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—Aš BŪSIU VISŲ PORTUGALŲ PREZIDENTU, — 
PRISIEKĖ SOARES

Ne' vien t*k tų, kurie už mane balsavo, bet ir tų, kurie 
nebalsavo

LISABONA, Topt. — Praeitą t portnigailus balsuoti už diktatū- 
sckntfi.lk.i.'į korio 9 dieną Por-

■ — i 
lugalijcs prqz. Mario Soares^pai- 
lanne.’j o did tioje posėdžių salėj ? 
buvo prisaikdintas, 61 metu am
žiaus. Salė buvo kimšte prikimš
ta paramjunfo narių, atskridusių 
prezidentų, karalių, premjerų ir 
garbingų vyrų ir mioterų.
j AI ar o Soares .atsisakė priimti 
įprastą priesaiką padėjus ranką 
ant biblijos, tpt .parašė savąjį' 
tekstą ir iškilmingai ‘ perskaitė . 
parlamento norių, ministerių ir j 
sukištų žmonių akyvaizdoje. Jo ' 
piresaška keliais atvejais buvo pa i 
karfota Portuigdlijos televizijos i 
ir radijo stotimis., Į

— Aš iškilmingai prisiekiu lai i 
kytis veikiamų Portugalijos ges-i 
publkos įstatymų ir taikysiu 
juos visiems portugalams, kurie 
mane išrinko ir kurie balsavo už 
kitus.

(Viceprezidentas George Bush, 
atstovaudamas- Amerikos -įu’ėzi-

NETURI DUOMENŲ APIE
? PALMĖS ŽUDIKĄ

J
STOCKHOLMAS šv.— šve- ) 

du premjeras Oalf Palmer buvo j 
nušautas -penktadienio naktį kai i 
išėjus iš kino rengėsi važiuoti ! 
namo.

P-iunijero žmona pranešė po- 1 
licija-i, kad ji mačiusi juodaplau-- 
■ki, 35 metų žmogų, beslankio
jantį apie premjero namus, Vė
liau ji mačiusi tą patį žmogų3 nu 
šovusį josios vyrą, kai ji kartu su 
vyru išėjo iš kino ir žingsniavo 
gauti gatvėkarį, kad gp’.ėtų nu
važiuoti namo

Pasirodo, kad įtariamąjį žmo
gų pastebėjo ir Palmių sūnus, 

j kuris su dratr^dratlydėjo tėvą su. 
^mtą,. tįa4yvąvo..-Pc>rtugaIjos‘pre mofiria į ’kino teatį’ Sūrius vrii-' 

darinio žiūrėti nėjo, bet nuėjo į 
miestą su savo draugu.

Kinas turėjo kelias išėjimo du 
iris, policija nustatė, kad žudi
kas pačiame.kine ir I
sekė Palme, kur jis sėdėjo ir ka- Į 
da išėjo. Žudikas, paleidęs dvi i 
kulkas pasileido bėgti į arkli.

Palipo keliais laiptais, iš- 
| lindo į -gatvę ir pradėjo bėgti. 
-1 žmonės matė kuria kryptimi, jis 
i bėgo i-r kur pasisuko. Ten jis 

dingo.
Švedų policija vakar iš Vokie

tijos gavusi žinią, kad organi
zuota teroristų grupė nušovusi 
Palmę. į ■

Visoj? Švedijoj ruošiamos ei- 
j senos su fakelais,švedai labai ,pa 
< sipiktinę teroristais, nušovusius

..Jis buvo .mandagus
I gus. Priešininkų, jis neturėjo, bet

zidenfo iškilmėse.

Tai buvo pirmas civilis Portu
galijos pilietis ■ įipsįikdįnitas Por

. .... gQ^ejgOrns>

Por
tiką, A bet

tugali jos
per pa^t^iniuš' GOT 
tugalijk” buvo- resp 
kraštą vaildė -generolai. Pusę Ti- 
mairo salos ji? atidavė konrunis-
tams, Aingoįą taip ipa-t perleįdo1 Satvi- 
komunisfų :vy'riausybėi.- Jie bu
vo besiruošią ir pačią Portugali
ją perleisti . komunistams, bet 
gen. Antonio Romalio Eanes, 
buvęs tarkų ' batalijono vadas, 
išvedė tankus-prie prezidentū
ros ir kareivinių ir pastojo kelią 
maištininkams. Gen- B. Eanes 
du kartu- buvo išrinktas prezi
dento (pareigoms.

Gen. Eanes perdatvė Portuga
lijos prezidemttūrą prisiekusiam ' premjerą, 
prezidentui Mario Soares. Į

■Soares yra socialistas. Jis du bandydavo įrodyti, kad furi ki- 
kartu buvo Portugalijos prem- tokią -nuomionę. Naujas premje- 
jeras: 1976—1978 metais, o vė- i ras Ingvar Carlson yra pasiry
žau 1983 —1985 metais. Bet jis J žęs surasti žudiką ar visą gau_ 
nesutiko būti socialdemokratų 
partijos 'kontroliuojamas. Social 
demokratai ra? tik nerėmė Soa
res prezidento pareigoms, bef iš
teistame risis uki.m-2 jie ragino

lė-

—Amerikiečiai traukia iš 100 
pėdų vandens gilumos priešaki
ne Challenger dalį.

1
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PROKURATŪRA ANTRĄ KARTĄ SMARKIAU 
SPAUDŽIA VOKIETIJOS KANCLERĮ

Niekad prokurorai nesikabinėjo prie kanclerio, bet 
dabar neduoda ramybės

BONA. Vok.—Praeitą rudenį 
prokuratūra buvo prisikabinusi j 
prie Vokietijos kamclerio Hel
mut Kohl bet jis pajėgė . teisiu-1 
gurno departamentą Įtikinti,jog j 
gauti pinigai ėjo 
cLmokratanis.
dovybei šitokia kanclerio padėtis 
nepaliko, bet tuo tarpu reikalas 
buvo numalšintas.

Vokietijos pyokuratpra vakar 
vakare pradėjo naują bylą prieš 
kanv’prį Helmut Kohl. Prokura-- 
tūra nori visas bylos aplinkybes 
išaiškinti, kad kancleris galėtų 
reikalą aiškinti prisiekusiųjų teis 
me. Prokuratūra turi duome-

i nu, k^ui kancleris liudydamas 
partemento komitetui^ nepasakė

u mokintų partijos dokumentai 
tekios sumos visai neberodo.

Tolimesnis tardymas parodė, 
ka.il ši suma buvo perduota Hel
mut Kohl privačios sekretorėm 
Julk-ve Weber žinion.

, Chiesa nužudymo byla, kad Mi
chele Greco organizavo 90 kitų 
mafijos žudynių.

Michele Greco suėmimas tuo
jau- buvo praneštas premjerui 
Crax. kuris vakar buvo Bonoje 
ir -tarėsi su kancleriu Kohl:

KARABINIERIAI SUĖMĖ M- GRECO, JŲ VADO, 
GEN. CARLO A. DALLA CHIESA ŽUDIKĄ

Pi<)5LĄ Italija:—Praeitų nyru G-reco-. Tirs metus polcija ati-Į 
Vasario 10 d. Sicilijoje- -Palesino džia-i Jo ieškojoy. bet negalėjo, 
mieste prasidėjo Įtakingesnių raati. 
467 mafijos vadų byla.

Italų valdžia, nepajėgusi su- ripriai apsupo vieno 
valdyti kriminalinės mafijos , mažažemio gyvenamąjį 
veiklios įpareigojo karabinierių 
gen. Carlo Alb juto dalia Chiesa 
imltis priemonių likviduoti mafi
jos oganizacij'ją.Gen. Dalia Cllie 
sa ėmėsi priemonių duoti mafijai 
tokį smūgį, kad ji neatsigautų. 
Jis išaiškino kad pati stipriau
sioji mafjes organizacija buvo Si- 
čilioje. Jam pavyko sudaryti įta
kingesnių mafijos veikėjų sąra
šą. '

Gen. Dalia Chiesa persikėlė į 
Palermo miestą ir įsakė karabi
nieriams ir patikimai policijai su 
mti kelis mafijos narius, žudan
čius mafijos priešus ir didoką 
skaičių turtingesnių biznierių, 
dirbančių su mafijos vaidais.

Karabinierius gen. Della Chie
sa perėjo išvados, kad Michaele 
Greco yra pats pavojingiausias 
mafijos narys ir žudynių organi
zatorius.

Sudary-damas sąrašą, Greco 
vardą jis įrašė pačiam;? viriuje. 
įspėjo karabinierius kad Grcco C * )
yra pavojingas, visuomet gink
luotas. drąsus ir apdairus žudi
kas.

Sicilietis Grcco patyrė, kad jis I 
skaitomas pavojingiausias mafi-| 
jos žuti kas, 1982 m. soalio mėn. 
Palermo centre, gen. Delia Chie 
sa> mašiną vairavttsi sekretorė ir 
2 palydovai buvo nužudyti.

Kanabini-riams pavyko išaiš
kinti, kad gen. Dalia Chiesa nu
žudymą suorganizavo Michele

AFGANO STUDENTAI
NEVAŽIUOJA NAMO

VARŠUVA, Lenk.— Varšuvoj 
mokėsi didoka grupė Afganista
no studentų, kuriems komuristi- 

važiuoii

Praeitą ketvirtadienį kapabi- 
Sicilijos 

namelį. 
Diena, buvo apsiniaukusi, lyno
jo. ;

Praeitą ketvirtadienį, vasa
rio 20 d. karabinieriai .pabeldė 1 
duris ir įžengė į vidų. Viduje ra- i
do du vyru. Abu ūkininkai apsi- ■ nė Kabulo va.džia liepė 
rengę laukų darbui. Karabinie
riai paklausė vardo ir pavardės. 
Vienas buvo ūkio savininkas, o 
antras vadinosi Giusepe di Fres
co. Pasakė iš kur jis yra ir kur 
jo namai.

Karabinieriai radijo pagalba 
tuojau išaiškino.kad Palermo pa
kraštyje gyvena di Fresco, ku
ris turi savo ūkelį. Policija pa
klausė, 'kuris turi savo ūkelį. Po
licija paklausė, kur josios vy-

bu

KALENDORĖLIS

Kovo 1.3 d. Klemensas, Gun. 
ta Tanfas. n ■•

Saulė teka 6-0.3 leidžiasi .3:36.

Lis.

