puslapių any/

> LIETUViaKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T*m*i*T£. 
(domiai paraJyt* «tudija apie Rytprūjstniu remianti* Pakalni* k 
Lxbguvo* apskričių duomenimis Aoraivroa! įdomūs klek-rienar 
•etuvlui. Leidiny* Ūln«truota» atjotnukom!*. pabaigoje duodama 
litovardiiij p* vadinimą ’etr pj *’-rtinl<! j vokiečių kalbą. Lab* 
rūdingoje S35 pu*L knygoje yra Ryt?rū*Tų Umifapi*. Kaina F

> tą LA UH®S OMl. ralytojog Petronėlė* Orlntaltė* ate
Ir minty* apie asmenis Ir rietas nėprft Lietuvoje Ir pi? 

m p Irtai* bolievikij okupacijom metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
. . v 1___*-ru M 1 .

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nerapfC 
Ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje; tik l 

s vrglo Jalinsko knygoje »p1e Juliaus Janonio gyvenimu ir po 
f'ją. Dabar būtų jį galim* pavadinti kovotoju ni žmogau* teis*- 
Kayja j-a didelio formato. poniapia. kainuoja M.

ir r;tketbclo (Racquetball) pir
menybės- Anksčiau planuotos 

■plaukymo, stalo teniso ir-kėg- 
Tdvirno (bowling) varžybos ne- 

■_ ixwks.
Pasibaigus preliminarinei re- 

į gistracijai, nustatyta galutinė* 
Į varžybų programa.

K repši n io^varžybos vyks,, šiose 
klasėse: Vyrų A, vyrųB1, jaunių 
A, jauniu Ė ir jaunių C.

i Tinklinis — Vyrų, moterų jau- 
i nių A, mergaičių A ir'mergai 

eiu B klasės.
Krepšinėje iir tinklinyje prie- 

auglio- A klasei priklauso gimę 
1966 m. ir jaunesni, S kl. — gi
mę 1968 m. ir jaunesni, ii- C kl 1 
— gimę 1970 m- ir jaunesni. * ■

Ledo ritulio pirmenybės vyks 
'.ik vyrų klasėje, amžius neribo
tas. \ .

■ šachmatų!pirmenybės.bus vyk

■lomos A ir-B klasės, pagal žai
dėju reitingą. Taipogi bus išves
ta ir jauniu- (žemiau 20 m. am
žiaus, pirmą varzj'bu dieną) kla
sė.

Pirmenybių pobūdis: indivi
dualinės varžybos 5-kių ratų 
šveicarų sistema. Laiko riba — 
40 ėjimu per 90 min. Trys ratai 
vyks pirmą dieną ir du antrą.

Pirmojo rato pradžia — šešta
dieni, balandžio 13 (i.. 10:00 vai. 
ryto. Registracija — nuo 9:09 
vai. ryto.

Šachmaių varžybos vyks Lie-: 
tuvių Kultūros Centre, 25335 W- 
Ninth Mile Rd., Southfield, MI 
48034. Telef. (313) 356-9721.
-- A klasės laimėtojui teks dr. 
Algirdo Nasvvčio Atminimo Pe-

m. Pereitų metų 'Tamethjas — 
Arūnas Simonaitis ir.^ejy Yor- 
ko. . . į

A^isi lietuviai šachmatininkai 
kviečiami dalyvauti! Daiyv:u 
skaičius ileapribbtas. |

Raketbolo pirmenybių progra
moje — tik indi vi dualinės vie
netu varžybos, šbse klasėse: Vy 
rų (neriboto amžiausH moterų 
(neriboto amžiaus), vyru senjo
rų (gimusių 1945 m: -irCypesnių) 
r jaunių (gimusių- l ir jau

—t
1

JAY DRUGS VAISTINĖ ’!
2759 W. 71st St, Chicago, Ill.

* 3CFESTINGA7 iSPTLDOMJ RECEPTAI • FANNIE 'MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

I 
l

Užsiregistravus pakankamai da 
lyvių, vyru (neriboto amžiaus) 
klases, pagal žaidėjų patyrimą, 
bus dalinta Į 2 ar daugiau gi’U-j 
peš. Vyrams senjorams ir jau
niams papildomai leidžiama da- jos, 
lyvauti ir vyrų neriboto amžiaus rius metus. Liko žmona ir 
klasėje. į vaikai.

Raketbolo varžybos vyks Scho 1 
olcreft Community College, Li-j 
vonia Mich. Varžybų pradžia —-J 
šeštadieni, balandžio 13 d., 9:00j 
vai. ryto, visoms klasėms. H

Visi lietuviai raketbolo žaidė-1 surengtos respublikos teniso žie- 
jai kviečiami dalyvauti! Daly-' mOs pirmenybės. Tenisininkai 
viu skaičius neribotas. *■ 

Tolimesnės informacijos bus

Ten dirbo visą laiką iki pensi- 
kuria išėjo tik prieš kele_ I

trys

TENISO ŽIEMOS 
PIRMENYBĖS

Pirma karta Šiauliuose buvo ‘ u - J

y | mos pirmenybės,
Į rungtiniavo 4*riose salėse.

Šio čempionato varžybų nu-

Zig. Gavelis

zylė ir vilnietis G. Bražėnas.
Moterų dvejetą laimėjo kaunie 

lės V. Krūminytė ir V. ZubernyL 
lė. ū

Mišrių dvejetą — V.Zubemyr 
tė ir vilnietis V. Mažeika, .

Vyrų dvejetą — V. Mažeika ir 
G. Remeikis.

Poetas vaizduoja dvi upesū 
Šešupę ir Nemuną. Jis parodo, 
kad Šešupė mažesnė ir ji 
o Nemunas didesnis ir jau te-

skelbiamos po dalyvių registre- galėtojais tapo kaunienė B. Sli- ka.
cijos. Visų šių šakų smulkios in-1 
strukcijos pranešta visiems spor 
to klubams, o šachmatu ir raket- 
bolo — net ir kaikuriems pavie- 
niams žaidėjams, kurių adresai j 
buvo žinomi. Informacini netu- $5

■ • • ' ’ Iimtieji ■
Rugienių. • • t

Šerifas S-gos Centro Valdyba M
— prašomi kreiptis i A. Į

MIRĖ GYDYTOJAS 
V. ZENKEVIČIUS

Druskininkuose mirė gydyto
jas Vincas Zenkevičius, 78 me- j
tų. Baigė Prienų Žiburio gimna'-1 
ziją ir Vytauto Didžiojo medici
nos fakultetą.

