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PRIŽADĖJO KOVOTI PRIEŠ SUTARTI
ANDREI GROMYKO PASIŽADĖJO PADĖTI 

PASIRAŠYTOS SUTARTIES PRIEŠAMS

PARAŠUS PADĖJO PREZ. SADATAS, PREMJERAS BEGIN IR PREZ. CARTER
GEN. DAJANAS APGAILESTAUJA, KAD NEGAVO 

SINAJAUS NAFTOS VERSMIŲ

TEHERANAS, Iranas. — Mu
la Chomeini prezidentą Sadatą 
pavadino arabų išdaviku ir pa
sižadėjo vesti kovą prieš pasi
rašytą taikos sutartį. Islamo res
publikos steigėjas pasmerkė ir 
Ameriką, privertusią Sadatą 
pasirašyti sutartį.

Baigus mulai per radiją pa
skelbti savo pastabas apie Sada
tą, Teherane sprogo galinga 
bomba prie Egipto ambasados. 
Niekas nebuvo- sužeistas, bet 
ambasados langai bombos buvo 
išdaužyti. .

DIDELIS SPROGIMAS 
DAMASKE.

DAMASKAS, Sirija.— Galin
ga bomba sekmadienį- sprdgo 
ties Amerikos ambasada Da
maske. Niekas nesužeistas, bet 
pačiai ambasadai padaryta nuos
tolių. Sirijos prezidentas ir keli 
agitatoriai per radiją smerkė Iz
raelį ir Ameriką, privertusią Sa
datą pasirašyti taikos sutartį ir 
tapti arabų reikalų išdaviku.

Sirijos prezidentas netiki, kad 
prezidentas Sadatas kovojo dėl 
tokių pačių taikos .sąlygų ir ki
tiems arabams.

JORDANO PUSĖJE
. JERUZALĖ, Izraelis. — Kai
rėje Jordano upės pusėje esan
čiose žemėse gyvenantieji ara
bai. paskelbė vienos dienos pro
testo streiką. _ Jie. protestuoja 
prieš Egiptą ir Ameriką, prisi
dėjusią prie vienašališkos tai
kos. Arabai reikalauja'duoti 
platesnes teises palestiniečiams. 
Jie nesitenkina Gazai pasiūlyta 
autonomija, kurią kontroliuoja 
Izraelio karo jėgos.

Arabai bombų nesprogdina, 
prieš žydus nekovoja, bet metė 
darbą, niekur nevažiuoja ir pra
nešė, kad jie yra priešingi Wash
ingtone pasirašytai taikai.

KITI ARABAI LAIKOSI 
SANTŪRIAI

KAIRAS, Egiptas. — Neskai
tant Irano ir Sirijos arabų vadų 
pareiškimų ir valdžios pareigū
nų padėtų bombų, pasirašytoji 
taika priimta labai santūriai. 
Saudi Arabijos, Jordanijos ir ki
tų arabų vyriausybės labai san
tūriai žiūri į pasirašytą taikos 
sutartį. Arabai nori patirti, ar 
Saudi Arabija ir net Jordanija 
mano, kad sutartis gali padėti 
pagrindą taikai. Arabai seks 
taikos sutarties vykdymą, o vė
liau bandys ieškoti būdų taikai 
tarp Izraelio ir Jordanijos. Pa-

KALENDOKfiLIS

Kovo 27: Lidija, Robertas, 
Rūta, Aušrelė, Jovaras. " ='

Saulė teka L59, leidžiasi 6:00.
Oras ne tok® ŠaitaA j V'.i

lestiniečių klausimas bus pats 
svarbiausias.

IZRAELIS LAUKIA . 
ANTROS VALANDOS

TEL AVIVAS, Izraelis.— Visi 
įtakingesni Izraelio valstybės 
pareigūnai bus Amerikoje, bet: 
krašto gyventojai yra pasiruošę 
taikos šventei. Jie atidžiai seks 
radijo pranešimus. Jeigu antrą 
valandą taikos sutartis tikrai 
bus pasirašyta, tai prasidės di
delė šventė. Gros orkestrai, 
švilps švilpukai ir jaunimas 
užpildys gatves džiaugsminga 
šokių švente. Izraelitai bijo, kad 
paskutinę minutę neatsirastų 
naujų kliūčių. Jeigu tuojau po 
2 vai. bus patvirtinta žinia, kad 
bus pasirašyta taika, tai šventei 
nebus galo. Tai bus pirmoji tai
kos diena visam Izraeliui, dėl 
kurios teko vesti kovą 30 metų.

BEGIN NORĖJO TRIJŲ 
PASIRAŠYMU -

Izraelio premjeras Begin no
rėjo trijų taikos sutarties pasi
rašymų. Vienas atliktas Wash
ingtone, antro norėjo Jeruzalė
je, o trečią prižadėjo pasirašyti 
Kairo mieste, bet Egipto prezi
dentas kitaip galvoja. Jis mano, 
kad- vieno sutarties pasirašymo 
užtenka. Sutarties xeroxiniu ko
pijų galima lengvai pasidaryti. 
Be to, važiavimas Į Izraelį dar 
labiau supykdintų arabus. Va
žiavimas i Jeruzalę atrodytų 
pripažinimu Izraelio pretenzijų 
į- Jeruzalę; tuo tarpu, kai Sada
tas mano, kad Jeruzalės klausi
mas privalo būti išspręstas, kai 
bus pasirašyta taika su Jor
danija.

Sadatui atsisakius vykti Į Je
ruzalę, atpuola trigubas sutar
čių pasirašymas. Tada Beginąs 
pasisiūlė vis dėlto vykti i Kai
rą. Prez. Sadatas, atvykdamas 
Į Izraelį, pradėjo taikos pasita
rimus, o Beginąs nori juos baig
ti Kaire.

Šitas klausimas liko neišspręs
tas. Sadatas atmetė Begino pa
siūlytą trigubą sutarties pasira
šymą, bet nepasakė, kada Begi 
nas galėtų vykti į Kairą. Begi
nąs, kaitaliodamas sutarties rei
kalavimus, labai įgrisęs Sadatui.

Ties vieškelį į Arktika
FAIRBANKS. Aliaska—Prieš 

porą metų nutiestas storas plie
no vamzdis naftai bėgti iš Ark
tikos į pietus. Nafta plaukia die
ną ir naktį, bet jos negana. Naf
ta reikalinga Amerikai, bet Ja
ponai mokėjo įtikinti naftos 
savininkus, kad dalis tos naftos 
būtų jiepas parduota. , . .

Dabar keliama mintis nutiesti 
vieškelį į Arktiką, kuriuo sunk-, 
vežimiais galėtų vežti naftą 
žiemą ir- vasarą į pietus, šiaurė
je yra daug naftos, o ji būtinai 
reikalinga Amerikai ir kitoms 
valstybėms. • r:.

J _ Ęuphrosinę, Mikužiųtė pa-
ęjnė visą stalą ^ukakjuyixuafne ŽENEVA, Šveicarija. — Naftą' 
Naujienų X;- sq i gaminančių?-valdybiųzcatatofaf ■

Kansas City, Mo., pastatytas šešiakampis dangoraižis, naujas Amerikos architektūros kūrinys.

TRIJOSE SKIRTINGOSE VIETOSE SEKMADIENIO 
NAKTĮ SPROGO PADĖTOS BOMBOS

aero- 
New

bom-

NEW YORK. — Sekmadienio 
naktį New Yorko srityje sprogo 
trys bombos. Iš jų viena sprogo 
tarptautiniame Kennedy 
drome, kitos dvi sprogo 
Jersey.

Policija pranešė, kad tų 
bų išsprogdinimo atsakomybę 
prisiėmė prieš Castro diktatūrą 
veikiantieji teroristai.

Dar negauta tikslių žinių apie 
sužeistuosius New Jersey’spro
gimuose. Kennedy . aeroporte 
sprogime sužeisti keturi žmonės. 
Ligoninės pranešimu, sužeidi
mai nesunkūs.

Telefonu pranešėjas AP žinių 
agentūrai ispanišku akcentu kal
bėjo apie teroristų grupę, žino
mą vardu Omega 7. To prane
šėjo tvirtinimu, Omega 7 grupė 
padėkoja bombas taikiniuose, 
kurie, jos Įsitikinimu, šmuge- 
liuoja į Kubą pinigus.

Viena bomba sprogo Kubos 
pabėgėlių ofise, Weehawken, 
N.J., antroji sprogo Union City, 
N.J., Elmaceen vaistinėje. Ta 
vaistinė siunčia Kubai medici
nos reikmenis.

Kennedy aerodrome sprogo 
bomba, padėta valizoje, Trans 
World Airlines bagažų dalyje, iš 
kur ta valiza turėjo po kelių mi
nučių būti perkelta Į lėktuvą, 
su 180 žmonių turėjusį tuoj iš
skristi Į Los Angeles. “Ačiū 
Dievui, kad bomba nesprogo 
lėktuve, kada jis buvo ore. Bū
tų- įvykusi tikra tragedija”, pa
sakė policijos pranešėjas.

į.‘ Ryšium su šiais- sprogimais, 
O’Hare aeroporte Čikagoje pir
madienio rytą buvo sustiprintas 
saugumas ir daugiau atkreipta 
dėmesio, siekiant susekti įtaria
mus veiksmus.

Rengiasi kelti naftos 
kainas

Kiniečiai grįžta
i Vietnamo 
C*

HONG KONGAS. Britų kolo
nija. — Vietnamo kariai padarė 
didelę klaidą, pradėdami apšau
dyti dar iš Vietnamo visai neiš
žygiavusius Kinijos karius. Ki
niečiai tuojau pasitraukė ir puo
lė puolikus. Kiniečiai, besivyda
mi bėgančius vietnamiečius, vėl 
įsiveržė į Vietnamą.

Savaitės pradžioje turėjo pra
sidėti abiejų valstybių ministe- 
rių pasitarimai pasienio reika
lams, bet Vietnamas atšaukė 
pasitarimą. Kiniečiai labai pasi
piktinę atidėjimu paruošto mi- 
nisterių pasitarimo. Jei Vietna
mas nenorės susitarti dėl pa
sienio, tai tada kiniečiai vieni 
Įves tvarką.

Diktatoriaus Idi Amin 
sostas braška

NAIROBI. Kenija.— Iš Ugan
dos ateinančios žinios sako, kau 
diktatoriaus Idi Amino sostas 
braška. Sukilėliai kariai jau yra 
tiktai 20 mylių nuo Kampalos. 
Pats Aminas kvietė krašto gy
ventojus pasipriešinti sukilė
liams ir neleisti naudoti tarp- 
taunio Ugandos aerodromo. Idi 
Amino kariai nori apginti aero
dromą, bet neturi amunicijos. 
Diktatorius tvirtina, kad veržia
si į vidų ir Tanzanijos kariai. 
Prieš diktatorių sukilo Ugandos 
kariai, kuriuos jis persekiojo ir 
žudė be jokio pagrindo. Tanza
nija yra pasiuntusi patarėjus.

renkasi švencarijoje aptarti naf
tos kainas. Dolerių ištroškusios 
valstybės nori • kainas pakelti 
net 25%. Saudi Arabijos atsto
vas siūlys keHi- kainas 9 nuoš. 
Nigerija, jau pakėlė kainas 16%.i 
Gali nesutarti-'dėl kainos kėlimo;

Gerai informuoti apie 
Rietu 'Aziją

Washington, d.c. — jav 
vyriausybės sluoksr>: . u ge
riau informuoti ' u Pietų Azi
ją, negu apie Iraną ir Artimuo
sius Rytus. Vyriausybės '’.šoks
niuose vyrauja įsitikinimas, kad 
komunistai gali pagrobti valdžią 
Irane. Buvo susidaręs įspūdis, 
kad sovietai puls Kiniją, bet jie 
tokiam žygiui nebuvo pasiruošę. 
Jie grasino Kinijai, bet įsiverži
mui dar nepasiruošę.

Trys pasirašė taikos 
sutartį

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Sadatas, premjeras Be
ginąs ir prez. Carteris vakar ke
lioms minutėms po 2 vai., pasi
rašė Egipto ir Izraelio taikos 
sutarti.

Pradžioje buvo sugroti visų 
trijų valstybių himnai. Pirmiau
sia pasirašė prez. Sadatas, vėliau 
premjeras Beginąs ir prez. Car
teris.

Pirmas kalbėjo JAV preziden
tas Carteris. Pasakė labai turi
ningą kalbą.' nurodydamas, kad 
ta’ka naudingesnė negu karas, 
b^t visą laiką tenka kovoti dėl 
tdiKOS.

Antruoju kalbėjo prez. Sada- 
tas. Jis pareiškė, kad taikos su
tarties didžiausias stebukladarys 
yra prezidentas Carteris. Be jo 
pastangų, be jo energijos ir jo 
pasiryžimo taikos sutartis ne
būtų pasiekta ir pasirašyta.