Iš kairės į dešinę stovi kongreso atstovas William O. 
Lipinski, Stanley Balzakas Jr-- ir 123 tvardo komiteto at
stovas William. Krystyniak. Be istorinio ir kultūrinio 
darbo, Balzekas tampa meno specialistu.

— Čia dabar, — nustebo 
vusi ūkininko žmona. — Mano 
vyras mirė orieš t meftis.

Policijai to ir užteko. Ji jau 
įtarė, kad Giuseppe—ne Giusep
pe. Ji tuojau įtarė kad tai ga
lėtų būti Mcbaele Grcco. Jeigu 
■rp -tankūs juodi ūsai, tai būtų 
pamainę, kad suėmė Greco, ku
ris vis dar buvo policij'ai sąrašo 
pačiame viršuje.

Namelio savininką karabinie
riai paliko, o Giuseppe išsivežė. 
Nuovadoje pirmiausia jam nuė
mė piritų nuospaudas. Iš Paler-- 
mo karabinieriams pranešė, kad 
tai yra Michaels Greco nuospau
dos.

Karabemiertai gavo įsakymą 
Michele Greco tuojau .nuvežti j ; 
Palermo priemiestį ir įleisti į j 
Ucclardone kalėjimą, iš kurio ■ 
dar nepabėgo nė vienas nusikal- l 
telis. Pirmiausia atvežtąjį ištar-| 
dys prokuratūra, o vėliau jis bus 
prijungtas prie didžiosios mafi
jos bylos.

Tiktai daliai- bus ne 467 kalti
namieji, bet jau bus 168. Teis
mas taip pat nuodugniai klausi
nės Michele Grcco. Pats svar
biausias kaltinimas bus karabinie 
riaus gen. Gari Alberto della

namo.
įstatymas grįžti namo toks 

griežtas, kad jaunuoliams nelei
džia ne! kurso baigti.
Ketvirtadienį į Afganistano am

basadą suėjo apie 40 studentų. 
Jie norėjo pasimatyti su Afgani
stano ambasadorium, bet jis at
sisakė su jais tartis. Tada studen
tai užėmė ambasados kieme esan 
ti garažą ir tj?n apsigyveno. Jie 
iša’škino, kad o-aražas apšildo
mas. j-aime ir susigyveno.Amba
sadorius paprašė lenkų policija, 
kad studentus išprašytų.

Paaiškė'o kad komun-stirė Ka 
bules valdžia rengiasi molrlizuo 

ti 
ti 
bet
grįžt i.

grįžusius ?fvdcntus ir vers
iuos nurink Ino t r kovotojus.

studentai nenori njmo

Pai’lamgnto komitetas nepajė- 
. gė bvlos esmės išaiškinti. Radę 
I priešginybes, jis nesiuntė visus 

duomenis teismui, kad reikalą 
išaiškintų.

Spauda pačiupo siūlo galą U 
tvirtina, kad iki šio meto laive 
slepiamas didelis skandalas, įvel
ti milijonai vokiečių markių ii 
doŲrių. Atrodo, kad kangleyis 
Kohl gali būti priverstas pasi
traukti iš vyriausybės. Iki šio 
meto koalicija stipriai laikosi, 
bet vakar, laisvųjų demokra-lų 
centras 'pareiškė, kad šis kiau 
simas toliau negalės būti kužda 
mus. Reikalą turės svarstyti nau
ji žmonės, žinia buvo paskelb 
ta kai kancleris Kohl buvo susi
kvietęs partijos vadus iir jiem 
aiškino susrdariusą būklę. Ji 
nujautė, kad klausimas iškils yie 
šumon, dėl to ir norėjo partijos 
veikėjus rš anksto įspėti.

Reikalas išėjo viešumon, k,-. 
Žaliųjų partijos advokatas Otl. 
Schily Koblenzo teisme vasario 
17 d.; kalbėdamas apie milijoni
nį Flick bendrovės kyšį i>oliri- 
krims. Adv. Schily teismui pa
reiškė, kad parlamento komite
tui padaiĄ-ti kanclerio Kohl pa 
reiškimai neatitinka tikrovei. 
Adv. Schily tvirtina, kad parla
mento turimi Flick bendrovės 
pakvitavimai redo, kad kancle
ris Kohl gavo 
tuo

dolerių, 
pu 198 i motu krikščionių

ŠVEICARIJOJ MARCOS
TURI SSOO MILIJONU

MANILA, Filipinai— šveica
ru vyriausybė prant šė Filinmų 
prezidentei (.onizonc (’..Aquino.

prgzidenlss Marcos 
b.inkiic-? Itin pa- 

miiiji rų doler-.ų. .dėjęs $>800
Filipinų

-ius- 'Oecialią komisiją nustaty
ti ra1 ė fjsio Ferdinando Marcos 
paimtus p;nigus iš Manilos ban
kų. Jo žrr.< na ėmė žymesnius pa 
veiksus iš Manilos muziejaus. 
Dabar tuos na veik sius turės grą_

— Italijos menininkas Giiųo 
Rcdominie'us 1301 metais, kai 
kometa labai aiškiai švietė, nu
piešė iki mūsų laikų išsilikusį 
Tiijų karalių puikiausią paveiks
lą.

Kancleris Kohl praeitais metais 
tvi tino. k..d jis visus gautus pi
nigus atidavė partijos centro iž
dininkei. bet pastaroji pinigų ne 
gavusi. Neturi pinigų ip Julian
ne Weber. Ji pinigus išmkėjusi 
pagal k“nrierio nurodymus. Ta 
suma jos visai nešildė. J: prisi
dėjusi išmokėti pagal kanclerio 
nurodymus.

Kuriais sumetimais kancleris 
Kohl tvirtino parlamento komi
tetui. kari pinigai gauti krikšio- 
nims demokratams, kad jis įsa
kė išmokėti juos keliems asme
nims? — klausia komiteto na
riai.

DR. BAČKJS SUNKIAI 
SUŽEISTAS

WASHINGTON. D.C. — Dr. 
Stasys Bačkis, Lietuvos respub
likos atstovas Washir.gione, pir
madienį. kovo 10 d., 4 vai. ] o 
oietų) eidamas skersai gatvę, au- 
•cmobilio buvo sunkiai sužeis
tas.

Sulaužyti kairės rankos kan
ai, cadayyli kiti sužalo.iim.'i."

Ligonis tir jau buvo nuvežtai j 
Washington IJosp'al U.enur.k r 
rm buvo s.įteikta pirmoji pa-

Visi lietuviai linki Lietuvos 
diplomatijos šefui silpno-, svei
katos.

IR ALTo pirm. l’ASI'l \RlXlAS

Vytautas čekan rūkas. Lū t. 
<»en. kons. Los An celes š.m„.v.-.-

: tsik-.nke į Al. i o...1 - 
krisi 'it ALTo piQu.

sario 1 7 d. 
'a-gą ir čia 
Teodoru B 
vinimi:. ALT.) ir konsuĮj*? 
veiklos rc’kalais. ALTe g,an.kon
sulas Čekanauskas Ligija jam 
reikal.rgos literatūros Lgtuvoi 
bylos klausimais.

ALTO inform.
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Vokietijos parlamentas pasiuntė prokuratūrai kancleri© 
Kohl bylą dėl 23,50° dolerių kyšio.



JAV R U B-nės MaiMuette Parko Apylinkėj meti-; 
pis narių susirinkimas įvyks 1986 m. tyovo mėn 1# 4 I 
(sekmadienį), 11:30 vai ryto, (tuojau po sumos), šv.’ 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje-

' Darbotvarkė:®

Į- Sut'irūlkim<* atidarymas — pirm. A. Repšienė,
2- Mirusių narių pagerbimas,
3. Prezidiumo sudarymas,
•l, Pereito metinio spsir>nkimo protokolo skaitymas 

— A. Katelienė,
5- R- L. B-nės 1985 m. veiklos apžvalga — dr. Vytau

tas Dargis, C. V- pirmininkas, /

6- Valdybos praneštas: a) pirmininkės,
į) iždininko,

T- Kontrolės komisijos pranešimas,
8, Diskusijos dėį prąjįešimų. Pranešimų priėmimas,

Mercy ligoninė ir Medicinos Centras veltui tikrino 
vyresnio amžiaus žmonių sveikatą vasario 6-tą dieną, 
Šv. Agnės parapijos salėje, 3916 S. Archer Avė.

SLA WLDOMOSIOS TARYBOS RINKIMAI
1086 M BALSUOKIME Nž DABARTINĘ 

SLA VADOVYBĘ

Mieli SLA Nariai: \
Šį kartą neteks SLA Gerovės Komitetui dawg 

ko aiškinti. Už jos rekomenduojamą sleitą pasisa-, 
kė 95% visų balsų, duotų 1985 m. Gruodzio-Deewr 
ber nominacijose. Kur tik SLA veikia, nepaprastai 
daug narių pareiškė savo nesvyruojantį pasiWke- 
jrmą dabartine SLA vadovybe ir savo balotuose pa
brėžė, kad patikimiausieji kandidatai yra:

9- Valdybos rinkimas (ar pririnkimas) 2-jų metų 
kadencijai,

10. Kontrolės komisijos rinkimas,
ii- Atstovų rinkimas Į R. L. B-nės darybą 2-jų me-

" Jų kadencijai, . j
12. Klausimai ir sumanymai, •
13. Susirinkimo uždarymas, Lietuvos himnas-
Po susirinkimo-- — kavutė. - Maloniai kviečiami na

riai skaitlingai susirinkime dalyvauti. • -
G Ų' į . ; Apylinkės valdyba

K U Cit F OKU, ILL
- VASARIO 16 D. MINĖJIMAS IR ATEITIES 

PLANAI

Brighton Ethnic Senior Services (BESS), esanti 
4040 S. Archer Avė-,suorganizavo tyrimus iš anksto su
tartu laiku- Virš 60 vyresnio amžiaus žmonių pasinau
dojo šia proga. Paveiksle iš kairės į dešinę sėdi: Debo- 
rath Elligan, Joan Mandell ir Margie Winters. Stovi 
Moises Ortega, John Loos, Vida Baronatytė, BESS di
Moises Ortega, Joan Loos, Vida Baronaitytė, BBSS di
rektorė r Wilma Knizner. Įvairūs egzaminai ir tyrimai 
bus daromi ateityje kas antrą mėnesį- Reikia iš anksto 
susitarti tyrimam. Kreiptis Į BESS: 376-6565-

atidarė pirm. S. Surantas, ir 
pakvietė šaulius įnešti vėliavas. 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
giedojo sol. A.Gąižiūnienė-Simo- 
naitytė ir visa publika. Toliau 
progTauną pravedė K. Rutkaus
kas. šiame minėjime dalyvavo 
Jėzuitų provinciolas A. -Saulaitis

:da, kada prie stalo”. Greitai bė- bažnyčia minės 75 metų sn
igo laikas draugiškoje lietuviško- kaktį. Minėjimo išklmės jvyks
je nuotaikoje- šiemet mūsų salę 
papuošė gražiai p. A.Poškos ta
pytas paveikslas ‘‘Paskutnė Lie
tuvos vyriausybė’’; šis paveiks-

•birželio 29 d. Prie šio minėjimo 
lietuviai tupėtume tinkamai pri
sidėti.