1945 m. atsidūrė rusų apsup-- -------------~ ----------------
tame “Liepojaus katile”. Su keJ Slinkime visiems savo klientams ir draugams 

Tiais' kitais lietuviais," V.' Ženk e- 
Ličius laiveliu persikėlė j šyedi-: 
ją, kur buvo internuotas, o vė- 
liau su kitais pabaltiečiais ati- 
duotais sovietams.
i Pagal Švedijos vyriausybei duo 
tą pažadą, rusai paliko juos gy- 
vos. Kuri laiką gyd. V. Zenke* ^4 
vičius dirbo Telšiuose, bet 1949 - m A??rRA KRAUTUVĖ
m. buvo išvežtas į Sibirą. ?

1956 m. grįžo j Lietuvą ir bu- § 2616 Lithuanian Plaza Ct.
vo paskirtas Druskininkų vaikų 
sanatorij os gydy toj u.

H
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲBALTIC BAKERY
Juozas Ankus ir šeima

f

&

Tel 737-6784S

D. ZLHLMAN, B.S./ Registruota* vristriinku

NAUJIENOSE GALUI A GAUTI:
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 

ffi tomai ___ ____ __ _____ 110.00

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAXtonight. f

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.
C Ex-Lax. lnc.,19S2

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL 
n dalis, 229 psl.___________________________________

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl.—

4.

36.00

5.

6.

Janinos Nirūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. 

J. Venckvw, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

35.00

?5.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. BL 60606 
kite čekj Ir pridėk N vieną dolerį pereinatlmo lii>ido<m.

L LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

3il
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada h 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu* 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. 2L 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 

tr patarė mums toliau studijuoti

Katu FM. IM rtrieHaL

8. Hxlsted St, ĮShicsgo, IL KJffiJĮ

3 — Naujienos, Chicago. 8. El. Wednesday. April 3, 15)85
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Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:
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metams  §45.00 
pusei metų$24.00 
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RIMTAS ĮSPĖJIMAS FILIPINIEČIAMS

Visos didžiausios Filipinų partiojs rimtai Įspėjo visus 
salų gyventojus. Praeitą mėnesi, kai-prasidėjo 26 karių 
teismas, lifipiniečiai tikėjosi, kad bus nubausti Benigno 
Aquino žudikai, bet šiandien politinių partijų vadai pa
tarė gyventojams nelaukti teisingumo iš odabartiiiio 
teisiid^ "A U L ■. • . i " : - j

Visą teismo eigą1 pakreipė kiton pusėn teismo pir
mininko patvarkymas,- kuris liepia teisman neateinan
čius liudininkus surasti trijų dienų laikotarpyje ir atves
ti teismo posėdin. Teismo pirmininkas pareiškė, kad ši
tas teismas negali tęstis savąięių savaitėmis. Byla jau ir 
taip labai ilgai užsitęsė. Jeigu pats teismo procesas bus 
tęsiamas, tai krašte žmcuės įr ve! p Klės neremnti 
Teismo vadovybė nori paskelbti ą.-riimai griežiau pa
sekmes.

Visa eilė liudininkų liudijo ištisus metus užsitęsusiai 
komisijai. Teismo pirmininkas, pasitaręs su kitiem 
dviem teisėjais, priėjo išvados, kad reikalas turi baigtis 
greičiau ir paskelbti sprendimą, kad pasibaigtų trečius 
metus besitęsianti Įtampa.

Bet partiojs vadai žino, kad be kelių svarbių liūdi- 
nink i sprendimas gali išteisinti karius. Blogiausia, kad | 
svarbiausi liudininkai Į teismą neatvyko. Prokuratūra 
negalėjo jų surasti. Jie dingo iš namų,, jų nėra sostinėje.
jų nėra kariuomenėje. Jie nebuvo atvesti Į teismą, tai 
tei >m.as nekreipė jokio dėmesio Į komisijai padarytus | 
tv.rtmimus. Be šių liudininkų, teismas negalės bausti vi- j 
s< s eilės karių.

teikia turėti galvoje ir prezidento Ferdinando Mar
cos pareiškimą laikraštininkams: —Jeigu teismas nenu
leis gen. Fabian Ver, jis bus grąžintas Į kariuomenę ir , 
uži.ns save pareigas, nuo kurių jis buvo atleistas.

Politinių partijų vadų paskelbtas Įspėjimas sugadi
no filipiniečiams priešvelykines nuotaikas. Jie pasitikė-

metams — $40.00
pusea metų - $22,00
trims mėnesiam* _ $12.00
mena m menesiui . $4.00

Kanadoje:
metami -____________________________  $45.00
pusei metų  $24.00 
vienam menesiui$5.00

. — -- - -
Užsieniuose:

metams____________ _ /___________ $48.00
pusei metų ________ _______ :____ ___  $26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir iven- 
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Existed Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti paste Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Nesivaduokime vien sąžines graužimu
šiomis dienomis Amerikos ra-! 

dijas ir spauda aprašinėja bu
vusios aukštesnės mokyklos 
mokinės Gathleen Crowell: šešė
lių metų sąžinės graužimą.

Savo laiku, būdama mokyk- 
Me> ji labai arti prisiglau-dė 
prie buvusio klasės draugo. To 
nasėkoj ji išsigando, nes bijojo,

- • . w > • . V V • X 1 — •

Reikalas pateko pis tai dylo- 
■ ją, o tardytojas visą bylą perda

vė teisėjui., šis. norėdama^ pa
ce dy Ų. sąvo r r veikiančių.riįgta- 
tymu galią, uždarė. Gary <DbLr 
sona ilgu metų kalėjunan.Jis 
turėjo sėdėti nuo 25r iki al mėtų. 
Jis jau atsėdėję (i melus.,

Be tardytojo, jauną Dobsoną
gal ji bus tapusi nėščia. Galėjoj labai aštriai klausinėjo teisėjas; 
susilaukti nemaloniu pasekmių, į Hebronas ^papasakojo teisėjui;į 
gal namie ant jos labai py! kad jis už vagiliavimą buvo po- 
Tai sugalvojo pranešti policijai.! Ii c i jos sučiuptas,-:bu-vo pa- 
kad ji buvo išprievartauta. O! darytą ta puotrĮ^kąį-* bet-jis 
kai policija, patikėjusi jos paša- 1 nieko bendra su studente nelu- 
kojimams. parodė jai 50 foto-j tėjęs, jos anksčiau net nepratęs, 
grafijii, tai ji išrinko Gary Dob- • Dobspno. draugai liudijo ųž jį, 
šono nuotrauką ir pasakė, kad nurėdė. kad tuo laiku, kada 
jis kaltas. mergina sakė buvusi išprievar-

jo teisėjais. Jie nelaukė mirties bausmės, bet jie manė, 
kad kariai bus nubausti, kad ir nedidele bausme. Bet jei
gu dėl techniškų kliūčių, dėl liudininkų dingimo, kariai, 
bus išteisinti, tai Benigno Aquino nužudymo tragedija 
dar giliau istriks i filipiniečių širdis. Visiems bus aišku; 
kad kraštas dar toli nuo tos dienos, kai Įstatymai visiems 
bus vienodai taikomi.

