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KAIRIŲJŲ AKTYVISTŲ ELITĄ
BUVUSIO JAV AVIACIJOS ŽVALGYBOS VIRŠININKO 
IR SAUGUMO TARYBOS PIRMININKO PAREIŠKIMAI

Londono Daily Telegraph įdė- ------ —
jo buvusio JAV Aviacijos žval- AFGANIEČIAI IŠSPROGDINO 
gybos viršininko gen. George STRATEGINĮ TILTĄ 
Keagan pareiškimą, kad neabe
jotinomis žiniomis Sovietai su
mokėjo 15 milijonų dolerių auk
sų už korpuso sudarymą ir už 
ištreniravimą 1,000 kairiųjų ak
tyvistų. Tų akty\*istų elito gru
pei buvo pavesta užimti Ameri
kos ambasadą Teherane ir ten 
laikyti 50 įkaitų.

Saugumo tarybos pirmininkas 
Zbigniew Brzezinski Spaudos 
klube pareiškė, kad karingieji 
fanatikai, užėmę. JAV. ambasa
dą Tererane, susiformavo į sa
votišką Teherano sovietą, susi
dedantį iš religingų fanatikų ir 
kairiųjų radikalų, kurie domi
nuoja to je grupėj e. Dar ‘ neaiš
ku, iš kur jiems yra signalizuo
jama, tačiau jiems nuolatinių 
signalų nereikia. •’ , _ . x ,

Pirmininkas Brzezinski pir- 
mą kartą kėlė karinės jėgos pa
naudojimo galimybę/-išsekus 
taikingoms priemonėms išlais
vinti įkaitus. Buvo pasitikėta ir 
tarptautinės bendruomenės pa
stangomis, bet teigiamų rezul-

JOHN W. GACY PRIPA
ŽINTAS KALTU

CHICAGO, Ill. -— Prisiekusiu- 
jų teismas, dvi valandas pa
svarstęs byloje iškeltus duome
nis, pripažino J. W. Gacy kaltu.

Gacy pagarsėjo Chicagos apy- 
j linkėse jaunų vyrų žudymu. Jis 
! prisiviliodavo jaunuolius į savo 
’ namus*, ten juos pavaišindavo/

SEKRETORIUS APTARĖ PROBLEM! i
SU KURT WALDHEIMU s

^EW DELHI, Indija. —■ Iš, išprievartaudavo, o vėliau hų- 
Sovietų karo jėgų pagrobto Af- Į žudydavo. Pradžioje lavonusyis 
ganistano ateina žinios, kad;išmesdavo' į DesPlaines upe,1o, 
afganistaniečiai, kovojantieji, vėliau po savo namo pamatais 
prieš Sovietų karo jėgas, iš- kasdavo duobes ir ten lavonus 
sprogdino didelį tiltą, vedantį iš 
Kabulo į Afganistano šiaurę. Tas 
tiltas buvo tiktai. 7 mylių atstu- 
moje nuo sostinės..

Kartu prie to tilto afganista
niečiai sušaudė 7 savo tautie-' 
čius, kurie pasišovė eiti Chaimui£.. . .... i cv duvoKdiii iaip pat aiškinupartiion ir padėti B. Karmaloi • • H . ■ , \ T v1 . . . , . į prisiekusiems, kad jis buvęs IiT
V •• J • J * • • w ' ! gonis, .teismas privalo jo pasi-;\
ZUSiai ^e‘‘. !s;ve™siems ™'i gailėti. Buvo pora gydytoju, ku-< 
sams. Tiktai ketvirtadienio rvta . , ,. , .. , ,.■ . , - -Ine buvo linkę u skaityti hgo-
rusai atado ^tv-ms lavonus.;.nju_ bet Mv0 ir -kurie jį 
le uyp.-su dęi i - niy a " skaitė tiesiog nusikaltėliu. Pats 

stuinoje nuo Kabulo; Juos butų; Ga ,eismuU ka(1 jis
galėję susaudyh sulaikymo viė-1 Qe į •<_ 
toje, be_t jie buvo atvežti prie i prokuratttra , aieido didelei 
tiltoir -fen buvo -nušauti, si a-J_ .■ / . - - j -. ... . sumas pinigu, kol surado n-Ls-nia gerokai sukrėtė visus Bab-i, ., , .. įkasė 33 jaunu vvru lavonus,rako Karmalo vyriausybes na-į ...
rius. ” •-

Ketvirtadienį dar tebėjo ko
vos Komar, srityje, kurija rusai!

pakasdavo. ’• _ l

Teismui liudijo atsiskyrusi jo j 
žmona.. Ji pareiškė, • kad jai gai-j 
la buvusio josios vyro, -nes jis| 
buvęs ligonis, Ji negalėjus su juo 
gyventi dėl jos sunkios Hgos. Ga- "r 

■11 cv advokatai. taip pat. aiškino

Gacy skaitomas pačiu dižiausiu 
žudiku. Manomą, kad jam 
paskirta mirties bausmę.

bus

tatų negauta.jJungtijjiių Tautų rado ‘tik moteris, jr vailcušį^Vy-Į
komisija, sudaryta iš penkių tei
sininkų, grįžo iš. Teherano tuš
čiomis rankomis.’ Brzezinski pa
reiškė: “Mes esame. įsitikinę, 
kad paėmimas įkaitu ir jų nuo
latinis laikymas niekingose są
lygose, yra. nelegalus. JAV aiš
kiai žind, kad remiantis tarptau
tiniais nuostatais, turi teisę im
tis kitokių priemonių, jei taikin
ga rolė nepavyko”.. '.

Kai kurie Juritginių Tautų ko
misijos delegatai pareiškė šiek 
tiek vilčių, bet nieko konkre
taus nenurodė.

rai ir jaunimas- -buvo- pasitraų- į 
kę j kalnus. Rusai’ -jaučia, ka'd i
« - X - A. , - - V- 1 T . »kdvos neapfims'net ir . tua atve
ju, jeigu rusai išdegins kaimus 
ir išvarvs moteris- su vaikais/ !

sekretorius Cyrus R. Vance tarėsi su 
'Jungtinių Tautų generaliniu sekretoriumi Kurt 
Waldheim. Vance mano, kad reikią stengtis gelbėti

- j Teherane laikomus amerikiečius.

yLIKO IR ALTOS VADOVU 
it PASITARIMAS
" T' - - ------- — -   **» o . .------- ; — -

Kovo 12 d. VUKo pirmininkas dr. K. Bobelis, ALTcfe pir
mininkas dr. K. Šidlauskas ir ALTos gen. sekretorius kun. A. 
Stasys Čikagoje-turėjo pasitarimus iškylančiais svarbiais klau
simais. Svarstyti Madrido konferencijos reikalai, aptarta diplo
matinės tarnybos padėtis, svarstytas jungimasis su Tautos 
Fondo veikla ir pasitaria dėl suderintos VLIKo ir ALTos veik
los įvairiais reikalais.

PRAŠO NEPAŪbŪOTI ME
DŽIAGŲ btiMPlADAI

WASHINGTON,.- t>.C. — Pre
zidentas Cartetds ' kreipėsi į 
įvairias bendroves,- gamihančias

EDWARD M. BURKE 
SUSIRŪPINĘS *

CHICAGO, Ill. — Edward M. 
Burke, merė J. Byrne siūlomas 
kandidatas Cook apygardos pro
kuroro pareigoms, labai susirū
pinęs pirminiais rinkimais. Chi
cago Sun-Times pravedami šau- 
diniai rinkimą irodo, kad Bich- 
ard M. Daley yra populiaresnis 

_ Cricagos rinkėj ų tarpe, negu 
E. Burke? Surinkti duomenys 
sako, kad R. M. Daley surinks 
51% balsų, tud tarpu Burke te- 

„surinks 21 % . žinoma, šiaudiniai 
balsavimai ne visada tikslūs. 
Burke yra Jane Byrne jaunesnis 
brolis. Jam teks pasitempti, jei 
norės laimėti, nes rinkimai jau 
čfe pat - kovo 18 dieną.

— Aukso uncija kainuoja 
602 dolerius.

KALENDOFĖLIS

Kovo 14: Matilda, Leonas, Vi- 
ligailė, Sudargas, Butvydas.

Saulė teka 6:06, leidžiasi 5:55.
Oras yėsU«, saulėtai.

PAKISTANE SUIMTA 
16 KARININKŲ

ISLAMABADAS? Pakistanas. 
—^Tvirtinama, kad Pakistane 
suimta ,16 karininkų, o ne tik 
vienas, kaip anksčiau buvo pra-

' • nests ' • -*- - * •— Ameif^pšjhąih'ų'istatybds ‘ - U
pramonė gali iširti,;‘ne.s.\paskU- Pradžioje buvo paskelbta, kad ..... ..
tiniais .dviem metais jos vert}’- suimtas-generolas Tajamul Hus-i Maskvos olimpiadai reikalingas 
bės sumažėjo, kėliais bflijonaįs sain. Be to, suimta dar 15 kai- 
dolerių. Statybos pramonė nu-Iriųjų karininkų, kurie buvo ar- 
kentėjo, ries labai aukšti nuo-įtimi gen. Hussainb pažįstami. 
Siručiai už namų statybai reika-Į Suimtieji kariai įveliami į mo
lingas paskolas labai sumažino Į Siamą komunistinį perversmą, 
statybą. . • ’-Tvirtinama, kad Sovietų Sąjun-

-------------------- t Į ga būtų sutikusi duoti Pakista-
— Illinois valstijos guberna- nui paramą, jeigu dabartinis

torius James Thompso'n pareis- kariuomenės vadas būtų sutikęs 
kė, kad jis nesirengia remti nei pakeisti kelis kariuomenės va- 
vieno respublikonų kandidato dus. Bet iki šiol visas tas reika- 
preziderito pareigoms,------- —i- las dar nepaaiškėjo. ■?-------

priemones, negariiinti ir nepar- 
duoti Rusijai medžiagų. Paaiš-

m

Edward Kennedy

Senatorius Edward Kennedy sakoj, kalbas Illinois 
valstijoje, bet jis aiškiai mato, kąd či$ dauguma 

demokratę remia prezident^ Carjerj/. -

kėjo, kad rusai yra užsakę įvai
rių olimpiadai reikalingų prie
monių už 20 milijonų dolerių. 
Sovietų valdžia -planavo viską 
Maskvos olimpiadoje taip įreng
ti, kad vaizdas būtų tikrai įspū
dingas, bet dabar prezidentas 
nenori, kad tos priemonės ir 
įvairūs įrengimai būtų rusams 
parduodam i. _ :

Prezidentas prašo bendroves 
nepriimti užsakymų, nes Sovie 
tų valdžia, ruošdama olimpiadą, 

' kartu ėmėsi žygio pavergti Af
ganistaną.

Rusai vis dėlto yra labai ap
dairūs. Jie jau gavo 87 milijonus 
dolerių iš NBC bendrovės, kuri 
planavo, pranešinėti per savo 
televizijos tinklą vykstančias 
rungtynes. Rusai turėjo gauti 
dar $15 milijonų iš NBC bend
rovės, liet šių milijonų jie jau 
nebegaus. NBC nebepatenkinta, 
bet šiuo reikalu ji dar tarsis su 
prez. Carterio administracija.

—- Bankų pareigūnai, kruopš
čiai išnagrinėję reikalą, nutarė 
geriau prižiūrėti kredito kortų 
išdavimą, kad sukčiai tiek daug 
jomis nevogtų.

— Aukso vertė vis tebekrinta. 
Pastaromis dienomis už unciją 
vis daugiau pirklių jau nebe
nori mokėti $600.

r — Senatorius Howard Baker 
gailisi, kad jis taip greitai pasi- 
triukŽ iš prwadentinlu rinkimų

RENGIASI OPERUOTI 
IRANO ŠACHĄ

HOLSTON, Texas. — Pagar
sėjęs širdies specialistas dakta
ras Milhael DeBakey skrenda į 
Paham| patikrinti nesveikuo
jantį Irano šachą. Jeigu reikės 
šachą b|)čruotl-dr. DeBakey pa 
siruošęs operaciją padaryti, liet 
jeigu bus galima kitais būdais 
šachą gydyti, tai jis naudos k:- 
tas priemones.

Paskutiniu metu Irano šachas 
kankinamas mažakraujystės. Jis 
jau variojo visas galimas prie
mones anemijai sumažinti, bet 
jam nesisekė, šachas serga vė- 

liin- 
verčia 
prasi-

žiu, kuris vadinamas 
foma. šios rūšies vėžys 
blužnį tinti, o iš ten .jau 
deda kiti negalavimai.

