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KALKUTA, Ind. — Popiežius ( 
Jonas Paulius II-sis turi gerą 
baisą, gerą altmintį ir moka lo
giškai išvaląs1 padaryti, tai žinoki
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POPIEŽIUS SAVO LĖKTUVU 10-čIAI DIENŲ 
ATSKRIDO I INDIJĄ

Popiežius aplankė Marijos Teresės namus, šaukštu 
penėjo silpnuosius ligonius

■ Syeikinu tamsią, premje
re Rajiv Gandhi, kad tui-ėjai 
drąsos atFkti nepaprastai didelį 
darbą Indijai — panaikinti kas
tas. Dievas vsus žmones sutvėrė 
lygtais, o tamsta visiems pripa
žįsti pagrindines žmogaus teises. 
Tamsa Indijos istorijai būsi 
žinomas, kaip kasto paniaikin- 
tojas. )

Jaunam Gandžiui patiko šios 
popiežiaus mintys. Jis tpadekojo 
ir palinkėjo sėkmės Indijoje.

Premjerais Gandhi nuvedė pas 
krašto prezidentą Zaiią Šia Sin
ge. Žmogus užsidėjęs turbaną- 
akinius, turįs juodą barzdą, bet 
popiežiui labai žemai nusilenkė.

net arkivyskupo titulą Maircin-i Prezi-dent-Qroj buvo išsirikiavusi 
ikui davė. Atskridęs Cbicagon, S1C^U, įtikimai taršiau
jis pirmiausia užsuko į lietuvių' ja,nėių prezidentui ir premj 
statytą bažnyčią prie 18-tos gat
vės. Į ienkišką. bažnyčią jis ve- j 
liau užsuko bėt pirmiausią ap- 
lankė -pačių .Xetirviu šutytąją. 
Arki v.. Marcinkus įsivėlė į be
rtas su bankrutavusiu Ambrosia- 
no banku, tai nenori iš Vatikano 
išžengti, Vietoj? Marcinkaus, po
piežius. pąr^^'^^įųpiętį Joa- 
kimą Indi
joje s^ūktelia ph'štm^opi^iui į

TEISME TURĖS AIŠKINTIS JANE BYRNE 
VRDOLYAKAS, ADAMS.

Atrodo, kad politikieriai mokėjo pinigus Už v’sai 
neatliktus miesto darbus

CHICAGO, Iii. — Ciiicagos 
urento, politikai labai sujudo,. 

; kai federalinis prokuroras, ga
vęs iš imiesi© mero Harold Wa
shington, pastaraisiais metais 

miesto >naudingas pagrindinėms krikšio: 
niškoms idėjoms..

Jis nusipirko galingą dvinw j 
torį lėktuvą ir pradėjo lankyti į 
luiSI Aetas, kuriose buvo kakalį-[ 
kų. Sakė kalbas, sakė mišias, 
aiškino pamokslus, ir lėktuvui 
iš pianucm dviem kelonėm iš-j 
•rir.iko.Kol prelatas Marcinkus na 
turėjo bėdos su italų policija, tai 
jis ir Marcinkų pasiimdavo ke-. 
lionėms. Geresnio ir saugesnio 
sairgo popiežius neitudėjo. Jis.!

r.čirfklus.
Sausio mėnesio

■kuroras Antanas

Wa hingtonu ir
' duoti jam visus miesto Vadovy-Į 

bes kontraktus
į tytojais, kelių,
■ kontraktoriais.
• Cook apskr.

eiti;į kita vietą,.

Indijoje_popiežius pirmiausiai, 
užsuko i DėhlL Ten jį pa
sitiko tūkstančiai .indų, musui-į 
incnu^ siekų ir katalikų. Indi-? 
joje yra 3 milijonai katalikų, 
betr tokioje HiMžiniskojie žemėje, 

ilaijyra tik lašelis jūroj?
Nuskridęs^ New Deldi, popie-j 

žilis i pirmiausia nutarė -nuvykti 
pas'premjera Rajiv Gandhi, 
kad galėtų jį pasveikinti. Ne
užtenka užeiti į premjero užim
tus valstybės namus, bet beei
damas sugalvojo kaip jį pasvei
kinti. Popiežius Įžengęs į prem
jero darbo kambarį, tarė:

jerui, ! 
Kada sieliai bandė sukilti ir at- ■ 
siiikjrti ketas šiaurės pro- [ 
vincijas, lai prezidentas, kaip ■ 
vyriausias kariuomenės vaitas, 
įsakė nuginkluoti sukilėlius ir 
Aukso švmtovėje užimti visus 
centrus. Tuose centruose jie ra-, 
do didelių ginklų sandėrius . ir • 
F^iki^aną siekiančią radijo sto-, 
tį.. vadams atsisakius ■
atiduoti.įriitkids,Ądti siehtai ten ' 
pat juos nusoW ir sudegino; 
ginklu sandėlius išsivežė.

" - ■ t ?•'. ■
Prezidentūroje atrisbojęs 

r rausias kariuomenės ’ vadas 
są kairiąją krūtinės pusę 
sagstės medaliais ir kryžiais, 
gautais už pašižymiėjimą sūdė-j 
tingos didelės valstybės valdy
me. Kaip prezidentas,taip prem- [

O'

jeras palinkėjo popiežiui -sėk-. 
mingos kelionės Indijoj?. Jam 
suteikė reikalingą apsaugą, kad 
kartais neatsirastų koks pami
šėlis ir bandytų jam pakenkti, t 
"Indijoje katalikų nedaug.Vos 

priskaičiuoja iki 3 milijonų.Bet 
katalikais dažniausia susižavi 
indai. Musulmonai laikosi Ko- i

Popiežius atskrido Į Kaulkutą ir pirmiausia nuėjo 
motinos Teresės namus, esančius neturtingiausioje Kal
kutos vietoje. Paveiksle matome turtingiausią Kalku

tos dali.

Prok. A. Valukas

prokuroras Ri- * 
chard M. Daley jau turėjo do-1 

į kumenlus apie pinigus paėmu
sius ir darbų nepradėjusius kon I 
t. aktorius. Praeitą savaitę vie-; 
•ras kontrr k torius rastas nužu-Į 
dytus. Jis buvo pasižadėjęs pa-> 
s atvti stotis į O’Hare aerodro-i . I i mą, pinigus buvo gavęs, bet mei 

i ko nepastatę?. Jis buvo pinigus 
! išmokėjęs sukčiams, 'kurie dar-į 

bus visai nesirengė pradėti.
Chicagos laikraštininkai susi-į 

rado Jane Byrnę, buvusią mi-e-į 
s to merę ir pi klausė, kaip ji! 
galėjo pasirašyti konttsktą su j 
statybas •bemlrove, kuri nieko j 
nepastatė ? Ponia Byrnė labai' 
nustebi), kad jos pasirašytą kon' 
traikląZffc'ideralinė prokuratūra jj 
nutarė ištirti bst greitai susi- 
gauderii nutarė jideių pareiškė' 
mų nedaryti.- Jeigu ji bus pa-; 
klausta;' tai turės aiškintis pro-.' 
kubatūrai, kas;) ir kodėl tie 
kcntr'žktai buvo pisirašyli.

Labijaūsiai nustebo Dėmėki a * 
tų partijos pirmininkas Edvard 

atrodo, kad jo 
Alai liečia tik- 
ieko b?ndro su 

nrturinlbji.
i po pietų savi; ■ 
s<.r< >dė 
Wahi

nautojų Jani ' labai nepaliko., 
kad miesto ždininkas John E. 
Adams buvo priverstas atsista
tydinti.