Rockfordieįis
las atkreipė daugumos dalyviui 
dėmesį ir priminė negriklauso-l LAISVĖS VARPAS

PAUL P- DARGIS .................Prezidentas
ALEXANDER CHAPLIKĄS -Vice Prezidentas 
GENEVIEVE MEILIŪNAS ..-.Sekretorė 
CHRISTINE AUSTIN .......  Iždininkė
JOSEPHINE MILLER ..........Iždo Globėja
PAUL ŠŪKIS ......................Iždo Globėjas
DR. VYTAUTAS P.DARGIS....Daktaras Kvotėjas

Vasario 2 d. pakeldami iėje pasitiko rock-foixiiečiaų mar-
prie L. klubo, pi-adėjomėTĮe Į vo garsai ir} -paruoštą karštavką- 

juvos Nepriklausomybės -Ą-i»ė- Va atsgaivmim-ui. .,...
.įjų^ą. Salėje- vyko paruošį^niėji; 
gardainfeiT laukiaiiie^jtv&žiuįo- 
Jančių svečių. ‘ Netrukus .pasito- 
ale didelis autobusas, tai -Ohiųa- 
]gos V. D. Rinktinės šairiiąi^PĮiA

-tai pąkjėltos vėliavos, prie- jėjiąio 
lužaašas ““Welcome To Lithųų- 
mian’s Indepcn-deaice Dayy' Sa1-

Pamaldos Šv. Petro ir Ppyilo 
bažnyčioje 12 vai. šv. mišias at
našavo ir pamokslą pasakė Jė-' 
zpitų provšn<^olas A. Saulaitis. 
Pne-altoriaus vėliavos su šaulių 
garbės sargyba, šaulių vadovy- 
bė..nešė Mišių atiką, skambėjo 
Hetuviškos giesmės.

Iškilmingą minėjimą salėje

ir klebonas W. P. Colins, kuris 
ijhkaibėjo įnvtkaciją. Pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę. Per- 
skėilytas "Lietuvos Nepriklau
somybės Paski-lbnr-o Aktas“. Šios 
šventės -proga. Rockfordo oj’ga-, 
nizacijos dovainojo L. klubui nau 
ją lietuvišką vėliavą^ kuri buvo 
įteikta pirm. Bill Bagdonui. Pa
dėkojęs už dovaną, ją pastatė 
salėje, greta Amerikos vėliavos. 
Prisegatnt po gėlelę, buvę pa
gerbti mūsų nuolatiniai talkinin
kai šaulių vadovai M. Dapkienė

■V

linkiu visiems giminėjns, draugams 
ir artimiesiems

mo gy venimo laikus į T - _ . . ,• ' * t Laisves varpo garsui axhnt
Šį mūsų minėjimą salėje ir Į Lėtą žingsnį tylūs žengiam.

■ bažnyčioje fotografavo iš Clii- 
cagos fot. Genutis, šaulių vado
vybė apdovanojo mūsų veikė-

■ jus,, šaulių žvaigždę gavo M. Po
cienė ir S. Surantas. Atėjo lai
kas svečiams išvažiuoti, juos iš
lydėjom su daaia “Namo Brole
liai” išvyko svečiai ir iš kitų vie 
' tovių;: Delavan, Beloit, Durand j “Jūsų laimė—darbu džiūgaut! 
ir kitur. Rūkyta žąsis, skirta lai- į Tarė žvaigždės sodžiams

• mingaąam šio parengimo dad.y-1 pirkiom.
. v viui atiteko W. Bagdonienei, klu i Kurių žemę, kaip žemčiūgą,

ir \^Išganaitis. šauliams išnešus* žmonai. Vieningu dar- '■ Daugel amžių krauju pirkom,
vėliavas, buvo trumpa pertia*u-I bu ir pasiaukojimu, atsiekėme-41,_:___
ka. Aukų linkimą pravedė S.li-| tikslą,. Ralfo skyrius pravedė pi

niginį vajų, ir atžymėjo 40 m<e- 
tų veiklos sukaktį. ALTo sky
rius Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą. Kitoms organizacijoms 
belieka sukurti didelį “Joninių 
laužą’’ ir pasidžiaugti gamtoje. 
Šiemet šv. Petro ir Povilo lietu
vių parapija, ir lietuvių stafyta

kuisis ir I.^3mienė? Lietuvos lai-f 
syįnimui aukojo R.Letuvių Ben_ 
dtiomenė Rockfondo šauliu bū-^ 
rys,, pensininkai ir kųi <pavieniai 
asmenys ir per trumpą laika 
jau turėjome 1,240 dol.

Meninę parcgraimos dalį išpil
dė sol. A. Gaižiūnienė jei tal- 

i kininkavo Gaižijūnių atžalynas: 4 
Ąn^di’iukas su Audryje, kurie pa- į 
rodė savo tk'klamacijos sugebe-l 
jums. Programa publikai pati-] 
ko, tociėl npsijjailėta ,‘katiriy”,l 
o solistei Gaižiūnienei įteikta gė- j 
lių puokštė.

Pasibaigus programai prrm.J 
J. Surantas paprašė visus atsisto
ti, ir įkartu giedoti Sol. Kate 
Smitii su choru ir orkestru už- 
rekorduOtu phikšlėlėje prita
riant salės dalyviams, didingai 
nuaidėjo “God Bless America!”. į

Trečioji mūsj programos dalis j 
— vaišės, atitiko sies dainos žo- | 
džiams “Bėdoms vargams, tai 
nėra gaio — ialnungi mes la-.

Nuotaikos — tėvynės veidą 
Balto šerkšno miglos dengia.

Laimės žvaigždei! žvilgsnį
remiam,

laisvės mįslę spėję drąsiai.
Krinta žvaigždė mūsų žemėn;

“Savo laime čia surasit!”C

j Kai nuaidi kalnų skardžiais
■1 Liūdnos žinios nuo Rambyno,— 

i Vyčių kalnai žemėj verčias, 
| Žvilga -kraujas lyg rubinai....

!r po šerkšno baltu tūlių 
lungias smiltys su rubinais— 
Kad mylėtum, kaip motulę. 
>avo laisve laisvei -ginies

T Gr.

Rože Didžgaiviene

Linksmų ir Lainiingų Velykų Švenčių
VISIEMS DRAUGAMS, l’RIETELIAMS ’ 

IR VISIEMS CHk'AGOS LIETUVIAMS
LINKI c

gPOHu&Hally bjdikai
3354 So. HMsfėd fet, Chteajrn, 111. 60608 . Tol. VA 7-1911 4

.........  ■■ ■ .!■ .iWi.Wl ' HU ..^A. L , , .11, , „ .JH U.

Pavasario Švenčiu - Šv. Velykų proga
sveikinu Naujienų redakciją ir admi
nistraciją, gimines, draugus ir linkiu 

visiems geroje nuotaikoje praleisti
Velykų Šventės! ę

Juozas šnrapnickas
SL Cafharir.es, Ontario. Canada

Visi gerai suprantame, kad toks pasitikėjime || 
Įsigijamas vien darbais bei lezultątais-Duodami, balsą' Į 
už dabartinę Pildomąją Tarybą, mūsų balsuotojai į I 
vaizdžiai parodė, kad viršminėti kandidatai sunkiai, I 
ir nuosekliai dirba, keldami Susivienijimo vardą,. I 
gerovę ir pinigini pajėgumą. J 11'I I

Iš gyvenimo patyrimo mes tinome, kad dabarti- | 
nė Pildomoji Tarybą dirbo ypatingai gražiai sutar- I 
dama. Visi jos nariai yra teisingi ir sąžiningi žmo- I 
nės ir savo pareigas jie-atliko kuo geriausiai. |

Jie yra pasižymėję veikėjai ir jų vadovybėje I 
SLA yra pasiekę tvirčiausios Finansinės padėties. |

Mes turime vieną naują asmenį Paul Šūkis, ku- | 
į rį rekomenduojam SLA Iždo Globėjo pareigom- Šiuo I 
i metu, jis yra SLA 14-tos kuopos, Cleveland, pirmi- .1 

ninkas. • T
Apie dabartinę SLA vadovybę teigiamai pašisA'Ro | 

dar bešališkos institucijos — valstijų apdraudos de- I 
partamentai. r l

Departamentų egzaminąt&riai pripažino, kad-’I 
visi SLA centro piniginiai reikalai tvarkomi kruopš- I 
čiai ir sąžiningai. Tai yra objektyvus atestatas—pa* I 
lūdijimas, kodėl reikia iš naujo perrinkti mūsų siūlo- | 
mus kandidatus- |

SLA Gerovės Komitetas kviečia Jus prisidėti I 
prie mūsų ir išrinkti dabartinę SLA Pildomosios Ta- | 
rybos narius, kurių pavardės pažymėtos šiame I 
laiške- |

1986 m- kovo — March mėnesį parodykite vi- I 
s»ems, kad Jums rūpi Susivienijimas —dalyvauk | 
savo kuopų susirinkimuose. Tad visi pažymėkime I 
balsavimo balote, ties minėtų kandidatų pavardėmis I 
ženkliukus, kaip nurodoma pavyzdiniame balote- I 
Tekiu būdu pademonstruosime visiems, kad mito I 
balsus su pasitikėjimu atiduodame tinkamiau*e«is j 
kandidatams i SLA Pildomąją Tarybą- į

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
GEROVĖS KOMITETAS
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linkime visiems savo klientams 
ir draugams

HEALTHY FOOD
Lithuanian Restaurant

Gaminame geriausius lietuvišku valaus. 

Atdari kasdien nuo 6:30 vai. ryto iki b vai vak.- 

sekmadieniais — nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. yak.

GRAŽINA SANT0SKL sav, 
3236 S. Halsted St., Chicago, Iii. 60608

GARSI NKl'l ĘM NAUJIENOSE
jrday March 15,

- -
..
..
..
..

..
..
..
..
. . * - 

..
..