Paskutiniuoju kalbėjo Izrae
lio premjeras Begin, pasidžiau
gęs pasiekta taika. Kvietė kitus 
arabus siekti taikos kitose vals
tybėse. >

Prezidentas Carteris džiaugė
si, kad nei Egipto, nei Izraelio 
žemės nebus laistomos jaunų 
žmonių krauju.

- Taikos sutarties pasirašy
mo ceremonijas stebėjo Izraelio 
ir Egipto parlamento', pirmi
ninkai. .. . •

Amerikos akcijų - (šėrų) 
kainos; vėl nukrito. f--' * *

Prancūzę dešinieji 
pralaimėjo daugumą

PARYŽIUS. — Komunistų ir 
socialistų opozicija sekmadienį 
įvkusiuose lokaliniuose rinki
muose lemiamai nugalėjo centro 
ir dešiniųjų koaliciją laimėdama 
54 nuoš. balsų daugumą, prane
šė UPI. To pasėkoje, kairiųjų 
opozicija išplėtė savo jėgos bazę 
Prancūzijos pramonės miestuo
se. taipgi ir visame krašte. Nu
matoma. kad dabar galės kon
troliuoti daugiau kaip pusę ge
neralinių konsultatyvių tarybų 
95 administraciniuose distrik- 
tuose. vadinamuose departa
mentais.

Socialistų lyderis Francois 
Mitterrand ir kompartijos lyde
riai sveikino savo partijų pasi
sekimą, nors kone visais vidaus 
klausimais jie neranda bendros 
kalbos.

Kisingeris klydo 
dėl Irano

WASHINGTON. D.C. — Da
bar politikai mato, kad Henry 
Kisingeris klydo, kai patarė pa
sitikėti Irano kariais ir parduoti 
jiems pačius sudėtingiausius 
ginklus. Irano šachas ir aukštoji 
karo vadovybė buvo pasižadėję 
neperleisti Amerikos ginklų so
vietų agentams. Jie buvo pasi
žadėję sunaikinti sprausminių 
lėktuvų sudėtingas dalis, kad 
tik nepatektų į rusų rankas, bet 
kai atėjo laikas' žodį tesėti, tai 
Irano generolai pasidavė komu
nistų kontroliuojamam revoliu
ciniam komitetui.

Marinas ginasi 
nuo išdavystės

CHICAGO. Ill. — Eilinis ma
rinas Robert Garwood, pralei
dęs 13 metu Vietname, nutarė 
grįžti į Ameriką ir atskrido Į 
Chicagą. Jį atlydėjo karo vado
vybės paskirtas advokatas. Ma
rinas Garwood bus teisiamas 
už krašto išdavimą. Turimi duo
menys sako, kad jis savo noru 
pasidavė nelaisvėn, ten skelbė 
priešui naudingus kaltinimus. 
Jis buvo nugabentas į Grant 
Lakes bazės karo ligoninę, kur 
patikrinta jo sveikata, o vėliau 
paleis kelioms dienoms pas sa
vuosius, kaip daro visiems iš ne
laisvės grįžusioms kariams.

Advokatas pranešė, kad neda
rys jokių pareiškimų spaudai ir 
nepriims spaudos atstovų. Grį
žęs marinas pareiškė, kad jis 
myli Ameriką ir krašto neišda
vė. Jis turės aiškintis teisme.

Illinois upię vanduo 
atslūgo

SPRINGFIELD. Ill.'— Pietų 
Illinois upių vanduo paskuti
nėm dviem dienom gerokai at
slūgo. Ūkininkai pradeda grįžti 
į savo ūkius Pati Illinois upė 
■atslūgo ‘ tiet scptjiria's ' pėdas. 
Padėjo šaltas^oriS ‘ •

WASHINGTON. D.C. — Pir
madienį. kovo 26 dieną, lygiai 
antrą valandą popiet. Baltuose 
Rūmuose buvo pasirašyta Egip
to ir Izraelio taikos sutartis. 
Dviejų valstybių galvų parašus 
patvirtino JAV prezidentas Jim
my Carter, daugiausia prisidė
jęs prie šios sutarties paruošimo 
ir ilgų derybų narpliojimų.

Visi trys valstybių vyrai pa
sakė kalbas, kuriomis pritarė 
taikos sutarties surašytoms Są
lygoms ir džiaugėsi, kad buvo 
baigtas 30 metų karas ;r ridėti 
pamatai Artimųjų Rytų taikai.

Prezidentas Carteris. sekma
dienį kalbėdamas Amerikos ir 
kitų šalių radijo pranešėjams 
bei komentatoriams, pasakė, 
kad pirmais trim metais ta su- 
tar kainuos po bilijoną dolerių, 
bet tai gali būti pats svarbiau
sias aktas, kurį jis. kaip šio kraš
to prezidentas, paruošė ir pasi
rašė. Prezidentas yra įsitikinęs, 
kad karas Artimuose Rytuose 
Amerikai būtų žymiai brangiau 
kainavęs. Būtų reikėję siųsti ne 
tik Amerikos karius, bet ir daug 
karo medžiagos. Karas būtų bu
vęs daug žalingesnis ne vien Ar
timųjų Rytų gyventojams, bet 
Amerikai ir visam pasauliui.

JAV seniai siekė taikos Arti
muose Rytuose, bet tik pirma
dienį pavyko sutartį pasirašyti.

Gen. Dajanas visą laiką reika
lavo. kad Egiptas perleistų naf
tos versmes Sinajaus pusiasa
lyje. Jis net grasino nepasirašyti 
taikos sutarties, jeigu nebus Iz
raeliui duotos šios koncesijos, 
bet Beginąs patarė jam susival
dyti ir pastebėjo, kad sutartis 
bus pasirašyta. Beginąs sekma
dienį susitiko su Egipto prezi
dentu Sadatu ir išlygino visą 
eilę nebaigtų sutarties paragra
fų, jų tarpe ir naftos pardavimą 
Izraeliui. Izraelis, aišku, turės 
mokėti pagal naftos rinkos kai
nas už gaunamą naftą iš Sina
jaus versmių.

Iš Izraelio atskrido į Washing- 
toną 36 Izraelio ministerial, ka
ro vadai, politikai ir keli agita
toriai, kad galėtų savo akimis 
matyti sutarties pasirašymo ce
remonijas ir pasiklausyti kalbų.

W’ashingtone atsirado tiek 
daug zu n;;; . ■ kurie stengėsi 
apkla- -: A'.i \vous taikos sutar
tie i. yvius, kad galėtų galimai 
plačiau Tzraelio spaudoje apra
šyti taiką ir jos reikšmę Izraelio 
gyvenimui. “Mes tiek prirašy
sime apie taikos reikšmę, kad 
joks laikraščio skaitytojas ne
pajėgs perskaityti'^.., pareiškė 
vięnas patyręs Izraeįįp žurna
listas, ’’ . ■’z

t Taikos sutarties* ^pasirašymo 
ceremonijos buvo perduotos vi
somis svarbesniomis televizijos 
ir radijo stotimis. Kalbos, o vė
liau svarbesnės jų ištraukos ke
lis kartus pakartotos. Pirmadie
nio .vakarė prezidentas Carteris 
visiems, .at^Įoyarąs^ąiųjįošė di
delį 'bah&etą.
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Japonų jurų bangos
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is karčios tiesos Taigi, du broliai apie tą pa-

Arba, kada ką‘Vy4ų parp-vyriausybei, net br, 
niani poii'ikie^i&i ar maii^tc-ąrečiii^iiL 
riui f
žodliu u? J. Kiaunei esą žino-i tį įvykį rašo, bet skirtingai nų-. 
ma ir "tokių atsitikimų kad klausė apmuštojo karininko pai 
nusipolitikavę studentų vadei-! reiškimą. Bendrai, gal geriau 
vos pasipūtę le do sau perdaug būtų buvę,kad tie kirtimai būtų 
krilikucti valdžia ir kai kuriuos likę užmiršti, ypač tąs J. Kiau- 
kariškius. 1 
V’Č.’. , u I 
v e. u. i

i. Piecha- nės papasakotasis, o iš jų pris-' 
icdžiu, o baidyti patriotizmu pasireiški-, 
restorane mą vargu tinka, ypač kad..tie į. 
Vadinas’/žandą kirtimai daryti vietose,* 
Plechavi-tkur alkoholis paidavinėjamas, Į-, 

uoti politikie- ir kad Povilas Plechavičius tu- 
veiksmus, bet įėjo, gal iš kazokų mokyklos 

;va” kritiką parsineštą, palinkimą rankų
nevaldyti. Bet jei jie reikšmin
gi, štai dar keli žinomi kirčiai.

I Klaipėdos Viktorijos viešbu
čio restorane, po vidurnakčio,’ 

karininkui kirtimą buvo kai jau reikėjo pasivaišinimusj 
baigti, generolas netoli savo 
stalo pamatė stovinėjantį pada
vėją. Paklausė to kelnerio, ko 
laukia. Tas atsakė, jog laikas 
sąskaitą, mokėti. Kirto į veidą, 
sukruviijc’, bęt tuoj pat padavė 
“dovaną” 50- litų, ir byla ten 
baigėsi. -%* T - 7 ‘

Telšiuose'/į' klubo kambarį, 
kuriame ^svečiavosi generolas, 
įėjo v<įftoą-.jaunalietuvių vadas, 

kad jis tarp kitko pareiškė: “Jei Paliepė:įėjusį- išeiti, bet tas ne- 
man kas įsakytų iškabinti Sta- paklausė ir gavo kirtį į veidą, 
lino paveikslą, tai aš tai padary- Byla buvo teisme.. Sumuštojo 
čiau”. Už tai nijr. P. Plechavi- gnilnių 
čius buvo nubaustas dviem sa- sinulkineniškai įvykį žino, 
valtėm daboklės Kauno įgulo-

i rų ir
jei studentų “vad 
pasakė, gavo kirtį į žandą.

Knygos pradžioje yra du kar
tus minėta, jog 1926 m. majo
ras Plechavičius už žandan vie
nam 
nubaustas areštu, bet iš dabok
lės ji gruodžio 17 d. sukilėliai 
išlaisvino.

Knygos 6 psl. P. Jurgėla ra
šo: '4926 m. rudenį ulonų pul
ko karininkų ramovėje Alytuje, 
kariuomenės vado generolo S. 
Žukausko ir kitų karininkų aki
vaizdoje, majoras P. Plechavi
čius kirto į žandą rusų kilmės 
artilerijos karininkui už tai,

yra Amerikoje, jie

■v

Grįžfc ekskursantai pasakoja, 
kad praėį^ųrįiefų pabaigoje, pa
kėlus dvigubai oro i paštu tarifą, 
niekur viešai tas nebuvo pa
skelbta, dėl to vieni laiškai buvo 
grąžinami, kaip nepilnai apmo
kėti, siuntėjams, o kiti pasiųsti 
paprastu • paštu ir į JAV ėjo 3-4 
mėnesius. Tas priklausė nuo vie
tos pašto tarnautojų.

‘ . Žymiai pabrangintas susisie
kimas geležinkeliais ir autobu
sais, o taksistais, dėl iškeltų kab 
nu, labai mažai kas besinaudoją, 
tad ir jų skaičius labai suma- 

. žintas. .
Brangsta ir prekės. Pakeičia- 

' mas įpakavimas, uždedama ki- 
! tokia etiketė, dar pridedamas 
į kokybės ženklas ir kaina pake- 
! liama žymiai aukštesnė...

saulės palydos pajūry?. Lėktu
vai išdarinėjo įvairias išdaigas 
ir darė oro kilpas. Iš lėktuvų 
nusileido daug . .parašiutininkų- 
Sekmadįanį ’' buvo karniyąląs

-į - . r vi - -*• | danėmis, jaunieji su svotai^, vei 
niki su raganom, 12 juodvarnių, 
čigonai, Bremeno miesto ^muzi
kantai if visokių kitokiiį.!» 
' Mokyklos ’štądione kiėKvien&**' 

grupė atliko savo programėles.
Palanga" išaugo,' pagraž^o/bet* ‘s* * 

jau nebe lietuvių...