Partijos vadų Įspėjimas aptemdė Pavasario švenčių 
nuotaikas. Dauguma gyventojų tikėjosi, kad teismas pa
jėgs suglausti tą plyšį, kuris suskaldė krašto gyventojusA, 
įspėjimas kiekvieną Įspėjo, kad Pavasario šventės ne
bus viską gydančiu balzamu. Visiems gyventojams rei
kalinga taika ir ramybė. - .

Nejauku ir visam pašaliui, kada cuhk;ai besiver-! 
čiantieji Filipinų salų gyventojai skausihą turės kęsti j 
tylomis.

tauta, Dobs orias su jais buvęs, 
bet teisėjas netikėjo, kad' jau- 

, nas Dabsonąš ir jo draugai, jam
»ūtų jteisybę paiakoję. Pątikėjp 

: tiiefgmc.s pąšįkojimtu. Vaikėzą 
tepėjas igerdkąj- apibarę, plaktu^ 
ku s luktelto; j stalą ir pasakė:

— Nuo.25 iki 50•metų, kad iš
moktum susi vai (h'ii.

vjDųbsdnąs jau. e.in,a 23 nietųs. 
'štpis irighiš' praleštibf kaJfjiriie. 
Kąda.jį uždarė ir pąskelbė. laįk-

- naščiuose, tai męrgiįnąi. pradėjo 
sąžinė graužti, Kai ji pagalvoda
vo, kad su; vienu intymius rei
kalus turėjo, o kitą apskundė, 
tai * sąžinė jai- ramumo’ nedavė. 
Ketais tą sąžinė, ganą smaj.-kiai 
graužėj bet kartas užsjnnršdą- 
V0. Ji išvąžiavb. į rytus. Ten pa
žino kitą, vyrrą€ kuris "jav labai 
patiktu. Ųž jo. ištekėjo, Bu.vo lai
minga,. Su. juo,susdaukę dviejų 
dukrelių, Turėjo jomis, rūpintis, 
nepuvo laiko galvoti apie kalę- 

■jime nekaftai sėdin ti žmogv.
Bet sąžinė yra toks dalykas. 1 

kad neduoda fąu.y.-ės. ’auną 
ponią sąžinė vji- dažnir u oradė- 
j-o kankinti. Kuriam tikslui ji 
be pagrindo apskundė nekaltą 
jauną vyrą? Kcdėl jis dabar tu
ri nekaltai tėtlėti už grotų? Juo 
dažniau ji apie tai galvojo, tuo 
ji buvo neramesnė. Sąžinė vis 
graužė.

-Galų gale negalėjo oake/tr 
Pasikalbėjo su dvasiškiu apie | 
sąžinės graužimą. Pagaliau nu
tarė net ir savo vyrui išaiškinti 
keblią jos padėti. Galų gale jai 
dingtelėjo mintis, kad reikia

LIETUVIS BUVO CHAGALL MOKYTOJU

Pereitą savaitę Praneuzijoję 
mirė pasauliniai pri4ą| 

1 iiuinkas Marc Chagall. Jis bu- 
i vo 97 mejų ąnūi^s. Meną se

kanti visuęiųenė ir spauda jį 
laikę savo srities milžinu. Rim
čiausioji kritikai skaito ji- tarp 
20 geriausių pasaulio dailinin-

Lietuviai, kurie nors p>tys re- 
i čiau pj'auimuša į pasaulinę scu 
Į ną„ dažnai sulošia ąntrąeiies 
i reles ivairiųcse įvykiuose. Taip 
! 'ir su Cha-g-itJ’iii. JĮ į meną, 
i rpač Rusijos avantgande teatrą, 

į rauką ię skatino lietuvis Mstis- 
' slavas Dobužiuskis, kmūs šio 

šimtmečio pradžioj buvo ne lik 
aukšto pripažin inp teatro de- 
koratorius, bet ir ko-direktorius 
Zyianstėvo meno mokyklos St, 
Pe.eLsburge, j kurią (iltangell įs
toję 1998 m.

Visa savo ilga gyvenimą Cha
gall rcsjgarlėjo kemplimendų 
Iję^bužiĮiskio adresu .

. Neis pąsąulis pripratęs Cha
gall skaityti prancūzų dailinin
ku, jis buvo žydų k Įmes, gimęs 
Lti47 niętais liepos 7 d, Gudijoj, 
Vitebske. Prieš išvykimą SL 
Pelęrsburg'an, Chagall nieno siu 
dijavo ir Vilniuje.

Į Pąryąių Chagall pirma kar
tą nuvyko 19H m. kada jam 
buvo’24 metų. Prieš. Didžiojo 
karo pradžią dailininkas sugrį
žo į Vitebską ir ten pergjyeno 
karo audras ir bolševiku revp-, 
iiucijcs niaišelienę. Lš pradŽii'

prie padarytos .klaidos' pri^Tjeį^ 
žinti. tik arthhiesiems pą^-..; 
kvti, bet ir tam teisėjui, 
ori taikė veikiančius įsĮ^h’ji^iS' 
ir plaktuku staklelėje į

Ji žinojo, kad nusikalto, 'ii^* 
nojo, kad teisėjas gali dabar ją 
nubausti. Ji teisėjui melavo. Ji 
pasakė, kad ją išprievartavo 
Dobsonas, bet ji intymius reika
lus turėjo su kitu berniuku.

Kebrii'tachęių ji atvažiuos.- Į 
Illinois valstiją ir teisėjui prisi
pažins, kad ji pamelavo ir kad 
Dobsonas be pagrmdo atsėdėjo 
6 metus. Prašys, kad jam dova
notų ir jai dovanotų. Ji atva
žiuoja ne viena, bet pasiėmė su 
savimi advokatą.

Pirma Katrė bijojo prasitar
ti, bet dabar jau nieko n-obijo. 
Jeigu teisėjas ją pasodins ku
riam laikui j kalėjimą) lai ji ne
bijosianti. Ji nori vieno dalyko: 
kad jos negraužtų sąžinė.