Ketvirtadienį atsietaydino Ja
mes Montgomery, kuris pradė
jo aidžiai sekti są-kaitų išmo
kėjimus. Jis grįš į darbą,kai pa
sibaigs federalinės valdžius tar
dymas. Jis yra įsitikinęs, ki-J. 
jis bus pakviestas liudyti.

pranešimą apie paskuti. į 
O’Nel pirmininkavimą b< t 
savo gimtadienį nėužsin;.-[mokslininkai paskelbė, kad U ra

inas turi apie 15 mėnuliu, žemė- 
; it buvo rnatvti tiktas Miranda, 
j c kitu nesimatė. j

Mokslininkai pareiškė įsitiki-
1 nimą kad visas Mirandos pavir-.
! sius yra apledėjęs. Paviršių ke

liose vietose prakirto nukritę 
Vietomis leduotas pavir-

HAITI DIKTATORIUS DUVALIER ATVEŽTAS 
Į FLORIDĄ

Kariai nušovė 13 filipiniečių, balsus paskelbs tiktai 
savaitės pabaigoje 

kūnines dėžes.
Filipinų karo vadovybė 

keitė, kad prez. Marcos ir 
zon Aquino balsų skaičius 
daug lygus, i 
rinka’ įvirti iu 
klastojimu
•kinių pradžioje. Pačioje Mani
loje ir priemiesčiuos'- pastebė
tas rinkimų klastojimas. Vien 
tik Maniloje nušauti Ccrozon 
Aquino 13 šalninkų. Bet provkl 
cijoje ji ,gav<> daugumą balsų. 
Karo vadovybė paskelta?, kad 
rinkimu daviniai bus paskelbti 
tiktai šeštadienio vakare, kai 
centras gaus rinkimų davinius 
iš visų salų.

WASHINGTOO.N. D. C. — 
Amerikos karo lėktuvai atvežė 
Haiti diktatorių Jean Claude 
Duvalier į Floridą. Jo likimą nu 
sprendė keturi valstybių atsto
vai. aolarę Haiti valsybėje susi- 
darusią įtemptą ipadėtį,

Manila, Filipinų salos. Pas
kutiniai pranešimai iš Filipinų 
salų s-.-ko kad rinkimai buvo 
pradėti klastoti nuo pirmospenk 
tadienio valandos. 4 žmonės nu
šauti. kai barwFe pagrobti rin-

t

ku-

ncskhmii. Popiežius su ▲
grupele katalikų. Jos 
taurios, o kai užsimeta 

■bsi gražiai

Saulė teka fi:.V5, leidžiasi 5 11

Vasar o 8 d. Jonas Matietis, 
Dormant as Sitaikė.

ralio. Jie kilom us tikėjimo filo
sofijom 
Indijos 
truputį
Kaltas sukneles, lai 
švaistosi. Visos indės yra liek’] 
nos, gražiai nuaugusius. 
•; laukai balos d’oeles r.ky? 
t i?s ir senius sužavi

KALENDORĖLIS

nė.

— Ketvirta’dicnj aukso un

Popiežius Jonas Paulius II-sis, New Dehli ir Kuruk- 
sius, pasiekė Kalkutą ir palaimino motiną Teresę-

užsienio liūdi-. j 
kad rinkiminę s 

, pradėtas pačioje r:n 
ži<

riemiosciuose

pas-
Coro- kŪP
rnai-'c.*u$ Įlaužtas ir gerokai Įsmukęs.
liūdi-; Nuotrauka^ ėmė 50.000 myliu at- 

je nuo Urano.

pasirašyti ku.nlra 
tai jo warda, n i 
C< ck apskrilrm’

Ect trecia die ni 
temperamentą c 
meras Harold 
Jis pareskė, ka i

mk''S’a 
nertomis, 
alinė 

dzia pradėjo kabintis p-ė jo 
samidytų gerų r ištik imi tar-

—■ Aaujas erdvek.ivis ntk.u, 
kol nebus išaiškintas trečiadienio 
nelaimės priežastys

— Challenger kilo 1 minutę ic 
ki ito.

rėū nnrkotiKus. \ icn pizzes 
kepyklos savininkas pateko 
lėjimrn ir prisipažino, kaip 
daugiau uždirba už narketi 
negu v.i te pačią pizzą

Dabar paaiškėjo. kad ma 
ikėlė koia i bu>u patarna\ imus. 
Adv. Montin Light vakar hudi- 
io pi 07. > ūda rytai komisijai apie 
organizuotu^ niHi^alti’n^ T,Q 

Kehautcja< praeitą ketvirtadie-; papasakojo komisi ne 
ni praskriejo p:o Uraną ir Ura-j į.:aįp mafijos agentai pr. 
no didžiausią mėnuli Mirandg. j vo r?.rkas visą bu su >is' 

Į Pasadena Antrasis Keliauto į žanciu vaiku- į mokykla 
jas-jau persiuntė 2CC foto nuot-Jta ė su vaiku *ėvu org 
rauku. Mokslininkai užtink^ ko 
lias diena-, k^l jie išnagrinės at 
siustas nuotraukas ir pareikš sa 
vo nuomonę arėe atsiųsta - riuot 
raukas.

no menullm
APLEDIJĘ

irtadieni Antrasis Kel’.au- 
kriejo pro Urano Saulės 

šviesoje ten galėjo padaryti ke
bas lab-'i aiškrts nuotraukas. 
Pats Uranas vr.i apgaubtas dide 
liais rūkai-, bet Saulės šiluma 

1 tuos rūkus išsklaido. Pirmadieni

paliko

matome. k

<FW YOP.KF MAFIJA
GRIEBIA BUSUS

nan

n
0

tema.
is. Jie >.i . 
pnizacijn, 1 

kad tėvai privalo mokėti .$50 r 
' kiekvieną diena šoferiui ir kitą'
• .$50 matronai Ivdinčiai vaikus. O ;i 
’ nori dar paimti ke-
• i:< kele:vii!s. t .i jau ’O uždarbis, j 
' V.'tikų ve/ioiimas i mokykla^ tė

vams labai brangiai kaimini'

Erthėlaivio sprogimą 
daręs Amerikai šimtus milijonų! 
doleriu nuostol.u. sumažino do-
zytk cia visai netoli Eife o.
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it kad pažangioji kariiiihkija ir Inteligentija smerkė na- vaująma “Rodinos” draugija pasirinko pakviesti daug >-imis- jame ir«‘^8S 
nacionalistinę ir fašistinę ideologiją ir tam visa širdimi tautiečių, turistų grupių, bėt atskirų žmonių, kultūros ir
pritarė- Įdomu, koks buvo skaičius tokios “pažangiosios” 
dvasios Lietuvos karininkijos ir inteligentijos? Kiek 
mums žinoma, kad tokios dvasios tebuvo tik Pranas Pet
ronis ir dar vienas, kitas. Juk kiekvienoje tautoje pasi
taiko išdavikų, bet jų skaičius labai mažas.