Dr. DeBakey yra išgarsėjęs 
širdies specialistas./

NUŠOVĖ KNYGAS RAŠANTI 
GYDYTOJĄ

WHITE PLAINS, N. Y.— Dak
taras Ijerman Tamower parašė 
knygą “Scarsdale Diet“. Knyga 
buvo pepuliari, žmonėms patiko 
jo' maisto patarimai ir teko pa- 
laryti kelias Ąuiygos laidas.__

Karlu su daktaru gyveno 57 
melų amžiaus ponia Jean Stru-

— KRAŠTE TURI BŪTI VIENAS SPRENDIMUS 
DARANTIS CENTRAS, PAREIŠKĖ BANT SADR

NEW YORK, N.Y. - Durys 
dar atdaros tolimesniems pasi
tarimams išleisti 50 Amerikos 
diplomatų ir tarnautojų, užda
rytų Amerikos ambasadoje Te
herane, — pareiškė Valstybės- 
sekretorius Cyrus R. Vance, il-

I gai klausimą aptaręs su Jungti- 
I nių Tautų generaliniu sekreto
riumi Kurt Waldheim.

Sekretorius Vance išsikalbėjo 
ne tik su Jungtinių Tautų sek
retoriumi, bet turėjo progos iš- 

J sikalbėti ir su New Yorkan su
grįžusiais Jungtinių Tautų teisi
ninkais, buvusiais Irane ir savo 
akimis mačiusiais dabartinės 
vyriausybės susirinkimus ir pa
sitarimus svarbesniems klausi- 

, mains aptarti. Sekretorius atsi 
sakė aiškinti pasikalbėjimus su 
grįžusiais Jungtinių Tautų 
sin’nkais, bet nurodė, kad 
tarta neskelbti jų paruošto 
įnirto..

Nuvykę teisininkai tarėsi d 
atsakingais naujos vyriausybė 
pareigūnais, bet nustatė, ka< 
savo vizito metu jie neturėjo 
progos »klausimus išaiškinti 
Paskutines tris dienas Jungtinu 
Tautų atstovai laukė progos pa 
simatyti su sulaikytais ameri 
kiečiais. bet ir to negalėjo pa 
daryti.

Irano' užsienio reikalų minis 
teris Gotbzadė savo laiku kalbė 
josi su Jungtinių Tautų sekre 
toriumi suimtų Amerikos am 
basados patarėjų ir tarnautoj’ 
klausimu. Dabar jis prašo JA\ 
nesiimti jokių drastiškų žings 
nių klausimui išspręsti, bet pa 
rodyti reikalingos tolerancijo 
šiam reikalui taikiai spręst:.

Visai kitaip į klausimą žiūrė 
jo prezidentas Rani Sadr. Ji 
kreipėsi ne į užsienieičus, bet 
įvairias grupes, sudarančias da 
bartinę Revoliucinę tadybą. Jan 
atrddo, kad ta taryba turėti 
būti daug ryžtingesnė ir klausi 
mus turėtų spręsti skubiau.

Prezidentas Bani Sadr aiškia 
pasakė, kad Bcvoliucinis komi 
tetas turės sudaryti vieną sprer. 
dlmus darantį centrą. Dabartį 
niu metu yra keli tokie centrai 
Kiekvienas daro sprendimus pa
gal savo išskaičiavimus. Spren 
Jimus turi daryti viso krašto ge 
rovei, o ne vienos grupės išskai 
čiavimams. Iranas niekad nebus 
galingas, jeigu turės kelis spren 
dimus darančius centrus.

Prezidentas yra įsitikinęs, kad

tei 
nu 
ra

Jungtinių Tautų komisijos na
riams pasimatyti su laikomais 

ven Harris. Ji tvarkė visus jo amerikiečiais. Prezidentas Bani 
ofiso reikalus ir bendrai su juo Sadr j šį reikalą nesikišo, bet 
artimai draugavo.

Viskas ėjo gerai iki praeito | dyti visi pasitarimai ir planai, 
antradienio. Dr. Tarnowerui į Prezidentas pirmininkauja Be
buvo paleista kulka ir nušautas voliucinei tarybai, liet jis nepa- 
vietoj. Policija įtarė, kad tai jėgia suderinti Revoliucinės ta- 
buvo ponitfs Harris darbas. Ją jdybos narių nuomonių vienin- 
suėmė, išklausė pasiaiškinimą 
ir paleido už užstatą. Visi labai 
atidžiai-seka, kaip šitas reika
las baigsi*; nes abu, atrodo, gra
žiai ir taikiai sugyveno.

t SUIMTAS AUKŠTAS PAKIS
TANO KARININKAS

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— Buvo pasklidęs gandas apie 
karininkų perversmą prieš Pa
kistano diktatorių gen. M. Zia, 
kai jis, nebaigęs derybų su ame
rikiečiais, pradėjęs derybas su 
Sovietų valdžia. Blogiausia, kad 
kariuomenės štabas nebežino,. ' 
kokia kryptimi tos derybos eina.

Pirmieji pranešimai sakė, kad 
aukštoji kariuomenės vadovybė,' 
nepatenkinta gen. Zia vedamais 
pasitarimais, ruošė perversmą 
prieš diktatorių, bet policija 
laiku išaiškino ruošiamą per
versmą ir suėmė net 36 aukštus 
Pakistano karininkus.

Dabar paaiškėjo, kad suimtas 
tiktai vienas karininkas, kariud- 
menės štabo viršininkas, buvęs 
’ęnerolo Zia dešinioji ranka. 
Pasirodo, kad gen. Zia yra ne 
tik krašto prezidentas, bet jis 
rori eiti ir štabo viršininko pa
reigas. Aiškėja, kad suimtas 
ūktai gen. Tajmal H. Malik. Jis 
buvo geras generolo Zia bendra
darbis, o dabar jis turės aiškin
tis dėl pradėtų pasitarimų šu 
rusais. Vien tik ginklų rusai pe
rduoda. Jie, duodami ginklhs, 
lūtinai reikalauja pakaitų ka
riuomenės vadovybėje.

Fordas šios savaitės 
buvo Washingtone, 

keliais įtakingesniais

buvęs prez. Fordas
DAR NEAPSISPRENDĖ

WASHINGTON, D.C. — Bli- 
—ęs—prezidentas—Gerald—Fordus 
lorėtų tapti JAV prezidentu, bet 
is privalo išmušti iš pirmųjų 
•espublikonų eilių Ronald Rea- 
;aną. Fordas yra įsitikinęs, kad 
is gali išmušti Ronald Reaga- 
ią, kaip jis tai padarė prieš ke
is metus.

Gerald 
■iradžioje 
'arėsi su
-espublikonų partijos vadais ir 
jasimatė su pora teisininkų, kū
ne turėjo jam padėti išaiškinti 
urminių rinkimų klausimą. For
tas manė, kad respublikonų su
važiavimas (konvencija) galė
siantis reikalą pats sutvarkyti, 
>et dabar aiškėja, kad gali atsi
rasti komplikacijų.

Fordas vakar išskrido j Kali- 
orniją. ten pasitars su šeimos 

nariais ir artimaisiais politikais, 
leigu jis teigiamai šį klausimą 
išspręs, tai tuojau mesis kovon

reikėjo panaudoti progą ir leisti ;r bandys išstumti IV.Reaganą.
Jeigu būtų reikalo, lai jis dar 
pabandytų ir pirminiuose rinki- 
mudse dalyvauti, nors jam l:ko 
la'bai mažai laiko.

užsienio ministerial buvd išar-

gani sprendimui. Prezidentas 
nenori, sprendimų, kurie stumtų 
Iraną į tarptautinį izoliacioniz- 
mą. Jis nori šios politikos iš
vengti, neš jis žind, kad Irane

— Teismas įsakė Sears bend
rovei sumokėti milijoną dolerių 
mechanikui Peter Roberts už 
išradimą atleidžiamo atsuktuvo. 
Bendrovė išradimą pasisavina 
ir juo' padarė didelį pelną.

veikianti komunistinė Tudeh 
partija veda krdštą Į izolfa- 
cionizmą. .

soviet.aitremravoira.no
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MODERNI MOZAlttA IR MAGARYČIOS T
Dono RISIĄS NIRIMĄVIČIUS

Tarybinė pasakėlė

Povas baltu kalnierėliu 
Hot Springs Parko židiny 
Nusiskundė, kad.kartėlis 
Užgulęs jojo širdy...

i rI f 
i

graminė lydeka pateiks tok į 
siurprizą.

Dorodama žuvį, Valentina su 
rado laikrodį, kuris tiksliai rodi 
pietų metą. Dar labiau ji nuste
bo, kad nelaukta dovana laba 
jau primena jos pačids rankin. 
laikrodį. Kai ėmė ieškoti -avoje 
laikrodžio ir nerado, suprato 
kas atsitiko.

Žvejodama su vyru, žinone 
nepastebėjo, kaip jos laikrodis 
Įkrito į vandenį. Lydekos, ma
tyt, būta netoliese, ir ji prariji 
blizgantį daikčiukį vietoj smul

V.cr.cje voTerių baladėje lai
mingas ka.al us, kuris netikėjo, 
kad viskas visada taip gerai gali 
sektis: turi įvykti kokia nors 
n laimė. »>m i.nLikės patartas, 
j s įmetė i jūrą sa.o mėgsta
miausią ir b. augiausią žiedą.

i vyko nuostabus dalykas! Se
kantį rytą žvejai atnešė i kara
liškąją virtuvę neseniai pagau
tas žuvis ir vienoje iŠ jų rastas 
tas brangiausias žiedas.

Panašus įvykis aprsšcTnas so
vietinėje okupuotos Lietuves 
spaudoje:

“Nė pamanyti negalėjo Va-j-kips žuvelės. Greit ji apsirikę 
lentina ir Aleksandras Taranai,.j dar kartą ir užkibo ant laimin- 
kad iš Dnepro ištraukta trikilo- gų meškeriotojų blizgės.”

Sako: —Mano mieli, 
Paukšteliai, paukštytės, 
Tikiuosi, kad mane 
Kantriai išklausysit.

Vokiškas “šypsnelis” 
Tarp mūs’ egzistuoja, 
Kaip bats ant kurpalio 
Tempiamas dejuoja.

Sakau jums “Das Laecheln” 
Pletkelius pakuoja, 
Siunčia juos Čikagon 
Ir išdrukavoja.

Pamaldžių avelių 
Jau turėjau būrį, 
Po stogu kregždučių 
Buvom įsikūrę!. ■.

Pasikalbėjimas 
naikia 
su Tėvu

Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis
(Skirsnelis iš Juozo Švaisto knygos PETRAS 

ŠIRVOKAS, 228 psL, kaina $2.75, gaunama Naujienose)
(Tęsinys)

TRYS NEBŪTI DAIKTAI

—'i i
vykdavo kiaušinių daužymo me
nas'ir sportas. Cukrum ar sma-

■ ’ la pripildytas kiaušinis dažnai 
ir galvą besportuojant pramuš- 
davo.

• .Marquette Parke 69 gatvės 
Z jau nėra. Yra Lithuanian Plazs 
f Court. Bet ji sudaryta tokiai 
F mazgais, kad sankryžoj gali tik 

viena mašina pralįsti ir tik rytų
5 kryptimi. Norint paremti kokią 
r taverną, kurių čia labai gausu 

tai reikia važiuoti ‘ šunkeliais“ 
kad pasiektum norimo tikslo.

Don Pilotas

Jei ten susirinkę
Sumetam karunką, 
Ar dėl to plaukeliai 
Kam nuo galvos smunka?. -.

Ir, štai, netikėtai 
Vieną gražų rytą 
Teko susilaukti 
Smū^į neprašytą!

Man kregždutės mielos
Parašė laiškelį:
“Neškis iš koplyčios
Tu, Dievo Paukšteli!

Benediktas Nevienomis

Senbernis Pilypas

3 Meškeriotojas pasakojo me
džiotojams apie žuvį, kuri gy
rėsi savo draugėms, kokj didelį 
masalą ji pavogė iš nemokančio 
žuvauti medžiotojo.

• Plika galva yra kaip dah 
gus: niekas jame nemiršta ir 
niekas niekur neina. Ne veltu 
yra sakoma, kad Dievas už ge
rus darbus prailgino plikiams 
veidus.

Istorinis kambarys

Amerikietis turistas lankė Eu
ropoje istorines vietas. Vieną 
nakri jis nakvojo kaimo viešbu
tyje. Rytmetį viešbučio šeimi
ninkas jam gyrėsi:

— žinote ką? Tame kamba 
ryje, kuriame Tamsta miegojai, 
praleido vieną naktį Napoleo
nas..........

— Antrą naktį ir aš jame ne 
aūčiau, — atsakė jam ameri

kietis.

Jūs girdėjot, ten gyvena " 
Toks Pilypas, neženotas. 
Turi jauną, priedui seną 
Ir dar trečią divorsuotą.

Kitos penkios nuo savųjų 
Ruošiasi pabėgt iš karto... 
O aš, biednas, tik svajoju, 
Kad taip, kartais, pasikartų- “ : 
Nors menkesnė iš pulkelio - 
Dėl manęs skurdaus-'vargšelio... 
Bet tos bobos visos lipa < •-' ’

! Tik’ant vieno to Pilypo.
Don Žemaitis

ti iš bananų: kai tik bananas 
atskiriamas nuo grupės ,tuojau 
jam nulupama oda.