Cicero, III,

Apie tą patį įvykį rašo (44 
psl.) K. Jurgėla, bet šiek tiek 
kitaip atpasakoja kirtį iššauku
sio karininko pareiškimą: “1926 
m. gruodžio 17 d. majoras Ple
chavičius buve išvaduotas iš da
boklės, kurioje jis buvo užda
rytas už kirtimą į žandą vienam 
karininkui, kuris pareiškė, jog 
jis tarnautų bet kokiai Lietuvos

Teisingai rašomai jog trąuki- 
! a i u keliaudamas stoties bufete 
mėgdavtf-išgerti taurelį. Ir ai-j

Laikyti egzaminus vairuoti 
automobilį, galima tik sėkmin
gai baigus specialius- kursus, už 
kuriuos reikia mokėti 140 rub
lių, plius, benzinas, dėstytojams 
dovanos ir kitkas, taip, kad be 
sugaišto laiko kursuose, dar rei- 

: kia sumokėti virš 200 rublių
Palangoje šįmet vasarotojų 

labai daug, bet kalbančių lietu- 
spekcijos revizoriai patikrinti kada paskutinį kartą Skuode spąstus — paleido kalbas, jog viškai labai retai gali susitikti, 
keiksmais, vos ne smurtu, in- 
atskaitybę. Gen. Plechavičius 
neelido sąskaitybos tikrinti, 
spektorius išvarė ir prie keiks
mų dar pridėjo: “Jei būčiau ži
nojęs, kad Smetona taip valdys, 
nebūčiau atidavęs valdžią”. Tas 
nuotykis buvo praneštas ir Fi
nansų ministerijai, bet viskas 
baigėsi “šventa ramybe“.

Tai vis praeitis, šiandien ir

A) v f

buvai’?”, — “Daugiau kaip prieš 
30 metų” — atsakė keleivis. Pa
sikalbėjimą konduktorė baigu
si šitaip:” Tada buvo Skouds, 
o dabar yra Skuodas”.

Buvusio Plechavičiaus malū
no girnų vanduo nebesuka. Bar
tuvos tiltas kiek šiauriau nu
keltas, atšaka į malūną visai 
panaikinta. Buvęs malūno tven
kinys sausas, pavertas pieva su

sitiko taip, kad Radviliškio sto- j Skuodas ir malūnas kitokie, takeliais, medžiais ir suolais pe
ties budėtojui gęn. Plechavičius ’ Prieš miestą Moiupiu vadina-į ilsini. Malūno girnas ir kitas 
paliepė neišleisti traukinio, kolimieji laukai namais apstatyti, oi mašinas suka elektra iš toli 
į vągoną negrįšiąs. Budėtojas ankščiau iš ten žmonės molio! atvesta.
nepaklausė, giayo antausį. Byla pasikasdavo. Vienas ekskursan- 
buvo teisme ir paminėta anų tas sakosi tos vietos nė neatpar

Į žinos. Klausęs autobuso koir
Į Skuode’, malūną buvo pasių- duktorės, kiek dar toli Skuc’das?

sti du Kretingos mokesčių in-.Toji klausimu ir atsakiusi: “0

aikų spaudoje.

Savings Plan at work, a little is set arid; from eaA 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically.

That way, youre making a real imcscaeaL ia 
future. And in. Americas, toa.
So buy United States. Savings Bends.
Right-from the startvfts.been an

invtstmeni

KtoCy Pitcher loved her husbana.
So much so, that when he went into batde 

curing the Revel ution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

laCed by a British bullet.
_ Molly knew the time had come tn take 

EDacin her country. So she picked up 
where her husband left of£ And when 
Ae smoke cleared, America bad a 
aew victory and a new heroine.

Today, when Its time to take

Iš Skuodo grįžtant į gen. Ple
chavičiaus knygą reikia, pasi
džiaugti puikiu Felikso Veito 
paminėjimu, kurs nepriklauso
mybės kovose kartu su karinin
ku Plechavičium veikė. Tik Vel
tas ne Kalcio, beb;Kalties malū
ne gyveno. .Ylakių/valsčiuj e yca 
Kalties ežeras, yrąjįųpė Kaįtię ir 
buvo Kąities malūnas. .

Betgi knygos sudarytojams 
bus nepavykę nugirsti apie kitą 
žemaitį patriotą, .jįurs su kari
ninku PlechavičiuiU; ranka ran
kon ėjo kovodami "su bolševi
kais, kai Sedoje buvo komen
dantūra. Tai ūkininkas Kemtys 
iš Sedos valsčiaus. Jo ūkis bu
vo prie vieškelio iš Ylakių į Se
dą važiuojant, netoli Grūstės.

Laisvės kovas baigus ūkinin
kaudamas Kemtys buvo veiklus 
organizacijose, ypač aktyvus 
šaulys. Prie pat vieškelio savo 
vienos dirvos geroką plotą bu
vo pavertęs mažu parkeliu. Pa
statė Kauno karo muziejaus pa
vyzdžiu akmeninį paminklą, 
apsodino eglaitėmis. Gražus 
pravažiuojančiam vaizdas, bu
vo ir suolas- poilsiui. Tai vis lai
svės kovų. piTsimiBinaui, kurio
se jin kartu su Pl’eehaviduru 
dalyvavoi

1’940 m, bolševikams- Lietu
vą okupavus Kemtys pajuto, jog 
būsiąs areštuojamas, ta<f siap- 
stėsi, bandė- pereiti į Vokietiją.
Tuo laiku bolševikai paspendė jilėšikų ir

už pinigus galima pereiti Į Klar Birželio 9-12 dienomis buvo Pa
pėdes kraštą. Pavyko ir Kėni- langos kurorto atidarymo iškil- 
čiui su vadovu Kretingoje susi- mės. Tik oras buvo labai nepa
siekti, bet tas apgavo: ir pini- lankus, šalta ir lietus. Programa 
gus paėmė ir naktį Kemtį su I 
kitu panašiu bėgliu išvedęs ta
riamam žygiui per sieną, abu 
perdavė tiesiai į pasienio enka
vedistų rankas.

Su Keinčiū į enkavedistų ran-, 
kas atiduotas ūkininkas buvo 
kalinamas Kretingoje pranciš
konų vienuolyne, kurs buvo 
paverstas NKVD įstaiga, vėliau ’ 
Tauragės ir Kauno kalėjimuose, 
bet 1941 m. karui prasidėjus iš
sigelbėjo’ į laisvę.

Tą liūdną įstoriją, kai lietu
vis kitus lietuvius apgaudinėjo 
ir enkavedistamas išdavinėjo, 
iš kalėjimo išsilaisvinęs ūkinin
kas pasakodamas pridėjo, jog 
tariamo vadovo'' bute laukiant 
nakties.^ 'kada būsią- galima pe-

buvo gana įdomi, šeštadienį mo
kyklos stadione buvo sportas ir 
koncertas. Iš ryto turgaus aikš
tėje mugė. Vakare su programa

'Kartą vienas pažįstamas tarė, 
jei tokių Plechavičių būtų bu
vę Seinuose ar Suvalkuose, lai
svės kovos būtų kitaip ir ten 
pakrypusios.

Šiaip af taip, gen. Plechavi
čius yra istorinė asmenybė. 

•Apie ji rašiusieji turėjo tai su
prasti ir knygą geriau paruoš
ti. Knyga tai nelaikraštis. Lai
kraščiuose užtinkame ir asme
ninių pasireklamavimų, bet is
torinės asmenybės vertinimo ir

jog abu su Kemčių esą spąstuo
se, bet jau kitos išeities nebebu-j 
ve’. Gi Kemtys taip gerai buvęs 
nusiteikęs iš džiaugsmo, kad 
nuo bolševikų pabėgs, tad: tam 
“vadovui” pradėjęs smulkme
niškai pasakoti, kaip su Plecha
vičium prieš bolševikus veikė 
ir kovojo. Pasakojimą pristab
dyti irgi nebuvę galima.

Karui kilus iš bolševiką ka-< 
Įėjimų fčsilaisvinusių susidaręs

IŠ CICERO APYLINKĖS
Šių metų kovo 18 d. 3 vai. po

piet p. Pranckevičių bute įvyko 
naujai išrinktos Cicero Apylin
kės Reg. Lietuvių Bendruome
nės Valdybos posėdis, šiame po
sėdyje dalyvavo šie nariai: Sta
sys Pranckevičius, Liudvika Du- 
bauskienė, Danutė Liepienė, 
Antanas Zumaras, Irena Pet
rauskienė ir Apolinaras Skopas.

P. Pranckevičius atidaryda
mas šį posėdį pasveikino; naujai 
išrinktuosius į valdybą,, palin
kėdamas vieningo šių’ “našaus 
darbo. -/.<

Šiame posėdyje p. Dubjauskie- 
nei perskaičius praeito posėdžio 
protokolą buvo pasiskirstyta 
pareigomis: valdybos pirminin
kas — St. Pranckevičius,! sekre
torius — Z. Dubauskiėnė, iždi
ninkas — D. Liepienė, I vice
pirmininkas — L Petrauskienė, 
II vicepirmininkas — A. Skopas, 
švietimo vadovas — A.> Zuma
ras, parengimų vadovąš — V. 
Prūsas. ,

Į valdybą buvo išrinkta p. So
fija Palionienė, bet jai raštiškai 
pasitraukus .̂ . jos vieton! buvo 
įtrauktas pirmas kandidatas V. 
Prūsas., šiame posėdyje p. Prū
sas negalėjo dalyvauti-,, nes tuo 
laiku jis buvo ligoninėje sveika
tos patikrinimui. Neabejojame, 
kad p. Prūsas sugrįš: iš: ligoninės 
su daru geresne- sveikata, kaip 
prieš nuvykdamas ten.

Naujoji valdyba nutarė ruošti 
jaunųjų talentų pasirodymą ba
landžio 22 d. Aptartos visos de
talės ir pasiskirstyta- darbais.

. ----- --------- u c -----

sj-š turėjo, būti’ skirtas faktų ap
rašymui, surištų su pagrindinio 
herojaus veikla.

i Knygą perskaitęs šias pasta-!
i v* . . ucutęso iu cioio xvix ovyucv vuai Lieti O.bas surašiau manvdamas, jog1 A . ■ . . x .™ , .v. JApie tai dar bus atskirai pa-gen. Plechavičiaus knygos re-i . . 5.r T. ... .. v. , /K , .-skelbta spaudoje ir per radijodaktonai turėjo siek tiek dau- , j-, . - c,
giau pasitempti — pasikartoji-1 
mus, prieštaravimus bei kitokį 
balastą išmesti. Tegul knyga 
būtų išėjusi ir plonesnė, bet bū
tų įspūdingesnė ir vertingesnė.

(Pabaiga)'

— Kubos valdžia ir gyventojai 
norėtų matyti daugiau Ameri
kos- turistų, bet Castro nenori at
šaukti savo- kareivių iš- Angolos 
ir Etiopijos.

kurie to “vadovo“- į enkavedfs*; 
tų rankas įduoti, Bet rreži- ‘ 
noma kaik jo taipr į spąstus' 

;įveltu išvežta j Sibirą ar įtūžtu! 
Irfyta. Sakoma, jog: vokiečių ar
mijai įžygiavus tas- “vadoVas’L 

‘surastas ir sušaudytas, o koks 
Tikimas Kemčio man nežino-1' 

! mas. I’
Tiesa, kad atkuriant valstybę 

• karininkas PiviTas Plechavičius 
(savo veikia, sinnanumu ir drą-’ 
įsa labai daug padarė. Nebūtų! 
įbirvę jo, žemaftųos dalis,’kurio-j. 
ije jis veikė, Hgaf būtų vagių,! 

komunistų teriota.

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacirr combines that strength 
with safety.

Like aŪ leading headache 
tablets, Anacin starts with, a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety.That’s common sense.That’s Anacin

by a panel of experts,used, as 
directed. But Anacin givesyoo 
more pain reliever than any 
regular strength- headache
tablet. Gives you. safety you 
expect with- extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAY DR/VW6-
DON'T CUT IN BETWEEN CARS W 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

i

X

k’'
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buy US. Savings Fords. SLAfteedotl bcr ds can be cMfied at vrw berk, fa err

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or- 

gamzacija, lietuviams: ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
r r ■*. d

SLA — atlieka kuitūriniifs darbus, gelbsti ir kitiems kurie tuos 
darbus dirbai

SLA — išmokėjo daugiau kai[> AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdi audžia ir taupomąją apdrauda — Endowment 
insurance; Joffi ypži naudinga jaunimui, siekiančiam

SLA — vaiku.-

kuopu
į savu

o ir iu gyvenimo praožiai.

a-pdraiidžfa ’pigia terminuita apdrauda: už 
apdxauuos- sumą temoka tik $3.00 metams.jsastsR
yra visose lietuvių, kolonijose. Kreipkitės 
kpjl.nkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums

mielai pagelbės i SLA jsųašytų ~

alfa kreiptis ir tiesiai j, SLA Centrą

LITHUANIAN AUJ^NCE OF AMERICA;
New"York, N. Y. 10001 

įfeoth SL 
ii #63-2110

S, CHICAGO l.ftL Tu&c&»KAUJ
lB* >. J *1^*1

you'll run into trouble if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY

«:^xx-: x:-. :.^x. _>: ; ■< ■:>&>•,..

IF YOU DRIVE AT THE | 
M/MAĮVM SPEED STAY IN J
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Prisimenant Zenona Kolba
C

žmogus nuirdamas palieka sa- ra, parengimams sales, lituanis- | 
mo mylimiesiems meilę, gailės-į tines mokyklas, tai kiek mes 

būtume atsilikę, jeigu neturėtu
me meno galerijos.