..
.
--

--
--

--
--

--
--

-

Cafharir.es


1

ŠERIFAS ELROD KANDIDATUOJA DAR 
VIE NAM TE RMIN UI

MINĖJIMAS

AVisconsinof pietryčių K: tuviai 
»r JŲ dizcigai paminėjo IJ'tuvos 
Nępriklauscmyi'-šs atst. ‘y;Ju> 6$, 
metų si.krJvtį \as. 23 d. šfe Ka
zimiero parapijos svetainėj e,Ra
cine, Wis.

z Minėjimą a.'.khrė Rabine Al— 
T<> skyr. p-im. Viktoras Ka^e- 
ihūkaitis. AnueriK os ūr Lietuvos 
Ifijpirzs £■ v^* d 3'5-viai.t
įpilti..u palydėjo Viktorija 
cį ą ka. Maldą su’.*- Ibėjo kirą J. 
‘YŪg’jnas MIC, Šv.F ■ąžimįęrot|)a_ 
itip. klebonas. Wis f gtbęroetto

■ riaųs proklamaciją, ukeJblsnčią 
V.'-s. 16 Lietuvių dies. ą. perskai
tė Būta L?trsc*n. Tą pro!.l inaci- 
ją jau eilė metų parū pinaVito į 
Kapočius. Racine mies;to burmis- 
tPn Stephen F/ Olseri tproklaina-*

Valonus. Nelabai tikėtina, kad 
p 'žinias pasikeis, pasikeitus vy. 
riaiKiam Kremliaus vadovui. 
Mūsų, esančių laisvėje pareiga, 
Xūpk?tis savo tautos likimu.
3 Rezoliucija kuri buvo priimta 
vT^pbalsiai, perskaitė Viktorija 
Prochaska. Toji rezoliucija pa
siųstą .prezidentui R. Reiganui 

,jt’ Kongreso •nariams.
Buvo pristatyti minėir.n? da

lyvavę savanoriai-kūrej ai; Povi- 
ląs. Ja-cšcnis ir Steponas Sat- 
kūnas. Susikaapimo minute pa
grobti mirę d H Lietu vos laisvės 
ir gr^'i ės.

Meninę programą pradėjo Kn 
stibį M2a tė, ji paskambino pia
ninu. Uptuviškų tautinių šokių 
grupė Klumpė, vadovaujama 
Giedrės ir Stasio Milų, pašoko 
tautinių šokių. Teko gėrėtis grą
žai atliekamais šokiais; Ievaros

..'ravū. Baigęs dainą, medukas 

.--ve.yvjū, kAū IuLkxI t j Ils1 ebln<J 
rifu <ira»a

Inž. Et’Jg. A. Bartkus, prade
damas savo kalbą; psrdčtvė AL- 
To vadybos pirm. T. Blinstru- 
Imt sveikinamus Wisdonsiaie lie
tuviams. Toliau savo kalb’-pj per
žvelgė istorinius įvykius "'Vilniuj, 
ktida dar vekįeęjų ckupuwtame 
kalite buvo paskubta. L’6’!uvos 
Nepriklausomybės stk-as. ’ y.m;'- 
i;5jo pasiektus laimėjimus įvai
riose srityse per trumpą niepri- 
kiaiisomlą 22 įpiltų gyvenimą. 
Džiaugėsi, kad okupuotoje _ Lie? 
tibjoje naujos generacijos, jau 
auklėtos kornunistinėje dvasnoj, 
pžlęšinasi; rusinimui in žmogiaus 
tnsiu varžimui. Bažnyčios y pa r? T * t ' -
1 ^^fenciaięs tyirfov^., Jj£ la n-

. --- - — -- -- - -- , V4. 1

į tiltu, klunupakoju ir malūnu. Tų
šokių kilmę ir prsmę apibūdi
no Giedrė Milįenė. Publika bu-1 
bo labai .patenkinta šokių prog. | 
rūmą.

Po minėjimo dalyviai buvo pa k 
kviesti vaišėms, kurias pairuose ! 
Lietuvių Moterų klubas, vado
vaujamas p nn. Stasės Paukš- 
itelnjrinės Minėjime dalyvavo 
daug žmonių. Surinkta rekordi
nė suma aukų Lietuvos laisvini
mui. Po .kelių! valandų vakaroji
mo žmonės nenoriai skirstėsi na
mo; Minėjimą ruošė Racine AL_ 
to skyrius.

Pats mnėjimsis pradėtas savai- 
' i^anfe^Saui^ąlui Vąs/ Tb d. bu-

;us.

hieagos dalyje įvy-
i Il.zs žmimęs bu- J
u.L-.juės vi.ta

: j v+e.ias, su : i i o 
ginklų, be pa- 

reikalingus * 
klavo ikai- 

žnionems 
t.i būtų tvauka- 
p Lsvaiancizio įiebuu 

L vvūvO pjoiici ,os va- • 
įkliūtų policininkų ! 
s kur jie rado laz- 1 

mis pasirjmasį š.r-ifą^ atsta- 
isį tvarką. Tiktai drąsus žmo- i 

tiaii ša. i j pasiel >ti — baigė j

o vardą, pavar<Ię, įni ko L ipinį. K Oksa> išėjo f 
atsargą. Jis dalyvavo Il-me pa- 

’ sauliniame kare, tarnaudamas 
armijos aviacijoje, ir dalyvavo 

' Korėjos kare tarnaudamas in/i- 
| nerijos daliniuose. Jis yra inži- 
1 nieiius ir priklauso Illinois vals
tijos regi-truotųįų inžinierių

hUMibiKuNAjl jęab ua-
j jyvaųja. ;

li-vo į- i r. j klausyti susirin. s 
kūnų \y ir in,;;erų vardus, pa Į 

cvaujamą įstaigą, 
visų Chicagos ir 
1:. ikrašeių redak - 

leidėjai, savinin. 
policijos vadai, 
laikraščių redak 

iššaukti lėtu-

valties h* u.st 
L uvo teveik 
jos apylinkių i 
toriai, grupių 
kai, at ve kutai, 
ivairiti tautyb ų 

Kai buvo 
atsistojo Marynas Gode

lė, k 
iakte rius.

L

L

šilingas

Šerifas Richard J. Elrod

(. Praeitą kclvirtatlieni Barcley 
viešbutyje įvyko šerifo Richard 
J. Elrod ir bendradarbių pasita
rimas artėjainčių rinkimų reika- : 
lu. Prieš trejetą .mėnesių Nau- • 
jienose buvo parašyta, kati šeri- j 
fas yra pavargęs, tenka dirbti ii- į 
gas valandas ir jis nutaręs <lau_ i 
gau nebekandidatuoti. Nauji?- , 
nos tada parašiusios, kad lietu- i 
viai susirūpintų būsimu Cook j 
apskrities šerifu, nes bus labai; 
sunku surasti tokį teisingą įsta- 1 

tymus žinantį^bereikalingai prie 
ir 

mirusius | padedantį stelbti teisybės ir ger-

‘KU.

i c

-3b .. llVcs.

pcslebėjo, kad polici- 
vadas gauna $70,000 į nie.

is lik S27,(H)O.
ifas paprauė susirin-! 

irs susegti prie paruoštų sta- ! 
o vėliau patarė kiekvienam 1

d jis esąs Naujienų ' 
Vienas šūktelėjo, į

> spausdinamas? —j 
ėj Naujienos spaus- I 

Prie ' 
šūkte- i

18-k j a.; a ink 
dinamos ištisus 72 metus, 
kito stalo sėdintis vyras

-- Mano m alina gimė 
v°je? o aš B'ridgeporte.

Pasirodo^ jog tai būta 
vos žydo, vadovaujančio 
informacijos agentūrai.

Reporteris

Uatu. ;

Lietu-' 
<Kdelei Į

KAZYS OKSAS KANDIDATUOJA Į KONGRESĄ

— Filipinų prezidento žmona 
pasiėmė 
riausius 
veikslus ir

Manilos gu Lelijos gc- 
jndijos įpiesejo pa- 
išsivužė j Havajų sa-

— Prez. Acpiino įpareigojo Fi 
ipirių Banko direktorių tiksliai- 
nustatyti kick prez. Marcos iš
sivežė pinigų iš valstybės ban
ko.

— Filipinų prezidentė Carazon 
Aqu no suformavo pilną minis- 
tc-rių k.;ūj:ryi'.ą ir trečiadieni juos 
sukvietė pirmam posėtlžiui.

— Gen- Fabijonas Ver gailisi, 
kad jis išvyko kartu su Marcos. 
Jis turėjęs vadovauti koyai prieš 
Aquino.

būvio, šerifo ofise yra 
teisingi lietuviai, kui ie turėtų iš
lėktu jei šerifas nebekandida- 
tuolų. KitvirtadiecĮ paaiškėjo, 
kad šerifas rengiasi kandidatuoti 
dar 1-nam terminui.Dabar reikia 
rūpintis, kad jis gautų pakanka
ma baisu skaičių. C

Neddelėje Barcley restorano 
salėje suėjo ape šimtas šerifo pa
žįstamų, ištikimų patarėjų, žur
nalistų. advokatų laikraščių lei
dėjų, kxi'rie buvo pavaišinti ir 
galėjo klausti bet kokį rūpimą 
klausimą, kurį šerifas buvo pa
siruošęs ne vien atsakyti, bet pa
aiškinti, kad jis taip elgiasi, o 
ne kitaip.

riaus ir Girėno veteranų postui, 
Tilden technikumo ajumnų aso
ciacijai ir yra Gad Hills centro 
direktorių tarybos narys. Jis 
taipgi yra Illinois valstijos re
gistruotųjų buhalteriu (CPA) 
narys. ,

K. Oksas yra gerai žinomas lie
tuviškų organizacijų veikloje. 
Tarp daugelio kitu, jis yra bu
vęs ALTo Chicagos skyriaus pir
mininku ir yra Vyčių narys. 
Prieš kelerius metus JAV armi
jos'atsarginiuose pasiekęs pulki-

«en 
C?

I

nj ilgi .fiefutian. j'Leidžialma' ę o-

— Švedų parlamentas vakar 
išrinko Invar Carlsoną vyraP~ 
in-bės įpremjieru. Nutarmas pri
imtas vienbalsiai.

— Corazon Aquino pasakė fi- 
lipinų karininkams kalbą, pa- 
girdama juos už pasiryžimą į ve 
st i krašte ramybę. Krašto gy
ventojai to žingsnio neužmirš.