• Marquetta Parko užkietėję 
viengungis pare škė, kad mote 
rų grožis yra proto pakai :ala

• Gėrėjas pare’škė, kad skir 
tumas tarp stiklinės vandens i: 
stiklinės alaus yra 25 centai.

• Kiaulės paprastai lenda

Moderni mergaitė
— Ir tu leidaisi nuoga piešia 

ma,— barė moi’na dukrą.

Bet, mainyte, kambarį 
buvo gerai iškūrentas, — teisi' 
nosį duktė.

gaires veiklai
Jau vyno ragavimo dieną turėjom, 
Pririnko m tėveliams centelių ir ecntų.
Dabar, susitarę su centro virėjom,
Suruoškim merginų mylavimo šventę.

Ahudietė
svetimas bulves. Maskva .lend
Į svetimų valstybių nepriklauso 
mybę. Rėk nerėk, vis tiek ne 
klauso...

e Aukštaičiai sakydavo: Ne 
vyk Dievo į insdj. Kai įvysi, ta' 
nė sti pyragu neišprašysi...

• Lietuvoje Velykų mot

PAKELKIM
Pakelkim stiklinę ispaniško vyno,
Pakelkim taurelę Smirnovo skaidrios

Už pavergtą šalį, už mūsų tėvynę, 
Linkėkim jai laisvės ir laimės sodrios.

Troškus TroŠkūnas

HH

Visj ruošiau raulinių šokių ’ čikuįjį

į—Tėve, pasiifgiiu tavęs! Man kyšiu... 
yjenam ilgu h?r’l|ūdn.a... Dar 
tik trylika dietuf/kaip tu išvy
kai ligoninėn, bet man atrodo 
trigubai ilgiau. Tu, spagai seną 
atvaizdą atrodai toks pat, bet 
tikrasis tavo veidas psikeitęs,
— labai išblyškęs, daugiau 
raukšlių veide ir plaukai bal
tesni. Sakyk: ar tau pavyko 
pataisyti sveikatą?

— Dar nežinau, Maiki... Vie 
•toje kylės, nešiojuosi skaudulį 
ir siūles, kurios.mane erzina, 
daugiau, negy kyla. Daktarai 
stiprina mano - viltį, ,"ka^ de 
negerumai pranyksią ir svei
kata Ikrai grįžtanti į nor- 
malumą, bėt as. noriu greites
nio grįžimo — nran nepatinka 
krūpštinėti su skauduliu.

Praamžiau! O. Praamžiaus I
- lei * Tu galį greičiau gražinti 
rįian sveikatą — 'skubink! Mal 
daliju tavęs iš višbš Širdies!
!švelniau sir" Praamžium, 

Teve..^ Jis nenorf-Būt ujamas. 
Bet sakyk, kaip tau patiko 
Švento Kryžiaus ligoninė?

—šauni ligoninė. Maiki! Ta-
- _ • e - -z; • '

Seserų Kazimierįęčių puošnu 
šis namas. Sesuo M. Daratėlė 
yra jo viršininkė. Ligoninė tu 
ri 422 lovas ir visos, mažne vi
suomet užimtos. ^lan teko lauk 
ti lovos pustrečios klienos, o 
kai gavau, teko pasiruošti ope 
racijai per pusę dienos. Kaip 
tik užvilko ligoninės marški
nius, prie manęs kibo visų rū- 
?šių specialistai: vieni fotogra- 
Tavo, kiti karšino krūtinę, per
veizėjo rankas irkojas; dar ki- 
fi atstūmė keistą mašiną, ku
rios siurblius dėjo prie krūti
nės, prie šlaunies ir prie kojų. 

•Širdis ir kūnas rasta saugus 
‘operacijai, bet jie prisikabino 
prie vienos kojos; Esą ta koja 
-galinti pagaminti krešulius, 
kurie patekę, ani širdies, gali 
užkimšti arterijas. Tada ži- 
noma, operacija baigtųsi ne
laimingai. Specialistai į tą ko
ją varvino vandenį, kad pras
kiestų kraują. Dvi pūsles van
dens suvarvino.Tačiau tas vau 
duo perdaug praskiedė kraują 
.visame kūne. Tada teko duoti 
kūnui tirštesni., kralijo.
^ Kraujo klausimas sukėlė ne 
paprastą sąjūdį;^reikėjo ma
no parašo, jog priimu svetimą 
kraują; o aš jau buvau po

— Ar atsimeni visus sunku
mus?

— Atsimenu ir atsiminsiu 
iki mirties.

— Tai pasakyk ir man, Tė
ve.

■ — Iki apmarinimo, Maiki 
buvo tik baikos: slaugės taip 
mikliai mane ritinėjo, kad aš 
nespėjau įsitėmyti, kuri už 
katrą gražesnė. Pagaliau slau
gės nuėjo, atėjo kinietis, ro
dos su bizu ant galvos ir pa
reiškė: ““I shave you”, ir 
tėkš košės ant pilvo, dryks, 
dryks skustuvu — beregint nu 
skilto" Greit atsirado užmariu 
toj as. Sulenkė mane trilinką 
ir jtreškė į nugarkaulį kokio 
tai skysčio. Veikiai mano že 
miltinė kūno pusė tapo be jau
smo. Dar užčiuopiau dvi šlau
nis, bet jos buvo be jausmo — 
lyg du šiltų pelenų maišeliai 
suguldyti šalia viens kito.Tok: 
užmarininias vadinasi “spi | 
nal”. -

Operavimas buvo atliktas 
sparčiai ir be jokių man mato
mų įspūdžių. Kai išnyko užm£ 
rinimas, tada prasidėjo skau
smai ir trukširias. Bandžiau 
keltis iš lovos, eiti į išvietę, nes 
jaučiau nepaprastą veržimą.! 
skaudantį veržimą, bet slaugės 
neleido. Trys riebios ir viena 
laibutė, diržais raišiojo mano 
kojas ir rankas prie lovos, o 
aš kovojau visomis jėgomis. 
“You are not nurses, but mur
derers” — šaukiau visa gerkle, 
bet jos nekreipė į mano prote
stus jokio dėmesio. Priraišio 
jo ir paliko... šaukiau kiek 
galėdamas “Help! Help!”. Pa- 
gauliau atėjo žmoniškesni 
nursė, įleido į petį vaistų ir... 
skausmus sumažino. Apie pen 
ktą vai. skausmai truputį ap
rimo, prašiau paieškoti švarko 
kišenėse aspirino, kurį paė
mus, pasidarė dar geriau. Tuo 
metu atėjo kunigėlis ir man į 
burną įdėjo šventąjį Sakra
mentą. Skausmai dar labiau 
sumažėjo. Taip baigėsi pir
moji diena.

Bejodamas išgirdo kalbos garsus. Dar greičiau pa
ragino žirgą. Aikštelėj tarėsi trys medžiotojai, trys jau
ni vyrai. Vyresnysis iš tolo džiaugtai prašnekino * at
vykstantį:

— Ne . . .
— Štai matai, kiek čia visokios žvėrienos, paukš

tienos prišaudyta. Išalkę ir pavargę per dieną beme
džioję. Niekur nei žiburėlio, nei šuns lojimo. Ką dabar 
veiksim be ugnies? O nakvoti tenka čia.

Nenusiminkit, — padrąsino Petras, — gal dar: 
rasim !Tegul vienas kuris įsliuoja į aukštesnįjį medį ir 
iš ten apsidairo.

—Gerai tu sakai! Nagi, mat, galva, iš didelio susi
rūpinimo ir ji pameta protą. Mes čia sėdim ir aimanuo
jant tikw o juk seniai reikėtų taip padaryti^ .. Tu sliuok! 
—paliepė jaunesniajam.

Visi trys medžiotojai buvo broliai. Visi trys ne
turtingo račiaus sūnūs. Pasimirus tėvui, sumanė ir; iš
ėjo į pasaulį laimės paieškoti. Beeidami sustojo šiame 
miške.

— Broliukai jūs mano, jau matau! — sušuko iš ūlę- 
džio žvalgas. • įį;

— Ką matai? ’ ■
— Nežinau kas, bet ugnis! Mažutis laužas, kažkas 

kūrena...- ■ , • •-
Driokt iš medžio, čiupo šautuvą ir bėga jaunylis. 

Nubėgęs randa: senis vieline barzda sėdi ir ugnį 
kūrena.

— Tėvai, duok ugnies!
— 0 kas per vienas tu toks stačiokas esi? Prašai 

yg tai būtų tavo. ;
— Ar tai reikės dar žemai nusilenkti?
— Žinoma! Jeigu ne — matai šitą kulbę, tai ir val

kiosi, kol gyvas, supranti? Pasakyk tris nebūtus daik
tus, tad gausi ugnies.

Jaunulis ; mato, kad senis piktas,- pajėgus ir 
”......... “ ' Jį i?’r

— kche! kebe!

visai
js 1 : ’ t į

nejuokauja. Jie pradeda: i ■ i *
— Vieną kartą buvo šitaip

tą atsitiko ... Seniau, kadaise.
Rausta, prakaituoja — niekas neišeina.
— Gana, kvaily! Eikšenf?v'u' ’ ' ' ■ • -
Senis išsipešė vieną šerį iš barzdos, pervėrė abi lu- 

>as ir, privedęs prie kulbės, su krumpliais prikalė. Anie 
aukia. nekantrauja. Atbėga antrasis. Žiūri — jo brp- 
is prikaltas. Jis suriko:

—Seni, ar tu nori, kad aš tau kailį išdirbčiau? Kam 
na mano broli dabar kankini? ~' /

— Bus ir tau taip, jeigu nebūsi lemtesnis už sa- 
70 brolį . •

— Kad tu nesulauktum! Tuoj nušausiu, jeigu čia 
•laug purkštausi dar!

— E, vaikine, tu dar biauresnis !
— Senis tik žvilgt, žvilgt ugningom savo akim. 

Perskrodė kaip piautuvais, ir šis tylus, ramus, tary
tum avinėlis pasidarė.

— Ar moki pasakyti tris nebūtus daiktus, tad gau
si ugnies ir brolį paleisiu ? —

— Buvo... buvo... —mikčioja smarkuolis.
— Kvaily, eikšen! Kaip kitąsyk buvo, aš pats žinau, 

■le tu man pasakyk, ko nebuvo.
Ir šitą prikalė prie tos pačios kulbės su savo šeriu. 

Pasilikusieji dar daugiau nerimauja. Nori eiti vyres
nysis brolis, bet Petras sako:

— Čia jūsų turtas, čia ir pasilik. Aš raitas, aš grei
čiau atliksiu.

Atjojo. Žiūri, kad tie vaikinai baisias kančias ken
kia pervertomis lūpomis.

(Bus daugiau)

X

Kar-

operacijoj it"kriininališTaš pri
kištas prie lovos,.-— pasirašyti 
negalėjau, stačiau' dvi suma- 
rūos slaugės šiai|> taip pasuko 
suglcžusį mane ant kairiojo 
šono. Pasirašiau.!. Neatsime
nu į ką pnašus buvo mano pa
rašas, bet jis buVo —•. negalė
čiau užsiginti. P® pasirašymo 
veikiai buvo suvarvintos* dvį 
kraujo unitus4 ir pasijutau sti-

Jprpfesorjiu jo .draugas. Profeso-

l^ye ne lengva, Tėve?^ u, -y.Tąi visai, nereikalinga, nes 
Vai kąiu.jdac ^.ft^ępgv'attSnaiKd’ feas savaitę vis

I Yit’ątTaF' 'ąhitfo naują tai iiaitj ..

Draugių dialogas

— žinai, mieloji, dabar yra 
iabai blogi patarnavimai, šian
dien grožio salione aš išlaukiau 
net t valandas, — guodėsi kū 

mulė savo draugei. Draugė jai 
pritarė:

— Tikrai. Nežiūrint, kad lau- 
keturias valandas, ten tave 
tiek ncaptamavo...

kei 
vis

Nauji veidai

— Jūs visą laiką sėdite na- 
muore. Turėtumėte bent karią 
savaitėje Išeiti ir pasižiūrėti į 

I iMMijus ycįdų.s, sakė scfiani

ai __
Man Modernūs 1 ajalola ir jo haremas.