Petroniui skauda širdį dar ir šiandien, kad tokių, 
priešiškos dvasios karininkų, bei inteligentų nebuvo Ta
rybų valdžioj ir Raudonojoj armijoj. 0 karui pi-asidėjus, 
buvo ir tokių karininkų, kurie palikę savo pavaldinius, 

mo.oo dezertyravo- Petronis juos pasmerkia, nes, girdi; jie su- 
i laužė priesaiką savo tarybinei Tėvynei. O kas dar blo-1 

$4.w0 ariančio VnJ iin ilzo IVkin rloyxrt, M OI t> 11 i

meno veikėjų, kad paviešėtų Lietuvoje ilgiau. Taigi ir 
privažiavo tautiečių iš užsienio tiek — giriasi jis, — jog r 
ves galėjome juos sutalpnti Vilniaus viešbučiuose. Jie 
pajuto mūsų tautos naujo socializmo gyvenimo didingu-! 
mą, mūsų žnibnių laimę ir jų džiaugsmą. Ir baigęs savo 
tokias pagyras tarybinei Lietuvai, dar pabrėžė, kad tai,1

matinis lede atrtir^taio prietai
sas, jis naudoja mažiau elektros
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LLUALTUS MELAS LIETUVIO TAUTOS 
IŠDAVIKO

. ■ . Petronis, tas mūsų tautos “kvislingas”, “Tė- 
višk iriLugijos oficioze, atskleidė savo veidą- Kai jis, 
jo 15 metų amžiaus proga, minėto oficiozo redaktoriai 
klausinėjo, kokių jam įspūdžių sukėlė tos sukaktys, kaip 
antai: tarybinės liaudies pergale didžiajame tėvynės ka
re ir 40, pnetųi^tarybinėš vaMžioš'. atkūrimas Liet' 
tirmjį? '**■

Į jų paklausimą jis atsakė^ (žiūr. 1985. XI- 28), kad 
buvęs šių abiejų istorinių įvykių aktyvus dalyvis ir pui
kiai prisimenąs, kaip entuziastingai 1940 metais Lietu
vos liaudis sutiko tautininkų valdžios nuvertimą. Bėt gi, 
toks jo pasigyrimas yra ne kas kita, kaip šlykštus lietu
vio išdaviko melas.Nejaugi - Lietuvos: pavergimas lietuvių 
liaudžiai galėjo būti džiaugsmu? Nejaugi lietuviai džiū-

o, kai okupantas paglemžė Lietuvos nepriklausomybę 
.maikino jos suverenumą? Lietuvos valstybė, kuri 
o pilnateisė Tautų Sąjungos narė,, kuri turėjo savo 
ūtą, savo karines pajėgas ir savo užsieniuose pasiun
tęs, kurias vėliau okupantas užgrobė ir į kurių pa- 
.us sulindo patys rusai. Ai* tai ne šlykštus melas, kad 
ri džiūgavo, kai rusiškas okupantas atnešė vergiją, 

f i: t.į ir dvasinį genocidą.
Tvirtinimas, kad tauta jautėsi laiminga, nes buvo 

nu - inta valdžia, gali tik tautos išdavikas, sulaužęs gar
bu : 
kc 
tir 1 
su

bu
va.r 
th y 
sti .

tU'X 
nic 
ka 
ko ’ 
dir-

Liet iviskos Knygor paroda 
Prancūzijoje

Bordaanx mieste atidaryta Ūe- 
wajius pagyras tarybinei uieuuvai, uar paureze, Kau tai, iUVj^ knygų vaikams ir kny- 
ką, yra tikra tiesa, kurios niekas negali paneigti. į gų grafiko, paroda. Ekspomioja- 
Tenka jam tik tai pareikšti, kad mūsų tauta turėjo sun- ; na 300 vaikų ir jaunimo Htera- 
kių ir tragiškų išgyvenimų, bet gi, ji niekad neturėjo to-.;ūros knygtj bei 100 lietuvių (lai
kius valdymo sistemos, kokią jį šiandien turi, tokios klai- • lininkli iliustracijų.* 
kios prieštaraujančios lietuvio sveikam protui, kaip da-, Sve:kl,tos Rūmai jarb„ke

Jurbarke atidalyti nauji svei
katos rūmai. Medikus džiugina 

I šiuolaikinė medicinos aparatūra- 
‘$1- pamaina polikJiv.iKa galės ap
imanti 400 pacientų.

* * *

N e sutvarkyti Kranai

Pastarai-iais metais Lietuvoje 
i sumažėjo kėlimo Įrenginių ava- 
: ii, u. su jais susijusių nelaimingų 
• atsitikimų. Tačiau vis dar pasitai- 
j ko, kad keliant krovinius, suža- 

, . , . , i.- . i rijamai ar net žūna žmonės, su
kalu komiteto kasmetine Antano i ,• - .<- '1 • ,AAn L,‘ I gadinami kranai.Venclovos 1000 rublių piemiją » , «
grožinės literatūros vertėjams Į . _ , . . .. ,F; . , ,, I Dusetų miestelio centre, re-
jietv.vių kalbą. • , . T • , -, <-••* ♦ « i kenstruoteję skvero aikštėje, ati-

> r i d. • i dengtas paminklas K. Būgai, o1 Aauii šaldytuvai ., ? . , , ,. ,! kalbininko vardu pavadintoje vi- 
Ajytaus šaldytuvų gamykla i dūrinėje-mokykloje — jo bron- 

. pradėjo gaminti naujo medelio i; zivis bareljefas. Paminklo ir ba
ri šaldytuvus “Snaige-5”. šis saldy- reljefo autorius — skulptorius 

skiriasi nuo kito savo na u o, \f, B Vvšniauskas-

i giausia, kad jie įkalbinėjo ir kitus tą daryti. Nejaugi Į bartinės sovietinio okupanto primestos-
Petronis, per tiek daug metų Maskvai pasitikėjęs, dar I Taip džiūgauja Petronis, skleisdamas tokį šlykštų 
iki šiol nepraregėjo, kad ji, užgrobdama nepriklausomą j melą, tas, kuris išdavė mūsų tautą, negarbingai sulaužęs j 
Lietuvą, visam pasauliui atskleidė savo tikrąjį, imperia
listinį ir kolonialinį veidą. > • ’

Jos įvykdytos barbariškos, masinės lietuvių depor
tacijos i Sibirą, iššaukusios baisų partizaninį kąrą, pareii 
kalavusį tiek daug nekaltų jaunimo -gyvybių. Jis per ke- 
turius dešimtmečius neprarėgėjo, kokią okupantas su
kėlė piktą neapykantą nepriklausomai Lietuvos valsty
bei ir ją įgrūdo į Sovietų Sąjungos engiamų, kalinamų j x 
tautų kalėjimą. Petronis dar iki šiol nepraregėjo, kokią I 
okupantas išvystė neapykantą ne tik nepriklausomai j 
Lietuvos valstybei, bet ir žmonėms. Juk kiekvienas, kad 
ir laukinės tautos didžiausias troškimas ir siekimas su
kurti savo laisvą ir nepriklausomą valstybę- Deja, Petro- i 
nis jau tiek tautiniai susmukęs, kūnu ir su “dūšia” par- = 
sidavęs mūsų tautos okupantui, bando pateisinti oku-' 
kanto pastangas ir užtušuoti dabartinę sovietinę Lietu
vos beteisę, kolonijinę padėtį, prikergiant prie Lietuvos 
valstybes nacionalistinį epitetą-

Tik prisiminkime, kas pagaliau, šiandien yra Lie-, 
tuvos komunistu partija ? . Jut ji yra tik respublikinė or- 
g^nizacfjar.'iJos^davihys'prižiūrėti;- kad Maskvoš įsa-. 

5-kpiiai''bUt,ų pilnai vykdomi Lietuvoje.- Ar gi okupuota 
Lietuva šiandien turi kokią nors tautinę sporto koman
dą, kuri galėtų išvykusi užsienin atstovauti Lietuvą? Ar 
gi lietuviai sportininkai, išvykę užsienin atstovauti Lie
tuvą? O ne! Jie atstovauja “matušką” Rosi ją!

5 . Pagaliau, kaip turi juštis išniekintas' lietuvis pro
fesorius,kuriam kažkoks nemokša politiukas nustatinėja 
ką jis turi ir gali skaityti?