. BALTIC BAKERY

D. RIQHLMAN, B.S., Registruota* viistiniaksj

2206

vo laikomos pamaldos Šv. Ka_ j žmonių 'kabinėtis nenorintį i 
zmjero bažnyčioje" už mirusius I (padedanti sidkti teisybės ir eer

■ 1 ■ ■■ , — ,n,> —

dėl Liefuvos laisvės. Giedojo šv.
Kazmiero parap. choras^ veda- 

w i mas muziko J. Grimskio. Prie al- 
Įg | toriaus stovėjo Amerikos, Lietu

vos ir organizacijų vėliavos. Tą 
pačią dieną per Racine radijo sto 
tj WRJN buvo perduota prog

rama apie Lietuvą. i

Jurgis Milas

Ne visi pajėgė laiku ateiti, bet 
už pusvalandžio buvo visi stalai 
pilni. Kiekvienam atėjusiam, bu
vo savo vieta.Afėjusių tarpe bu
vo keli juodžiai ’laikraščių re- 
dakforiai ir leidėjai. Vienas jau
nas juodukas, turįs puikų baisą, 
be jokių mikrofonų, gražiai pa.

Kazys Oksas

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ .ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams ir draugams įį

fi Juozas Atikus ir šeima b-
;iJ' / i?

4627 So. Hermitage Avė. Tel. LA 3-1510^
3 IR ANTRA KRAUTUVĖ

§•2616 Lithuanian Plaza Ct.

LINKSMU ŠV. VELYKŲ ŠVENČIU

QUALITY NEWSPAPER
SERVICE COMPANY

X Quality Photo Engraving 
Same Day Service

517 S. Jefferson 
Chicago, Illinois 60607 

461-9055 t

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIU
linkiu mūsų"klientams ir draugams

MARQUETTE DELICATESSEN
DANUTĖ KURAUSKAS

SkaifUs namie darytas ir importuotas maistas 
tinimam užsakymus pobūviams

St. — Chicago, Ill.
Tel.: PRospect 6-2717

JAY DRUGS V AISTI
2759 W. 71st St., Chicago

* ECTESTTNGAJ ižPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
J f»L ryto iki 10 vai vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. rvto Iki 8:30 vai. vak.

Boyer* relieves the major source of 
arthritis pain Tylenol cand touch.

Tylenol works on minor arthntis pain, 
tut does nothing for inflammation. 
Taken regularly Bayer works on pain 
and inflammation giving fast,
effective relief.

Bayer The wonder drug that works wonders ’

Kazys (Casey) Oksas. respub
likonas, paskelbė savo kandida
tūrą i kongreso atstovus 3-čiojo 
distrikto. Distrikto nominacijų 
komitetas, kurio pirmininkas yra 
senatorius Frank Ozinga, jc kan
didatūrą patvirtino, šis distrik- 
tas jungia ir globoja, dalis 13, 14, 
15, 18. 19. 23 Čikagos miesto apy
linkių, dalis Calumet, Stickney, 
Thornton, Worth miestelių, ir

są Bremen miestelį.

Nuo 1979 metų Kazys Oksas 
yra Cock apskrities prisiekusių
jų komisionierius. Prieš tai jis 
17 metu ištarnavo Mutual Fede
ral Savings of Chicago vicepre
zidento pareigose. Jis buvo ko
misijoje, kuri kasmet Illinois 
valstybinėje parodoje Spring- 
fieide rengia etninius festivalius. 
Jis buvo lietuviu Prekybos rū
mų pirmininkas, dabar yra jų 
narys. K. Oksas taip pat priklau 
so Kiwanis

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

linki visiems savo klientams, draugams 
ir pažįstamiems 

ANTANAS, JUOZAS ir POVILAS 
VILIMAS SU ŠEIMOMIS

3400 So. Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel.: 376-5996 
arba

Tel: 376-1882

50 metu studijavęs, kaip

įrašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, £M bet kada tr 
kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį, lietuviui 

fr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. BL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, pad&ri 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti-
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Leiccha Naujienų Bendro
ve, 1738 So. Halsted Street, Chicago, 
LL 60008. TeleL 421-6100.

a piitanittoCLUŪfc-

nę|_ams____ __________
puoei metų-----------------
iiiiiįf uienesiama _

vienam mėnesiui 
ja y vietose;

$45.00
$24.00
$lo.00

55.00 Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

AUJiKNŲ rasime atdara Kasdien, issKyrua sexmadiwusn, 
uuo 8 vaL ryto iki 5 vai popiet. Sestadieniaxi — iki 12 vil
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KO JARUZELSKIS NULINDO J VILNIŲ?

Lenkijos komunistų partijos generalinis sekreto
rius, generolas Vaitiekus Jaruzelskis,, praleidęs kėlias 
valandas su Michailu Gorbačiovu, pirmadienį išvažia
vo namo.

Vietoje važiuoti namo Per Minską ir tiesiai į Var
šuvą, jis pasuko į ijusą pavergtą Lietuvą ir sustojo;Vii-

i tykius- Nei vienam ne paslaptis, kad santykiui tu ko- 
[ munstine Lenkija rusams reikia taisyti. Atro
do, kad Gorbačiovas ryžosi panaudoti bajorą Ja
ruzelskį.

Vilniaus radijas prasitarė, kad pats Gorbačiovas pa
taitė Jaruzelskiui užsukti« Vilnių ir pasimatyti bu senais 
draugais. Kuriais sumetimais Gorbačiovui parūpo Jaru 
zelskio pasimatymas su “senais draugais”?

< nėra kilęs iš Vilniaus krašto. Artimų draugų jis nega
li turėti.

Gorbačiovas žino, kad Stalina* atidavė lietuviams 
ĮffiĮĮĮ Vilnių, kad galėtų lengiau pavergti visą Lietuvą- Gorba- 

f čiovas gali pasiūlyti lenkų bajorams Vilnių,kad užmirštų 
| Katyną ir kitas sovietų karių bei rusų kmunistų praves- 
’ tas žudynes pačioje Lenkijoje. Kaip lengvai Stalinas 
; atidavė Vilnių 1.2turic.ms, taip jis gali Vilnių lenkams 
f grąžinti- Tik rais sumetimais G»rb^eiov«e ii vacate 
Jaruzelskį į Vilnių, kad galėtų apsRįairyti su keliais len- 

’ kų “kultūrininkais” pasitarti, kad galėtų paruošti dirvą 
naujiems lenkų užsimojirmms-

Jeigu prie to dar pridėsime pasiūlymą Lietuvos krik
što minėjimą nukelti į Kauną, tai tenkų -apetitas at g,, utį 
Vilnių, dar labiau sustiprės. Marijonai su pranciškonais 
jau važinėjo Lenkijon ir pabarstė ne vien druskos, bet ir 
pipirų apetitui sužadinti. Vardų nerašysime, nes visi ži
no, kas Lenkijon važiuoja ir sutiko sujogailinti karalių 
Mindaugą, kada pastarasis, priėmęs karaliaus titulą, vi
są savo dvarą apkrikštijo. Mindaugui buvo žinoma, kaip 
visos Europos kryžiuočiai su kalavininkais ištisus 50 'me
tų žudė prūsus be jokio pasigailėjimo, o kai dauguma 
karingesnių prūsų lietuvių buvo išžudyta, tai vokiečiai 
pasiėmė prūsu '-ardą- Prūsų drąsa, pasiryžimas ginti sa
vo .teises, savi LzLjimą, savo laukus, girias, šeimas, buvo 
toks didelis ir garbingas-

Pavasaris Lietuvoje (Augustino nuotrauką;

LATVIAI TYČIOJASI IŠ LIETUVIŲ

nais savo pažįstamaįs,ir sustiprinti dabartinius Lenkijos, 
^kultūrininkų” ryšius su “tarybinėj Lietuvoje” veikian
čiais lenkais “kultūrininkais,”.

■' H \t ,'.Į.
Kokie Vilniuje “veikiantieji lenkai kultūrininkai” 

gali būti? Aiškus daiktas,jie1 privalo būti komunistuojan
tieji. Lenkai — komunistų priešai Katyno miškelyje bu- 

•’ " b?’o”ai ku^e bw
bend-adar*

r
ft, -usinryvenUS

Kūlyno m škelyje žu 
-a us, nebėgo į Vakarus, kaip dauguma lenkų.

m ūko Į ry^us. jjs nekreipė dėmesio j Kafyną, bet pa- 
mdmA rb: uti su lenkais komunistais. Jis buve 

karo mokyklą- Lenkijon jis grižo l?n 
k Js “laisvino” Lenkiją nuo vokie

M'č’shvas Gomulka įsakė Šaudyti i
i •. d--b'mnVr,8 ’u

fcv.v^ partijos sekretoriaus įsakymą
u i Į streikuojančius lenkus, atsakė, kad lenkų kariai Į 

j_..Vr,•-ync n^belaudo.
_ s Jaruaelskio pareiškimas nušalino nuo sosto antrą 

komunistų partijos sekretorių, o komunistuojantį bajorą 
Jaruzelskį pakėlė lenkų tarpe. ?

’’ori

\a

Ms sukvietė visus dvariškius, išpasakojo jiems susida- 
ius;ą padėtį ir visi nuoširdžiai ir vieningai nutarė ap- 
skrikstyti.

Bet kokie yra Gorbačiovo planai, ir kuriais sumeti
mais Jaruzelskis nulindo į Vilnių, lietuviams tuo tarpu 
labai neaišku.

ANTRADIENĮ LIETUVIAI PRIVALO BALSUOTI

^r'tvad;er>i. t'ėvo 18 dieną, visi lietuviai privalo 
balsuoti. . ■ • •

Chičagoje ir kitose vietose įvyks pirminiai rinki
mai. Dabartinėje Lietuvoje pirminių rinkimų nėra, bet 
Amerikoje ir visame laisvajame pasaulyje gyventojai tu- 

airę pasirinkti savo kandidatus. Amerikos lietuviai 
privalo pasinaudoti šia teise ir balsuoti už geriausius 
kandidatus- Pirmoje eilėje lietuviai privalo balsuoti UŽ 
lietuvius.

1- Sen. Frank Savickas kandidatuoja Illinois senato
riaus pareigoms,

-2 Peter Vilkelis Jr. kandidatuoja teisėjo pa-

3 Casey Oksas kandidatuoja kongreso atstovo pa
reigoms,

4. Frank Annunzio 12 distrikte- Tdjč apylinkėje gy
venantieji lietuviai atiduoda scvo balsus jam,

5. Frank Brady yra 15 vardo aldermanas. Visi Mar- 
[uet4e Parko lietuviai balsuoja už Brady,

Kinese vietose gyvnantieji lietuviai- pasirenka gė
luos balsuoja.