2 — Nauji I£. I i idav, March’U,’ 1ŪSO
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Šio laiško autorių susipaži-j taisė ntpno ąvęikatą, todėl į ir

J. JONAITIS

n^u ^žpeiretais; metais, ^dty. 
kytlaTnasH> Suvalkij • trikampy
je. Selnuosę uzejąu į yąmna- 
mųosius “Kuitūros’’ namus. 
Nors - jokįos1 >ikųltūrinės, veiklos 
ten _ ųėrą, Įšky ruą jų. kovą i ^lėl 
peilių bažnyčioj ligtųy^škų par 
|maldų panaikinimo. Žinoma,
|a ji^ikbvį. teisingi-, bet pas ^en ' okitpi 
įius ištenku.rastiteisybę, f(yjĮaf, lelbiiHmetų palaipsniui 
Kad kjlebon— —i--- - i:- VanUi
tuviams nė

negalėjau aš' jums atsakyli.
lien^ijt^ yajstyb<y flij- 

ijeėiai(i lai^iingijtad pas 
mus ^dyiliąs įr, vaidai yeipoj 
kami? Nore' aš gaunul -invali
do1 pejjfeijiįt bjėtįigdnipėj^" 
skailo iš1 tųg inapo .peiisijds, 

’ ąd pilnoj Jkųriiųs 
!i b ŽĄ-Ta’s ’ i i"' “po k e 

lui mano

ĘĄTYS MUSA, PATYS RffilA 
f > Nąujėi .išeivi’ą-Įangai atsira- 
li U - dųą (Ąmerikpjė, ?męs radome-gę--

tas priedas “Vasario 16 uji" tun 
nukristi. Juk ir okupantas lei 
džia minėti ir rašyti apie kara
liaus Mindaugo vainikavimą. O

visokių pataikūnų, tiltų statv- už 1m*1 kokį \ asario 16-osios pri
joju, bendradarbių. Įminimą gresia bausmė. Ar Le-

|l| įįįį. rai, yė;l\iančias, senųjų riąeivįų : Tie bendradarbiautojai, pade-11 e*kia geresnio įrodymo, iš k ui 
j 7’ Įkurtus ’:'<ir{įn|za<3jąs.’ r A L'|'ą, dant abiejų vienuolynų kimi-'l>.. ....

sir* h. i m

Kad k,lei>onas Ragauskas 'lier' kryžiaus kaulai pradėjo, gęsti. 
„7.__ r „eroAą simpatiją.Tas Kdip’ mbh’tJ^l-^nahėk^Kišįi
^^Įię^vfe shvn.jląiškteį lyg paglįld^‘i|
ir priekaištauja, kam aš savo, kad aš neturiu kam prižiūrėti, 
^šhniniinuose'parašęs, rkad g€ Pas mus valdžia tokiems inva- 
^iau buvę suorganizuoti lidamš duoda slaugytoją, bet 

ąš^dar turiu rankas sveikas, 
Up dar yniioą nuo lelios*

ANTRAS LAIŠKAS
v -U » ŠėiA^i m.

|;o

? r!

|įau bųtų- buvę suorganizuoti 
Jųėtos lietuyius taip, jog gąlė- 
fe sau^ki^^^j,pyipil3J•ti bažj 

iMų>Hai tuomedkadlii* bkigai 
klebonas, nebūtų^rgalėjęs įietur 
vi|kn jtaiWaldu ifanaikįhth kį p 
kaip*^prad^jo; į lietuviškas ptų- 
maldas besilankyti i tik' ĮtflieU1 
tuvių,i tai .ir išėjo viskas ’lietu-' 
vių nenaudai. Suprantama, jų 
kpva .teisinga, tik gal ne iš to 
gąlo. Laiške sakoma, kad aš ne 
ąžriąb faktų.i’Galifai'ir .tiesa: aš 
tik,pasakiau asmenišką? sayo 
ŠpihijąJ kaipbaaū 'tuo laiku ąt- 
fpde pr- įsenos: įSeinų istorijos 
nenoiiėj dus Tiesti, o jr pats ląi^ 
įo įaųįoriūsįK? ŠLj gyyenąį ir 
^ųiĄiai šętga Štėtine, tar-įgaj Jr 
pežinpt, kadį galbūt : t kas nors 
yri, pąsikeitę, ^sant lenkų kil
mės popiežiui 1 Pauliui

' jb širdį' ’sųminkštlAb' 
hą^ĮilĮO V ĮiĮiįįtųyaičiųiĮ [į įteiktas 
Aušros Vartų Marijos paveik^

h?

9rgaW“jas-‘ L... , , 
. i l^dri rū|)Sidši ‘paiitinialsiTeika-

jS Įlll dirbą. ALTos znion^ sugebėjo 
ngOlli I?W Amerikos 'pi-ežį-

l d’eitųš) ir-įštrUpinthiLSehri os okū-
pą^jAs -nepripažinSaio, Įmp pat

Hjji kad nrtšdųbtų lietuvių tremtinių
t S’liViii (kąiiėiorganizą-
I cijpftj rjėr|iė; \|isėsj(pątrioltHi^ lie- 

(;?»’ ■ tiivūi 'ŽihzŠlA'a. tū?

;;ę_ Į.^įci‘jqs £en draugijos. Bet nebin
'vB^ lietuvių4 organiziacijos, kuri 

Į . a -rįlphftųsįL: Įyiętuyią ?šyietimd J ir

aizac i J Ži neina, be
ar didelės draudimo

organizacijos, kaip L.R.K.-Susi- 
■ . vienijimas, SLA ir kitos: organi- » A. . -» * - Š*» , w-v . 1

' minimą gresia bausmė. Ar Le-

! Bsmirųųnienės vadai gauna nu- 
' rodymus.''

tėvelis jėzuitas Vaišr.ys nu- 
ėjoJis pats nerašo ir 
kifuš ragina nerašyti, kad Lie^ 
tuva dąbąY okupuota. Jam aišrs 
ku, nes rusai, užimdami Lietuė 
vą, tuojau pranešė, kąil jie jąį 
dabar išlaisvino. Tai kaip dabafį 
gali rašyti “okupuota Le'uva”? 

| Reikia rašyti tiesiog Lietuva. Ta 
idėja jau Įkalta ir jaunimo va
dams. Jie savo leid niuose, ap-

J-;MaiiO mietas,! j ils, nežinoda-. U 
nias Seinų 5 prapijos lietuvių fe; 
tikros padėties, per spaudą i - 
klaidinate1 užsienio lietuvių vi-Į 
sį!pį>Yęng^Čįtai; kur .yrąj įfrSęinų ’ j 
parapijos lietuvių pagrindinė Į Hi bl V > 
tiesa. Iki 1946 m., Seinų para-į|į;j įip, 
pijos. bažnyčioj, Shialėnų,, Pun p’./f,* 
-1-— hsJnvAincp* hn-

pradėjo tuo rūpintis.
! ... •’** < . i'
IL <*Y < turps

•gams, įsitvirtina L. B-nėje. Jų 
Įvadai, Nainys Marųuette^Pąrke, 
iGaila Baltimorėje ią^yrė visus 
lluos, kurie toms idėjo’msf n?pri- 
'tarė ir stengėsi tas “votis” gy
dyti. Patys suskaldė bendruo 
menę ,o dabar patys šaukia, kad 
kažkas skaldo tą bendruomenę.

Bendruomenės vadai, susi
tvarkę su prieštaraujančiais, 
pradėjo vykdyti okupanto agen
tų nurodymus. Pradėjo darbą 
nuo mokyklinio amžiaus vaikų, i linkraščiuose irgi nerašo, 
Tuoj išleido vadovėlį, pilną pro
pagandinių nuoti*aukų. Nuotrar. 
kos paimtos iš baudžiavos laikų, 
nurodant, kad taip atrodė Nepri” 
klausoma Lietuva, kad vaikai 
netikėtų, ką tėvai .kalba apie 
Nepriklausomą Lietuvą ir taip, 
pagal Seną komunistų taktiką, 
vaikus nuteikti prieš tėvų gal' 
voseną. --

1977 m. suvažiavime, Bend- 
rtž)inenės vadas ragina jaunuo
lius! vyktf į' Vilniaus propagan- 
d'ds:-Įkurtą.; Kokię gražūs žb- 
d^ĮiJ <7- h‘. ~t eiiyĄ-išmpks i te.
kaip ;4skdkvintL<!Lietuy^'.U” O 
kad užslopinti jaunimo tarpe 
nepriklausomos Lietuvos idėją, 
išėjo su pasiūlymu prieš Vasa
rio 16-osios (Nepriklausomybės 
atstatymo) šventę. Vadų buvo 
įsakyta švęsti karaliaus'Mindau 
go vainikavimo' šventę, leidžiant 
kol-kas pridėti ir Vasario. 16-tos 
Įdienos, minėjimą? yislčaš daro-, 
ma pagal ’planą? Po kelių t mėtų

Lietuva okupuota, o tiesiog 
Lietuva

Tai didelis okupanto agentu: 
laimėjimas. Bei galutinis tiks
las, “nutildyti išeivių balsą”, 
Washingtone vis dar nepasiek
tas. Kazakevičius tris mėnesius 
atostogavo pasjnūsų daktarus, 
poetus ir solistus. Matomai, jam 
pavyko juos įtikinti, kad ilgiau 
laukti okupantas jau nenori. Bū
tinai reikia viską daryti, kad ir 
jų dainelė Washingtone būtų 
dainuojama. Taip atsirado antra 
ALTa — L.B. politinė komisija. 
Tos komisijos tikslas — suskal
dyti išeivių vieningą laikyseną 
Lietuvos laisvinimo darbuose ir 
dublikuoti ALTos ir VLIKo dar
bą ir žeminti lietuvių vardą 
amerikiečių vyriausybės akyse. 

. Kaip gali jaustis amerikietis, 
kada jam sakoma, kad dabar tai 
jau tik mes atstovaujame lietu
vius, o tie, kurie anksčiau važi-

*•: (Nukelta į šeštą puslapį)

tarvD^.'mrTraevoxuomw ’■vauo“ 
5®ių leidimu ir ruošti Dainų bei 
&kių šventes. Niekas nelipo ki
lim ant kulnų, niekas nesibrovė 
į kito veikimo sritį. Ir išeivių lie
tuvių organizacinis gyvenimas 
klestėjo. Pripildydavoine didžiu- 
les sales Lietuvos Nepriklauso- 

?.kInpbės minėjimuose, laisvinimo 
Šit Ątt -Y41 Pr£-$-^kalams' suaukodavome tūks- 

o antilfėturišką' /šoyinistm.ę*^tines

^Maskvai toks išeivių organi-

••VE

skb hr Vižainio bažnyčiose^ bu- 
yo?)lietuviškos -pamaldos,', j t 

-■. r'-' ’ ’ ■ ■■ ■ ’M į . 
‘į. įl946 m. jgęgpžėą .mėn. 2 die- 

liuLU^r'dzipkbnpi/’kun. Aš-Į |dą&ias išrkatrdinolp.-IAū^iĘtįiĮO p
kilęs iš teondosMąiio'tuvią,: ąųt<^:liąta- dėj_ . -_t

Šuvlalkų Kalvarijos, sulenkė- strofoje jŽūvo.- Tekiii-fedtirPim. akcijąl ;.Tuč'tuojau paliuosavpĮ'. 
jgs lifetiįyisdr įiąĄVftdoyąybiSęi ^e':pą§ilikr) ^ętų.vi^į.o^l^Įnp^Į į bažii.f ^a.viėjh ;.Ri NIi§i^pnytę;Be| . .
hų parapijos Bdžnyčidj^ lietii-Į do.s:4nęgždarytps, kurios įif.į^ay to, 4i§mętė A.yūsus., Iwiuyitis isj?^i^s su^veninias nepatikę, 
viškoms pamaldoms. Po kun. Bart’ t^)'eėgz’istuoja. 15 Po;“-k’iitt. Sęihif ja^^još' Bažpyčibš.WjT011?’ labiausiai nepatiko, kad 

c , g Astaseviciaus mirties į Seinų Andrzejd y 'ŽlaflŠovslab nUrtieš miteto. ^aj-įr tadą , Pagauškaš] ątstoyai^ važinėja ^ į
slas sų įrašų; /‘Meldžiame Ta-’ parapijos bažnyčią buvo pas- ’ įf Seiną'/par^pijot&įb^^njięi^ t^|*. - - . «

'kiptąąĮ kuĮ^, Andrzej Zlotkowsi.) yo‘ p^sk'irįąšu ktrn4-' "ye.nžikaą? 
,ki, kuris susitaręs su Lomžos jtiiris;’riebuv6!; šovltiišlas: ir -lep 
^^HPu^^ih^iovdhLųkėžšvrU'dt* lietuvių. Aaikams 'religiją 

j už-1 mokyti savo: gimtąja-kalba. Po 
pamaldas:1 kun. Venžiko mirties buvo pa- 

i-.Į skirtas į Seinų parapijos baž
nyčią Aun. Aleksėvičius,- Kuris 

buvo tikras kunigas
Žievys* jis neužsiminę j ė ■‘politika; Jis 

buvo lietuvis ir, jis .nedaleido; jau po truputį’-'Ėtivb pradėjęs 
tpuaų tžsa: savo teisinga io- Punįke ušdeaą-ti lietuvišką pa atitaisyti IMtMatro ..padaryta

Visą mielą vasarėlę jpraler » —
(įau j ligbninėje.!’ [Turėjau. j1.948 ųi._ , Lomžos,: vyskupas 
— t y._ _ ' griž-

Vo užtarymo”. Kaip Ęvangeli- 
jpj.ė .šąĮęoma',- prašykit ' ir bus 
dųot‘a;i,belėkite:.ir bu4i&ti$^ry- 
tą » ; . Viktoras Galeckas