Mes, gyvendami laisvame pasaulyje, galime keliauti' 

be jokių kliūčių po visą laisvąjį pasaulį, o lietuvis tėvy-! 
nėję ir menkiausiam pajudėjimui į užsienį turi maldau-' 
ti Maskvs. “malonės”-

Ar gi pavergtųjų lietuvių nepasiekia aukščiausias 1 
jų nužmoginimas, kai jiei brutaliai persekiojami dėl jų 
religinių ir tautinių jausmų? Ar ne lusiškas sadizmas 
įsakė uždaryti Vilniaus katedrą, kur nuo žilos senovės 
meldėsi lietuvių sentėviai pagonys? xAr sovietinis oku
pantas šiandien pavergtoje Lietuvoje nelaiko didžiausiu 
nusikaltimu Dievo ir Lietuvos meilės skelbimą? 0 drą
suoliai kunigai bei patriotai už tai yra žudomi ar tre- 

Man 
rodos, kad ir pikčiausio tautos išdaviko akys tas visas 
niekšybes turėtų matyti. Judas, išdavęs Kristų ir pa
matęs tas tragiškas išdavystės pasekmes, nuėjo ir pasi
korė. Tuo tarpu Petronis skleidžia melą ir kaltina kitus, 
kad nenuėjo jo, tautos išdaviko pėdomis....

Petronis reporteriams pasigyrė, kad per 45 metus

kario priesaiką, siekdamas sau asmenis- g
Ar gi, tauta galėjo džiaugtis kai tūkstan- miami ilgiems kančios metams į gulago salyną? 
masės buvo tremiamos į Sibiro gulagu;

riby.'e su redaktoriais, apšmeižė ir Lie-

• kario priesaiką, apie mūsų tautos naujo socialinio gy
venimo “didingumą”, mūsų žmonių “laisvę” ir jų “džiaug- į 
smą”- Bet tyli apie' tuos tūkstančius lietuvių,, kurie buvo j 
išžudyti. Jis tyli apie tuos,kurie dar ir šiandien Sibiro gy-. 
laguose kenčia pragaro kančias, kurie sugrūsti į kalėji
mus bei Į psichiatrines ligonines.

A. Svilonis
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Vasario Sešiolikfoji’.yrą pftti 'žvarbiausia diena Lie- 
tųvOs istorijoje. Tą dieną Lietuvos Taryba paskelbė, pa- 
šauliui, kad Lietuvių tauta atstato šimtme^^.Mirėtą 
savo valstybinę nepriklausomybę- • p ■

Karo ir okupacijų išvarginta tauta savo krauju, 
auka, darbu ir visu .gyvenimu parėmė Tarybos žodi;’ jį 
įgyvendino ir per 22 metus įrodė pasauliui, kaip gražiai 
ji moka nepriklausomai tvarkytis ir gyventi.

Kaimynų vėl okupuota ir pavergta tauta sudarė ir 
įpareigojo Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą 
VLIKą) atstovauti jos laisvę ir nepriklausomybę- Ir ko
kia ironija ! Ne tik okupantas, bet ir saujelė išeivių, bėgu
sių nub okupanto, susimetę <1 frontininkų grupę, per 
eilę metų kaišiojo pagalius Į VLIKo veiklą. O dabar 
“derybose, kaip lygus su lygiu” — gečių, nainių ir pan. 
rankomis — jie siekia tą tautos mandatą — pavedimą

Pavergtoj Lietuvoj išveržti jų užvaldytos Lietuvių Bendruomenės naudai ii 

K. Petrausko Atvirukas

Lapkričio 23 d. į apyvartą iš
leistas memorialinis, 100 metų gi 
mimo sukaktį pažymintis operos 
dainininko Kipro Petrausko 
vi rūkas.

at-

karininkus, girdi, jie buvo buržuazi-
i Cistinėje dvasioje išauklėti. Įdomu,

: auklėjo, kad jis nuėjo tautos išdavi- Į
Tams taip pat pareiškė, kad liau’ neaplankė tarybinę Lietuvą tiek svetur gyvenančių tau- 

...luazine Lietuvos viršūnių politika tiečių, kaip šiemet, jubiliejinės šventės proga. Jo vado-

A. Venclovos Premija

Lietuvos ministrų taryba 
teigė Valstybinio leidyklų.

I igrafijos ir knygų prekybos rei-

k-
po

VLIKą supančioti; kad jis nebegalėtų atlikti savo pa
reigų.

Lietuvi, Lietuve,

Kur tu bebūtum, dalyvauk šios Lietuvai ypatingai 
dienos minėjimo demonstracijoje. Prisidėk parodyti pa
sauliui, kad lietuvis nesutinka gyventi vergovėje! Skait 
tingai dalyvaukime Amerikos Lietuvių Tarybos (AL'To) 
rengiamuose minėjimuose ir savo auką skirkime tik Lie
tuvos laisvinimo reikalams: ALTui ar VLIKui!

R. .LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

HENRI PERRUCHOT

UNO GYVENIMAS

_.-.ė Vytautas Kauneckas

A TUSIŲJŲ DVASIA BUDI

(1848 — 1885)

II-

ri ČIAUPTOMIS LŪPOMIS

Tąnakt mano vadinės akys buvo 
: jos galėjo žvelgti į dangų, į 

; -auli ir i pragarą-
SVEDENBORGAS

r < Tęsinys)

Biržoje š'uo metu kursai ne kokie, sandė- 
r apimtis ribota, bet informuoti asmenys nu- 
n tx. kad biznio reikalai netrukuū vėl pagyvės. 
F kia padėti atsigauti kankrotams, vėl suda- 
r i prekių atsargas rinkoj, be to, juk teks roo- 
k i vokiečiams kontribucijas — penkis milijar- 
(' is f rard ų — dėl to greitu laiku tikriausiai \ėl 
I es gv' n finansinė veikla

Kuo kuo. bet remiz.’t Gogenas tikrai riesi- 
t j A- .i Tačiau š’ profesija nereikalauja jo
ti - z’’?.:b. Pasirėmęs užrašų knygutę,
r? ni ? v 'K-( k , i ir renka pirkimo ar parda

> spekuliantų, susirenkančių ap

tarti savo reikalų į tam tikras kavines aplink 
biržą ar bulvarus- Ne vienas jaunikaitis iš pa
siturinčios šeimos, nemaža jaunų aristokratų 
ar jaunų buržua šitaip, be didelio vargo, užsi
dirba lėšų pragyvenimui ar padidina savo turi
mus išteklius.

Gogenas itin gerai susidoroja su jam pave
sti užduotimi. Jei jis nevaikščiotų iš lėto, sun
kiai, dar kiek krypuodamas ir išsižergęs, kaip 
jūrininkas, vargu ar suprastum, kad tas elegan
tiškai apsirengęs su cilinderiu ant galvos jaunas 
vyriškis, uoliai besirengiąs užpildyti savo kny
gutę, kreipdamasis Į Tortonio kavinės ar Anglų 
kavinės klientus, yra buvęs matrosas. Tačiau 
jo tarnybos pradžia neapsieina be incidento.

Biržų maklerių tarnautojai anuo metu tu- 
I rėdavo madą pasityčioti 'š naujokų- Gogenas 
i pirmąkart įėjus į biržos didžiąją salę, staigi 
kažkas vieną, paskui kitą sykį numuša jam nuo 
galvos cilindrą. Pastebėjęs būrelį besijuokian
čiu, Ggenas pripuola, stveria vieną už gerklės, 
ir savo siaurom plaštakom su ilgais pirštais irna 
jam spausti kaklą taip, kad vos neužsmugė Te
ko išpl^tij^.j^^uką”.