Chicago;, ir jos apylinkių lat
viai leidžia laikraštį “Cikadas 
Zinas”. Šio laikraščio nema^, 
tai nieko ■apie jį pasakyti nega- 
linje.Maiionie, 'kad-šis ląikraštis 
atLnasi -“Čikagos Žinios”.

Šis latvių laikraštis leidžia 4 
laiskjniu puslapių anglišką prie 
iąf kurį vadina ‘’Chicago Lat
vian Newsletter”, šiais -metais iš 
?jo 3 priede ntaneriai, kurį ret
karčiais atsiunčia Naujienoms, 
šis angliškas' priedas yra papuoš 
tas vienos skilties vinjete. Pas
taroji susideda iš trijų simboli
nu ženklų. Dešinėje yra šaka
lais vytis, viduryje, reikia ma
nyti, yra dviejų lokių šokis, o 
viršuje yra kažkokia raidžių 
kombinacija. Latviškai t°s rai
dės galį ką nors reikšti, bet ne
žinantiems latvių kalbos .jie nie
ko nesako. O kairėje pusėje yra 
lokiai, iškėlę uodegas, žings
niuoja į kairę.

Latviai skaitosi “super”—dau
giau žinančiais, negu lietuviai, 
tai iš jų pasityčioja šakaliniu vy- 
čium. Lietuvos valstybės ženk
las yra vytis raudoname dugne, 
kuriuo kardą iškėlęs, joja lie
tuvis, pasiruošęs gintis nuo už- 
puoljkų. Arklys stiprus ir ener
gingas, o raitelis drąsus ir pasi
ryžęs. Raitelis turi šalmą gintis 
nuo priešų.

Vietoj pasiryžusio ginti kraš- 
ą, šeimą ir sj-o teuss, -at/iai

atmušė šakalinį žmogų ir šaka
linį trikojį žirgą, o' vieloj šalmo 
ir kardo bekepuris raitelis yra Iš 
kėlęs pagali Kas žvilgters į šią 
vytį,tai tuojau supras.'kad nieko 
jis- gintį negali ir pats nepajėgs 
apsiginti.
ų Amerkos Lietuvių Taryba pa
sisakė prieš šakalinį vytį, kurią 
bando,, amerikiečiams primesti 
frontininkai. . f ’:■ « _■ ’ . • . ‘ .

Apie Lietuvą yra dvi—žinuįėS. 
Viena sako, kad gen. konsdė 
Daužvardienė .pasitraukė iš sa
vo pareigų, o antroji praneša, 
kad generalinio konsulo parei
goms paskirtas Vaclovas Klei
za. - i

ŠAMIR NEPAJĖGIA 
VADOVAUTI PARTIJAI

JERUZALĖ, Izr. — Susirgęs 
Menachin Beginąs, partijos va
dovybę perleido lakui Sandrui. 
Jis susitaręs su morokiedu Le
vy, pajėgė suvaldyti Likud par
tiją ir -valdyti kraštą. Bet Jeru
zalėje vykstančioj partijos kon
ferencijoje Šamiras labai aštriai 
susikirto su Levy.

Morckietis Levy pareiškė, ka<i 
iš 'partijos ir iš konferencijos Sa
mir padarė cirką. Šamiras norė
jo tapti premjeru, bet nepajėgia 
su partijos nariais susitarti, o da
bar ir vėl jiems teks perimti va- 

tovyiįę.

— Erdvėlaivį Ginto kapoja žir
nio dydžio kometos ledai, apga- 
'dinę paveikslams žemėn siųsti 
aparatūrą. \ / ų' »V-?

— Gioto atsiuntę; labai aiškius 
kometos nosies pa\jeilksius.Moks- 
lifliirkai nustatė kad. kometa pra- 

'dėjo keliones prieš pu-santro biT 
lijonų metų,, kai Saulės sistema 
pradėjo formubtis_ (doto> tvirti- 

: na, 'kad konrėboe^iujos ir 'ledai 
senesni už Saulę.

Lietuvių Žagarės Klubo 
metinis susirinkimas Įvyks šešta- 
dienįUkovo 22 d., I vai. popiet.

u— John Zaca.ro arešfas su
krėtė vsą Nashville mokyklą. 
Jis pardavinėjo narkotikus.

Darijos premjeras Sohlu- 
padarė žymias pakaitas savo 

kabinete.

-u Felipe Gonzalez pareiškė, 
kad jis atsistatydintų, jeigu dau 
guma pasisakytų už pasitrauki
mą iš Atlanto Sąjungos. Dau
guma pabijojo, kad premjeras 
neatsistatydintų. Dauguma ne
nori grįžti į diktatūros lai
kus.

— Ispanijos karalius ir abi jo 
dukros pasisakė uz palikimą 
Šiaurės Atlanto Sąjungoje.

—Li^rvpi KGB nužudė kun. 
feofliti Laurinavičių.

HENRI PERRUCHOT Šufas-

GiyCfcNG GTVENiMA?
Verte Vytautas Kauheckas

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI

(1848 — 1885)
IL

ŽMOGUS SUČIAUPTOMIS LŪPOMIS
Ir šiąnakt mano vidinės akys buvo 

atviros: jos galėjo žvelgti į dangų, į 
minčių pasaulį ir į pragarą.

SVEDENB0RGAS

(Tęsinys)
Sufas užrmojęs tapti garsiu dAilininku. šlė- 

vė! Kad girdėtuftiėt ,kaip jis taria šį žodį savo 
aukštu balsui Aštuoniolikos metų gavęs aukso 
medalį vienoje Paryžiaus vakarinėje piešimo 
mokykloje. absoliučiai įtikėjo būsima savo 
dailininko ateitimi. Baigęs tarnybą, jis eina į 
atelje. kur vadovauja akademiniai Tneistrai.kaip 
Polis Bodu ar Karoliusas - Diuiamas. Jis ypač 
palankiai atsiliepia apie B<»dri-

Gc> :n" ir Srfenekp’is daba!* prnleidžia 
kartu (hrirc’i r-vu laisvalaikio valandėlių Me
to, tvr ho<# tikėj 'si ne tokių pažįstamų . kaip 

Šis raštininkas reik pasakyti, gana įdo
mia’ skrode • dr"K’riiii.s. rantyt, perkasi ’š sku- 
L-rkhmjuų apvilk apsirūpina atsitiktinių 
daiktų parduotuvėje- Bet tasai linksmas berne
lis, toks visai nepiktas, nelabai mokąs atsikirsti, 
vaikiškai narinis, su ištikimo šuns akim ir. ma- 
tyt, gerokai ja susižavėjęs, kaip jis žavisi ir Go- 

' genu.Metai iškart pasidarė simpatiškas- Jis nūe- 
j lai jį priiminėja.

Sufa, vos pamatęs Gogeno bandymus, tuoj 
su entuziazmu pareiškė, kad biržininkas turįs 
didelių gabumų. Jis įrašydino jį į akademiją 
kairiajame Senos — Kolarosio akademi
ją. Gran-Somjeros e. ,

(Kolarosio a- ia—perėmėja laisvosios
akademijos, kurią Ltia m. tėtušis Siuisas įstei
gė. eite saloje ir kuri itin išgarsėjo tarp jaunųjų 
dailininkų. Žr. “Sezono gyvenimą”. I, 41- Siueas 
tą akademiją pardavė tokiam Krebasoiui, o vė
liau ją nupirko italas pozuotojas Kolarosis. ku
ris po 1870 m- karo ją parkelė į Monpernaso ra- 

I joną- Kolarosis buvo kilęs iš Abrusų bažnytkai
mio Pikčinisko,davusio gausybę pozuotojų Pary
žiaus dailininkų dirbtuvėm Antrosios imperijos 

1 laikais pozuotojais, vietoje prancūzų beveik vi
sur buvo italai, žr. “Mane gyvenimą”. II). Jie Iš
saugojo tą savo monopolį iki 1914 m. karo ).

Gogenas eina kartu su šufu pas Knlaros- Be 
to kartais sekmadienį abu bendrininkai susitin

ka Luvre. Pasitaiko, kad jiedu patraukia tapyti 
”’m;estį.

Tačiau netrukus Gogenas atsisako tų išvy
kų. Meta, nors ir tvirto sudėjimo, pasirodo le
pūnė; ji ne kaip jaučiasi; kai tik kas truputį su
skausta, tuoj ima krimstis- Jai, žinoma, kelia 
nerimą artėjanti motinystė. Ji verkšlena, vos 
paslenka. Gogenas nebepalieka jos vienos.

Bet jis prie jos nebūna dykas. Piešia po de
šimt kartų vis tą patį objektą- daro ir perdari- 
riėja rankų ar kojų etiudus- Metai jie atrodė la
bai vykę, ji baisiai stebisi vyro gabumais piešti- 
Tikrai gražus mėgėjo talentas!

Mėgėjo, kuris į savo darbą įdeda tiek uolu
mo, tiek energijos, kad nieko daugiau nemato ir 
negirdi. Ko gi ieško Gogenas pieštuko smai
galiu? Gal jam dar ko nors trūksta gyvenime 
— toje paauksuotoje būty, kurios jam ne vienas 
pavydi? *

] Ponia Hegonl, rašydama Gogenui, paklau- 
aė, ar biržininkas nesutnanyaiąs atvykti keletui

j dienų į Daniją? 9
“Aš esu iš tų. atsako jai Gogenas liepos mė- 

( nosį. — kuriuos likimą* pasmerkė laikytis savo 
žemės; kadangi per daug keliavau, esu priver
stas nuolatos dirbti. Stengiamės kiek galėdami 
ryžtingiau su tuo taikytis-”

Tie žodžiai gana keistai skamba paprasta
me laiške- Tolimas gausmas. Duslus audros gru- 
mėjimas.

Rugpiūčio 31 m. Meta pagimdė berniuką, 
i kuriam duodamas Emilio vardas. Gogenas šviti 
iš pasitenkinimo- Jis, tulenis, džiūgauja, žiūrė
damas į tą kūdikį, “baltą, kaip gulbinas, stip
ini. kaip herkulesas”, tą “mažutį gamtos prajo- 
vą”, savo sūnų! “Ne vien tik mūsų tėvų, širdys 
taip sprendžia, bet ir visi žmonės”,—tvrtina jis 
{Miniai Hegord.