SENO LIEUVIO LAIŠKAS

; Szsžytno, 1979 m 
Pfllu^jp^ -ląi^gįilię: iškarpąs 
gdvau ir už ką turiu širdingą 
ačiū’ Seinų parapijos lietusiai 
tpliaų t£šia' sąyd teisingą ko-

i

tasevičiui kuris buvo

i; Marcsyliefišentr j n- 
t C 2 1 i- w ‘ - -r »,
.. . , , < ■ ■ —g „ Į ■>! I ■ ąf , to—
T-J ’-t' pį ū į

kili tų pačių metų rudenį už-! 
darė lietuviškas
Seinuose, Smalinuose, 
nyje ir dar norėjo uždaryti lie
tuviškas pamaldas Punske,bet jau. 
Punsko klebonas kum

Po vyskupo Stanislovo .Lu- 
komskio mirties, 1&J9 m. į 
Lomžą buvo paskirtas, vysku
pas Česlovas Falkbvskis.: Kaip 
tik Falkovskis sužinojo kad 

įsevičius nori į Seinų pa-i- 
rapijos bažnyčias.-g’-ąžinti lie
tuviškas pamaldas,btuč tuojau

CI^OSJTREČD^MET^ j”’ g

Oi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas Iinų ParaP’ks: lietuviu .koyds,

Į lietuviškos pamaldos į Smali- 
nų parapijos bažnyčią, bet 
Seinų parapijos bažnyčią 'vy-s- 
kupas Falkovskis giiežtąį'-atšt 
sakė grąžinti' lietuviška? pa’- 

, maldas. Po kum Aleksevičiaus 
į Seinų parapijos bažnyčią bu*< 
vn paskirtas kun. Stanislovas- 
Ragauskas, kuris ir vėl pradė
jo antilietuvišką bažnytinę, po 
Iiiką. Vos tik spėjo įkeltFĮ*SeU 
nu parapijos bažnyčią savo

iįau. i h’goninėje..' ^Turėjau; įčįyjj i r ' 
apęrącąją^, kurios šiek liek pa Stanislavas Lukowskis,

SKAITYTOJAMS A!ekr-<-* ■ -- - • • - JI . Iranu

CIAMOS TREČDALI METŲ!
. u-. • L-fiS ’

sayb;^snieni^ą - dėmesį, gerai su! jomis susipa- 
žįnw ir jas užsisakyti..
NAUJIEMS SKAITYTO JAMS, NORINTIEMS

LT210 DOLERIU. . , . ; 7 .
Nuoširdžiai kyiėčiaine Visas ir visus i plati1 

niuro vajaijs.italkįl A ; '• b ■' ‘.'į ■

■ " - . t I . 1 T' . t '.

i Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti, žemiau esančiomis atka-rnnmis.

CHICAGO, ILį606Q8 .
7T''' bK!* ™ — ~ ”
• Iš ankstų be ragimmd pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL
Pavardė ir varkalį ----- .1 ' .
Adresas „į,. 
■Į—............

• 1 Užsakau Naujienas kaip dovaną savu _
yra naujas skaitytojas. Priede'-------- dol.
Pavardė ir vardas-------------- :----------------
Adresas

tR '- i i n

kuris

ma

pasidarė įparąi>ij.ę&ij^i^5sh-1”gt.0^ £ -daro 
nycios ^vTĮesj^ita^jaEyĮęngyą* gą 
lėj 6 siektį;'praloto, titųldA^- 

;: _ *Lįr? /.*■ r
Po \w^cupo FąlkovskRi

i visokius 
Ij|i nepatinkančius pareiškiiraiš. 
Reikėjo jiems mūsų tarpe st®r- 
glnizuoti “kūno votis”. Nuodų

-t..■ jSanduolys jau seniai Cicerojė
tie? į Lx>m5?ą- bųYb . p^kii^aš, ^Y<J užšaldytas ir laukė palan- 
vj’skupaš ^kalojus Sasinovs-j.|gos prOgOS) ^a(j |uos nuodus 
kis: 1970 m? birzėlio 29 d. bu-rdxi^;„,; .• ;xa:.’.uaZ t.. —
vo: atvykęs" į: P'unskąr"5einų pą-| 
rapijos lietuviąį įteikė jam 

: prąšyųų^ ; 5ąsi- -^ra;
npvsl^s išdidži^, su ironiją pa 
žvelgęs į kąiiifo suvargusius 
žntones,; atsakei'*

— Nusipirkite kluoną ir pa
sistatykite sau bažnyčią, 
; 1970 .m: liepos mėn. 10 die
ną Seinų : parapijos lietuviai; 
paiuntė į Vafikaiiį niėinoran- 
dųmą, -bet jokio'.Ai^akyhno -ne-Į 
gaybJ :. Jf - J ■.: .

.: y Po IIVa tiŽiHb?Suyąžiayimo1 
pakeitinio litur^fiių’ apeig^ 
kšįalikų’ bažhyčĮ^, kbip -ma? 
ty^,. kad ir ^^js^.?syskupas 
Sąsino-ygkis - ir JčŠ^lifiolas ' Vi-' 
ših^įisy negalėdaiiiiLtdiiau ieip 
p tj ^ayo ’ gitaros- styįų;yir... n u ta? 

;ru:kaip' nors; tuos‘įjitvinus nu
raminti ir išstunttįyiš';'S'ęihųTpa 
rąpijosbažnyičioS'U--

: . : (Bus daugiau).

Generolas Sėthioft; Cvigun, 
Andropovo dešinioji ranka, tvir
tina,. Įtad iš Rusijos išvykusius 
dištdentus svetimos valstybės 
samdo šnipinėjimo tikslams.

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ‘ • FANNIE MAY S 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS ■’

Atdara šiokiadieniais nuo

Tel 476-2206
AAAMt

» * I ’ ‘ ’ *’

Sporuoriaus pavardė, vardas , ir vietovė

• • i 1 1 ;
• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol.
Pavardė ir vardas .— ------------- .--------------------------------
Adresas . „į ; j ė -Į įĮ j-t*- I?- yH- .j--------- - ■ -— --------------------

----- Ų ""-T- -----------------------------------
• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas —----- ——----------------------- --------------------
Adresas ------- :----------------------------------------- ---- -----------------

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
KAUJ1IHO51 OALIKA GAUTI NIFArĄAJTAI (tiOMIUf *T©TTO. 

JO, VlWOMtWtS VIIKUO IR AAiYTOJO ATWM1HIMU1
Or. A. L OuMMt — MINTYS K DAMAI, » jML, l»

netn Jrrttn*. JtblaMfcie ir Totoraičio Unnaa <ttonw ir «£ 
mad®*. ~--------------------------------------------- —-----------,**

Or. A. J. i— DANTYS, ft priefiftra, rraūtata fr froBa ’ 
Detali rtrtellala, įtoteft M_« dabe tfc- .... - .. CMS 
JCnkitais rlrtrilalf - tfk _______ —------ —----- • WJi

Dr. A. X — AUKŠTA KIK.TOKA — HA U *03 iMOMti. ‘ 
KMlonAa >• ‘ ttobir tfi ——------- - ®MS

S«.Jto»* W> ĮhHmS* toirj »r*» v—š—--į, irto
, įyi" į "* —- * - ——r.. .

NAUJIENOS, '.V. ■
17» &*. KAL5TKD 8TW CHICAGO, (EC. *4*1

paleisti į išeivijos kūną. Ir ar 
jie keista, kad tais nuodais jiir- 
'.mieji apsiniųpdijp ?ĮGicei<is 3 ak J 

atętimni^i? įSe pL . 
mieji išsiuntė savo vaikus į pio- 
ijierių stovyklą, kad jie ten ga
lėtų “viską atnaujinti Kristuje”.

BALZEKAS MOTOR’S 
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

;Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis
t - £ - • i ‘ x • j . - - i >

ir-?1

-nuodai įleisti į kūną, jie prhaė- 
.da savo darbą. Taip sveikame 
ipeivių lietuvių kūme pradėjo at
prasti "nuodingos votys”. Kad 

jtjfe 'įstCiocTišs perduotos idėjos 
•• .Ir' reikaląvinąąi? galėtą. greičiau 
i irstyti.?.-: išeivių -tarpe; 'aĮsiradd.

i Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir .daugiau.

. (Vartotos mašinos — urmo kainomis)
>. Geriausi mechanikai taisymo, ir priežiūros departamente

Pridėk doleri pal*^ ’llaidom*.

110.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
I ,f Minkšti, viršeliai ------ i-.: ‘ __L. f 15.00 ’

' *

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kuiį. m. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
. _ ■ ; Minkšti viršeliai, 410 pst $10.00

?. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
; ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
<>, , Minkšti viršeliai

Cekj reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

——

110.00

1 — JiavĮknoa, A^iįo, 8, BL, M*r«M 14, 19M
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laiko. Dabar daugelis jau žino, kad Amerikos ambasa
dą užėmė ne paprasta Ira.no studentų grupė, b°t komu 

nistų vadovaujama ginkluota jaunimo grupė. Jauni
mas buvo apmkytas, gerai apginkluotas, suderintas cha 
rakteriu, nuotaikomis ir priemonėmis. Įsiveržimo pla
ną padarė patyrę maištininkai, gerai susipažinę su vei
kusiomis taisyklėmis ir papročiais. Jie žinojo, kaip ir 
kokiu būdu buvo saugoma ambasada. Irano jaunimas, 
gerai apmokytas ir moderniai ginkluotas pralaužė ne tik 
apmokytų Amerikos marinų sargybas, apgavo seifus 
saugojančius tarnautojus specialistus, žinojo jų ap
mokymą, griežtus įsakymus ir per pusvalandį priėjo 
arčiau ambasados, kuri pačiame Teherane turėjo būti 
tvirtovė. Kur nepriėjo vyrai, priėjo jaunos ir gražios 
Irano moterys, ištraudamos ginklą sprendžiamąją va
landą. Marinai, ČIA atstovai, diplomatai, suvaryti į 
rūsį negalėjo suprasti, kaip jie kelių jaunų vyrų ir mo
terų visai nelauktai ir netikėtai palėjo, būti nuginkluo
ti, suimti ir toje pačioje ambasadoje uždaryti.

Įdomiausia, kad pati Irano Revoliucinė taryba nie
ko nežinojo apie komunistų kovos būrio, pasivadinusio 
studentais, islamistais, pasiruošimą taip siaubiai pagrob
ti ambasadą, užimti visas įstaigas, bei visus dokumentus 
ir laiškus. . :t

Diplomatinius ir konsuliarinius reikalus tvarkan
čios sutartys įpareigoja Irano vyriausybę respektuoti 
visus ambasados ir konsulatų tarnautojus, apsaugoti jų 
gyvybes ir, pavojaus metu, leisti jiems išvažiuoti. Jeigu 
Iranas neišleistų, tai Amerika turi, teisę 'panaudoti jėr, 
gą savo diplomatus apsaugoti 'ir išvežti./ Amerikos, vy- ' 
riausybė kelis kartus yra pasiųntusr' savo marinus dip
lomatams išlaisvinti ir išvežti namo. Panašiai elgiasi ir 
kitos valstybės.

Trečiadienį prezidentui Carteriųj buvo pasiūlyta 
pasiųsti karo ekspediciją į Iraną ir atsiimti iš ambasa
dos ten sulaikytus amerikiečius. Bet prezidentas, iki šio 
meto nevartojo jėgos diplomatams išlaisvinti. Reikia 
manyti, kad prezidentas Garteris ne vieną kartą galvo
jo apie amerikiečių atsiėmimą jėga, bet visada jis 
suabejojo šitokiu žingsniu. Jis būtų galėjęs pasiųsti ke
lias karo aviacijos eskadriles ir pareikalavęs atiduoti 
diplomatus, bet tokio -žingsnio nesiėmė.

Prezidentas kreipėsi į Jungtinių Tautų Saugumo, 
tarybą, kreipėsi į Jungtinių Tautų specialią asamblėja, 
kreipėsi į Hagos- tribunolą^ bet visos pastangos nedavė 
pageidaujamų rezultatų.-^Pagaliau jis kreipęsi į Jungti
nių Tautų generalinį sekretorių Kurt Waldheim, kad 
imtųsi šį reikalą tvarkyti.

Jis kreipėsi į mulą Chomeini, • o kai šis atsisakė pri
imti, tada j;s tarėsi su užsienio ministeriu Gotbzade. Su« 
sitarė, pasiuntė tarptautinės komisijos teisininkus išsprę
sti suimtų amerikiečių klausimą, bet iki šio meto visos : 
pastangos nuėjo mekais. :

Prezidentas įsitikino, kad tiktai karinio dalinio pa
siuntimas į Iraną galėtų išlaisvinti amerikiečius. Bet jis 
žino,kad šitas metodas gali pareikalauti labai didelių aukų. 
Kariai vyks išlaisvinti 50 amerikiečių, bet gali gyvybės 
netekti keli šimtai karių.

Prezidentas taip pat tiki, kad ir kitoje pusėje žus ' 
daug nekaltų žmonių. Amerikiečius pagrobė nedidelė fa
natikų grupė, Sovietų aegntų paremta, bet Iranan pasių
sti kariai gali atimti gyvybę keliems šimtams visai nekal
tų iraniečių. Prezidentas turi teisę, pasiųsti gink
luotą dalinį, bet prezidentas neša atsakomybę ir už 
pasekmes.