Biržoje Gogenui neatsiranda draugų- Šifge 
aplinkoje, kaip ir seminarijoje prieš dešimt me
tų, kaip neseniai “Dėzekse”, jis lieka nuošalyje. 
Jo santykiai su kitais retai kada išeina iš pro
fesinės plotmės. J tai. kas domina ar linksriuna 
jo kolegas, jis žiūri abejingai. Lyg svetimas-

Tarp jo ir kolegų neužsimezga jokio tikro kon
takto. Apie jį sakoma, jog esąs įsivaizdina, tuo 
labiau, kad darbas jam neblogai sekasi. Nors 
tasai remizje ne iš kalbiųjų, tačiau žino, kokius 
reikia pasakyti žodžius, kad palenktų neapsi- 
sprendžiusius spekuliantus, atvertų jiems di
džiai viliojančias perspektyvas, įtikintų, jog ga
limumai yra tikrybės. Kadangi akcijos biržoje 
kyla, jo prognozės dažnai pasitvirtina. Berte- 
ūas juo itin patenkintas, ir Arza džiaugiasi, jog 
nukreipė jį į šią darbo sritį.

O Gogeno santykiai su Aroza kuo puikiau
si. Pas Arozas mąslusis remizje beveik visiškai 
pasikeičia. Jis pagyvėja- Jo veidą paprastai vi
sada rimtą, kartkartėm sušvelnina šypsena- 
Akys suspindi, pilkai žalsvos lėliukės pasidaro 
mėlynos. Gogenas klausot

Pa Arozas beveik niekada nebūna kalbų 
apie finansus- Giustavas Aroza ir jo brolis Aši- 
lis, kai tik įstengia užmiršti biznio rūpesčius, 
grįžta prie savo pamėgtojo dalyko: meno, tapy
bos- Prieš kelerius metus Giustavas praplėtė 
savo dailės mėgėjo veiklos sritį. Jam jau nega
na būti tik kolekcionieriumi. Įgijęs fototipijos 
patentą, jis iliustruoja meno, leid’nius, kaip Vil
helmo Trenerio “Trajano kolona ’ ar Varlio Kle- 
mano “Priudonas”.

(Tas berniukas..^kurio gimimo aplinkybes 
lieka neišaiškintos, ilį^Jd-ties metų amžiaus gy
veno pas Ašilį Arozą 1872 m- finansininkas ve-

dė ir tada su juo persiskyrė. Tasai vaikas vė
liau tapo ne dailininku, o kompozitoriumi: tai 
buvo Afilis Klodas Debiusi. Nuo išsiskyrimo 
dienos iki pat mirties Debiusi niekad nė nemi
nėdavo krikštatėvio vardo)-

Arozos perteikia savo aistrą visiems prie jų 
gyvenatnems- Jauniausioji Giustavo duktė Mar- 
gerita netgi ketina tapti dailininke. 9-rių ar 10 
ties metų berniukas. Ašilio krikštasūnis, ban
dantis teplioti drobes, sakosi vėliau irgi atsiu
siąs tapybai.

Dažnai miške sekmadienį Aržų vilos sode Sen- 
Klu, Kalvero gatvėje, arba Virofle miške vienas 
Šalia kito stovi du molbetai r— Margeritos ii 
Gogeno; mergaitė supažindina remizje su tap\- 
bo- pagrindais-

Margeritai tikriausiai nereikėjo Gogeną 
hug prašinėti, kad imtųsi teptukų. Tas ramu 
kone pasyviai besilaikantis, savy užs'dar. s t 
lenis. kuris vaikystėje piaustrnėdavo durklam 
rankenas, o būdamas matrosu “Dzekse” piešda
vo, paučia poreikį išsireikšti kitaip, negu tik pa
šnekesyje, žaidimuose ar draugystėje.

(Bus daugiau)
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Funeral Home and Cremation ServiceNaujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608
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® “Lietuvos Aidai

EUDEIKIS I
TeL: 562-2727 arba 562-2728 čii

GAIDAS - DAIMIDTIL 2334553
I

f1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

f

R I
H

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Programos vedėja

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p,p. 

iš W11S stoties, 1110 Ail banga.
2646 W. 71st Street

Kasdien nuo pirmadienio iki pen k- 
tadienio 8:30 vai vakaro.

Visos laidos is WCEV stoties,

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Wtetchestor Community klinika* 

di.-*krwiua
19M S. Manhelm Ri, W«tchwt«, IIL 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Modernios poezijoi knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
ai atsiusite pinigus

itiif i-aa it'ii

Jeksoto tiltą per Nemuną. Tai yre lai

iI
*

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBS: AKJŲ LIGOS 

1921 West 103rd Street 
Valudos p&£&! sositariiDĄ

Telef. 778-5374 .

Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtuno hemo- 
roidų gydymas.

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

NAUJA KNYGA APIE BALTI
JOS VALSTYBES

198-5 metų gale pasirodė kny
gų rinkoje naujas veikalas prof. 
I. Joseph Vizulis — Nations Un
der Duress The Baltic Nations, 
išleista Associated Faculty Press, 
Inc. Port Washington, N. Y.

Knyga yra 209 puslapių labai 
I gerai dokumentuota. Autorius 

yra nuo 1961 metų tarptautinės

jos Gen. Sekretoriui su JAV pre
zidento pareiškimu apie Baltijos 
valstybių pripažinimo sukaktį.

Knygoje yra labai gerų infor
macijų, kurios yra naudingos ži
noti visiems; kuriems rūpi išlai
kyti Baltijos valstybių problemą 
gyvą tarptautinėje plotmėje.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

OPTOMETRISTAS
, KALBA LIETLWISKAI

Ž$18 W. 71st SŪ Tek 737-514$

ir “contact leases”.

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 Wert 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofi*o Mafonas: 776-2880, 
fiMiaencijM 448-5545

Florida

( Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

f

Apdriust-w porkraustym^r

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-53H

TBBB

PERK RAUSTYTAI

SOPHIE BARČUS

teisės u- politinių mokslų profeso
rius Lewis Universitete, Illinois. 
Knygos Įžangoje autorius dėko
ja prof. dr. S. Vardini!.už’pata
rimus jam knyga rašant

. ■ tit ao-šbudinto? teismo išvados.' Ta 
Knygos turinyje pateikiama |

Baltijos valstybių istorinė ir ge
ografinė apžvalga, politinė padė
tie prieš 1940 metų įvykius. So
vietų Sąjungos Įvykdyta Balti
jos valstybių okupacija 1940 m., 
Vakarų sąjungininku 1941-1945 
m. laikysena Baltijos valstybių 
atžvilgiu, Nacių okupacijos, So- l 
vietų tikslai panaikinti tautine. 
Pabaltijo tautų tapatybes, laisvo 
apsisprendimo teisę. Kartu nuro
doma, koks dabar yra Baltijos 
valstybių statutas bei Baltijos 
valstybių problema po 1975 me-, 
tų (Helsinkio Akto).

Priede yra pateikiami tekstai 
Atlanto Chartos, Valstybės Sek
retoriaus raštai Baltijos valsty
bių atstovams ir 1988 metų JAV į 
atstovės ambasadorės Jeanne J. 
Kircpatrick spaudos komunika
tas Jungtinių Tautų Organizaci-

Įvyks vasarto 9 dieną, sekmadieni. Vėliavų pakėlimas j 
prie Lietuvių Klubo 8 vai. ryto. Pamaldos Įvyks Šv. Pet-!

j ro ir Povilo bažnyčioje, 617 Lincoln Avė-, 12 vai. d-
Šv. Mišias atnašaus -ir pamokslą pasakys Jėzuitų pro- J 

gruodžio mėnesio Į vįncioJas A.Saulaitis.Dalyvaus V.D. Rinktinės šauliai su I 
...u,e;yJe s=... ėli is Iškilmingas minėjimas 2:00 v. p. p. Lietuvių j
okumentuota prci. J. G. H.Hot- Į J \
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Patraukti teisman Sovie-1 menė - Simanaitytė.