O kad sąžinė negraužtų, rei
kės išaiškinti teisėjui visą teisy
bę, kaip dėl jos pasikojimii ga
lėjo nekaltas žmogus būti nu
teistas ir kalėjime atsėdėti šeše
rius metus. Nereikia blogo dar- 
l>o daryti, tai būsi ramus ir są
žinė negrauš.

Petras Stepaitis

jis revoliuciją sutiko palankiai, 
ęes buvo įsitikinęs, kad Rusija 
puluiks demokratijos ii- visi pi
liečiai, įskaitant ir žydus, bus 
ly^iąi tiąktupjauii. Jis buvo 
net is bolševikų priėmęs Vitebs
ko meno komisaro paskyrimą. 
Bei neužilgo nusi'ylė naująja 
santvarką ir 19$ž metais aplei
do Rusiją visiem laikant.

Paryžiuje jis susipažino ir 
draųgavosi su dviem Lietuves 
žydais — tapytoju Clia.m Sou
tine ir skulptorių Taqu?s Lip- 
schuiiz. Kada vokiečiai okupa
vo Prancūziją metais,
dailiniirkas pei*ikėxė Į Jungti- 
ii's Ąrųerikos Valstybes ir gy
veno Nęvv Ycrke.

Tuo kuku teu gyveno ir iš Lie 
tuvos atsikėlęs Dcbiižinskis, ir 
nukylejas su mokiniu air.auji- 
no ih-augiškumo ryšius.

Lietuvai aig.ivus savo laisvę. 
Uobužinskia buvo grįžęs Lietu
von ir tm pasidarė svarbiausiu 
Kauno operos — teatro dekora
torium.

Vėliau, jau Amerikoje. Do- 
bužinškis sukūrė dekoracijas 
trims Metropoli km operos pas
tatymams: Boris Godunov, Cho- 
vanščinai ir 'Kaukių Baliui.

Changąll išgyrė Dobužinskio 
kūrinius. Dvidešimčiai metu pi a 
bėgus ir Chagatl sukūrė Metro
politan operai “Užburtos .Elei, 
tos” (Moziirt) dskora^ijžs;

Reikia pažsmėli, kad kada 
Chūgail mokėki Dobužinskį 
•St. Pefri'sburge; -tai! Dobiržins-
5 LL- < ' .

kjš'daug mėmesio kreipė i kilo 
jauno lietuvio meno pažangą - - 
Konstantino Čiurlionio.

Dobužinskis buvo už Chšga’l 
J2 mem vyresnis . bet su čiurlio-
* . X* * w ‘ '1 r ••

•jau. buvb beveik ■ to palies am
žiaus, Jis mirė New Yorko val
stijoje 1957 melais.

J. Skink;, s

PAVERGTOJI TĖVYNE
BALIUI SRWGAI ATinNTI

Kauno Žaliakalnyje, buvu
siame Sruogų name (B. Sruogos 
grVė Nr. -21 k y>‘a įrengtas jo 
muziejus ir rajninė biblioteka. 
Praėjusių metų pabaigoje buvo 
suerngta nauja literatūrinė eks
pozicija.

Vienas kambaiy> skirias ra
šytojui atminimu:, .jo gyveni
mui ir kūrybai, kitas—įamžini
mui.

Muziejų ir bibliotekų kasiu." 1 
aplanko apie 15,000 žmonių, 
nauja ekspozicija pritraukė 
daug lankytojų.

- Milwaukee ligoninės slau
gė Krisk Kirk, pastebėjusi, ks ! 
sušalo vaiko širdis, kad ir L. 
bai silpnai, tebephkė, ji atgai

vino ir atidavė metnai.
i If III IIIIIIW irau w

Andrius Juškevičius
KAS SUSKALDĖ BENDRUOMENĘ?

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

(Tęsinys)
Išvežtieji Cicero lit. mokyklos mokiniai - pio

nieriai grįžo iš Rumšiškių pionierių stovyklos 
prieš pat mokslo metų pradžią, Grįžusieji jauni 
pionieriai visi buvo įjungti Į Rugsėjo. 8-tos — 
Tautos šventės minėjimą, kuri rengė L. B-nės Ci
cero apylinkės valdybos nariai. Tai dar skaudžiau, 
labiau užgavo tautinius jausmus lietuvių, gyve
nančių Cicero.

Buvo du kartus prašyta apylinkės valdybos 
ir vieną kartą kontrolės komisijos sukviesti L. 
B-nės Cicero apylinkės narių susirinkimą, išsi
aiškinti šį skandalingą Įvykį. L. B nės Cicero apy- 
]rikės narių susirinkimo nei apylinkės valdyba, 
nei kont' -les komisija nešaukė. Tad teko palaukti 
'F-nes C i<ero apylinkės met nio narių susirin-

,\| ( !( I-.B'> apylinkes metinis
\. Mill. SUSIRINKIMAS

lės Cite <> apylinkės metinis narių susi

rinkimas buvo labai gausus, Įvyko 1973 m. sau
sio mėn. 7 d. šv. Antano parapijos salėje, 15-tos ir 
49-to Ct. gatvių kampas, Cicero. L. B-nės Cicero 
apylinkės valdybos pirmininkas Vytautas Zalato
rius, atidaręs apylinkės narių susirinkimą, susi
rinkimui pirmininkauti kvietė prof. G. Galvą, 

j sekretoriauti — Reginą Balutytę, neseniai grįžu
sią iš pionierių stovyklos.

Susirinkimo dalyvių dauguma su tokiu Vy
tauto Zalatoriaus siūlymu nesutiko ir siūlė pa
čiam susirinkimui išsirinkti susirinkimo pirmi
ninką ir sekretorių. Apylinkės valdybos pirmi
ninkas Vytautas Zalatorius su tokiu susirinkimo 
dalyvių siūlymu nesutiko ir paėmęs už parankės 
prof. G. Galvą, bandė vesti prie prezidiumo stalo 
ir pradėti susirinkimui pirmininkauti. Susirinki
me kilo didelis triukšmas ir Cicero apylinkės val
dybos pirmininkas Vytautas Zalatorius kone jėga 
buvo priverstas leisti susirinkimui išsirinkti susi
rinkimo pirmininką ir sekretorių. Pusiau slaptu 
balsavimu buvo išrinkta: susirinkimo pirmininku 
Andrius Juškevičius, sekretorėmis — mokytojos 
Veronika Markauskienė ir Liudvika Dubauskienė.