Suimtų amerikiečių laisvinimo metu, žiaurūs fanati
kai gali išžudyti visus suimtus 50 amerikiečių. Tada būtų 

_ . i gelbėti pasiųsti kariai

Sunki prezidento problema
Prezidentas Carteris, gavo pranešimą iš Tehera

no, kad Jungcnių Tautų sekretoriaus pasiųsti teisinin
kai į Teheraną, antradienį išskrido į Šveicariją, visai 
nepasimatę su Amerikos ambasadoje suimtais Ameri
kos diplomatais, amabsados tarnautojais ir kitais ame
rikiečiais, įsiveržimo į ambasadą metu buvusiais am
basadoje. Jie buvo suimti praeitų metų lapkričio 4 die
ną įr tebelaikomi Amerikos ambasadoje iki šios 
dienos.

Prezidentas Carteris džiaugėsi, kad Irano vyriau
sybė leido Jungtinių Tautų teisininkų komisijai pasi
matyti su suimtais amerikiečiais, kad Irano Re
voliucinis islamo komitetas įsakė studentų komitetui 
visus' penkiasdešimt suimtus, amerikiečius perleisti. 
Revoliucinio komiteto žinion; nuvežti juos į kitą Terera- 
no viešbutį; kur sargybą eis vyriausybei ištikimos ka
riuomenės dalinys ir kad Revoliucinis; komitetas nūsta-i 
tys ne tik pasimatymo taisykles su tarptautinės komi
sijos teisininkais, bet ką komitetas toliau darys su su
imtaisiais, jie nenustatė. Komiteto nariai nebuvo vieno
dos nuomonės apie suimtus amerikiečius, ir tolimes
nius jų santykius su Iraniečiais ir jų vyriausybe.

Nėra tikslių žinių, bet spėjama, kad dabartinis pre
zidentą Bani Sadr, norėdamas greičiau atšaldyti Irano 
auksą Amerikoje, norėtų galimai greičiau išleisti vi
sus amerikiečius ir atgauti Irano teises į Irano verty
bes Amerikoje.. Bet prezidentas žino, kad be vieningo 
Revoliucinės tarybos nutarimo jis negali paleisti ame
rikiečių ir pradėti abiejų valstybių pasitarimus.

Iš pranešimų aiškėja, kad ir Irano užsienio minis-, 
teris, buvęs karščiausias (islamo idėjų propagandistas, 
pamažu keičia savo numonę suimtų Amerikos piliečių 
klausimu. Jis žino iki šio meto veikusią sutartį, tvar
kančią Irano ir JAV diplomatinius santykius.

Pasklido gandai, kad užsienio reikalų ministeris 
yra pasiruošęs išleisti amerikiečius, bet jis negalįs šio 
žingsnio imtis be Revoliucnės tarybos nutarmo.

i Nežiūrint į prezidento ir užsienio ministerio norą 
sutvarkyti minėtų Amerikos diplomatų likimą, suimtie
ji tebesėdi amasados rūsyje izoliuotų neturi žinių apie 
savo ateitį ir jaučiasi bejėgiai. Jie yra galingos valsty
bės atstovai, tuo tarpu grupė studentų, juos suėmė ir' beprasmis karių siuntimas, nes

PETRAS TARULIS

(Tęsinys)

Pirmoji pradėjo toji senstanti panelė iš 
miestelio.

Ji atrišo savo ryšuliuką ir išėmė vištos kul
šį. Kaip viliojamai ji ruošėsi užkandžiauti, gali
ma buvo spręsti iš to, kad tik pačiupinėjusi viš
tos kulšį, ji lau skaniai nulaižė savo laibus žie
dais apmaustytus, pirtelius. čia nebuvo šiaip 
sau paprastas užkandžiavimas. Tai greičiau pri
minė kažin kokį atnašavimą. Tokia ji susikaupu
si, tokia santūri ir kukli buvo; dažniausia akis 
nuleidusi, truputį į kamputį pasigrįžusi, ji sėdė
jo ir pamažu valgė. Valgė, kad mes nepastebėtu
me, jei tik mes buvome taip išauklėti ir pakan
kamai mandagūs. Po vištienos sekė pyragaičiai, 
bulkutės su spirgučiais, visokį skanėsiai, vis at
sargiai, tik dviem piršteliais paimami, nejučiom 
smailiu lietžuvėliu prieš atkandant palaižomi, 
kramtomi taip atsargiai,\ kad jokio įspūdžio 
mums nepadarytų.

Pirklys žydas vis dėlto atsuko savo tabako 
spalvos barzdą į panelės pusę. Pauostė'.orą ir.

* * y " ———— 
nūs, apie anuos gerus ponus, kurie “duoda žy
deliui uždirbti”. Jo veidas pasidarė rūpestingas, 
jis sujudėjo savo vietoje, ir netrukus atsirado 
ant jo kelių staltiesėlė, o ant jos — kiaušiniai, 
pora svogūnų galvučių ir geras kampas baltos 
kvietinės duonos. Kiaušiniai buvo ddeti ir pirklio- 
nulupti viliojamai blizgėjo. 0 valgė pirklys, taip 
pat savotiškos tvarkos taikydamasis. Atsikando 
jis kiaušinio, pabarstydamas geltonais trynio 
trupinėliais dabar nuolat virpančią savo barzdą, 
atsikando svogūno, pagaliau atsikando duonos. 
Paskui vėl kiaušinio svogūno, duonos! Svogū
ną jis krimto tiesiai iš galvutės. Ir tas svogūnas, 
nieko nebodamas, garsiai traškėjo jam tarp 
dantų.

Pastebėjau, kad panele dar labiau nusigrįžo 
į kampą. 0 plačiaburnis ūkininkas ta proga šyp
terėjo ir taip pat išsiėmė savo paprastą, bei 
matyt jam malonų užkandį: iš kišeniaus išėmė 
didžiulį obuolį, o iš drobinio maišelio, kurs buvo 
čia pat tarp jo kojų, ant klevo lapų keptos kve
piančios kaimiškos duonos gabalą. Taip pat jis 
ir valgė: duoną pagardindamas stambiais obuo
lio kąsniais. ’ > ■

Pasidarė nuobodu. Įkyrėjo taip’ suspaustam 
sėdėti. Ratai čeža^vieškelio. .žvyiįiup,.; Jankelis 
Maižo aįinkuf'botag,a‘fe,’”gMia š^ti;1 Šfiaus-

ūmai nutraukė savo užsitęsusią kalbą-, apie po- dams, iš seno papratimo ragina arklius, retkar-

VL. BAKCNAS

PASTABOS IŠ TOLO
Į širdys yra prie to dėkingumo 

, I pareiškimo.
(Tęsinys)

Po J. Kurios kalbos sekė 
Fronto Bičiulių žurnalo “Į Lais
vę” redaktoriaus — žurnalisto 
J. Kojelio kalba, kurios pradžio
je jis pastebėjo, kad kalbąs net 
Pasaulio Lietuvių B-nės pirmi
ninko V. Kamanto vardu ir įga
liojimu. Nors abiejų kalbos bu
vo geros, tikrai nustebau, kad

Los Angeles kolonijai buvo pa
rodytas toks didelis- dėmesys net 
is abiejų '4 mūsų “globalinių” 
Veiksnių! Neįpriastais Būtų įdėmu" 
patirti- ar
sario 16-osios renginiai sušilau-1 
kė taip pat tokio didelio VLIK© 
ir PLB-nės dėmesio.

Peršasi man, šia proga, tokia 
keistoka prielaida: ar dabar jau 
bus tokia “mada”, kad kur vie
šai prabils VLIKo atstovas, tu
rės čia pat kalbėti ir PLB-nės 
atstovas ar ir priešingai — jei 
kur prabils PLB-nės atstovas, 
turės.-kalbėti ir VLIKo atsto
vas... -V- - r; ';’v
, Ęe tų dviejų mūsų vyriąusįų-- 
jų veiksnių at^tovų^ toje patya- 
landėlėje kalbėjo' ir bostoniškė 
Elena Jųeiūtė, kuri -į Los Anger

je, nes turi gana veikliu narių

ninkė L. Ma ėri r
w4< JI

Ma-’kevlčius, s ..r
4 &

i
narys P. Spreinaitis

Vasario 16-osios apeigoms 
prie miesto rotušės buvo numa
tyta naujo priestato vėliavų 
(du) stiebai, bet kažkuriuo bū
du vienas tų stiebų prieš vasa
rio 16 d. buvo nulaužtas, dėl to’ 
mūsų trispalvės iškėlimas savai
me atpuolė, nes nulaužtą stiebą, 
nebuvo galima atstatyti iki Va
sario 16-osios.

Prisimena man, šia proga, dr. 
J. Gabrio, viešint pas jj Į933 m.

Įuomu ^eicarij<>j£ toks jo “įspėjimas” 
tetose kolonuose Ta- !!p!?Lietuv6s _ lygteant

su tada ėjusių oficiozu “L:eto- 
vos Aidų”. Sakė tada Gabrys: 
“... matai, vadįęL pradžioj e bu
vo “Lietuva ”,: dąbar jau “Lietu
vos Aidas” laikas, kai
apie Lietuvą beliks tik aidas...” 
Labai gaila, bet . tie Gabrio žo
džiai išsipildė. .Bijau, kad kas 
nors panašaus neatsitiktų ir. su 
ALTa: Los Angeles, to vardo 
jau pradedama vengti, net tokia 
progą, kaip Vasario -16-osios mi- 
nėjimas. -Nenorėčiau 'sulaukti' 
kad ir apie Amerikos' Lietuvių

dmė^ kalbėtoja? /Vasario 16-osįos’ 
minėjimo, proga.

.-'K:' * « •
Kai dėl miesto rotušės, kuries 

aikštėje šįmet nebuvo iškėlta 
L:ętuvos trispalvė, tai kcltds 
t-.m tikros aplinkybės. Įprasti
nis stiebas.,'tokiomis progomis 
šįmet buvo’'užimtas Kanados .vė
liavai. (visą vasario mėnesį) — 
dėkingumo ženkle už šešių Ame
rikos diplomatų išgelbėjimą iš 
Irano,; ką labai rizikingomis ap
linkybėmis įvykdė Kanados am- 
basaddriūs (iki tol buvęs} Te-, 
herane. žinoma, mūsų lietuvių

. Neseniai Lbą.,.Angelei lankėsi 
RešpTiblikdnų •; partijos sn ~ ei a’ ’ 
komisija, ’tikslu • 'apklausinėti 
jyąirių gyventojų grupių "atsto- 

ryšium su-politinės-progra 
rios Platformos ruoš:mu Res- 
■cibl’kcnu partijos? konvencij"1 

— seimui, kur bus nominuotas 
tos partij os kandidatas . prezi- 
dentinianis rinkimams. Apklau- 
smėjįįpd 'posėdyje dalyvavo ir 
Teturiu respublikonų atstovė L. 
Mažeikienė. j. L - . ■

Lietuviai respublikonai čia 
Los Angeles, gana dažnai kur 
pasireiškia tos partijos veiklo-

šia proga būtų įdomų išgirs
ti kur dmgo. Lės. n^e ’i . 
tuvių Demokratų Klubai,. p..

j kurį jau rtie'.ų metai nesigirdi 
' nieko. ALTc$ sųya' avjno Al 
' voląnde proga ąš bu .
oinias, kai į -.LTJs f. -yLą L e . 
tuvių Demokratų Lyga paskyrė 
Kalifornijos beturiu demokratų 
atstovą, Rimą Muloką^.j Pa
klausiau ten pat ką R' Mųloicaš'’ 
atstovauja? Demokratų Lygos 
pirmininkas j. Nasvytis man 
paaiškino, kad R. Mulokas at
stovauja Kalifornijos lietuvius 
demokratus. Man tai buvo tikra 
naujiena, nes pats būdamas de
mokratu ir Lietuvių Demokratų 
Klubo valdybos nariu (kol tas 
klubas pirmininko ar pirminin
kų nebuvo užmirštas), jau daug 
metų nieko negirdžiu apie lie
tuvių demokratų veiklą Los An
geles. Rimas Mulokas, kaip lie
tuvis, Los Angeles daug kur vei
kia ar talkina — tai taip, bet 
kad ką nors būtų padaręs lietu
vių demokratų . veiklos atgaivi
nimui.ar bent jų apjungimui — 
ne’bko girdėti. Būtų da’'^” pr*‘i 
laikąs, kad šiaip jau visur k', 
labai veiklus R Mulokas — pre
zidentinių rinkimų išvakarėse 
pakeltų savo balsą ir lietuvių 
demokratų vardu cent . ū s _ 
kviečiant jų’susirinkimą. . ~pc 
tiek daug metų.