Įėjimas nemokamas- Po programos pietūs, kuriems 
bilietus prašome įs:gyti iš anksto pas valdybos narius,kai
na $5.00.

Ii
Maloniai kviečiame visus Rockfordo ir apylinkės be-!; 

tuvius atsilankyti. Taip pat kviečiame iš kitų vietovių' 
lietuvius atvykti pas mus, padėti mums švęsti šią bran-; ■ 
gią šventę.

Negailestinga mirtis retina mūsų eiles;, prieš metus I 
laiko Fuvo pašauktas amžinybėn, paskutinis Rockforde'i] 
gyvenąs’savanoris kūrėjas Vincas Keršys- Mažėdami i 
skaičiumi, nepasimeskime, pasiaukokime, prisidėkimme l 
prie =io minėjimo savo darbu, ir pinigine auka Lietuvos 

! laisvinimui. R.A.L.T skyriaus valdyba į |

CATACOMBĖS žurnalas 1985 j 
m. lapkričio - i 
numeryje atspausdinę ilgą gerai ‘

Lnann7traipsni p. 5-6. ~užvardy • Į Klubo salėje, 716 Indiana Avė. Solistė Audronė Gaižiū
ną — <c 
tų atentatai prieš religinę lais
vę”. Straipsnyje nurodoma, kad' 
.•pie Kopenhagos teismą rašė 
1985. 8. 4 d. Quotidien Dė Paris 
laikraštis, išvardyti teismo na
riai — teisėjai, nurodoma teisme, 
pateikti Sovietų Sąjungai kaltini 
mai, liudininkų parodymai ir

Te pačiame numeryje rašoma ki- ’ 
tame straipsnyje apie Sovietų 
Sąjungoje vykdomas- psichiatri
nes represijas.

Ankstyvesniame Catacombes, 
Paryžiuje leidžiamame, leidiny
je Yiivo atšpaūsdmta L'KBK 65 
numeryje tilpęs lietuvių knygų 
sąrašas — Sovietų ir Nacių au
kų bei kiti dalykai. -

LPŽ. j

i
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PRAŠYMAS

Išeivijos lietuvybės išlaikymo pagrindu yra priau
gančios kartos lituanistinis švietimas, pradedant Įvai-
riais vaikų darželiais.Šių tarpe yra mūsų Vaikų Nameliai. I 
Jų išlaikymui bei priemonių Įsigijimui reikia sukaupti j 
daug pinigų. Mes patys tėvai te neįstengiame padaryti;. 
todėl tenka prašyti Taimstos vadovaujamos organizacijos Į 
paramos- Pinigines aukas galima nuo taksų nurašyti. Į 
Už paramą iš anksto nuoširdžiai dėkojame ir reiškiame; 
tikrą pagarbą.

Amerikos Lietuvių Montesori Draugijos Valdyba

V*d«|* — AI don* D»ulcv*

Telef. 778-1543

Danutė Ripskienė, 
Pirmininkė

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chxrga 
ir VISA kortele®.

t. iERiNAS. Tai. 925-8083

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ii sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 raL ryto.

“ Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos S mūšy studijos 
Marquotte Park*.

Nuo 1914 metų

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tol. 925-7400

S^skaitos apdraustos 
Iki $100,000.

ANt LG^k aSSO€'4!,DN

Chicago. 60632 
CHICAGO. IL $0637

M tin * ' I) FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

$929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60555 

TeL 598-9450

MIDLAND

VASARIO 16 IR TAUTOS FONDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-COM »I IIt) NED KOPLYČIOS

) 
f

Ir šiais metais minėsime Vasario 16 su viltimi, kad 
į mūsų brangiai tėvynei Lietuvai išauštų laisvės rytas- • 
Į Paminę viską, kas mus skiria, rinkimės švęsti mūsų 
Į didžiąją -šventę ir iš naujo ryšimės visom jėgom siekti. 
J Lietuvai laisvės.

Tautos- Fondas ragina visus Cleveland ir apylinkės 
! lietuvius skaitlingai dalyvauti vigilijoje, šv- Mišiose ir 
j minėjime, pademonstruoti tautini solidarumą ir atiduoti 
Į savo auka Lietuvos laisvės reikalams. II

Tautos Fondas išlaiko VLIKo ELtą. Informacijos Įs
taigą Washington, D. C-, leidžia 6 kalbomis (lietuvių 
anglų, prancūzų, italų, ispanų ir vokiečių ELTA biulete
ni, kuris pastoviai pasiekia visuose kontinentuose par
lamentarus, spaudą, bibliotekas, remia radijo transliaci- 
jas į okupuotą Lietuvą, remia politinius kalinius, leidžia 
knygas, remia kitus politinius žygius, kurių paskutinieji 
stambesni buvo MASKVOS TEISMAS KOPENHA
GOJE ir LAISVĖS ŽYGIS BALTIJOS JŪRA, sukėlė ei
lėse kraštų spaudos dėmesį. Jungtinėse Amerikos Valsty- < 
bėse ELTos biuleteni gauna visi 435 Kongreso atstovai 
ir 100 senatorių. Ypatingomis progomis JAV Kongrese 
minint Vasario 16 Kongreso atstovai ir senatoriai daž-, 
nai naudojasi ELTos biuleteniuose paskelbtą informaci-Į

Į ją apie Įvykius okupuotoje Lietuvoje-
I I

Gerai žinome, kad rusai niekada nei Lietuvai, nei' 
j kitiems pavergtiems kraštams laisvės ne tik ,kad neduos,1 
bet dar stengiasi savo hegemoniją ir vergiją išplėsti vi-1 
same laisvame pasaulyje, todėl nepaprastai svarbu visą, 
laiką informuoti laisvąjį pasaulį apie Sovietų pavergtus t 
kraštus ir apie Sovietų kėslus. VLIKas kiekviena proga, 
apie tai skelbia ir tuo būdu veda nenuilstamą kovą už J J 
Lietuvos laisvę.

Vasario 16 minėjimo rengėjų išsiųstame bendrame 
laiške — kvietime atkarpoje, trečioje eilutėje, prašome 

i pažymėti savo auką VLIKui / LITHUANIAN NATIO-

ig
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 53 th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MS’JERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AL 1 MAiOBLLLUlS PASTATYTI

as

VANCE i. Ul
1424 Sou i h noth Avenue

Cictio. m. 60650 
Tei.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAiDOJLMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės aiib’i ‘diliams pastatyti

i

M
ir
Į

■f

3E

■
I

g
*r
I

■ ■

I
■ 
£

I

i

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
l.,\( KAW1CZ

tu Direktoriai
4^

2424 M tot 69; h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Id 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

r

I

atleidžiamos nuo federalinių mokesčių- Certificate No- 
Į 51-0172223. Visiems pastoviai ir veltui yra siuntinėjamas 
I ELTA biuletenis. .<

1440 South 50th Avenue 
Hcero, Illinois

Telefonas — 652-1003 i

i kūne savo auką'
asario 16 minėjime ir atidų

...... ..............

— Naujicn<x, Chicago, <8, Til. Saturday, February 8 1980



K A CI N E, WIS
MINĖJIMAS

Vietos Altos skyrius ruošia Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 68-jų metinių minėjimą vasario 23 d. 3 v. 
p. p-, Šv- Kazimiero parapijos svetainėje, 815 Park Ave., 
Racine, Wis-

Kalbės inž. Eug. A. Bartkus. Programą atliks lietu
vių tautinių šokių grupė Klumpė, vadovaujama Genovai
tės ir Stasio Milų.