Dail. Z. Kolbos svajonė tapo 
realybe. Tie, kurie šmeižė jo 
garbingą vardą, griovė jo darbą,

tį, visuomenei pelnytus prisi
minimus net per šimtmečius. 
Prieš septynis metus kovo 26 d. 
mirė pačiame pajėgume daili
ninkas Zenonas Kolba. Jis buvo 
pirmas Čiurlionio Galerijos, Ine. ] šiandien turėtų suprasti, jog mu- 
sumanytojas ir steigėjas Chica- šė sau per galvą. Istorija rodo, 
goję. A.a. velionis paliko žmoną kad tie žmonės, kurie permatė 
Emiliją ir dukrą dailininkę : toliau už kitus, buvo apšaukia- 
Dalią.

Zenonas Kolba buvo nuošir
dus lietuvis idealistas, be jokiu ' , ., ___ ___ —-„’...t. „.3 mas patriotas, gyvena savo taukompromisų dare ką galėjo lie
tuvių meno kultūros lygiui pa
kelti. Jis nekreipė dėmesio, kai; 
kiti bandė kritikuoti ir šmeižti 
jo pastangas Čiurlionio Galeriją 
kuriant. Jo dėka, Č.G. gimė ir 
šiandien veikia jau • 22 metus. 
Rengiamos dailės parodos, su
daromos atsargos, kad lietuvių 
menininkų kūryba nesutirptų ] bažnyčias. Jaunieji menininkai 
išeivijoje. Čiurlionio Galerija t persiima masės “naujovėmis”, 

o mums pasilieka tik lietuvišku
mo užuominos. M. Š.

tai ir sielojasi jos ateitimi — dir
ba visu lieutviu naudai.

! Nedaug vilčių turime iš jau
nosios mūsų kartos dailininkų. 
Senoji karta retėja, kuri puose
lėjo lietuviško meno idėjas, gy
veno savo gimtojo krašto tradi
cijomis, statė lietuviško stiliaus

išeivijoje, 
lietuviškame gyvenime tapo 
kultūros židiniu.

Čiurlionio Galerija būtina, ką 
ir velionis Zenonas Kolba kone 
prieš ketvirtį šimtmečio perma
tė. Jeigu turime lietuvišką ope-

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

mi keistuoliais. Aš gerai pažino
jau velionį Kolbą, kartu dirbau 
ir supratau, kad jis nepalaužia-

■t*

A. a. ZENONAS KOLBA

t f

i
J$1 ' z’5® J

J

ĮgŲj / - į

»*lus ats kėlė į Chciagą.

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vak vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

g

į » - Všį- ’ I 
.r1
- j .■

Kristaus veidas (Mozaika)

PETRAIČIO PARODA
Praeitą penktadienį, kovo 

23 d., Čiurlionio Galerijoje, Ine., 
4038 Archer Avė., buvo atidary
ta a.a. dailininko Teofiliaus Pet
raičio pomirtinė dailės paroda. 
Nežiūrint lietingo oro, atsilankė 
arti šimto meno bičiuliu.

Čiurlionio Galerijos direkto- 
riato pirmininkas inž. D. Ado
maitis pasakė įžanginę kalbą, 
nušviesdamas menininko užda
vinius ir atsakomybę visuome
nėje. Prisiminė prof. Adomą

y,-) 1. Po‘rajtis Lietuvoje lan
kė Kauno Mono mokyklą. Sava
noriu stoio į kariuomenę, buvo 
pakeltas į karininko laipsnį. Vė
liau dėstė paišybą Šiaulių Mer
gaičių gimnazijoje. Pats kūrė ir 
dalyvavo v’sose parodose, Rygo
je ir Amerikoje.

Buvo pakviesta tarti žodi p-ia 
Petraitienė. Ji padėkojo parodos 
rengėjams ir atsilankiusiai pub
likai.

Parodos atidarymo metu bu
vo parduota dešimt paveikslu. 
Pa-oda tęsis iki balandž'o 8 d. 
Lankyti galima kasdien nuo 
9 vai ryt-, ik5 - •-?<! nopiet, is- 
skvms treč’:adieni. Ketvirtadie
ni ik; 8 vai. vak. Išleistas iliust
ruotas parodos katalogas.

Po parodos atidarymo buvo 
kavutė. Koresp.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAI
LININKŲ SĄJUNGOS ME

TINIS SUSIRINKIMAS

Stepa» Varanlįa.

TORONTO PARAPIJOS CHORAS
Torcrėo Prisikėlimo’ pampi, 

jos choro 25-ių metų sukakties 
paminėjimas. Ketvirtis šimtme
čio, tai gan ilgas laikas. Tame 
laikotarpyje daug dalykų įvy
ko. Menulyje žmc’gus savo pėd
sakus piliko. Dabar bandoma 
Venus planetą pasiekti.

Pasibaigus baisiam, 2-jam 
pasauliniai karui, Europoje jo

čių atsirado milijonai benamių 
žmonių, kurie vėliau piusidėjus 
emigracijai, pasiekė Įvairius 
laisvus kraštus. »f

Krikščiomškojo pasaidic. gal 
va, tuometinis popiežių. Pijus 
kia padėti, davė vyskupams pa
rėdymą steigti tautines jrarapi- 
XII suprasdamas tikinčiųjų sun- 
jas, ten kuri susidaro didesnė-; 
migrantų kolonijos.

Po atlikimo įvairių sutarčių,
iš miško, kasyklų ir tarnaičių,' 
Toronte 1953 metais buvo susi, ; 
rinkęs kelių tūkstančių lietuviu j nuo]ju 
skaičius. Buvusi šv. Jono Krikš* i

p/juje, “Parkdale” “maldos na
muose“ d'.lyvavj ap e KlOO tau
tiečių, kurie šv. mišias pradėjo 
su giesme “Paik iu ant kelių ’ 
Iš balsingiau gied-nėių jautėsi.

. 1 radža,i .piją iš nei
sunki. Visi nauji parapijiečiai 
buvo “švieži“ emigrantai patys 
bcsirū’ iną savo ir giminų įsikū
rimu. Sprendžiat įvairiausias 
galimybes, buvo apsispręsta 
pirkti sklypą ir statyti bažnyčią 
su sale ir kavine. Bažnyčia pra-

airy para-

1015-1023. Pris’kėlimo parapija 
yra įsteigta specialiu Arkivys
kupo Kai d.no’j McGuigan dek
retu, ji visiems laikams prijun. 
gianra prie Toronto lietuviu 

: pranciškonų vienuolyno. Ji yra 
išimta iš vietos vyskupo juris 
dikcijos. Turime tik susirūpin
ti, kad nepristigtų lietuvių vie-

Šį penktadienį, kovo 30 d.,!
Galerijoje, Ine., 4038 tytc’jo parapijos nedidelė bažny-; 

tėlė nesutalpindavo visų tautie-;
. Čiurlionio
i Archer Avė., 7 vai. vakaro šau- . . ,
ikiamas Amerikos Lietuvių Dai- čių. Toronto lietuvių bendruo-j 
I lininkų Sąjungos metinis narių ] — - - -
susirinkimas. Bus renkama vai- susirūpinusi.

i lininkų Sąjungos metinis narių

dyba ir svarstomi Sąjungos ei
namieji* reikalai. Taip pat meti
nės narių parodos klausimas, 

j Nariai, kurie negavote kvietimų, 
i prašomi susirinkime dalyvauti.
Taip pat ir norintieji įstoti į Są
jungą. Kviečia valdyba

(Bus daugiau)

Izraelio premjeras į savomenė ir dvasiški ja tuoini buvo’
kalbą įterpė kelis Biblijos para
grafus, kuriuos Amerikos Kon
grese pasakė žydiškai.Toronto kardinolas J. McGui- I 

gan, pasikviestos iš JAV lietu-Į 
viu Pranciškonu Ordino atsto-l _ *■ J
vus pasiūlė jiem įsteigti Toron
te antrą lietuvišką-parapiją. Lie*! 
tuviai pranciškonai suprasdami] 
reikalo svarbumą, pasiūlymą] 
priėmė. Į Torontą atvykę pir-i 

Įinieji antrosios lietuviškos pa
rapijos naujakuriai 1953 m. bu
vo - dr. Tėvas Bernardinas Grau- 
slys, O.F.M., Tėvas Petras Ba-1 
niūnas, O.F.M. ir Tėvas Placi-I 
das Barius, O.F.M. Atvykę pran. 

Įciškonai pradėjo sunkų pradinį 
darbą steigiant naują parapiją. 
Katalikiškose bažnyčiose buvo 
neįmanoma gauti tinkamo lai-j 

iko pamaldoms.
i Laimingu sutapimu naujai 
i parapijai buvo' gauta “bažny- 
■ čia“ Famous Players’’ ’’Park- 
dale’’ kino salė Queen ir Triller 
kampiniame pastate.

Pirmos naujos lietuvių pran. 
ciškonų Prisikėlimo parapijos 
šv. mišios buvo atlaikytos ge
gužės 31 dieną. Naujoje para-

ENERGY 
WISE

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Dent be a Bora Loeert ,
T. Petraitis

Vama, kuris atšventė savo kū- i rybinio darbo šimtmetį, kaip 
pavyzdį, kuris visą savo gyveni
mą kūrė lietuviškoje dvasioje.

“Velionis dailininkas Petrai
tis, sakė p. Adomaitis, paliko 
našlę Viktoriją ir mus lietuvius, 
tur būt, tebeplanuodamas su
kurti paveikslą, kokio dar nebu
vo sukūręs. Tačiau, ką sukūrė ir 
paliko, kaip ir visu savo gyve
nimu, velionis, be abejonės, pri
sidėjo, kad prof. Adomas Varnas 
savo 100 m. sukakties proga ga
lėjo pasakyti: ‘Lietuvių tauta 
savo kultūros gyvenimu įėjo į 
didžiųjų tautų tarpą’.”

Po savo kalbos paprašė susi
rinkusius vienos minutės susi
kaupimu pagerbti velionį Pet
raitį. Buvo pristatyta ir ponia 
Viktorija Pet'raitienė. Jai buvo 
prisegtas gėlių korsažas.

Parodą atidarė Čiurlionio Ga
lerijos meno reikalams pirmi
ninkas Mikas Šileikis. Jis nuro
dė, kad parodą suruošė Čiurlio
nio Galerija pačiam velioniui 
Petraičiui pageidaujant ir jo pa
geidavimas buvo išpildytas. Iš
statyta 44 akvarelės darbai ir 
trys aliejaus — du velionio žmo
nos Viktorijos portretai ir vie
nas aliejaus dekoratyvinis gam
tovaizdis, kaip palyginimas, jog 
dailininkas puikiai valdė kelias 
darbo technikas, net ir akriliką 
bei temperą.

Teofilius Petraitis žinojo, kad 
jo gyvenimo dienos baigiasi. 
Paveiksllus pats sutvarkė ir pa
ruošė parodai. Jis mirė 1978 m. 
gruodžio 18 d., eidamas 82 me
tus amžiaus. Anksčiau gyveno

Martinique Restorane
2500 W. 94th St Evergreen Park, Illinois

DAINOS

BANKETĄ RUOŠIA

Sekmadieni, š. m. balandžio 29 diena

4:30 vai. po piety
Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 dol.

pas mus

Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS
T< 4X1-4070

titomoMllimi

, YIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ 

liUllt* 1W>
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Taupykite dabar

Pas mus taupomi Jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

VAKARIENE
IR ŠOKIAI

KNOW YOUR HEART

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

: / arba telefonu HA 1 - 6100

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Fed erai iniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.
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Koks bus sekantis žingsnis?
Amerikos lietuviams rūpi patirti, koks bus sekan

tis Į Amerikos katalikų tarpą Įsiveisusių frontininkų 
ir jų bičiulių žingsnis. Fronto Bičiuliai, aišku, čia nie
ko nereiškia, nes vadas niekad jų neatsiklausia. Franto 
Bičiuliams vadai pasako, ką daryti ir kaip daryti, bet

ją kritikuoti, jos padarytus darbus niekinti ir atsakm- 
gus asmenis šmeižti. Jie tikėjosi ALTos vadovvbe už
grobti, bet jiems nepavyko. Pagrobę kelias katalikų. 
organizacijas, jie siuntė ALTos pagrindų nesuprantan
čius žmones ALTos vadovybėn pasididinti, bet jiems 
nepavyko. Jie, matyt, nežinojo, kad ALTo atstovai tu
ri priemonių apsiginti nuo įsibrovėlių. Kai ALTa išrin
ko vadovybę, kurios frontininkai sudaryti nedali. fa; 
kandidatai pirmininko pareigoms pasitraukė. Jeigu ne
gali vadovauti, tai Fronto Bičiuliai paprastai dirbti ne 
gali. Vietoje kandidato į pirmininkus, paskvrė ALTo* 
kritiką, kad galėtų griauti iš vidaus. Bet ALTa pajėgs 
atsilaikyti.