Susirinkimas buvo darbingas, našus ir sėk
mingas. Slaptu balsavimu buvo išrinkta nauja 
L. B-nės Cicero apylinkės valdyba ir kontrolė* 
komisija dviejų metų kadencijos laikotarpiui. 
Pasibaigus Cicero apylinkės narių susirinkimui, 
dr. P. Kisielius, priėjęs netoli manęs, pareiškė: 
‘ Kitais metais ši valdyba nevadovaus apylinkei '.

L. B-nės Cicero apylinkės naujai valdybai 
pasiskirstąnt pareigomis, valdybos pirmininko 
pareigas eiti teko Andriui Juškevičiui. Pranešus 
L. B-nės Krašto Valdybai Cicero apylinkės val
dybos narių sudėtį ir jos pasiskirstymą pareigo
mis, po kelių dienų A. Gečys, tuo metu buvęs L. 
B-nės Krašto Valdybos vicepirmininkas, visuo
meninių reikalų vadovas, paskambino man tele
fonu iš Philadelphijos ir pareiškė: “Ši L. B-nės 
Cicero apylinkės valdyba Krašto Valdybai nepri
imtina. J Cicero apylinkės valdybos narių sudėtį 
tuojau turi būti įtrauktas kaulius Kuprys”.

A. Geęiui buvo paaiškinta, kad ši L. B-nės 
Cicero apylinkės valdyba metiniame apylinkės na
rių susirinkime slaptu balsavimu buvo išrinkta 
iš 7-nių narių ir 3-jų kandidatų* Apylinkės vai
dyba neturi jokiom teisė* įjungti ar kooptuoti Sau
lių Kuprį į Šio* valdybos sudėtį. Tuomet A. Gečys 
pakėlė toną ir pareiškė: ‘TCraito Valdyba tau įsa
ko ir tu turi tai padaryti!”

Į tokį A. Gečio Įsakvmą atsakiau; “L, B-nės 
Įstatuose ųėra tokio paragrafo, straipsnio, kuris 
suteiktų apylinkės valdybos pirmininkui teisę ir 
galią atfrnti mandatą M kurtaftn apylinkės val
dybos nariui, kuri yra jam šūteikęs apylinkės na-, 
i ių suaMhkbna*. išrenkant j|' apylinkė* valdyboj 
nariu. Taip-, pat apylinkes valdybos pirmininkas 
teturi jokios teisės priimti ar kooptuoti į apylin
kės valdybą nors ir L. B-nė* Krašto Valdybos siū
loma asmenį', šiuo atveju Saulių Kuprį. Naujai 

išrinktoje Cicero apylinkės valdyboje nėra laisvų 
vietų, nei vienas valdybos narys nepasitraukė iš 
valdybos, o, be to, apylinkės metiniame narių susi
rinkime yra išrinkta trys kandidatai. Reikalu: 
esant, eilės tvarka jie pirmieji bus pakviesti Į apy
linkės valdybos sudėtį. Nelaužysiu L. B-nės Įsta
tų, neapvilsiu Cicero apylinkės narių pareikšto 
naujai valdybai pasitikėjimo, nedarysiu jokių ma
nipuliacijų, malversacijų ir tokių Krašto Valdy
bos Įsakymų negalių vykdyt i”.

Į tokį mano paaiškinimą L. B-nės Krašto 
Valdybos viceprimininkas A. Gečys pareiškė: 
“ĮSTATAI tai mes; tau Įsakyta ir vykdyk”. Tuo
met A. Gečiui atsakiau: “Įsakymų, kurie priešta
raują L B-nės Įstatams, nevykdysiu”.

Tai tekiai* įstatais vadovavosi L. B-nės Kl as
to Valdybos vicepirmininkas A. Gečys, duodamas 
apylinkės valdybos pirmininkui tokį nesą i non i n r ■ 
įsakymą, kurio vykdymas būbt T,. R nės istptn 
teisingumo brutalus suniekinimas. suttypimas ir 
L. B-nės sąmoningas griovimas. Tai ko siekė A 
Gečys, duodamas, L B-nės Krašto Valdybos var
du, tokį nelegalų įsakymą? Ar darnios, tvarkin
gos apylinkėje verkios, ar tik sukelti incidentą, 
kuris būtų sukėlęs ęicero apylinkėje toki triukš 
mi’ nbujo*’vaMv^os'kon^yrbmttedja ir hįtyhnk> 
skaldymą, jbs griovimą.

(Bus daugiau) M t



Funeral Home and Cremation Service

H. VILIAUS

‘Lieiuv

TeL: 562-2727 arba 562-2728
>< Aoaea, HUI AM ištruk

Jono Huso teismas
Service 461-8200, Page 06058 Chicajf®, liltassE

DR, PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community kliniko. 

Medicinos dir aktoriuj

1W8 S. Manheim Rd, Weotchooter, IIL 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis uuUeolo 6:30 nd.
ifiut aidu® 3 WCJfY sUtlA.

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

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal girsi tari m jį

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo- 

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

OPTOMETRISTAS

2618 W. 71st SV TęL 737-5149

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

3656 West 63rd Street 
Valandos: antrai 1—4 popiet

Ofiso telefonas: 776-2880, 
foKMendios telef.: 448-5545

Lietuviškos knygos
Naujienose buvo skelbiama, 

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

Pirmiausia, Klauseikis laktais 
įrodė, k.ad Raila- įžeidęs-K^ Ja
nutą be jokio pagrindo ir be jo
kio reikalo. Trenkė kaip perkū
nas giedrą dieną ir nutratėjo 
Kai Januta bandė reikalą išaiš
kinti, tai Raila ir klausyti nenc 
rėjo. Orakulas burną atvėrė, ta’ 
neteisingo žodžio nepataiso.

J. Klauseikis giliau pažiūrėjo 
į Railos “stilistiką” ir papras- Los Angeles, CA 90u39. Jei pas j 
čiausiais faktais įrodė, kad gra- Į jį dar yra keli egzemplioriai, tai I 
žiais žodžiais apibarstomas labai už tris dolerius jums ją atsiųs, 
negražus tvirtinimas. Tas tvir- • o jeigu jau nebebus, tai bus<viė-

inlmas veik visuomet yra niela- 
ūgis. O melas, nors jį gražiau

siai “stilistas” papuošia, vis lie- 
.<a melu. Kenksmingu pačiam 
>meižtajam

J. Klauseikis parašė studiją, 
<urią turėtų atidžiai paskaityti 
.■įsi lietuviai, kurie p.unksną j 
ankas ima ir nori pasakyti savo 
luomunę visuomeniniais ir poli- 
niais klausimais. Ją. turėtų pa- ( 

'.aidijubli tr>4efsin^nkai, kurie j 
į įsės. klausimais .dar rūpinasi., 

nygoje gyvais pavyzdžiais pa- 
jd'-ta, kaip nereikia rašyti. Ne- 
e’-.a rašyti ne tik paprastam 
piliečiui,; bet visai nedera kelias 
knygas parašiusiam, ' aukštus 
meiuo tojui ir labai žalingu .ap- 

baigusiam,, žmogui. 
\utojius 'yra teisininkas, baigęs 
Kauno universitetą, dirbos teis
muose, rašęs teisinius sampro
tavimus.'