Po “ateikeltuvių” Meta išvažiuoja į Daniją, 
kur gyvena kiek laiko su vaiku- Žmonai grįžus, 
Gogenas naudojo Emilį modeliu. Jis be atvan
gos jį pįešia ir tapo, tenkindamas savo potraukį 
dailei ir kartu tėvo meilę.

Pareigos pas Berteną atima iš jo daug jėgų. 
Rugsėje 4 d — per Imperijos žlugimo metines, 
kai bijota riaušių — renta pasiekė nominalą. 
Pinigai plaukte plaukia į biržą, kurioj jier sean
sus tris valandas grūdai vis gausesne ir triukš
mingesnė publiką. r , '• >j

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITYTI DftNRASTI 'NAUJIENOS”

Zaca.ro


VAKARŲ VEJAI
Modernias poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waatchttrt*r Community klinika* 

Medicine* direktorius

19U S. Manheim RdL W«tcU*w, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai- 
Tek: 562-2727 arb* 562-2728

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALG. KAVALIŪNAS.t 5--- --  - - * *

Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo, 
raidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD. 
Chicago, I1L 60629 
TeL : 585-2802

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius • 
r ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS » 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos; antrad. 1—4 popiet,

Of'uc 776-2380,
fesioemdiM Hl«f.; 448-5545

Florida

DR. C. K BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

, takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdraustai parkr*ustyrr*t 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
j TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chars* 
ir VISA korteles.

R. žERtNAS. Tol. 925-8043

SOPHIE BARČUS
RADIJO tEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

~ Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuoja mot ii mū*u studijos 
Marą u. tie Parko.

Vadaja — Aldona Daulcua

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tdcf. 778-1543

“Lietuvos Aidai’
EJ, -
■SI Kazė brazdžionytė

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

iš WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

> r I
, ’ Chicago, Illinois 60629

Teki. 778-5374

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

— Zaraziškių Klubo metinis 
narių susirinkimas ir valdybos 
rinkimai įvyks sekmadienį, 1 
vai. p. p., kovo 16 d., Anelės 
Kojak salėj, 4500 S.TalmamPia- 
šomi dalyvauti. Po susirinkimo 
vaišės. Alex Navardauskas

i— žemaičių Kultūros Klubo 
-numatytas susirinkimas kovo 19 
dieną, neįvyks dęl pridariusių 
netikėtų priežasčių.

* Rože Didžgalvis, raiši.

— Kongreso atstovas Dant? 
Fascall paruošė įstatymo pro
jektą, liepiantį neduoti Marcos 
vyriausybei jokios paramos.-- ■ r '

1893 m. kovo G d. gimusi Lietuvoj, Plungės aps-, 
75 metus išgyvenusi Amerikoje ir palaidota Lietu
vių Tautinėse kapinėse-

Brangi Mamyte, Tu jau iškeliavai iš mū-ų tar
po, bet mes Tave nuoširdžiai 
vi būsime.

Prašome visus Kazimierą 
ti ją gražiomis mintimis.

Sūnus

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400 

1929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 6O4r5 

TeL 598-9400

?__?.■ 4M0 Sa.
T»2i'- ij avė. Naj-jai prJŠUUJi 
sjiae^u, l**

Ruit 1 r» t-
■ . ..............— *»■ i ■ ■

— Lhicagos Lietuvių Su>*l- 
kk:<ių *i\įugij>oc> .nattių sueirjft- 
knius kovo 21 d-, peakta- 
drnk Aueies Kojak salėje, 4500 
S. luliflan Av?. Pradžia 1 vai. 
po 4>*c<ų. Nariai prašomi <uri-

ta-nu. Pg susirinkimo bus VTįri-

Eugenij? Strungys

KJAUŠINAj IR PAMIDORAI

Paimti Jxt kokį skaičių dide
lių pomidorų. Nuplauti viršų ir 
išimti vidurį- Pamidoras turi at
rodyti kaip puodukas. Į kiekvie‘ 
na pamiderą išteisti žalią kiauši 
nį. Pridėti drusks ir pipirų pa- 
ad skrą. Airi viršaus -užgdėti Ųri- 
pirij išsviesluotų duonos trupi
nių. L’ždėti po gabaliuką sviesto 
ant kiekvieno pamidoro. Kepti 
apie 10 minučių labai karštame 
pečiuje. j

Painidorų viršų ir vidurį su
maišyti su trupučiu vandens ir 
užvirinti. Tada aų>ipilti aplink iš- į

? 9 ♦

DUONOS IR PIENO 
. ŠAMPANO PARUOŠIMAS

i

4330-34 SO. CALIF OHM Į A AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDU IOXED KOPLYČIOS

Tam reikalui imama:
5 litrai
100 gr.

duonos. ‘

vandens, 
džiovintos juodos

125 gr. beda us. ir.
1 stiklinė rūgusio pieno.
Paruošiamas ,kaip vaisių 

pieno šampanas.

.. I Šimtamete Paulina Barauskienė šių metu
' dieną buvo palaidota Kazimierinėse lietuvių
1 28-tame bloke, 22-me skyriuje, 216-tame sklype ir 3-čioje 
; duobėje.

Barauskienė gimė Lietuvoje. Zarasų apylinkėje 
! 1882 metais- Amerikon atvažiavo šio šimtmečio pradžioj 

iri b-,visą laiką gyveno 18-toš kolonijos apylinkėje. Ji pa-

kovo 12
kapinėse;

r;
Knygos Galia

Knyga tuiejo poveikį, kokį pa
prastai turi geros knygos, nai
viuosius J padarė dar naives
niais protinguosius — protinges
niais. o likusieji tūkstančiai taip 
ii nepasikeitė iš viso.

G.K. Lichtęuhergas

; b-,visą laiką gyveno 18-toš kolonijos apylinkėje. Ji pa
dėjo lietuviams įstatyti bažnyčia, kurioje-buvo atnašautos 
mišios už josios sielą.

Paulina Barauskienė buvo viena seniausių 18-tps 
kolonijos gyventojų- Kartu su menininku Miku Sii.eikiu 
ji įsteigė Chicagcs lietuvių zarasiškįų klubą.

Paulina Barauskienė buvo ištekėjusi už Sakalaus
ko, o šiajm mirus — i

Iir Barauską.
Vienas josios sūnus dar gyvena Michigan valstijoje, 

į p kiteg jos dukterys gyvena Chicag-ojė. •
Velionės karstą iš bažnyčią nešė 4 anūkai ir 2 anūr 

kės. J jaidotuyes suvažiavo didokas skaičius giminių ir 
pažįstaipg-. ...

Velionė buvo pašarvota pas Paul Ridiką.
Laidotuvėmis rūpinosi duktė Stella Gorman.

ištekėjo už Barausko- Ji -pergyveno
I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71 st Street
1410 So. 58th Ave., Cicero

KAZIMIERA ŽEMGULIS,

ir visi artimieji

Nuo 1914 metų H
M1171 *• ' L H.WAaL SAV
INOS aptarnauja tąupymo ir 
namu paskolų reikalus visos 
musų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa- 
sitikepmą. Mes norėtum bū
ta Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

prisiminsime, kol gy-
■ r1 Si 

pažinusiu', prisimin-

____2.

___________

GAIDAS - DAIMID

Paulina Barauskienė

Telef. 476-2345

VANCE I.
1424 tx.

ui. 60650

jlHiininfinn
f RIJŲ KOPLYČIŲ i. a i i joj Luu sEiulln l\ e

-4 Direktoriai

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

Titf S MūDfoNiSKOS KLPLYCiub
AIKŠTĖS AU i <jmobillams pastatyti

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LĄIU0JJMP IŠTAIGA 

4605-07 SO. HERMI 1 Ai.E AVENUE 
TeL 927-1741 - 1742

[ Funeral Home and Cremation Service 
1729 S. Halsted St 

hlcagi-. it 
<4 Hour Servict

Aikštės 4iH‘ niobiliams pastatyti

STEPON... laIr

LA( KAWICZ

2424 West 69: h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Bills, Illinois
I el. 974-4410

—

VASAITIS-BUTKUS

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

ANC LOAN ASSQC.au i .op

4040 ARCHE’

Chicago, IL 60632
CHICAGO, JL 60632

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ
LINKI

VANCE FUNERAL ROME
ADVISERS & DIRECTORS 

JEAN VANCE

1424 So. 50th Ave. Cicero, III. 60650
OL 2-5245 to 3-9687

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-10 0 3

'I’ 5 — Naujienos. Chicasjo, 8. IH. Saturday. March 15, 1986

ASSQC.au


GRAŽUS MINĖJIMAS

Tore tn, to Pabąli iečių kapių - ve
teranų draugiško ljen<Jra<t_Tbisu- 
vim:> 20-eio sukakties minėji
mas įvyko ŠJn. sausio 20 d. To
ri iho j?stų na.rufdse, 958 Broad
view Ave.

Prieš 20 metų. f. y. I960 m.

n ų s-gos Torcmo skyrus, latvių 
v.t?ranų organizacija ‘Danga
vus V1. ir Tcron'o VI. Put- 
vb šauliu kuopa, tik'lu siu'e ri .- 
ti šių organizacijų bendrą v?ik- 

^sti
tar-

bių konsia' aus ir 490 asmenų — 
svečiui rČiilmrngai pasirašė 
“DraugTo ‘ liemlradarbiavimo 
deklaraciją”.

Šioje d ‘kfaracijoįe ■pcbyėžia- 
ma b?."l.k-as tikslas, iržm 
<1'.t 1 Lluirmo ir šdec’oginio 
nusavio }>?udrarlaroia'v;m: 
sius, taksio sudiprjnti bendrą 
frontą, kovoje už pavergtų. Bal
tijos kraštų išlaisvinimą. Be to, 
‘eikti vieni kitiems paramą, pa
laikyti gražius tautinės kultūros 
tradicijas ir kartu tęsti kovą 
'prieš bendrą Baltijos tautų oku 
pantą — Sovietų Sąjungą iki

Latvija ir Lietuva bus 
pri-

Estija 
s'aisyirtos ir galės užimti 

(Yrančią vietą laisvų pasaulio

: KAIP SUDALOMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir tebėjo Alnhonse 

. WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
•formomis.

Rnvga su formomis paima
ma Naujienų administracijoje.

Miko šileikio apsakvmu
• '“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuviu 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžius iki JT Pasaulinio kare 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-

- 'tymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ii pa 
autorių: 672$)’So Camnhell

Ave., Chicago, IL 60629.