ALTas padarytas iš kietmedžio, kuriam rūpi 
Lietuvos laisvės reikalai, bendradarbiautojų gręžtas 
skylės neišgręš.

Dar didesnę klaidą padarė su Vyriausiu Lietuve® 
Išlaisvinimo Komitetu. Kun. M. Krupavičius ilgu® m- 
tus vadovavo VLIKui, Leonardas! Šimutis visą laika 
reikalavo siųsti pinigus VLIKui, o čia dabar frontinin
kai ir katalikų demokratų artima spauda pasisakė n? 
tik prieš VLIKą, bet ir prieš kataliką, kandidatą VLI- 
Ko pirmininko pareigoms,

Patys frontininkai dabar skleidžia gandą, kad jr 
šios savaitės gale gali Įsteigti savo VLIKą, bef tai vrr 
gryniausia nesąmonė. Kas rems jų Įsteigtą VLIKą? Ik’ 
šio meto katalikų vadai ii' spauda kvietė Amerikos lie 
tuvius aukoti ir padėti VLIKui, o čia dabar staiga, kai 
katalikas išrinktas VLIKo pirmininku, tai VLIKas jau* 
negeras. Kodėl? — paklaus aukotojai. Jei jis buvo ne
geras, tai kuriam tikslui raginti aukoti jam? Kokia

Čiaudo Menat Sainte Adresse (Impresionistinė atpyba)

Ž/ilktrėkime į jas iš arčiau, .dildyti. Bėt iš viso, klausi, nedelsiant veikti. Tik po'to, pir
triniausiai jis negali sutikti su 
L Bobelio pozicija, kad jis iš 
'©ridos vadovautų Altos Valdy

be t juk tai ne tiesa, Altos
.1 ainkas yra ne dr. K. Bohe

mas, kodėl tik žumbakis pasi- inininkas, apie iškilusį skubi’ 
juto taip labai įžeistas, kad ra- reikalą referuoja Valdybos pc 
do reikalą pasitraukti. Kodėl to sėdyje. Manau, kad ir šiuo at- 
aepadarė kiti. Juk Tarybos na- veju, buvo skubus reikalas ir 
rių tarpe yra ir daugiau LB-nės nebuvo pakankamai laiko val-

; o išrinktas dr. K. Šidlauskas 
r jis gyvena Chicagoje ir jis 
■'.deVauja Aitai. Jei dr. K. Be
eis gyvendamas Floridoje kai- 
urj laiką vadovavo iki buvo 

šrintas jos naujas pirmininkas, 
tai nebuvo pakankama, prieža-

narių, o ne vien tik Žumbakis? dybos narių atsiklausinėi. Drį- 
Sunku jam patikėti, kad aštriai! stu spėti, kad jeigu dr. K. Bo- 
pasisakiusieji puolė LB-nę kaip helis su dr. K. Šidlausku to ne
kokią, jeigu jie pasisakė, tai tik būt padarę, tikriausiai būt su
pinės jos vadus. (laukę iš tų pačių Valdybos na=

Pagaliau nerimta ir neįtiki-* rių papeikimo. Man rodės, kad 
nanti jo ir pagrindinė priežastis, ir Žumbakis turėtų žinoti, kad

nesiklausia.
Artėjantis savaitgalis keliais atvejais bus svarbus 

visuomeniniame lietuvių gyvenime: Susirinks A.LTo 
taryba, kuri turės išklausyti savarbų pirmininko pra
nešimą iš kelionės i Washingtoną. Kelionė buvo svarbi, 
nes priėmė visa eilė atsakingų pareigūnų Pabaltiečių 
atstovus, kurių tarpe buvo VLIKo pirmininkas Dr. 
Kazys Bobelis ir ALTo pirmininkas Dr. Kazys Šidlau
skas. Dr. Dobells' vargu bus Chicagoje, bet Dr. Šidlaus
kas turės darybos nariams daug ką įdomaus pasakyti- 
Reikia manyti, kad jo pranešimas bus paskelbtas ir pla
tesnei Amerikos visuomenei.

ALTo priešai paleido gandus, kad šiame tarybos 
susirinkime bus iš pagrindų sprendžiamas ir ALTo bei 
Gečio vadovaujamos Bendruomenės santykių klausi
mas. Jau esą grupuojamos visos jėgos šiam klausimui 
balsuoti, bet Gečys jau ir vėl pradėjo (ši kartą asme
niškai laiškais) kampaniją už Rochesteryje pasirašy
tos sutarties patvirtinimą. Metiniame ALTo su važia
me buvo aiškiai pasakyta, kad nuvažiavusieji neturėjo 
teisės jokio susitarimo pasirašyti, nes neturėjo Įgalio
jimo. Negali būti jokios kalbos apie susitarimą, neš ne
turėjo teisės tartis. Jie buvo nuvykę pasiinformuoti, o 
nepasirašinėti, Kol šitas klausimas 
tai negali būti kalbos apie prievarta 
mo svarstymą.

Artėjančios savaitės gale bus 
Bičiulių seimas tolimesnei Draugo 
Dabar kalboma apie seimą, bet bus

yra garantija, kad dabar jūsų Įsteigtasis bus ge
resnis. ?

Lengviausia frontininkams būtų prisipažinti prie 
klaidos. Jiems nereikėjo nuvertinti ALTos, nes negra
žu niekinti organizaciją, kuri suorganizavo BALFą ir 
padėjo juos atvežti Į Ameriką. Negražu ir VLIKo pir
mininką šmeižti, nes jam pritaria -didelė Amerikos 
lietuvių dauguma.

Frontininkų atstovas VLIKo tarybos posėdyje, vy-‘ 
kusiame Chicagoje, pareiškė oficialią numonę apie Dr. 
Bobelį. Jie nemanė, kad Dr. Bobelis turėtų būti išrink
tas VLIKo pirmininku, 1bet dabar frontininkai gali pa
keisti savo nuomonę jo atžvilgiu, nes jis išrinktas atsto-

Reikia turėti drąsos prisipažinti prie klaidos-

K. STREVA

JOS.

Tiesa, Altos visuotinas šuva, 
davimas daktarui suteiktė gar- 
>ės pirmininko poaukštį su bal- 
.avimo teise. Tiesa, kad statute 
nėra tokie' paragrafo, kuris įsa
kmiai leistų visuotinam suva
žiavimui padaryti tokį nutari
mą. Bet gi, statute nėra ir to
rio įrašyto draudimo, kuris vi
suotinam suvažiavimui draustų 
tokį nutarimą padaryti. O gi, 
visuotinas suvažiarimas — sei
mą daug gali. Bet ir pats laiško 
rašėjas pripažįsta, kad dr. K.

(Bobelis jam suteikta teise nesi- 
, 1 naudojo.

raide, o statuto dvasia.
žumbakis daro daktarui prie-

Taip pat ir antroji jo' iš Ta
rybos pastraukimo priežastis, 
atvirai pasakius nerimta ir tei. 
sininkui ją skelbti nepritiko.

Draugas kovo mėn. 10 dieną, Į redo, kad ne vien tai. Bet tai Girdi, du Altos Valdy-bos nariai 
atspausdino S.P. Žumbakio laiš- paaiškės komentuojant laiško aštriai pasisakė prieš LB-nę. Jų 
ką rašytą Amerikos Lietuvių turinį. Tat, mano manymu bū-1 aštrus pasisakymas jį, kaip LB- 
Tarybos pirmininkui.

Laiško autoriaus asmeniškai! mės jo pateiktus atsistatydini- 
nepažįstu, tik tiek žinau, kad.mo argumentus ir dėl jų įpasi- 
jis yra baigęs Amerikoje teisės! sakyti viena kita pastabėle, 
mokslus. Jo laiškas yra viešas,’ 
spaudoje paskelbtas, tat, ma-

rromo nau^ Jms ne pro širdžiai pažadėjau prisidėti ir’prieš LB’-nę nebuvo pagrindo
aptarti, viešai spaudoje jo turinį pako- remti darbą. Bet gerokai nusi-(įsižeisti. Kadangi ir aštrus kri- 

aiškinamos naujos mentuoti. Trumpai pasakius, jį vylęs ir nematau vilties etektin. tikos žodis pagrįstas faktais dar
- . -i 1 -«• W ’VI • V

nebus išaiškintas;
brukamo klausi-

I
t

šaukiamas 
politikai

Fronto

-nės narį įžeidė. Tikrai, nerim
tas argumentas ir štai dėl ko. 
Žumbakiui gyvenančiam laisva
me, demokratiniame krašte, kur 
respektuojama pilna žodžio lai- 

Rašo: “Buvau sutikęs ir nuc-‘svė, toks pasisakymas, kad ir

tų naudinga pagvildenti iš es-

atrakcijos kaip išsiskapsyti iš dabartinės nelemtos po- paskaičius, įspūdis nekoks. Ky 
litinės padėties. Maža frontininkų grupele, nuvedusi 
lietuvius katalikus ir savarankiškai galvojančius kita- 
tikinius, nuvedė Į akligatvĮ.

Nepajėgdami už nosies vedžioti ALTos, jie pradėjo Amerikos Lietuvių Tarybos. At- dinė.

gani darbui”. Tokiam jo’ nusi- nereiškia šmeižtą.
vylimui ir pasitraukimui pater Kas kita, jeigu tie altininkai 
sinti, jis pateikia net tris prie- būtų LB-nę šineižę. Bet ir tada

La abe jonė ar šio laiško rasėj a: 
turėjo norą tik pasiteisinti pir 
mininkui ir prieš lietuvių visuo- žastis. O viena.iš jų, jo manymu dar nebūt pakankama r-riežastis 
menę dėl jo pasitraukimo iš yra pati svarbiausia — pagrin- pasitraukti, nes šmeižėjus pir 

mininkaujantis posėdžiui galėje

is pasitraukti iš Altos Valdy-Įdel kuries, jį vertė palikti Ame- kartais būna tokių, atvejų, kai 
rikos Lietuvių Tarybą. Jis kai- reikia pasiremti ne statutine 
tina dr. K. Bobelį, kam jis ne
atsiklausęs Altos Valdybos na
rių, pasiuntė telegramą, Wash, kaistą, kad jis telegrama įžei»
ingtone viešiėjusiam, komunis- dė mūsų draugus taivaniečius, 
tinės Kinijos vicepremijeruij Reikia tikrai, tik nustebti, kad 
Tengui. Tikrai, keista, kad’profesionalas teisininkas gaiė- 
Zumbakis rado reikalą, del to'tų taip kaltinti. Mes esame loja- 
kaltinti daktarą. Visi žinome, • lūs Amerikos piliečiai, mums 
kad vicepremijeras atvykęs A- nedera būti opozicijoje prieš 
merikon, labai atvirai pasisakė^ Amerikos valdžios politiką. O 
prieš Maskvos hegemoniją. Ir 
tai ką jis pareiškė, tai pareiškė 
tik tiesą. Nogėčiau paklausti 
žumbakį, kas taip aiškiai ir taip 
atvirai iki šiol buvo pasisakęs 
prieš Maskvos ekspansiją, ku
rios auka yra ir mūsų Lietuva?

S. P. žumbakis puola dr. K. 
Bobelį už telegramą, bet kodėl 
jis nutyli, kad JAV LB atsto
vas. Algimantas Gureckas su 
žmona Virginija š. m. sausio 30 
d. dalyvavo oficialiame JAV 
administracijos priėmėme Kini- 
jos Liaudies Respublikos vice- 
premijerc’ Tengo?

Tat klausimas kodėl daktaras 
negalėjo jam už tai pasiųsti pa
dėkos telegramos? Be to, paaiš
kėjo, kad daktaras ją pasiuntė 
su Altos pirmininko dr. K Šid
lausko žinia. Valdybos narių at- 
sik’jausimas yra formalumas. 
Bet būna gyvenime ir tokių at. 
vejų, kad kartais organizacijos 
pirmininkui tenka apsilenkti su 
farmalumu, kai iškyla svarbus

be to, dr. K. Bobelis telegrama 
nekurstė Tengą, kad Komunis
tinė Kinija pavergtų Taivaną. 
Jis tik padėkojo už iškeltą fak
tą, kad Maskva vykdo hegemo
niją. Tai gi, mes turime būti 
realios -politikos šalininkais, Ir 
kas tik, kovoja prieš Maskvos 
hegemoniją, mes tokiai kovai 
pritariam.

(Bus daugiau)

— Senato pirmininkas, vice
prezidentas Walter Mondale ir 
Atstovų rūmų pirmininkas pir
mininkavo taikos sutarties pasi
rašymo ceremonijoms.

— Manoma, kad premjeras J. 
Callahan britų parlamente ne
gaus pasitikėjimo.

— Dn K. Bobelis iš Washing
ton© buvo nuskridęs į New 
Yorką VLIKo reikalais.