Wis. gubernatorius Anthony S- Earl pakelbė vasa
rio 16-ją Lietuvių Diena valstijoje- Panašią proklamaci- i 
ją paskelbė Racine miesto burminstras Stephen F. I 
Olsen-

Pamaldos už mirusius dėl Lietuvos laisvės ir gerovės 
bus laikomos vasario 16 d. 9 vai.- 30 min. iš ryto Šv. Ka
zimiero bažnyioj- Giedos Šv. Kazimiero par. choras, vad. 
muziko J. Grimskio-

Kįt.-'iiuake i Moii’.siene pra 
neš e. kd»’ f i 1235 -c? . kyrv.v.s 
pyvurt* buto. *73' M. h k t- 

iių 4.758 dot surinkta bendrai 
šalpai.

Kontrolės komisija pranešė, 
kad viskas rasta pavyzdingoje 
tvarkoje

Jokių diskusijų dėl pranešimu 
nebuvo.

I'balsu skaičiavimo komisija 
buvo pakviest i Motušis, Novic
kis ir Pranskevičius bet buvo 
vienbalsiai nutarta palikti tą pa
čią skyriaus valdybą ir karrtrolės 
komisiją.

Sustinkime dalyvavo 48 na 
riai.

S. Paulauskas

RIAL BSTATB FOK 1ALB | BBAL MTAT1 FOB BAIS
žeme — FerBftviSMB «. Bsmė — Firtlftel fJ '

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMER Ai-3
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IAŠIMOK*JTMATM

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

IMUTUAL FEDERAL SAVINGS
; PifTKAS K A Z A NA USK AS, Prezidentai

| £212 W. Cermak Road Chicago, ID. T»L 847-7741 >.

BUTŲ NUOMAVIMAS
« NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

* NOTARIATAS • VERTIMAI

Vasario 16 d- 12 vai, 30 min, p. p, radijo stotis WR- 
JN banga, 1400 AM transliuos minėjimui skirtą progra
mą anglų kalba-

Po minėjimo užkandžiai ir bendras vakarojimas. Vi 
si vietos ir apylinkių lietuviai kviečiami dalyvauti pa 
.maldose ir minėjime.

2S 32

CICERO
Sausio 26 d. įvyko Cicero Bal- 

fo 14 skyriaus visuotinis metinis 
narių susirinkimas, kuri atidarė 
skyriaus pirmininkas dr. P. Budi- | 
įlinkas ir pakvietė atsistojimu ir 
tylos minute pagerbti mirusius 
Cicero balfininkus. Patiekta 1L 
punktų dienotvarkė, kuri priim
ta be diskusijų ir pakeitimų.

Balfo centro valdybos atstovas 
Albinas Dzirvonas platokai apta
rė BALFo veiklą. Labai apgai
lestavo 
mirtį, kuri puoselėjo brolišką

. Jurgis Milas
3

VYRESNIEJI IR NEDARBIN
GI ŽMONĖS GALI NEMOKA
MAI UŽSTPTLDYTI MOKESČIU 

LAKŠTUS

Central West Center. 2144 PAVERGTOJ LIET..
W. Ogden Ave. 226-2525. "Rudenėlis

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 77mėn.'

15 it
Pradedant š. m. vasario 
d. ir baig intis balandžio 
sieins Cbicagos piliečiams nuo 

60 m. amžiaus ir nedarbingiems 
' nr.o 18 iki 59 m. amžiaus, šešiose 
j Cvrcagri< ištaigose bus galima 
’ nemokamai užpildyti makesčių 

formas. Negalintiems asmeniš
kai nuvykti i įstaigas yra gali
mybė pranešti savo adresą tele- 

; fonu, kur bus pasiunčiami asme- 
! nys šiam reikalui pagerbti. At

vykę asmenys užpildys visus 
reikalingus formalumus, bet tik- j 
tai nesiims atsakimybės pries 

, IRS- Komplikuotose formose 
pavieniai asmenys yra pataria
mi kreiptis i patyrusius mokesčiu 
pildyto’us. šiomis lengvatomis 
negali nesinaudoti asmenys, tu !

• pintieji prekybas arba ūkius. J 
I Dėl smulkesniu informacijų, 
kreipkitės i vieną jums artimiau
sia ištaiga: j

1
PRANEŠĖ APIE 11-TĄ

URANO ŽIEDĄ

PASADENA, Cal. — Antrasis 
Keliautojas trečiadieni, sausio
29 dieną p anešė, kad jis paste- 
bė’o ir nufotografavo vienuolik
tąjį Urano žiedą, iškilusį virš de
besų ir besisukantį aplinkui į 
Uraną. Keliautojas yra 1-8 bili- į

į litro kainuoja 20 kapeikų- Gėri- 
; mas skanus, ypač jį mėgsta vai- 
I

kai.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automebilie 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

Chicago, III. •_
Tel. 523-8775 arba 523-9191

P:trduotuvėse neseniai pasiro
dė naujas gėrimas “Rudenėlis”. 
Jį pirkėjai greit išpirko. Tai nau
ja “Anykščių vyno” fabriko prp 
d akcija.

“Rudenėlio” receptas nesudė
tingas: ptisę sudaro obuolių sul
tys dedama cukraus aromatiniu ® butą mūrinis. Labai geros pajamos.

• , ' . . Dilelis butas savininkui. Geras inves-
medziagu, vandens, geomas pn-. tarimas.
sodrinamas angliarūgštės. Pusė Ą . . ... ----- -  - _ ,'> 3 butų murins su garažu. Pelningas 

pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus.

• jono mylių atstumoje nuo Že
mės, bet jis tuoj.padarė naujo 
žiedo nuotrauką ir atsiuntė į Pa
sadena.

Amerikos aeronautikos iri erd
vės administracijos mokslinin
kas Jeff Cazzi tvirtina, kad tai 
yra Įsiskleidžiusi medžiagą, slen
kanti 1.900 mylių juosta virš, 
kuri sukasi tarp, kitų juostų ir 
tiktai 7.000 myliu aukščiau Ura
no debesų.

Šitą žiedą Antrasis Keliautojas 
pastebėjo, kai praeitą penkta
dieni jis buvo arčiausiai Urano

Central Information,'Referral planetos-. Uranas turi 11 žiedų, 
121 N. LaSalle St. City Hall — kuriuose sukasi 14 mėnulių- 
Room 703, 744-4016;. j

Narthest Center. 2019 W.'
Lawrence Ave. 378 3544;

Southeast Center. 1767 S. 79, 
th. St. 731-5523;

Northwest Center. 3160 N. 
Milwaukee Ave. 744-6681;

■Southwest Center. 6117 S. Ke 
dzie Ave. 476-8700;

šių; Stogus. Už darbų gąran 
tuojamėūr esame apdrausti.

5 ARVYDAS KIEUV
- - ■

u. dalyvauti metiniame apskri
ties susirinkime. Pernai 44^ vi
sų BALFo pajamų atėjo iš Čika
gos apskrities. Metinis piknikas 
duoda apie 3000 gryno pelno.