Knyga, itspausdinta praeitais, 
melais, jau baigiama- parouoti; 
Kas nori ją Įsigyti, tai turi ra
šyti K. Janutai, 2818 Avenal SU, 

na iš tų lietuviškų knygų, kuri 
išėjo. Ji nebegtili, bat išėjo j 
žmones. Railą yra Klauseikio 
knygos ve* tas. Jis *uri pasiklau
sy.lL ką žmonės apie jo paties rodyti ir 'i
Knygas ma'po. Turės progos pa
matyti, kodėl jų -nepuola. Apie 
Klauseikio knygą jis paleido dar 
Kėli s raiiišktiš melagingus tvir- 
..inimūs/bet' išdėstytų faktų ne- 
paneige Jau laikas, kad atkreip
tų. dėmes'

.ii. SiMiorai-i
3 p ‘ •; :

GORBAČIOVAS ATSKRIS 
Į WASHbJGTO.N*

’ WASHINGTON,. D. C—Prez. 
Reganak pirmadienį laikraštinin
kams pranešė, kati Sovietų Są
jungos valdovas priėmė prezi
dento pakvietimą susitikti ir ap
tarti pačius svarbiausius din ėją 
valstybių, veikaius.Tą prez. Rea- 
gano' laišką j Maskvą nuvežė vi
ceprezidentas George Bush, kai 
buvo tžiįvąžiavęš į Černenkos lai 
dotuvės. Tada jis su-Forbačio. 
vu bei Gromyka kalbėjo apie 

kuriuds reikalus.
. Erez. Reąganas. parnešė, kad 

ur rbi'čiovo laišką jis g-avęs pra 
ritą savaitę. Laikraštininkai no- 

kad tą laišką jis parodytų 
ar pakomentuotų. Jis alsisakė 

komentuoti ,tiktai pa
stebėjo, kad Gorbačiovas priė
mė jo pasiūlymą susitikti ir kad 
dė bar iariasi, kada galės 
tikti.

susi-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Milwaukee ligoninės 
gt Krisk Kirk, pastebėjusi, kad 
sušslo Vaiko š.rdis, kad' ir labai 
silpnai, tebeplakė, jį atgaivino 
ir atidavė molinai.

slau-

—- Illinois senato • pirmininkas 
Phillip Rock pareiškė, kad ru
denį jis kandidatuos Illinois pro 
kūroro. pareigoms.

TeVAS IR SŪNUS

— Cliicagos CTA paskj-rė 
S160,000 algą advokatui kad 
rasių būdą, kaip taupyti pini
gus.

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

Telef. 476-2345
— Kongreso nariai nepaten 

kinti japonų nutarimu atvežti į j 
Ameriką tūkstančius naujų au
tomobilių.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ
3t. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas 
is Ivairiy atstumu- 

ANTANAS VILIMAS 
| TeL 376-1882 ar 376-5996

<«—■ m i w -SS
PERKRAUSTYMAI

L*idfan«l — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. iERiNAS. Tai. 925-8063

* ■ . ------------——
SOPHIE BARČUS 
tADIJO illJMOS VALAMOC* 

MudjenUh It MkaalteulaU 
nuo 8:30 iki 9:39 rak ryte 
iWiM WOPA - 14M AM 

li «0«v

*•64Ia — AjOMM
ToM.j 778-1545

’TJ? M. M*H-*WOOO <V* 
<-M«CAGO IL «**•

KAZIMIERA ZEMGULIS

K^Wc« Uoekl

Fartx, Holiday Inrų KeUoc^ 
Kentucky Fried Chlckas

Football League, Pradeatw 
F CA, Slinky and Verity 
Statei Steel all cooperate?

it getting the right* to’dl 
tribute the game.

Even that wu 13 Amejl. 
can dream come true. Tą 
game maker* rarely back idea 
for producti from Indi 
ii duali, fto it wai a mfllion-U 
one shot that Kelly’1 fim 
would even be considered 
Milton Bradley.

Why did American Exprsm 
Burger King, Coca-Cola, Daft 
Airline*. Walt Dixoay.BxxQa

Gyveno Chicagos šiaurinėje, dalyje
Mirė 1985 m. balandžio 1 d., sulaukusi 92 metų 

amžiaus. Gimusi Lietuvoje. Plungės apylinkėje.
Amerikoje išgyveno 73 metus.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs—Walter, marti Marta 

ir Joseph, marti Stasė; 3 anūkės — Laura Jasi- 
ca su vyru Gary, Diana ir Maria; proanūkė Juliė, 
brolienė Anna Zemgulis su šeima bei kiti gimi
nės,, draugai ir pažįstami.

Trečiadienį, nuo 2:00 vai. iki 9:00 vai. vgk. kū
nas bus pašarvotas Klemundt koplyčioj, :-J813 Ir
ving Park Rd., Chicagoje.

Ketvirtadienį, balandžio 4 dieną, 10:00 vai. ry
te bus lydima iš koplyčios į Lietuvių Tautines ka
pines.

Visi a. a. KAZIMIEROS ZEMGULIS giminės, 
draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą. ' ■' • ’ :

Nuliūdę lieka: Sūnūs j maigios, anūkės, proa
nūkė ir kiti giminės. . ' ’ ; ' • • '

Dėl informacijų skambinti 478-1212,

He Invented, Now Owns, 1
American Dream

1424 South 50th Avenue
Cicero, I1L 60650 

Tel: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Wilt Dtaey^i Goofy, Burger King, “The American Dream4 
greator Joe Kelly and CoL Sanden play the popular W| 
American Dream game.

’ ATLANTA, GA—Kelly 
■murt hart remembered his 
thUdhood trip to the nation’s 
Capitol where he learned there 
was in American dream avail
able to my one wQling to 
accept s challenge.