I

1

l

for CIRCUIT COURT JUDGE OF COOK

P»«d or MriAfi

■45

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1SCS .

išand Ldan

Konjaky pasididžiavimą nuo 1715 mėty.
Imposed Cognac, 80 proof. The Jos Gameau Co, UXMviBe. KV

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 

Peter Karanauskas, Pres. Tel.: 347-7747

Ilgametis patyrimas - sąžiningas darbas 
let ruošiatės keliauti — kreipkite* į cietuviH įstaigą;

erican Travel Service Bureau 
727 S. M'ejtt'/rn Av»s^ Chicago, Ui- 60643

TeieL 312 238-J787
> KttHzokūiM* pacMnuLTiKLij uiątknnt lėktuvu, tra utinių, L3čtq kalio- 

jią (cruises), vlefiDUCių ir lUiomoDiLių nuomavimu rezervaenas, j?&rduous- 
ne ke^onlą draudimus; Orgamzuojame keliones i Juetuv^ ir kitus 
Jcdarome iškvietimus gimimu tpailaiikjir.ui Amerikoi* kr leikinme infer- 
GMeijSb AeuoDiu reiXslais.

• Tsupyrtte skrisdami Clianered i^ktuvaia. tik resemioa vietas 
i sjakjčc — prie* 4=5-60 41cri>

VOTE FOR JOHN L. MALEVITIS

COUNTY

on TUESDAY. MARCH 18. 1986

VOTE DEMOCRATIC

«

utų tarpe. -
Šiam 3 <min5j ime pagrim tmę 

a-bą p i Y<ė ir visus .pasveikino 
stijos gun. konsulas Karurdai I.

Jis perskaitė prie Ikinsoc
TTl^U U drJ

si a ir
Ills.. !

baltis 
siu 
kis*

1. biavimo deklaracijos” tyX 
pristatė šio akto signala- 

šiame 'minėjime dalyvavo 
eturi lietuviai: Stasys Joku- 
, estų — A. T^oDiing ir lat-

i:

K; na tos Baltiečių Karių-Ve_! 
ter nų Lyg. ir ‘‘Viltiiaus” šau
lių riuktjnE. Kanadoje bri visų 
s! ; ų V'Ttu visus šio minė- • 
jimn ib 'yvius pasveikino minė-1 
tų organizacijų pipm. St. Joku-Į 
1. itis. Buv i3rjta sveikinimų 
rr.'tu, kurių ir garb. Lie- 
:<ivos gsrarril. konsulo dr. .1. 
Žmuidzino. j

Meninę prog’amą atliko visų 
ts u tykių meniniai viene'ai: lie
tuvių. rrlc-rgaičių ke’ Vytukas 
“Snt‘'-t>ė”, latvių vyrų choras 
ir e~'ų olistė.

Minėjime su tautiniais ir savo 
padalinių vėliavomis dalyvavo vi

INCOME TAX SERVICE 
Paįamy mokesčiai

Turintis ilgų metų <1 
patyrimą <!

Pranas G. Meilė, CPA ? j 
2649 West 6-^rd Street s į 

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

Namų — 636-5347 ?

STASYS ŠAKINIS
IJETUVLS DAŽYTOJA?

Uažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(i ewn of Laki) 

ir iš vidaus.

i

riai tr

I

Kryžiaus par. bažnyčioj

ša’iliai. Minėjimas ’ 
s Lžt'.ijK ir Lie- 

hin-i-k D^lvvi

linini

735Ų ROSIU DRAUDIMO AGENTCXIlife - *

*2?

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS

9 butp mūrinis Lapai Heros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras in ves- 
"evimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus-

BUTŲ NUOMAVIMAS
B RAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAL

D ĖMĖSI O .
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA! 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava* 

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

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ ! 
AMERIKOJE (S. L. A.) NARIŲ.

DĖMESIUI

Susivienijimo Lietuvių Ameri- ’ 
kr J 3 G e*?- -liniai Pildomosios 
Tarybos ri: kiniai kuopose įvyks
ta 19/6 ;n. kovo - March mė
nesį.
Visos kuopos ir SLA nariai yra ( 
raginami kuo skaitlį ilgiausiai ko. 
vo - NL'irch mSnekio susi 
muos? dalyvauti.

SLA sekretorė 
SLA sekreloė

sv 
praeita stilun .dieni atšventėim ' 

ka-!
j pa- į 

Ta-1 t
sau

šv. Kazimierą, kaip Lietuvos 
ralaitį prisiminimą. Gražų 
niūksią pasaikė kun. tėvas 
mošaitis Pamaldose asistavo 
liai ir ateitininkai; atsilankė 
na bažnyčia lietuviu.

Ateinantį sekmadienį kovo 
16 d., 10:45 v. r. žus laikomos 
pamaldos, kuiriosna kviečiami 
dalyvauti .visi lietuviai. M. Š. Į

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Sen- Frank Savickas praneša, kad Illinois valstija

DĖMĖSIO

Dėl kitokio darbo, iparduodai- 
ma prieš 3 metus atidaryta meš
keriojimo daiktų krautuvė Fi-jtern Avenue laišku ar telefonu 312-434-3800, kad. gale-
shing tackle’’^ gerame rajone, i 
nebrangi nuoma. Geras, lengvas j 
užsiėmimas 2-3 draugams penu] 
sninkams su studentais anūkais. 
Išmokysiu taisyti meškeres — 
reells užsakyti orderius po savo 
darbo, laisvalaikiu nemokamai. į 
padėsiu keletą mėnesiu. Kama su 
visu inventorium — priekėmis,

5 iSIin^a? ’ svetimos kalbos, socialiniai mokslai ir menas Akademi-
/106 W. Archer Ave. Chicago, j 

Illinois 60638
Kalbėti su Ttoriu, tel. 586-7713,

tųm gauti iš jo reikalingą aplikaciją.
Reikia suteikti žinias iš anksto, kad galėtum gauti 

reikalingą paramą šį rudenį patekti į Illinois mokslo 
akademiją.

Illinois mokslų akademija įsteigta Amerikoje, III. 
Be matematikos ir tikslingųjų mokslų žinių- Akademi
joje bus dėstomi humanitariniai mokslai, anglų kalba.

I

i

1

i
l

i*

ją baigusieji studentai gali stoti i universitetą

1

i

SIŲSKITE; PINIGUS
L LIETUVA iįk-j i;.-

1 RUBLIS L aJ 
: S1.85

paskiriant perlaidą r ap- 
diraudą)

Mažiausioji perlaida 30 rub
lių.Persiuntimas paremtas da
bar l:ne tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
i vyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. .lūs gausite pakvitavi
mą. .lis teisėtas ir ap<lraustas.

GRAMERCY
Shipping, Inc. 

711 Broad St.
Newark, N. J. 07102 

Est. 1947

Springfielde, Illinois seime, Frank Savicko kamba
rys yra 318-ta§. Ten visuomet galima, rasti. Į sen. Sa
vicką gali? kreiptis bė vien čikagiečiai, bet visos Illinois 
valstybėj, lietuviai^ norintieji gau’i paramą savo vai-

see us for 
financing.

AT OC't 10W UTB

įESUC

Sen. Fr. Savickas

’■AL ■STATI FOB SALI 
kacnm, turn — PardaviMl

■■AL ISTATI FOB SAU 
. NmmL Ž—— ParOBvtMl J

SKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK1JLMAI1.

IAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

B212 W. Cermak Road Chicago, ID. TaL B47-774J |

Į 

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

teikia paramą matematiką ir mokslo žinias ‘Įsigyti pasi- 
Į ryžusiems studentams. %

Tuo reikalu reikia patelefonuoti 217-782-5337 arba 
su juo susisiekti jo įstaigoje, esančioje 6743 South Wes-

INSURANCE — INCOME TAX
2951 -W. 63rd St 

TeL: 436-7878

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

Also delinquent lax property.
Call 1-805.687-6000

Ext. GH. 9617.
for information.

t

BY OWNER
2 bedroom (brick, expandable, 
maintenance free. 3705 W. 69th 
St. 864,900. Tel. 581-4287.? 4 ’ ____ _____________

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

NaujiehoTns reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
j darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos. 
• Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan
domis užvažiuoti i 1739 S.Halsted St., Chicago, Ill. 60608

FOR SALE — Beverly Shores.
Indiana s

Heavily wooded hilltop site. Ap-: 
proximately one-lialf acre. 300 
Yard from Lake Michigan'. 
Shore . One-hour drive from 
Chicago.

Call (312) 366-7791.

BY OWNER —BAR, RESTAU
RANT, MOTEL, on lake. Well 
known resort —TWIN LAKES, 
WISCONSIN. 414/877-3783.

REPAIRS — IN GENERAL 
IvairOs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
E? DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Re'.xi an Dečkyi 

Tel. 585-6624

HEiLP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

PASSBOOK
SAVINGS

GOVERNMENT JOBS.
816,010 — 859,230/yea.r.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805-687-6000
ExL R-9617

For current federal list

ACCOINTING

COST ACCOUNTANT NEED
ED. 203 Tiitor.Recent graduate. 
Good Working conditions.

Call 275-9715.

RENTING IN GENERAL
Nuomos

Marquette P.-.rke — 4 katnba- 
i iii butas su šiluma suaugu- 
sienv. Skambinti po 7:30 vai. 
v?k- pirnmd. iki penkte.d. arba 
savaitgalį bet kada. — 931-4066.

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI

425<? S. Maplewood, Tel. 254-745$

Taip pat daromi vertimai, gimini 
'škviptimai. ri’domi pilietybės prs- Į 

šyraai ir kitokie blankai.
V..-_____ . -»______________ U. . . . .......... .

Homeowners discounts
F. Zapolis, Agenl

T208V? W. 95th St
Sverg. Park. III. --------

W642. - 424-8654'ri&j
- Home O?**ce B^oorungion. in<nč>s l -J ,

f
 ;j ‘~ Advokatai " “' ‘ > į

GINTARAS P. ČEPĖNAS
j Derbo valandos: Kasdien: no*
j 5> vaL ryto iki 8 vai. vakaro. 

Šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. 4.

I
ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 - 
5641 West 63rd Street

J

ADVOKATŲ draugija 
V. BYLAHTS 

ir V. BRIZGYS 
Derbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 va], popiet 
tfežtadieninis pagal susitarimą 

<606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, UI, 60629
TeL: 778-8000

JOHN GliJAITIS
Advokatų įstaiga

S247 S. Kedzie Ava.
(3120) 776.8700

Triaminicin* Tablets 
or

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

C TV»r<ev tMviakvn of
Sandox, Inc , Lincoln, Nebraska 68Wk

Saturday March 15, 1986 < F