Praeitu metu visuotinio meti
nio narių susirinkimo protoko-

į las. kurį perskaitė pirm. dr. Bu- 
dininkas, priimtas vienbalsiai be 
jokių diskusijų ar pakeitimų. 
Skyriaus pirm. dr. P. Budinin- 
kas perskaitė valdybos sudėtį. 
Per metus buvę tik 3 valdybos 
posėdžiai, nes daugiausiai iškilę 
kiaušiniai buvo apsvarstomi te- 

kasmet 
sunkėja, nes lietuviai vis dau
giau išsisklaido, bet surenkamos 
sumos nemažėja. Skyriuje yra

I

a.a. Onos. Zailskiesės i' , . , .I lefonu. Auku rinkimas 

dvasią tarp BAEFo veikėjų. Per- Į 
skaitė 4 padėkos laiškus, kurie I

I 307 apsimokėję nario mokesti.

Pernai aukas rinko:Bačinskie- Į 
; nė. Dekeris, Didžiulienė, Miku- i 
i lis -Novickis. Pareigienė Prans-! 
I . I
į kovičius, ^kamiene. Zailskas ir 
! dr. Budin’kas. Skyrius gauna j 

'■:entro valdybos protokolus, tad 
informacija iš centro .yra labai, 
cera. R AI To seime Washingto- ; ° “* i <4r.e. D.C. dalyvavo abu mūsų sky- j 
riaus direktoriai — dr. Motušie- j 
nė ir dr. Budiriinkas ir 1 sky- Į fv. I I riaus atstovas — V. Motusis, o I 
galėjo dalyvauti 12. Padėkojo j I 
Dumčienei. Pareigienei. Skainie-;

° inei ir Vyšniauskienei uš darbą; 
ir Bačinskienei, Motušienei, Pa- 
reigienei, Zailskams, Didžiulie
nei, Skamienei, Višniauskienei, 
Dumčienei ir Gerkienei už suau
kotus šios dienos vaišių produk- •

f

Vyno gamykla per trumpą lai
ką pernmntavo Įrengimus, pas
tatė naujus Anksčiau vyną pils
čiusios linijos dabar atiduotos 
vaisvandeniams. Viena pilsto 
“Rudenėli“, kita — pasterizuo
tas sultis, šiemet fabrikas vyno 
gamina perpus mažiau.

’NSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878
Chicqb<^'|t 60622 

434-965J5’xir<3>įiO^

r

••/ra gave iš EALFc siuntinius.
Čikagos apskrities valdybos pir > 

mininkas Vanagūnas pasidžiau-! 
gė, kad aplamai BALFo veiklai 
nemažėja ir aukų kasmet suren-; 
karna daugiau. Pagvrė Cicero 
skyrių, kaip labai pavyzdingą.' 
Kvietė skaitlingai balandžio 13

■ 1 _ I ' 1TJ~     — -•—* ..-o-ffi..- - . ■ --W

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS-

S v ,>

Dažo namus iš lauko
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Like) 

ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei moiialė* keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
3727 S. Wsstorn Ave^ Chicago, IB- 60643 »

Telef. 312 238->787
___ pttxmsrlnwj užąkant lėktuvų, traukinių, tirų ktlk-- 

*1ę (crulaea), vieėbočių ir automoblūų nuomavimo rerervaciisa; Farduod*- 
fie k’Ai ordų draudimui; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitug taitui;; 
Sudarome iškvietimus giminiu apalankymui Amerikoj* ir teikiame laf«e- i 

«isei3 lelionm reikalata.
• Taupykite afcriadami cnar^sred taktą vata fk .etair resermon vietas 

S ankru, — pneš 40-60 diem>

SIUSKITE PINIGUS t

r

— “Challenger” sprogimas bir ’ 
ž&je smarkiai numušė Amerikos i 
vertybes.

e Tikrai laimingas gali būti 
tik toks žmogus, kuris turi glau
džius ryšius su gamta ir keletu 
žmonių.

GOVERNMENT HOMES ' 
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617. 
for information.

REPAIRS — IN GENERAL.
Įvairūs Taisymai -

Notary Public 
?NCOME TAX SERVICI

425^ S. Maplewood, Tel. 254-745^

Amerikos Lietuvių Tarybos Ci
cero skyrius. Vasario 16-tos Lie
tuves Nepriklausomybės Akto 

Į jiaskelbimo 68-nių metų sukak- 
- į ties minėjimą rengia 1986‘m. va- 
V; sari o mėn, 8-9 dienomis, Cicero 

miesto savivaldybės aikštėje, Šv. 
Antano nai’apijęs -bažnyčioje ir 

,. * L--

o. Vienas pirštas perdaug, vi
sa ranka gadina,

(Persų priežodis)

I

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
F4LDYTUVUS, SKALBIMO 
Hl DWVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
G e -m a n DeČkyt 

Tel. 585-6624

Taip pat daromi vertimai, gimlnh, 
'škvietimat pildomi pilietybės pra- 

. šymai ir kitokie blankai.

INCOME TAX SERVICE 
Pajamų mokesčiai

HELP WANTED — MALE-FEMALF ]
Reikia Darbininky ir Darbininkių ]

K

i

Į LIETUVĄ ' 
. 1; RUBLIS..;-

■ 81.85 ,

paskiriant perlaidą 
drauda)

Mažiausioji perlaida 30 rub- 
lių.Persiun-timas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kuri05 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi- 

Jis teisėtas ir apdraustas. 
GRAMERCY 

Shipping Inc.
714 Broad St.

— Detūvial pensininkai 
organizuojasi 12 dienų išvykai 
į Floridą. Aplankys tris mies
tus ii- jų Įdomybes. Registruo
jasi pas J. Skeivį: 778-6536.

Praėjusių metų išvyka visi 
buvo patenkinti ir įdofrni.

Prašoma nedelsiant pasiin- 
formuoti. Joseph Skeivys

Turintis ilgų metų 
patyrimą

Pranas G. Meilė, OPA
2649 West 63rd Street

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

Namų — 636-5347

| GOVERNMENT JOBS
:• S16,040 S59?23b/year.

Now Hiring. Your Area.
Call 1-805-687-6000

Ext. R-9617
For current fedeTal list

ACCOUNTING

COST ACCOUNTANT NEED- 
ED, 203 Tutor.Recent graduate. 
Good Working conditions.

Call 275-9715.

mą.

Ėst. 1947

Konjaky pasididžiavimą nuo 1715 i
Imposed Coę'VK. 80 The Jos Co Lou^vNq. »■

Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos. 
Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan-

RENTING IN GENERAL 
N u o m o f

Marquette Parke — 4 kamba- 
domis užvažiuoti į 1739 S.Halted St., Chicago, Ill. 60608 iių butas su šiluma^ suaūgu- 

’ siems. Skambinti po 7:30 vai. 
vak- pirmad. iki penktad. arba 

t ■ savaitgalį bet kada. — 931-4066.

L

PASSBOOK

Hrfj and

S0» us for 
financin® 

AT OUt LOW IATB

ELEr

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

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

u

Miko šileikio apsakymu knyga 
■“Uncija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX Šimtmečio 
Pradžios iki II Pasaulinio karv 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” b pas 
autorių: 0729"So. CampbeD

Ave.. Chicago. LL 60629

■ " Advokatai >
' GINTARAS P. CEP1N2S

Darbo valandos: Kasdien: ircc
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro, 

šeštai: nuo 9 vai. r. Hd 12 vaL i.
■ h pagal susitarimą.

TeL 776-5162

Chicage, DL 60623

ADVOKATŲ DRAUGIJA

i [

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandoa:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarinty

«606 S. Kadzie Ava.
Chicago, UI. 6042$
TeL: 778-8000

TOHNGKAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776-8700

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets

or 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to

sneeze at.

C FJRS Dorw L*bor>torte%. Division of 
Sandoz. Inc, Lincoln, Nebraska 6R5OL

6 — Naujienos, Chicago, 8, UJ. Saturday, February 8 198<$