Kitaip, jo atstovavimas Ame
rikos Lietuvių Taryboje ne’^ri 
jokio Kalifornijos Lietuvių De
mokratų mandato^ jokios -reikš'-' 

i įrųės..^ gal R^?Mulokas yra ak 
tyvus ’ amerikrec’ų ^ne^etųrių' 
demokratų eilėse,; tada .būtų vėl 
kita kalba ir aplėktai būtų labai 
malonų,.nors išgirsti.ir Ue- 

" tuvi*ms,^empkr»tanis. ~ 
sukrusti bent jau '
metais! ■ ■

Sočia-inės ?.r.

u-is m : vi... ....
dėjo jos išlaidos.

— Prez. Carterio adrift’1-- 
cijos aukštieji pareigius!
10 dienų intensyviai tariasi, iėš 
kant suformuluoti efektyvų pla
ną biudžeto išlaidom"; kiek su
mažinti.

nerastų gyvą. '
Be to, turint galvoje, kad Irano studentai veikė So

vietų agentų įtakoje^ Sovietų karo vadvybė gali pasiųsti 
tankus į Iraną. Tai būtų naujo karo pradžia.

Prezidentas, turi apsvarstyti kiekvieną planuojamą 
žengti žingsių. Niekad tarptautinė padėtis nebuvo tok;a 
įtempta* kokia ji dabar yra. Padėkime prezidentui šį sku-1 
bų klausimą išspręsti.

čiais tokiu neįtikimu laibu balseliu surikdamas:
— Nooo! — kad aš dešimts kartų norėjau 

pro langą dirstelėti, ar čia tikrai Jankelio bal
sas? Vis retai čeža, o svogūnai tarp pirklio dan- 
tų kriaukši. Nuobodu!?...______________ ’

Staiga aš pradžiugau.
>A.tsiminįau: ir aš turiu pyrago! Motutė vis 

kartojo atsisveikindama:
—— Jeigu važiuojant norėsi valgyti, tai pyra-

gas va kur, štai...
Žinau aš tą vyragą! Jis tik laukia, tas py

ragas, kad tu jį krmnsterėtum! O jis pabirs bur
noje kutenančiais trupinėliais, kurie tuojau su
minkštėja, pasileidžia ir saldūs pasidarę patys 
prašosi, kad greičiau juos nurytum! Ak, neiš
keps, neiškeps jokia garai kepykla ir pagal išmi- 
sHngiausią receptą tokio pyrago, kaip motutė 
man kad iškepdavo! Jis visas gelsvas, margu
liuoja, tiesiog negailestingai, vargšas, skanumy
nais prigrūstas. O jo kvapas? Ir iš kur tas- jo 
kvapas? _  - ■ __-----

Žodžiu, pasiekiu aš pyragą, išsiimu. Ir pai
mu jį ne taip, kaip štai toji panelė kamputyje, ne 
dviem, tik visais penkiais pirštais! Nieko kitaip, 
deja, neišėjo: gabalas perdaug jau svarus buvo?
>pirštai va!

TCal ai jau ruošiausi prasižioti... Ir pats iTie- 
tas, galima sakyti, jau buvo prasižioti, nes- pyra-

— Britai mano, kad rusai at
sivežė j Afganistaną išbandyti 
kebas atomines raketas kal
nų kovoms.

— Buvęs Rodezijos partizanę 
vadas Joshua Nkomo sutiko su 
jam pasiūlytu ne tokiu svarbiu 
policijos vado postu ir išvengė 
nesusipratimų su naujai išrink
tu premjeru R. Mugabe. ..

gas jau buvo visai arti burnos. Kažkas sulaikė 
mane. Kas čia buvo? Judesys? Garsas? Ne! Jo
kio garso nei aš, nei kiti keleiviai beabejo negir
dėjom. Niekas ir nekrustelėjo. Bet šiuo syk ga- 1 • * A • O _ - _

niukas, kurs kaip tik priešais mane sėdėjo, be‘ 
jokio garso skausmingai stenėjo! Pyrago vaiz-* 
das, greičiausiai, jo gyvenime neragauto pyrago' 
kvapas paėmė jį savo nelaisvėn! Jis buvo nuga-'- 
lėtas. Jo vienintelė-akis net mirgstančia šviesa ži-- 
bėjo prie mano rankos su pyragu prijungta. '

Menkutį tarpelį mūsų žvilgsniai susikirtę. 
Man ir tai kažkaip nejauku pasidarė. 0 jis, ma-1 
no žvilgnio išgąsdintas, bejėgis pasviro savo mo-' 
tinos rankovės linkui, tarytum tas laibas, nęt mel
svas dabar kakliukas neišlaikė gausiai apraišio-* 
tos galvos svorio. Bet tos akies, vien?nteĮės"8^hs 
berniukas negalėjo matyti, niekaip nepajėgė 
prieš visą savo troškimą nuo mano rankos ati
traukti. Supratau, kad jis ne tik Šiand’en yra al
kanas, bet visados nesotus. - O tai, ką aš laikiau 
savo rankoje, jam buvo, spėju, negirdėta pa
saka ;. . •

-(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENA"

4 —-^ujknos^ a,. Iii. l:;Uu
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Viešpaties mylimasis gyvens prie jo su pasitikėjimu
(saugiai). — 5 Moz: 33 12.

Viešpaties globoje ir apsaugoje pasiliks tik tie, kurie pilnai 
pasitiki juo. Viešpaties pažadas yra, “Tau bus atsilyginta sulig 
tavo tikėjimu.” Mūsų širdyse turi būti noras artintis pas Dievą, 
bes. tuo mes parodome, kad alkstame ir trokštame teisybės, nes 
tik tokie bus pasirengę priimti pasotinantį dangiškąjį sielos pe
ną- Apaštalas Povilas sako: “Mes žinome, kad viskas išeina į 
gėra mylintiems Dievą,” nes tokius pats Tėvas myli ir todėl jie 
yra jo galybe sąrgimi ir saugiai gyvena jo globoje ir jiems skir
toje slėpynėje.

ŠV. RASTO TYRINĖTOJA*
J, Muzikant, 135 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS 
M.UERRJJA ir motrrų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Mocfical Boitdinj) TsL LU 5-6444

M SMUUiepū, skambinti (74-8004

DR. PAUL V. DARGUS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WaaMmtwr Camnwnity klinika*
j; ’ . Medičiam direktorius

Td.t SS1-S727 u*. sa-2J»

DRg A. B. GLEVECKAS
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1 SPECIALYBE AKIŲ LIGOS

■ >907 Wosf Ittrd Stroo* 
Valandos pagal mmtarima.

DR. FRANK PLECKAS 
. OPTOMSTRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI

' 2611 W- 71 St. T«L 737-5145
Tikrina akla. Pritaiko aJdniua ir 

“contact lenaes’"
VaL asai ausitarimt. Uždaryta treč

DR.LEONAS SEIBUTIF 
: INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA ‘ 
t . 2«4 WEST C3rd STREET 

Vėl. antrad. 1—4 popiet,

.Ofiso tslsf.: 774
^Rosidondloo 444-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

f>«adra praktika, epas. MOTERŲ II»< 
Ofisas MSI WEST At* CitOr

Tai. PR E-1223
OfISO VAIkt ptrn_ crtrmL. trails'

liaia 3-4 vaL popiet ir kite lair 
naqil m wI tari mat

P ŠILEIKIS. O. P.
' OMTIOPlHJAt^PRO'J'EZlSTA 

k Aparatai - PrnteMi Ifcvl ban

Tėtof.- Ptepecf I-5M4

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

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

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
Z ŽEMA KAINA

Tol. WA 5 900

MOVING
, Apdrav«fM *«rkraMfym4> 

tt įvairių
| ANTANAS VILIMAS

'Tol. 37MEE3 arta 374-5994
' ' - ... -

PATS SKAITYK m DaR KI- 
l TUS PARAGINK SKAITYTI

liai įrengtas. Prie namų įrengi-ki; ji perleido Draugijai gero- 
mo daug prisidėjo vidurinės mo kai praplėstą namų sklypą tedi- 
kyklos mokytojas W. Storost mesniam naudojimui už vieną 
(Vydūnas), panelė Elise Kurs
chat iš Priekulės ir panelė Ma
rie Quesselrit iš Jogšų, Pilkai- 
nės apskr.

Parodos atidarymo dieną, 1905 
m. birželio 3 <U Lietuviškieji 
Namai buvo gatavi. Šiaurės .na-, 
mų pusėje buvo darželis aptver
tos, ir namai buvb parengti tar
nauti numatytam tikslui — pa
liudyti, kad šis kraštas buvo ir, 
bent didele dalimi tebėra lietu
viškas. Statybos išlaidų naštos 
nalengvinimui -Draugijos valdy
ba išsirūpino 3 Parodos vadovy
bės leidimą; 1) Iš namų lanky
tojų imti po 10 feningų įžangos 
mokesčio, 2) pardavinėti lietu-

i viškus audinius ir 3) pardavi
nėti pieną. Už tai LLD valdyba 
mokėjo parodos vadovybei vien 
kartinį 100 markių įnašą.

Parodos metu, nuo birželio 3 
d. iki rugsėjo 3 d. Lietuviškuo
se namuose reiškėsi gyva veikla. 
Viename kambaryje buvo stak
lės pastatytos, .ktiriose buvo au
džiamos margos prijuostės Jr 
rankšluosčiai. Ritame namų ga
le buvė. pienas, pardavinėjamas.

Į Pietų .iiamų pusėje ‘ stovėjusių 
Į pušų-‘ir eglių pavėsyje buvo sta- 
• lai ir suolal.-pastatyti, kur: sve; 

: čiaį ilsėjo jęj^įeno sriubsnyje.
Trėęiaįnė k^bai^e.biiyo' lietu
viški -'audipiafp paidhyįiiėjarHi,. 
kuriuos pristatė provide! jos au
dėjos.’ ••, .į ':. ,' -j. j > . ’... .

Namiį- valymui, svečių' patar
navimui, 'aūdinHii, įžangos jno- 
kėsčto^rin^imili, Audinių paida- 
vimuvir visokiems darbams bu
vo samdoiftas motriškas perso-4

i

Delegatai pasisako aktualiais reikalais
SVARBŪS NUTARIMAI
Septynių South-West ir Mar

quette Parko organizacijų de
legatų susirinkimas įvyko š.m. 
kovo mėn. 4 dieną. Jame dau
gumą sudarė narni] savinin
kų draugijų delegatai. , .. . . ..Pirmiausia- reikia pasiųsti

Po trumpų diskusijų drau-' Chicagcs merei Jane Byrne 
gijų delegatai priėmė vienbal- j raštą, užgįriūnt jos sąžiningą] 
šiai tokią rezoliuciją: ! ir reikalingą darbą, ypač, kadi

1) Dėti;visas pastangas, kad nepasidavė gaisrininkų unijos 
būtų sujungtos South-West reikalavimams, nes ji gynė vi- 
organizacinės grupės į vieną šų gyventojų apsaugos gyvy- 
stiprų politinį bej ekonominį binius reikalus.
vienetą. I Vienbalsiai nutarta indorsuo-

2) Konstatuota, kad per pa- ti Senat Richard M. DAŪEY 
skutimus 6 mėnesius daugiau' Į S.ate Attorney postą.
kaip 400 žmonių šiame rajone į 
buvo kriminalistų užpulti.

3) Atrodo, kad mūsų rinkti

vietiniai politikieria nedėjo 
reikiamų pastangų šiam kri- 
mnalui pašalinti

Todėl reikia būtinai im- 
i tis atatinkamų priemonių 
šiems nenormalumams paša
linti.

Pirmiausia

, * ‘ i

Vienbalsiai nutarta indorsuo-

South-West Organizacijų
Vadovybė

markę metinės nuomos.
Toliau reikėjo namų baldus 

įsigyti, kurie iki tol tebuvo pas 
kę|inti, reikėjo padidintą žemės 
sklypą tvora aptverti, namus ap 
drausti, elektros ir dujų įrengi
mus nupirkti ir asmenį pasam
dyti, kuris namus valytų, juos 
atidarytų svečių lankymosi me
tu ir šiaip 'prižiūrėtų. Naujai at- 
sirądžiusių išlaidų padengimui 
reikėjo ir toliau iš lankytojų 10 
feningių įžangos mokesčio imti, 
namų atviručių ir lietuviškų 
audinių pardavinėti, kuruos pris 
tatė Mažosios Lietuvos audėjos. 
Taip, be pajamų, šis žygis dar 
skatino ir stiprino su kraštu tvir 
tai suaugusią tautodailę. Tuo 
lietuvių Literarinė Draugija 
išėjo į naujus ir praplėstus veik 
los barus.