— Jean Vance-pirmininkauja 
komitetui, ruošiančiam lietuvių------------------------- --— ličiu

reikalas ir kai reikia skubiai muzikų simfonijos koncertą.

VYTAUTAS AKYLA

Prof, pensininkas Jonas Kuprionis 
okup. Lietuvoje ir Los Angelėje
Prieš dešimtmetį Jonas Kuprionis, anykštė

nas, miškininkas, Louisianos universiteto profeso
rius emeritas, atvyko Į Los Angeles. Čia jis Įsijun
gė Į veikiančias lietuvių organizacijas: Altą, 
Bendruomenę, Skautus, Ateitininkus — sendrau
gius, Šaulius ir kit Minėjimuose ir sueigose sakė 
kalbas. Temų pagrindinė mintis — bendravimas 
su Lietuva. Jis pareikšdavo, kad neužtenka susi
rašinėjimo laiškais ir pakietėlių siuntimo, reikia 
lankytis patiems Lietuvoje. Lankyti ir priimti at
vykstančius iš Lietuvos su misijomis ir koncer
tais- Partizanų, jų žiauraus likimo ir išvežtųjų 
Sibiran savo kalbose neliesdavo.

J.K. žino, kad okupuotos Lietuvos enkavedis
tai, patys ar per gimines, uždraudžia neigiamai 
kalbėti apie okup. Lietuvos valdininkus, rusus, jų 
kolonizavimą ir legalizavimą bei neleistinus veiks
mus, nedateklius krašte, priemones moralei pa
laužti, lietuvių diskriminaciją ir kitus matomus 
blogumus. Apie ištremtuosius ir partizanus lei
džiama kabėti, tik juos niekinant, šmeižiąnt — 
išnauįptpjaik buožėmis, nacionalistais, žudikais 
ir kitais-vardais vadinant.

Renkant 1972 m. Los Angeles Žurnalistų at

kurto skyriaus valdybą ir 1978 m. Lietuvių žur
nalistų centro valdybą, J. K. negavo daugiausia 
balsų, bet jis vis tiek paėmė vienoje ir kitoje pir
mininko vietą- Kaip Žurnalistų Los Angeles sky-' 
riaus pirmininkas, J.K. sušaukdavo vakarones. 
Dažniausiai kalbėtojais Į. vakarones kviesdavo vė
liausiai buvusius okup. Lietuvoje. Vieni atsisaky 
davo, kiti iš jų sutikdavo su sąlyga, kad apie tai 
niekas nerašytų spaudoje ir primindavo, kas lie
čia politiką, blogumus ir gyventojų baimę, neat
sakysiąs. Vakarones vesdavo ir joms pirminin
kaudavo pats J. Kuprionis. Vienas iš tokių, lan
kęsis okup. Lietuvoje, prieš pradėdamas savo kal
bą pasakė: “Neklauskite, Į klausimus neatsaky
siu”- Kartą J. K-nis, kreipdamasis Į vieną viešė
jusį okup. Lietuvoje, prašė ką nors papasakoti, šis 
atsakė: “Važiuok pats į Lietuvą, pirmininke, o kai 
grįši, mums papasakosi”.

Vakaronės buvo nutarta daryti kartą Į mė
nesį. Vienoj iš tokių vakaronių, J. K. atsinešęs 
ok. Lietuvoje leidžiamą dienraštį “Tiesą” ir ro
dydamas į susirinkusius pasakė: ■'Tiesa” yra 
rimtas laikraštis savo straipsniais ir aš jį užsi
prenumeravau!” Tas buvo, tuoj po to, kai losan- 
eliečiai lankėsi ok- Lietuvoje ir buvo pakliuvę į 
nemalonę. Tada buvo puolamas ir Balfas “Tie
sos”, numeriuose..’

.Vėliau vakaronės retėjo. Važinėjusieji ok- 
Lietuvon nesutikdavo papasakoti savo įspūdžių,

o kitos temos, atrodė, pirmininkui K-niui netin
kamos ir vakaronės išnyko. Tada J. K. oraniza- 
vo, pirkti lietuviams, nekatalikiškuose Forest 
Loan cemetery, kompaktine mase kapus. Jam, 
kaip katalikiškam internacionalistui, nesvarbu, 
kur jo ir kitų kaulai ar palaikai ilsėsis, tik kad 
būtų gražioje ir žymioje vietoje Miehelanelo, 
Dovydo skulptūros pavėsyje ir globoje-

J.K-nis yra priešingas anam anykštėnui Jo
nui Biliūnui, kuris savo elegije prašėsi: “Kai 
numirsiu, mane pakaskit ant Šventosios upės 
kranto, kad matytų mano kapą, kur kūdikėliu 
žaidžian, piemenėliu bėgiojau . . Arba Mairo
niui . - .

Mylėk prabočių kapus garbingus, 
Kur amžiais ilsis tėvynės sūnūs! 
Mylėk tuos amžius vardais garbingus, 
Kurie išugdė tautos galiūnus!

Gegužės mėnesį, 1978, pasklido žinia, kad J. 
K., Laisvojo Pasaulio Lietuvių Žurnalistų centro 
v-bos pirmininkas, miškininkas, buvęs Louisia
nos u-to profesorius ir dabar jau pensininkas, 
važiuoja dviem mėnesiam į ok. Lietuvą, su pas. 
kaitomis. Žinia pasklido iš jo paties per patikė
tinius ,nors jie (patikėtiniai) buvo perspėti, kad 

i variavimą laikytų paslaptyje tol, kai neišvažiuo- 
I siąs. (Slepiami tik nelegalūs darbai ir įvykiai.) 
į Birželio 13 d. Antanas Bulota, pageidaujant 
J- K-niui, savo name padarė išleistuves. Sukvie

tė Los Angeles ir apylinkės visus anykštėnus, gi
mines ir svečius — draugus. Išleistuvės, kad ne
būtų tik J. K-niui, kalbose minėta ketveriopa 
šventė, vardinės (antaninės), tėvo diena ir su
kaktys.

Puotoje kalbėdamas J. K. paminėjo, kad iš
kviestas važiuoja į Lietuvą dviem mėnesiams. 
Kauno ir Vilniaus u-tuose turėsiąs paskaitas 
apie Amerikos miškus.

(Bus daugiau)

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ
ALEKSANDRAS BLOKAS (1831-1921)

(Pabaiga)
Jei daugelis sako, kad pirma valstybes valdė 

tautų išminčiai — dvasingas elitas, filostofai, 
rašytojai, mokslininkai, tuo tuomet savaime atsi
randa klausimas: tai kas gi sėdėjo valstybių ka
binetuose Vokietijoje prie kaizerio Vilhelmo II 
ir Rusijoje prie caro Mikalojaus II ?

Masės žmonių pamatė, kad valstybėms vado
vauja 'ne protingi žmonės, bet egoistai, savanau
džiai, garbėtroškos. Jr ių valstybių valdąvąį pja> 
žai kuo skiriasi nuo pusiau, laukinių ĄfrikoSiVal- 
dOviį valdymo, metodų bei tikslų? .Tai-kur; gi .buvo 
elito “didžiosios idėjos”?
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DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Prūma ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

GENITOURINARY surgery 
BNDD No. A3 3878711 
50x5 CENTRAL AVE. 

St. Petersburg, FL 33710 
Tel. (813) 321-42U}

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą- šeštadienį 8—3 vai. 
TeLt 562-2327 arba 562-2728

TEI------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą
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kykla, Francis McKay moky
kla. 6°01 S?. Fairfield gatvėje.

1 ;>6t mokslo metais m&- 
ryklai sukiko piimasis penkme- 
j. Tuo la ku mokyk'oje dirbo 
č m ’ .Ytojų ir buvo per 300 

m k.nių.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Nes tu esi Viešpats, mano prieglauda. Aukščiausiąjį tu padarei 
sau buveine. Tau neatsitiks nieko pikta".

1 
it

Kr. Donelaičio pradinės mokyklos VI sk. mokiniai Vasario 16 minėjime atlieka montažėlį 
“Koks turi būti lietuvis”, paruoštą mokyt O. Jagelienės. Minėjimas įvyko vasario 17 d.

(J. Tamulaičio nuotrauka)

DR. PRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261? W 71 SL Tel. 737-514$ 

Iikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact lenses”’

PASITAREvIAS K. DONELAIČIO
LIT. MOKYKLOS REIKALU

i
Ino patalpose, dalyvaujant da
iliai mokytojų ir spaudos atsto. 

Vai. agai susitarimą. Uždaryta treč.jVŲ> įvyko Kristijono Donelaičio 
. ,, e ‘lituanistinės mokyklos reikalu

UK.UiOlNAS SEIBUTIS pasitarimas.

Š. m. kovo 14 d. Jono Bagdo- čius ir greičiausia dėl tolimes-

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Yal. anirad. 1—4 popiet,

Ofisą telefu 776-2880
Rezidencijos te tori: 448-5545

JU. V 1 T. TAURAS 
GYDYTOJAS iR ^MJRURGAS 

«ndra praktika ip-- MOTERŲ Ilge 
' 'ifisac *>65

1OV V/1 
penki. 2-* u 
-u* 2-4 vaL

-:c~ $nh s« RGEf 
1-1223

m dntiacL, :recuiu 
o-o vai vak.
popiet ir kitu laiku

sagai susitarirną-

Pasitarimą atidarė šios mo- 
jkyklos inspektorius Jonas Bag- 
Į donas. Toliau kalbėjo mokyklos 
; direktorius Julius Širka. Papa
sakojo šios mogyklos pasiseki
mus, vargus ir rūpesčius. Sakė 

į šiai mokyklai veikiant teko per- 
> gyventi daug “audrų”, bet jos 
liko’ jau praeityje. Kaikas prana
šavo, kad po penkių metų mo- 
kyklo dėl mokinių stokos užsi- 

; darys. Pasirodo, kad tokie pra
našavimai neįvyko. Mokykla 
švęs 20 metų sukaktį ir tiki
masi sulaukti 25 metų sukak

ties ir daugiau tokių sukakčių.

Ši mokykla yra didžiausia mo. 
isoje Ameri.

koje ir Kanadoje. Tiesa, 'moki
nių skaičius mažėja. Ankščiau 
turėta per 300. mok. šiais metais, 
užsiregistravo ir lanko moky
klą 265 mokiniai. Mokiniai ma
žėja, nes nemažas skaičius lie
tuvių šeimų išsikelia į tolimes
nius ir artimesnius priemies-

’ • x • 1 kiniu skaičiumi
. OHTHOPEDas-PROTEKISTAS

Aparatai - Protezai AW3. baxi-
W dažai. Speciali pagalba kolonu

1 Area SuoDort;) ir t t.

Wtst 63rd St, Chicago. IfL 6042$ 
T«Iwf.: PRospect 6-5064

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. SERfrNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas per kr aus tymas 

iš įvairi y atstumų^ 
ANTANAS VILIMAS 

TeL. 376-1882 arba 376-5996

-.................... t

SOPHIE BARČUS j
RADFJO ŠEIMOS VALANDOS I
Viwr programa* » WQPA, 

1490 klLA M.

Li.fuviv kdba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedi|« Aldona

Te left HEmtock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL. 6M29

O«ulcu*

£ “Lietuvos Aidai’
...KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

BEMENBOBS TBULK
THK FOUR. SECONDS

VOXLD CHAMPIONSHIP

title when Champion Gene 
Trrrmey went down for the Tong 
count*—14 according to boxing 
history gma back to defeat

nės kelionės vaikų j mokyklą , 
tėvai nevežic'ja. Dalis, ypač iš 
jaunesnių šeinių, visai savo vei- : 
kų j lituanistines mokyklas ne
beleidžia. Yra ir pasišventusių 
tėvų, kurie atveža savo vaikus 
net ir tolimų priemiesčių. Išvi
so ši mokyklą išleido 362 moki
nius. Nemažai mokinių išėjo 
baigę tik žemesniąją mokyklų 
ar tik metus kitus prabuvę mo
kykloje.

Dėl gausesnių lietuviukų lan, 
kymosi lituanistinėse mokyklo
se turėtų didesnį dėmesį at
kreipti mūsų spauda-daugiau 
reklamos. Baigiant kalbą dėko
jo mokytojams ir atsilankiu
siems spaudos atstovams.

'Tėvų Komiteto pirmininkas 
Jonas Variakojis pasakojo, kad 
mokyklai sunkoka biudžetą su
balansuoti. Praeitų metų paja
mų turėta: mokslapinigiai 11.- 
000 dol., parengimai davė pelno 
3.700 dol., aukų gauta 5000 dol. 
Išviso 23.000 dol. Išlaidos: mo
kytojams algos 13.3000 dol. Pa
talpos 6.000 del. Metraštis. 1.500 
dol. Pismieji žingsniai 700 dol. 
Tėvai sumoka 14.000 dol., oi 
trūkstamų 9.000 del. reikia jau 
Tėvų Komitetui iš kur nors “su
ubagauti”, prašant aukų ir gau
ti pelno iš parei girnų.