But to be credited with 
Inventing, and now literally 
owning The American Dream? 
That’s exactly what happened 
to unemployed Joe Kelly of 
Attalla, Alabama,

La the process of achieving 
hie dream he wu able to 
acquire rights io the doiely 
guarded trademark* of 20 
major US. corporations. He 
then acquired the registered 
trade mar on the pkme The 
American Drtam.1

But to Joe Kelly H has all 
been just ont fHat big game.

Game? Thit’i exactly what 
The Amerfett’ Dream Is — 
ą new board game about 
the Aaxri.on tree enterpti** 
system.

“Aaiarierf Is ready for the
the country if together 

now for the first tfihs in years 
the fuHTHmant of my dream
— iD rids b taking place at 
the tame timer lad Kelly, 
nor an Atlanta resident

Ons man from Atlanta 
purchased 16d gunes, wiping 
out an entire store*1 supply. 
A erringi sncT Teal company 
pureheMd 6,000 fames to i 
use u a promo do a to lure i 
•ustbmerK - • • / <

Milton Bridlty, Spring- 
field, Ma**., world*! hrg est toy 
and game eoutpany. jumped

of these giant*, there
Joa Kelly*. Chariei Goody*si 
Henry Ford and Milton Hq 
they all struggled to achir^ 
their dreamt. Colonel Kariasi 
Sanden, at age 66 and «| 
Social Security, had 1 drear 
and started a successful foci 
chain, and was Kelly‘1 
inspiration. Levi Strauss, W jį 
Kellogg, Walt Disneyt tib 
stories go on and on. 1

Each game includes a boeį 
with twenty chapters on boi 
tlie American dream wg 
attained by these dreamlą 
innovators.

Just as in real life, phryei 
of The American Dream gam 
can buy a piece of the “Rock? 
or Coca-Cola,, invent Slink) 
or Life Savers, or “take 1

LACKAWICZ

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 — 652-100 3

—
■MM

Naujienos, Chicav



AMERIKOS LIETUVI!
RESPUBLIKONŲ KI U- į 

B AS ST. PETERSBURGE
Kovo men. 26 (L A.L.B. klu- Į 

b is surengė p.p. Zalubu rezklcn- Į 
cijoje smagią popietę “ecck-| 
tail party” tikslu suburti naujų 
narių. Popietėje dalyvavo apie 
50 asmenų.

Taip pat buvo pagerbti šimti-Į 
ninkai, kurie įstojo į rtlrntury I 
Club”.

Šimtininkai yra sekantieji: ; 
khd o pirm. J). Bobelienė, dr. K. 
Bobelis, vicepiim. A. Miežel;s,j 
X. X ivickienė, Br. Zabukas, dr. Į 
J. Maurukas, 1). Maurukas, M.j 
Pasker ir H. Kuraitis.

Subrinkusieji išklausė plataus, 
pirm. D. Babelienės pranešimo j 
apie klubo veiklą lietuvių ir 
amerikiečių tarpe.

Visi prie punčo, užkandžių ir 
kavutės maloniai pabendravo.

Dalyvė

>irt sush-nktishi* <!;Jvvhis. Ma! 
dą ^įkalbėjo dvasios vadas kali. < kiite>
V. 7 k irauric's. Sekretorė per
skaitė protokolą. Km V Zaka-

LIETUVOS VYČIU 112 KUO
POS SUSIRINKIMAS

1985 m. kovo 19 dieną 8 vai. 
vakaro Marquette Parko parapi
jos salėje pirm. P. Binkis pradė
jo susirinkimą ir pesveikino gnu

ratiskas pakomentavo gavėnios 
prasmę ir pasveikino Juozus ir 
Juze-. Paminėjo motiną Teresė
lę ir jos pasfciukojimą.'

Skyi ių vedėjai padarė iš savo 
veiklos trumpus pranešimus. Ir. 
Senkus ir A. Brazys padarė 
trumpu- pranešimu- ir būsimus 
parengimus. A. Brazys kviete 
dalyvauti Don Carlo operoje, ku 
r: bus balandžio 27 ir 28 dieno
mis Ciceroje 2423 So. Austin} 
Blvd. ' i

Kan. A Zakarauskas malda 
baigė '’i-irrkimą ir palaimino 
valgius suaukotus Juozu ir Ju- 
Jų vardinai paminėjimui. •

Pirm P. Binkis dalyvius pa
kvietė vaišėms. Ant kiekvieno’ 
stalo padėjo po bonką šampano 
ir įvairiausiais delikatesais vai
šino dalyvius.

Vienas iš dalyviu surengė me-Į 
no kūrin i! parodėlę. Visi buvom 
sužavėti kūriniu — bažnyčia. 1 
Įdomus kūrinys ir puikiai pa
dirbtas.

10 vai. pasivaišinę ir padėko
ję valdybai ir nariams už su
rengtas vaisė- pradėjo skirstytis.

Ant vaišiu stalo uždegtos žva- 
išstatvta vaNtvbine ir tau 

tinę vėliavos, stalai padengu 
puošniomis staldengtėmis. Dėki n 
gi daugumoje antro- ir trečios 
kartos lietuviams už lietuviškų 
tradicijų palaikymą. Dalyvavo 
per 50 narių.

K P.

‘‘PASAULIO LIETUVIO” 
SKAITYTOJO PASISAKYMAS

Perskairęs “Pašauto Lietuvį”. 
1985 m. vasario numerį, labai 
nustebau redakcijos prierašu 
prie Danutė- Baltutytės rašinio, 
kuriame yra įžeidžiamas kan. 
V. Zakarauskas, o kartu ir lietu 
vių katalikų dvas’.skija.

Su šiuo priedu ‘‘Pasaulio Lie
tuvio” redakcija pasirodė, kad 
jai trūksta žurnalistinės etikos. 
Ji panaudojo negarbingą pravar
džiavimo būdą pritaikydama 
greičiau Jai pačių išgalvotu* epi 
tetos asmens atžvilgiu. Tai paro
do asmens negerbimą, tai yra 
žemos kultūros pasireiškimas. Ir 
stebėtina, kad gana plačiai lietu
vių skaitomo žurnalo redakcija 
pasiryžo pasirodydi su netole- 
rantingu atsiliepimu net apie 
visą Katalikų Bažnyčios hierar
chiją, sugretindama Reorgani.-

JAV KARIAI NEDALYVAUS 
ELBĖS CEREMONIJOSE

WASHINGTON, D.C-Kiek
viena meta balandžio mėn. 25 
dieną Amerikos ir rusų kariai 
susitikdavo prie Elbės,kur pjieš 
40 nie'.ų susiriko Amerikos ir 
Rusijos kariai.