Stebėjosi, kad lietuviai pra. 
mėginiams- reikalams pinigų ta
ri užtektinai. Pav. vienam ren
gimui išleidžiama net iki 70.000

dol. Tuotarpu, švietimui vos 
i viena kita šimtinė iškaulinama, 
i Tėvai už viena vaika moka 70 
' dol., Kai kas galvoja, kad reikė
tų mokslapinigiai pakelti. Tie-

■ sa kai kurie tėvai galėtų ir dau
giau mokėti, bet yra tėvų, ku
rie leidžia, net du vaiku ir dar 
namuose jų turi, tokiems ir tie 
70 dol. sunku sumokėti. Tas ir 
priverčia Tėvų Komitetą nedi
dinti mokslapinigių, lietuviška 
visuomenė turėtų būti duosnes- 
nė lituanistinėms mokykloms.

1959 m. spalio' mėn i7 d. Chi
cagoje pradėjo, veikti naujai 
įkurta lituanistinė mokykla. Ji 
vėliau pavadinta Kristijono Do
nelaičio vardtr.- patalpos — Tė
viškės parapijos. Mokykla dar
bą pradėjo su 30 mokinių ir 
dviem mokytojais. Mokyklos or
ganizatoriai — tėvai ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės apy
gardos valdyba. Vedėju pakvie
stas Julius Širka. Pirmaisiais 
metais dar mokytojavo Palmy
ra Lamsatienė ir. Ona Robnikie- 
nė. Pirmųjų metų tėvų komite
tą sudarė: E. Gerulis, A. Jablon
skis, A. Kašubienė, Z. Petkus ir 
J. Bemotavičienė.

Per penkerius darbo metus 
pastebėta, kad paskutiniuosius 
du pradinės mokyklos skyrius 
lankė labai mažas procentas 
mokinių. Dalis jų įstodavo į 
Chicagos aukštesniąją pradinės 
nebaigę, kita dalis nustodavo 
ankyti. Todėl Kr. Donelaičio 
mokyklos mokytojų taryba 
1964-65 mokslo metų pradžioje 
pakeitė mokyklos sistemą. Vi
toj 8 metų programos ji buvo 
suskirstyta į šešerius metus. Įs. 
teigtas parengiamasis skyrius 
arba vaikų darželis ir įsteigia 
keturių metų kursui aukštes
nioji mokykla. Reikalai pasikei
tė, maždaug 95 procentai pradi
nę mokyklą baigę lanko aukš" 
tesniąją ir ją baigia.

Dinamiška ir auganti moky
kla, nesulaukdama reikiamų 
mokslo priemonių iš švietimo 
vadovybės, jas gaminosi path 
Išleisti pradinei mokyklai lietu
vių kalbos pratimai. Paruošti ir 
išleisti pratimai parengiamajam 
skyriui ir tėvynės pažinimui. Iš
leistas elementorius, vadovėlis 
antrai am skyriui ir geografijos 
vadovėlis. Literatūros vadovėlių 
tiražui baigiantis, išleista lite
ratūros skaitinių knyga, tinka
ma visoms keturioms aukštes-. 
nicisios mokyklos klasėms ir 
kiekvienai klasei atskirai litera
tūros konspektai. Tai didelis 
darbas — jį paruošė Danutė, 
Bindokienė, o išleidimui lėšas 
sutelkė bendra veikla mokyklų 
direktorius, tėvų komitetas ir 
ir mokytojai. Taip pat šileisti

Psalmė 91:9. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji ir ištikimieji 

tetos apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolus geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

iV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio & vak vak. 
šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

jei xmuie asmenis, kui ie 
galėtų užsakyti Naujienas, pra- 
fomė atsiųsti jų adresus. Mes 
,iems siusime Naujienas dvi m-

I

Jack

22dcL 1927. A rabid crowd had 
paid $2,658,000—the largest fli 
fight hitstnry—to witnesr Dempsey3! 
attempt to regain the crown he bad 
}o$t the year before. Both fighten 
were in szperb shape but Dempsey» 
flie challenger, was far superior to 
the Dempsey who lost the title.

Referee Dave Barry, at the be
ginning of the historic battle, re
minded both contestants of the new 
boxing commission ruling; in a 
knockdown, the count would not 
be started until the aggressor had 
retired to a neutral corner. The 
gong sounded and the battle was 
on. For the first six rounds, Tunney 
was on the defensive with Dempsey 
pounding him, trying to break 
down his guard. The seventh saw 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to the head. A 
right caught Tunney on the head 
and reeled hkn against the ropes. 
Six sudden smashes with both 
gloves and Tunney was down for 
the count.

Bedlam broke out in the stands. 
•Impetuous Dempsey had formed 
the habit of hovering over his vic
tim in all his previous fights. Be
fore the referee could persuade him 
to return to a neutral comer, the 
timekeeper had reached the count 
of five over the prostrate Tunney. 
Jack immediately back-pedalled to 
an off comer and the count was 
renewed. At the count of nine- 
fourteen seconds after the knock
down—Tunney had regained his 
feet.

In the remainder of the rounds. 
Tunney recuperated and out- 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain his title.

*1 his was Dempsey*s last gj eat 
fight. Tunney retired from the ring 
a year later still the champ. Box
ing history has never repeated the 
“long count,* but boring fans still 
whip the controversial bout into 
flames at the mention of the Ma
nassa Mauler and the Marine. Par
ticularly remembered is Dempsey, 
whose disregard during four pre
cious seconds of the new ruling re- 
mlied m his failure to regain the i 
heavy ^^6 ht boring champiniiehy

Mažeika &" Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street

PHILLIPS - LABANAUSKAS

«5< 8e. HALsTKD STREET Ph»ne: YArdi 7-lfl)

I - naujienos, CHICAGO t, ill Tuesday. March 27. 1979

AMBULANCT 
PATARNAV1 
MAS DIENA 
’R NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIA^ 

MISOSE Ml ESI 
DALYSE.

t

TANGY HOT SPINACH SALAD TOSS 
total cooking time: 13 minutes 

2 T. lemon juice 
1 T. prepared horseradish
1 t Worcestershire sauce
2 hard-cooked eggs 
1 10-oz. package fresh spinach, fora

istorijos klausiniai.
Mokyklos leidžia mokinių 

laikraštėlį (4 per metus) ir kas
metinį metraštį. Metraščio išlei
dimo pradžia susijus su pirma 
abituriantų laida 1966-67 moks
lo. metai.

Penkiolikos metų veiklos su- 
Nukelta į 6 psl

Antrųjų mokslo metų pra
džioje į mokykla- įsiregistravo 
per 100- mekinių. Patalpos per- 
mažos. Reikėjo keltis kitur. 
Gautos patalpos Marquette Par
ke valdiškame pastate — Field, 
house.

Su kiekvienų mokslo metų 
pradžia mokykla augo mokinių 
skaičiumi ir jau 1962 metais te
ko keltis į valdiškos mokyklos 
patalpas. Brangiau bet pritai
kintas mokyklai - tai tikra mo-

The

Tek 927-1741 — 1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

iRYi fflUOERNlSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

V
1’4a

i

Does a meatless meal sound 
like an incomplete meal? It 
doesn’t have to be. A meal with
out meat can be nutritious, deli
cious and easy to make, espe
cially when it’s made the fast, 
microwave way. Add variety to. 
your family’s menus with these 
easy entrees from the Whirlpool 
microwave oven cookbook. In 
the Dutch Cheese Casserole, 
thrifty cheese takes the place 
of meat.
DUTCH CHEESE CASSEROLE 
total cooking- time: 21 minutes

4 c. thinly sliced zucchini
(lib.)
c. water
c. sliced fresh mushrooms
c. chopped onion - 
clove garlic, minced

4 T. butter or margarine
% c, all-purpose flour
% L salL t pepper
% L dried basil, crushed 

lii e. milk
1 c. shredded gouda cbee»
4 c. wide noodles, cooked

& drained
3 T. chopped pimento

% e. shredded goerda
In 2-quart casserole, combine 

zucchini and water. Cook, cov
ered, at HIGH 6-7 minutes, till 
tender, stirring once. Drain; set 
aside. Tn same casserole, com
bine mushrooms, onion. garlic 
and butter. Cook, covered, at 
HIGH for 3 minutes or till ten
der. Blend in flour, salt, basil 
and t pepper. Add milk; cook 
at HIGH for 5 minutes or till 
thick and bubbly, stirring after 
2 min. and then after each min.

Stir in 1 c. gouda cheese till 
melted. Add zucchini, noodles, 
and pimento. Cook at HIGH 
for 6-7 minutes or tin heated 
through, stirring once. Sprinkle 
*6 c. gouda cheese atop casse
role; cook at HIGH for 1 nun. 
Makes 6 servings,'

6 slices bacon
2 T. sliced green onitm
4 t. all-purpose floor

54 L salt
54 c. water

Tn large mixing now!, cook bacon covered with paper towels at 
HIGH for 6 minutes, giving bowl half-turn once. Remove bacon 
from bowl leaving H c. drippings in bowl. Cook onion in reserved 
drippings, uncovered, at HIGH for 3 min. Blend in flour, salt, dash 
pepper. Stir in water, lemon juice, horseradish, and Worcestershire 
sauce. Cook at HIGH for 3 min. or till mixture thickens and bubbles; 
stirring after each mtnute. Add crumbled bacon, diced eggs and 
spinach to sauce. Toss to coat with dressing. Cook, uncovered, at 
HIGH for 1 minute. Toss again before serving. Makes 4-€ servings.

MICRO TIP. Create a spontaneous soup with celery, onion, 
parsley, carrots, an< that dab of leftover meat or pasta. Add 1-2 e. 
water, seasonings, and simmer at MEDIUM until flavors are blended 
and vegetables are tender. Or use chicken giblets and bones, and 
add leftover rice or vegetables, diced chicken. No time to make 
your own stock? Start with canned cream or clear soup, or a mix. 
Add fresh mushrooms, green onions, slivered ham. dry wine ... be 
creative. Warm crusty bread and your spontaneous soup mako a 
hearty supper.

Jhiexjm
etnvii

3307 So. UTUANTCA AVENUE. Phone: YArd» 7-34va

BUTKUS - VASAmS
• ■Mo So. aOtn Ave, Cicero, ilL Phone: OLympic Z-JLian

PETRAS BIELIŪNAS
&o. CALIFORNIA AVE, Phone: LAf&yette 3-3Š71

GEORGE F. RUDMINAS
So. LITUANICA AVE. Tri.; YAria 7-1138-11SE

STEPONAS C LAUK O? SŪNŪS
^ACEA W1O

4424 VYKSI 6Mb 8TKE3Ė) fU^p«t>Uc 7-JLX1J

1314 WEST 23rd PLACJ Vii Vata
tl028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*. PL 174-441*



ČIKAGOJ! , tinėms

11

:< Vie cizaciiu

O GERIAUSIAI ČIAi

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žamė — Pardavlmtrt 
REAL ESTATE FQg SAL*

I

JUOKITĖS BALFO
EFONU 776-7582

vanorių Or
WMAQ-TV

ningųjų veng- 
, sumažinant

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas :
??12 W. Cermak Road Chicago, Ill. - Virginia 7-7747

metu VN'k; 
apylinkėje.

3 d. balandžio m , antrad'enj 
9:09 ryto — 6:00 vakaro.

Dalyvauja: Amerikos Baud'

įasis K 'vž'us. Va’.stv.binė Sv<

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ’ŠSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPnS l

prjger.unnns. p 
riau suprasti sv 
pavojus ir alsai 
ti žalingų įpre 
ligotumą. K* U

Tikrinimas veltui - mažakrau* 
jystės, burnos, akių, klausos, 
kraujo spaudime ir tt. Kraujo 
cheminės sudėties tyrimų kai
na $5.00. Norintieji pasitikrin
ti kraują, prieš tai privalės pa
sitikrinti kraujo spaudimą i. 
akis (glaukoma).

Registruokitės pradedant ko
vo 26 d. iki kovo 30 d. imtinai, 
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pie

.usbrave ryto valan- 
pavalgykite stipria'i

1 vte susila kykite nuJ 
t GregLlravę popie. 
lamoms, užva’gySit* 
<. bent nenkins valan-

amžiaus iki s:i- 
i eta v uti esate 
udoti šia pro-i 
•tuvių ir anglų1 
rippat vertėjai' 

; ii v: avišku organ'-i 
kme- ?

mienė yra viso šio 
projekto’ koordinatorė.

* giesmė” Elizabeth, N.J., lietu- 925-8392. Professional Member kytojai:
— E. Kudabienės vadovauja-! viams Lith. Liberty salėje. Ruo- 

mas Hamiltono lietuvių teatras* $ia LjB New Jersey apyg. valdy 
Aukuras balandžio pirmąjį sa
vaitgalį išvyksta gastrolėms.

ba. Balandžio 8 d. 3 vai. Kultū
ros židinyje, 361 Highland Ave.,vaidui; j - -

Balandžio 7 dieną vaidins Balio • Brooklyne, vaidins 3 veiksmų
Sruogos veikalą “Pavasario satyrinę dramą “Ponios Dulskie- 

nės moralė”. Ruošia New Yorko 
skautija ir jiems remti komi
tetas.

— Kanados lietuviai skautai 
turi savo stovyklą, pavadintą 
Romuva. Metiniame- Romuvos 
narių susirinkime išrinkta val
dyba: B. Aušrotaitė, A. Aušro
tas, P. Balsas, R. Bagdonienė, L. 
Gvildienė, L. Kalinauskas, S. 
Kazilevičiūtė, K. šapočkinas, Z. 
Stonkus, V. Skrinskas ir V. Tu- 
rūta. Valdyba renkama iš skau- 
tų-skaučių ir tėvų k-tų pareigū- 

, nų. Į Romuvos komitetą, kuris 
tiesiogiai rūpinasi stovyklavietės 

_ i priežiūra, išrinkti: A. Grybas,
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus šiai" j cl Ruzmipnė B Paliulvtė M 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos span-} ‘ ’ -na - ’v-'
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausia Amerikos lietuvių dienrašti I Rusinas, _B. Saplys, R. Sriubis- 
sa juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudarvti nenutrūk-1 i-jc A Variliancks'? F ("ialinc ir 
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir ’visos išeivijos] ’ v^mausKdb, n. Adlius 
taip pat pavergtos Lietuvos ’r jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
riekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rel 
kalų renesanso. ••

for varied kitchen duties. Medium-heavy work 
Ask for ELINOR or JERRY

Tel. 424-5884

HAUJIJ

Kast. Batura.

American Federation of Astro
logers. (Pr)

— Kelionių Į Vilnių 1979 m 
paruoštas. Marius Kiela: 
(312) 737-1717. (Pr.)

jau

LIAUDININKŲ
IŠVAŽIAVIMAS

Kaip ir kasmet, ruošiamas lie
pos 4 d. Faustinos ir Mečio Mac
kevičių sodyboje, netoli Lemen
to, prie State ir 138 kelio. Kvie
čiami ir prijaučiantys. Daugiau 
informacijų paskambinus man 
telefonu 652-8168.

Stepas Paulauskas, pirm.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Plz 
tinimo vajaus label vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio 
17350 Gulf Blvd.. St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753. paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims, 
svečiais puikiame motelyje i 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus’’ 

mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

— Chicagos pašto viršininkas 
praneša, kad balandžio 23-27 d. 
bus priimami pareiškimai pašto 
tarnautojų ir laiškanešių egza
minams. Pareiškimai gaunami 
visose pašto įstaigose. Jie užpil-

ras asmenims. Laimingieji turės progos būti:domi - m]np+ii laiku narinneia 
one oat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu j a . ir mmeru lalK:u pasiunčia 
' —■ ’ ’ ~ ' y ’ . :mi: Chicago Examination Point,

- - - ----- , Room. 328, Main Post Office,
iutorė M Miškinytė paskyrė £50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 433 W. Van Buren St., Chica

go. IL 60607. Egzaminai bus bir
želio pradžioje.

— Vytauto Didžiojo Šauliu 
Rinktinė š.m. rugsėjo 9 d. minės 
Rugsėjo 8-osios ir D.L.K. Vytau
to 550 metų mirties sukaktį. Tuo 
reikalu prašoma š.m. balandžio 
7 d. 7 vai. vakare šauliu Rink
tinės namuose, 2417 W. 43rd St., 
Chicagoje, visų veikiančių orga
nizacijų bei draugijų Chicagoje 
atstovus dalyvauti pasitarime. 
Atskiri pakvietimai nebus siun
tinėjami.

I

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal-

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąją talka.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimų skaitytojų relkalax? 
nrašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIHNO^
173? SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603

B IS įnirto be raginimo prataria ssto nrentmerati, taupydiruEi laikų tf 
□sažlndamas susirašinėjimo išlaidai. Priede  dol.

Pavardė Ir vardai

Adreru

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną save _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dot

Pavardė Ir vardas___

tarti

Pasitarimas K. Donelaičio
(Atkelta is 5-to psi.) 

kakti mokykla atžymėjo speci
aliu leidiniu ir minėjimu.

Mokyklose rengiami minėji
mai, Kalėdų eglutės ir kasmeti
nė pavasario šyentė. Mokyklų 
mdkiniai dalyvauja ir bendri
niuose renginiuose: tautinių šo
kių ir dainų šventėse.

20 Metų

Dvidešimties metų mokyklos 
veiklos minėjimas įvyks balan
džio 22 d. Jaunimo, centro salė
je. Programoje:. akademija ir 
meninė dalis. Meninę dalį išpil
dys mokiniai. Rus įscenizuota 
Kr. Donelaičio “Metų” ištrauka, 
pasirodys choras, tautinių šokių 
šokėlai ir kt. Tikimasi, kad lie
tuvių visuomenė į šį reikšmin
gą minėjimą atsilankys.

Mokyklų vadovybę sudaro: 
Direktorius Julius širka, vice- 
dir. Danutė Bindokienė, direk
toriaus pavaduotoja pradinei 
mokyklai Irena Bukaveckienė, 
inspektorius Jonas Bagdonas ir 
parengimų vadeivas Vytautas 
Gutauskas. Ūkinius reikalus 
tvarko tėvų komitetas. Jam va- 

1 dovauja inž. Jonas Variakojis.
20-ties metų veiklos sukakčiai 

atžymėti, taip pat bus 
specialus leidinys.

Pradinės mokyklos 
niu metu mokytojauja

išleistas

daibarti- 
šie mo-

Adresai Naujienoms reikalingas

Sponsorians pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus doL

Pavardė Ir vardu

Adrero

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sualpa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adreiaf

Pavardė Ir vardu

Adresai

f tvardė ir vardai

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te 
lefonu: . •

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NORETKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629___ Tel. WA 5-2737

Registruokite savo namus, 
bižnius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančio] istai- garažas, elektrinės durys, atskiri ga
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lusuranee, Income Tai
2951 W. 63rd St Tel 436-7878

LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 

!zu šildymai, Brighton Parke. §37,000.
S7.500 lengvu pajamų iš gražaus 

mūrinio namo Marquette Parke. Ga
za šildymas, apsauga nuo potvynio, 
kaina S57.000.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Lukšus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

„ MODERNUS 2 aukštu mūro namas,
Ona-mokyt. Atkinson Violeta-'BUDRAITIS REALTY ap,'e pajamų. Geros sąlygos
i 1 • . v 1 • 1 1 ir 1 • < AicircĮucLic r arKe.I miTirnn nolri 11 »%■. 1-■»-+■ u v» t |

Širka Julius-direkto
rius. Bukaveckienė Irenal direk
toriaus pavaduotoja pradinės 
mokyklos reikalams, Aleknaitė 
Audra-muzikos mokytoja, An- 
drij onaitė Mari j a - mokytoj a,
Booth Laima.mokyt. Ragelienė

lautinių čokių mokyt. Končintė- 
Ina-akordeonistė, Plaėienė Ma-! 
ri j a - mokytoja, Pruodžiūnienė ■ 
Danutė-mokyt., Prapuolenienė! 
Bronė-mokyt., Valavičius Alber- 
tas-mokyt., ViktcTa Rimas-nio-i 
kyt.,' Tijūnėlienė Ronia-tikybos] 
mokytoja, Užgirienė Audronė-! 
mokyt. Pagelbiniai mokytojai:'

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

I Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALE 
Darbintnkp Reikia

Mackevičienė Nijolė, Račkaus-j s IMMEDIATE OPENINGS > 
kienė Ramūnė, Ramanauskaitė' 
Asta, Rudaitienė Ritonė, Stra- M
vinskaitė Ina, Timienė Audronė! lUnVllllllOlO

ir Vaitkevičienė Vanda.
Aukštesnius mokyklos moky 

tojai: 
Bindokienė Danutė-direktoriaus 731I9700 
pavaduotoja, Bagdonas Jonas-j 
inspektorius, Gutauskas Vyta u-' 
tas-direktoriaus pa vaduo toj as1
parengimų reikalams, Jasaitis; 
Jc'nas mokytojas, Kazlauskaitei 
Vida-tautinių šokių mokytoja,] 
Kučiėnė Regina-mokyt., Poli-į 
taitis Arūnas-akordeonistas ir Į 
Stravinskienė Bronė-mokvtojaJ ALUBINUM S l D I N G Applicators.

-r, ., . . . , . . . L ’ Gutter and trim installation. Expe-
Pagalbimai mokytojai: Būro- rįence(j on]y TOp 3alary. Subcontract 

kienė Stefanija, Krapauskas work. Link Home Improvement Co., 
... TZ į-L . J ... 3020 S. Archer, Cricago. 254-5810.Virginijus, Kubiliene Kardina, 

Pavilionienė Aldona, Paulikai- 
tis Albertas, Smieliauskienė, 
Irena, šerelienė Irena ir Tamu- 
lynaitė Birutė.

Tėvu Komitetas: pirminiu- For part time. Week-ends. At a very 
• T ” T7 - . ■ .‘nice beauty salon. Please call -days,kas-Jonas Vanakojis, vicepirm. 775.3344 0J. apply at;
Alė Steponavičienė, iždininkas-( 7801 s. KEDZ1E.
Antanas Jarūnas, iždininko pa- 
dėjėja-Leonora Lirgamarienė,. Ju0Z0 Šmotelio 
sekretorė-Aušra Šaulienė, vyr. 
parengimų vadovė-Birutė Sas
nauskienė, parengimų vadovės 
padėjėjos - Zita Deveikienė ir 
Aušrelė Izokaitienė.

Didelės sėkmės šiai mokyklai 
ir mokytojams!

Stasys Juškėnas

14 Openings—At Journeyman Level 
, i With experience in lathes, set-ups, 

‘j O.D. and I.D. grinding, etc. Good 
Širka Julius-direktorius, starting salary. Excellent working 

- ... . 'conditions and fringe benefits. CALL:
~:irr:3 or (219) 398-0838

INDIANA FORGE 
& MACHINE CO 

3468 Watling Street 
East Chicago, Indiana

Ail Equal Opportunity Employer M/F

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

EXPERIENCED HAIR STYLIST

ii

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chleiges mieste laldltrą, 
Dirbu Ir užmiesčiuos* fsrH, ga- 
ranfuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Taimen Ava.

Tai. 9274559

5* a SI1O
M-M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $93 pussnačiu! autemobHlt 
Liability apdraudimu penatnlatanf

Kreiptis

swaii

LAIZKDDŽIAI Ir IRARDINYIAt

PardanmM ir Talayacaa 
ž£46 W1JT SSth STRMT
TJlaf.: KEpwMIa 7-1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 406S Archar Ar. 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-59SO

Karalius ir kiaušiniai

Prancūzų karalius Liudvikas 
XIV, keliaudamas Olandijoje, 
sustojo mažame miestelyje ir 
užsakė 4 kiaušinius. Užeigos sa
vininkas paskaitė jam už tai 50 
talerių. Nustebęs svečias pa
klausė:

— Ar pas jus taip mažai kiau
šinių, kad jie tokie brangūs?

— Kiaušinių tai netrūksta, 
bet karaliai tai yra retenybė, — 
atsakė savininkas.

’ paruošta, — teisėjo Alphons<
' 1 Wells peržiūrėta, “Sūduvos’

' kleista knyga su legališkomi? 
4/ ! formomis.

Į- jp ' Ir ’4 Knyga su termomis gaunr
\ k n m a Naujienų administracijoje

'1739 South Halsted St, Chica 
traSL -r Cgo’ IL 60608 Kaifla s3-0*

i SU formomis — $3.90.

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šul

Pardavėjo garantija

Viena ponia išsirinko’ 
kailio futrą ir paklausė parda

vėjo: g

lapės

Ar šita futra lietaus nebi
jo?

Gerbiamoji.'žVgi kas nors, 
noi% kur nors matė lapękada 

lakstant su lietsargiu?

M. i I M K U 3 
Netary Public 

INCOM! TAX SERVICE 
4259 S. Mapfcvoed. Tai. 254-7439 
Taip pat daromi vertimai giminių . 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- 1 

tymai ir kitokį blankai. J

ITATt f AIM

nu"***^

State Faijn Life Insurance Company

ADVOKATAS I
CHARLES P. KAL & Associate* 

2649 West 63rd Street, Į
Tel. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. geštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaipi 

40 metų, patarnaudama klientams, j

if « Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid.

t —MAUJIBNOS, CHICAGO I, tu, Tuesday, March 27, 1979