Rytų Vokietijoje, o rusai, 
vi-.i jo neįspėdami, jj nušo
vė.

UAL ISTATI FOR *ALR | RIAL RCTATI FOR SAL* 
IkMMt, — FardaviRMfl . „ Mamai, lam* —- Fac«a»1«ass i

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EK ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t'MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

|212 W. Cermak Road Chicago, DL T«L M7-7743

— Torpedo laivas neteko ga
zolino ir pataikė j žvejų- laivą, 
kurie atvilko Kinijos torpedą 
laivą i Kusan uostą.

BUTŲ NUOMAVIMAS
£ MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

B NOTAR1ATAS • VERTIMiU.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCXX

f. BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE

a

zuotos Bendruomenes veiklą su 
popiežiaus asmeniu. Į

Algis Liep'naitis
Riverside. Ill. !. į

Iš L. Lietuvos J—___________ I
TAISOME KLAIDĄ I

•Praeito šeštadienio, kovo 20- 
•tos reportaže apie namj savinin 
kų susirinkimą, turėjo būti ‘‘J. . 
Mackoniai ir V. Paketiniai.” |

Naujieną Red. i

Kiekvieną melą balandžio 
25 d. prie Elbės nuvykdavo ka
riai, kurie t?n susiliko su 
rusų kariais Įžygiuojančiais į 
vakius. Be to, Amerikos karo 
vadovybė Vokietijoje, ten nu
siųsdavo dalini karių prie Elbės 
krantų, susitikimo vietoje.

Valstybės departamentas va
kar pranešė, kad JAV karo va
dovybė nesiūs jokių karių dele
gacijos prie Elbės ir nedalyvaus 
susi'timo ceremonijose.

Sovietų sargybinis Rytų Vo
kietijoje nušovė JAV karinome 
nes majorą Arthur Nichelsoną, 
turėjusio teisę važinėti visoje

— Lo.s Angeles mieste sekma
dienį didelėj krautuvėj prasi
veržė gesas ir sprogo. Sužeidė 
21 žmogų.

— CTA automobilistai nepa- 
' tenkinti, kad jiems trumpina
mos darbo valandos.

I0HN GIBAHTS į
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(K12) .10-6700

6529 So. Kedzie Avė/’— 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

i butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
-Nebrangus-

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St

8L.EKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turto Chicagos mietfo MMtaMU 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit.

sarantuotal ir ųžiningaL ' 
KLAUDIJUS PUMPUT1I

4514 S. Talnun Avė, 
TeL 927-3559

‘ D Ė M E S 10
62-80 METŲ AMi VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pehsihinkamg.

• Kreiptis.- A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave^ 

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

T«L: 436-7878SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMA
ALDONA DAUKUS, DUKRA SOFIJA, 
ir bendradarbiai RITA LIKANDERYTĖ 

bei ROBERTAS VITAS.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems lietuviams

SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS 
. r. IŠ WOPA 1490 kil. AM.

Lietuviu kalba: šeštadieniais ir sekmadieniais 
‘ nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

7159 S. Maplewood Ave. Tel. 778-1543
\ CHICAGO, ILLINOIS 60629

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲVISIEMS GEROS VALIOS LIETUVIAMS

I AND LOAN ASSOCIATION

8929 S. Harlem Ave.. Bridgeview. Illinois 60455 • Phone 598Ą#^oO
4040 Archer Ave., Chicago. Illinois 60632 • Phene 254-4470

MIDLAND FEDERAL
SAVINGS

2657 W. Lithuanian Plaza Ct., Chicago, Hl. 60629 Phone 925-7400

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai f

1 TAISO ORO VĖSINTUA7US, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO : 
[R DŽIOVINIMO MAŠINAS ;

Dengiame ir taisome visę-'a^į 
stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame.apdrausti 
| ARVYDAS KIELA !

6557 S. Tolman Avenue L i 
Chicago, IL 60629 L 

334^9655 ar 737-171^

BEI KROSNIS, 
ne.Triian Dečkyi 

Tel. 585-6624

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ
t. . ’ t- ii * »

visiems lietuviams "Linki

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU:

A. LAURAITIS
V. RASČIAUSKAS

IR VISI DARBUOTOJAI

Sudarome dokumentus giminėms iš Lietuvos iškviesti, 
Ruošiame ekskursijų ir pavienių asmenų maršrutus į Lie
tuvą ir į visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis ir

- geriausiais patogumais.
’AAMERICAN TRAVEL SERVICEBUREAU

9727 So. Western Ave., Chicago, III. 60643 
‘ Tel.: (312) 238-9787-8

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

( GOVERNMENT HOMES J
j from $1 (U repair). ,.-į

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

Ext. GH-6917 •• • 5
for information.

Parduodu varstotėlj laikro
džiams taisyti (watcher maker 
bench) ir visus tam darbui rei
kalingus įrankius. Bėgami me
tai spaužia, bet laikrodžiai rei
kalingi metams, dienoms, va
landoms ir minutėms skaičiuo
ti. Užeikite pasižiūrėti į am
žiams tinkamus įrankius į 6947 
S. Washtenaw, Chicago, Illinois 
60629.

Tii»r-w mmrogmi m mg.

M. ŠIMKUS ;
Notary Public 

INCOME TAX SERVĮCI

4259 S- Maplewood, Tai. 254-74R

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-.

Įymai ir.kitokie blankai.
y , - - . -j - -

Advokatu
3 GINTARAS P. ČEPtNAS
Į Darbo valandos: Kasdien: nne
• 9 vai ryto iki 8 vai Takam

Šeštai: nuo 9 vai- r. iki 12 tiL i.
li pagal susitarimą.“LIUCIJA” ..

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729*50. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

TeL 776-5162
M48 West 63rd Strwt 

Chicago, IIL 60621

ADVOKATU DHAŪGUA 

V. BYLAITTS 
Ir V. BRIZGYS - 
Darbo valandot:

Nuo 9 ryto Ori 5 vaL popiet 
Sežtedieniais pagal susitarimą

1506 S. K^izl. Ava.
Chicago, 111. 40629

| TeL: 778-8000KAIP SUDAROMITEST AMENT AI
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininke Prano ŠULO 
Mruošta 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).

— Prancūzijoje mirė Mone 
CJiegal, sulaukęs 07 rmrtų.

DOST set hli j world on fire ’
g — Naujienoj Chicago, DI. Wednesday, April 3 1985