Namai buvo kasdien atidaryti 
ir laukė lankytojų. Draugijos 
redaktorius rašė: “Lietuviškie
ji audiniai, kurių ten galima 
gauti, yta tikrai, savotiški Prūsų 
Lietuvos gaminiai ir labai tin- 
Jca, kad laikytojai įsigytų tuos 
prisiminimus iš Tilžėj ir Ptūsų 
Lietuvos”. MdLLG; Heft • 29,' p. . 
480. Tais, pačiais ■meįais,.' rugsė- 
jo 15 i,'namus lankė Rytprūsių 
X^^rezidentp^ip^ii^ enė 

, Jūlie von Mohke. ; Ta proga ji.
■ stojo į Draugiją nariu. j ;

■" .Tuo ir\l^g^u4|tttnpa^ap- ' 
. -žyalgi^'5-; Liętų\d^ti^-,-i^rBų 

. pirmoji, malonioji istopjoį dalis. 
'•-"Kas atsitiko sti ujamais?; po 

. praugijos 1925 m. užsidarymo?'
r Tilžės 'lietuvių vokiečių kalba | 
sąsiuviniais įšlęistąme laikrašty ■'

Mažeika £/Evans
Laidotuvių Direktoriai

' 6845 SOUTH WESTERN AVĖ.
/ Tel. 737-8600-01
” 9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.

Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE A VENICE
Tel 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
'’ j Z». Telefonaii 523*0440

. „ : . - > - . <’:■■. - ■
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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M. GELŽINIS

LIETUVIU L1TERARINŽ; DRAU
GIJA TILŽĖJE

hala^-JcuomM^/Frau.PhofęsšorJjė;'-^Vnšere.. Stiihme”.'.Nr::3 iš f 
Kurschat,; frau Rektor Lėnkeit po. skaitomer(rod<>s,>Vyd'ū- 
ūndrFrau PfaiTer Steiti’r prižiūį no) tokią žinią; - < ■ ’

1 rėjo visą ei;

M

(Tesi n va v

14. LIETUVIŠKIEJI NAMAI 
JOKUBINĖJE I 

šio šimtmečio pradžioje, Til
žės Meno draugijos narys, sta
tybos tarėjas Heise, kėlė mintį, 
kad Tilžės priemiesčio Jokubi- 
nės parke reikėtų lietuviškus 
namus pastatyti. Lietuvių Lite- 
rarinės Dr-jos valdyba, pasine
šusi dalyvauti 1905 m. Tilžės 
pramonės parodoje (Gewerbe- 
ausstellung), pasigavo Heisės 
idėją ir nutarė tokius namus 
tikrai pastatyti. Namų išorė ir 
vidus turėjo tiksliai atvaizduo
ti Mažosios Lietuvos lietuvinin
kų gyvenimo tikrovę.

Statybos rangovui Barutzkiui 
š Šlažų (netoli Šilutės) buvo 
pavesta parengti namų planą ir 
statybos išlaidu apskaičiavimą. 
Barutzkio projektas parodė, kad 
namai kaštuosią 3165.00 markes.

Kadangi ponas Heise buvo idė 
jos pradininkas ir savo pareigo
mis (Tilžės miesto statybos ta
rėjas). profesija (architektas) 
ir palinkimais galėjo draugijai 
labai naudingas būti, todėl vai-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

| ’H?
«f/Z 2533 w. 71st Street

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

J

Valdyba, kreipėsi; į,- draugijos 
narius ir draugus prašymu - pa
remti Lietuvi3tųnaipU .statybą 
ir užlaikymą vienkartine auka. 
I atsišaukimą atsiliepė teigiamai 

... netikdaugeli&'nariiį.betir.gra-.
p’-ašė.-jį.-Barutzkio planą] skaičiųs -pį-ovinęijbs

vininkų. Pinigų nnOmb^^akciją •tū.-neteisybė , ■ 192® m
nravedė “Naujos"- Lietuviškos* rugpiūčio B^d.j“^sifer l Allge- 
Teitungos” redaktorius M. Ko-, mėineZeitung* padėtame štraips ’ 
šis. , ’ Z_ v ' į'nyje apie Gimtinės namų pra- i

Parodos eigoje kilo klausimas, ' eitį,' pabaigoje rašoma: r.. - į-i 
kas bus su namaiš po parodos? | “Aiškumo dėlei, v... tesie dar 
Tau atsirado interesantų, norin- pasakyta, kad mūsų Gimtinės T 
nų namus pirkti! Vienas norėjo namelis neturi nieko bendro su 
’uos vasarnamiu į pajūrį peikei-^ lietuvybe, nei sava išore, nei sa- t 
i ir siūlė gerą kaitią. Kitas pir-, vu vidaus įrengimu, bet yra gry 

kėjas-buvo Tilžės “Daržų ir Pa- nas vokiško dvasinio - ir kultūri- 
mąžinimų Draugija”. Bet paro- nio pajėgumo kūrinys.” 
tos vadovybė paraškė, kad ji . (Bus daugiau) 
■'epritarią namų . ^pardavimui. —------- ------- --
'tatybos tarėjas Heise būtų bu ' ' — Naujas Kainbocfij’os prėm- 
•ęs įžeistas, jei jo idėja ir dar-> jeraš prašo Amerikos vyriausy- 

bas būtų j -svetimas ir priva- bę teitki daugiau maisto badau
tas rankas patekęs. Bet griež- janliems Kambodijos gyvento
liausiai priešinosi ‘narnų parda- jams. : :

imui patys Draugijos nariai.;
'odė! LLD turėjo- pasilikti na- 
u- savininke ir pasiimti atei

tai dar vieną uždavinį — lietu
viškos tautodailės .tyrimą ir .glo 
tojimą. ■,. .

Naujas Draugijos pasinešimas 
ždėjo jai naujų .pareigų. Visų 
irma reikėjo spręsii namų vie- 
os nuosavybės klausimą. Na
nai buvo pastatyti ant sklypo, 
:uris priklausė “Žemes Savinin- 
ų Bendrovei’''. Pastarąją admi- 
stravo “Žemiu Administraci- 
i”l šita pasirodė labai prielan-

1879- 1925
*<įyb' 
pe:žiūrėti. Ponas Heise mielai; 
sutiko, smulkiai peržiūrėjo ran-| 
revo projektą, kiek pakėlė kam j 
barių lubas, paaukštino duris, 
praplėtė langus ir, iš viso, įdė
jo daugiau meno ir patrauklu
mo į namų išorę.

Ti’žės Pramonės Parodos va
dovybė sutiko perleisti draugi- 
"ai slalybos vietą nemokamai. 
•Ją parinko - pats statybos tarė
jas Heise: 50 metrų į pietus nuo 
Luizės alėjos vakarinio galo. 
Ten 1893 m- buvo pastatytas 
bet niekuomet nenaudotas cho
leros ligoniams barakas, kurio 
’šlikęs cementinis grindinys da
bar tapo naudinga namų pama
to dalimi. 1905 m. balandžio 23 
d. valdyba pavedė Barutzkiu-’ 
namų statybą. Jis paruošė me
džiagą šlažuose ir gegužės mė
nesyje pastatė namus gatavai 
Jie nebuvo koks parodinis mo
delis, bet iš rąstų pastatyti tvir
ti namai, kuriuose lietuviška šei
ma būtų galėjusi per ištisus me 
tus pastoviai gyventi. Baldus 
nackolino Lankos apskrities pa
mariškiai ir vidus buvo patrauk

* P y » 5s *• r r * *

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

.r . “GIMTINĖS T^AiMAj- t 
- - . • JOKUBiNfijEJ' ® X

-- Sėiifett ’jie.7buvo.. lietuviškais , 
namais yądinafc pp^ toif kad 
jie .dabar .skėliiŠnai '-^6pn£nes\- TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

. J*
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TUR1ME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicago®
Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių .

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Arda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, M TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.' Tel.: LAIayette 3-3572

Našliu, Nasliukiy ir Pavieniu klu
bas kovo 14 d. 6 vai. pnp^t turės na
rių susirinkimą Vyčių salėje, 2455 W. 
47th Street. Visi nariai kviečiami at
silankyti aptarimui klubo einamųjų 
reikalu. Po susirinkimo bus vaišės.

V. Cinką, rast.

mGEORGE F. RUDMINAS
4 •

3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 - 113S

UO

Passbook Savinas.
4 Savings 

(Minimuuį. $500) 
Certificate

JI
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

raunvmonpu'a

1914 meti
Midland yvingi

rirv 
pasko’u to 'kalus visos iror 

Dėkojami 
Jums u7 mums parodvti 

_ pasitiko i :ma. _Me$ norėtu
me būti jums naudingi ii

su apvlinkės.

ate tyje.

Saska’!** apdraustos 
'ki $40,000

2657 W. 69 STREEV 
Chicago, 1L 60629 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVĖ. 

Bridgeview, IL 60455 
f*l. 598*9400

Utenos Draugiško klubo susirinki
mas įvyks š.m. kovo 18 d.T antradienį, 
6 vai. vak. Joanos salėje. 4258 S. Ma
plewood. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Brokevičius, sekr.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET

3354 So. HALSTED STREET

1

Lkturiy ksto: kaadfan nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:80 vat vak. fleštadieniaU ri 
sekmadieniais , nuo 8:30 iki 0:30

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ilIMOl VALANDOS

PRANAS KAMINSKAS
Gyv. 6610 So. Mozart St, Chicago, Hl.

Mirė 1980 m. kovo 12 d. 6:15 vai. vak., sulaukęs 76 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr.. Pušaloto valse.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko nuliūdę: draugai ir pažįstami. Laidotuvėmis rūpinasi 

Pranas Sabalas ir Albertas Rutkauskas.
Penktadienjp kbvo 14 d., kūnas bus pašarvotas Lack-Lackawicz. 

koplyčioje, 2424 West 69th St. . /•
Šeštadienį 9:30 tVal. ryto bus lydimai iš koplyčios i Lietuviu 

Tautinas kapines.
Visi a.a. Prano Kaminsko draugai ir pažįstami nuoširdžiai kvie

čiami dalyvauti IMdotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą I 
ir atsisveikinime. > ' . y -

' Nuliūdę lieka: DRAUGAI Ir PAžISTAMT.
Laidotuvių direktorius Steponas Q Lack ir Sūnūs.

Z ' Tel. 737-1213? < V ; ? J

V*4«|» Al4ona (toolan
MBtolcck *->4U 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL, 60629 

" - ....... ....... .................................... ........ ......

u

__________________ REpubKc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

TeL TArds 7-1911

Powerful anti-itch 
drug you can buy 
without an Rx!

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anh-itch drug 
ingredient with no prescription 
hv BiOOZENE* Use only as 
directed The medically proven 
creme for 
itching. e BH'OZENE į

-Naujienos^ Chicago* ILL r* f rida;. March lt l?vO



Atviras laiška^TSRS vyriausybei;
Laikau reikalingu praneši vo kliką *vyįcdojviena nusikalti- 

Jums apie savb išsto^m^r?^ 0p-‘ i------- _-x_-...... n
vietų pilietybės- " Į ne Ulę atskiru žrpogaus,

Aš gimiau nepriklausomos Lie- bet if ištinu- tautų teises., kada 
tuvos Respublikos teritorijoje I sovietinė ■kaiiaunVšMičia 'Af'i’a-

mą po kito, šiurkščiai pažeidinet į
dama ne |;ly atskiru žrpogaus, 

--------- ---- - ------------- bei „ ta^tų
Respublikos teritorijoje, Į sovietinė 'kaiiaun^šMičia- Afga- 

Biržų mieste, 1968' metai#, dveji n'ištąne, <» TgeriabsiejPmano tku- 
rrętai prieš jos okupavimą. įvyk-, to$ sūnūs kankinam),sovietu |ka- 
dytą Sovietų kariuomenes. So-' Įėjimuose —y ‘PRJŠLI ĘROK1 ’ 
vietinė pilietybė buvo man ptri-| (kaip sakei pūiktašis 'jū^ų tlev£- 
mesta prievartos keliu, neteisp- ( riainisjA. Solženicynas)/ATĖJO i 
tai. TSRS teritorijoje gyvenau LAlKAS jr man.[iasįsk^tr tai. ką ’ q 
tik kaip politinis kalinys, kali- j,teko nutylėti,,per Vgai* ' l; < ' 1 
namas Mordovijos lageriuose :'l - J . . t* i

mco . ■ i As atvuai ir katsgangkai pa-. 19a7-1962 metais. - lv, . r,< r> . 1 • • ' reiškiu apie savo ATSISAKY-Siuo metu atšiauriau laisvoje . .. ~ 4. j ,. , . , . . - . IMĄ kaip nuo TSRS, pilietybes,saly.e. kuri nepripažįsta Lietu- • / . - , L , - ,\7 , ■. . . . “rrooc- ' • taip ir’nuo bet kesčių, kitokiu ry-I vos inkorporavimo 1 TSRS su- .. F - 1 - ; ' T? , r 
,... .. . . t • . 1 siu su Sovietų valstybe bei josdėti: Man prašant. Lietuvos Ge- .to .. . >1 r

VapVa ' mstitucijomis. ,1
(Vertimas iš rusų kalbos) ..

, i • . Leonardas Gogelis

i

neralinis Konsulatas New Yorke 
išdavė man Lietuvos užsienio

■ pasą. . '1 f • k
šiandien, kai Leonido Bręži|ę- Čikaga, 1980 -m^ko^jo UĮjby J

' : - v. ip T.r- 2 s J-
Paminėtas Vladas Putvinskis -u

i

f

L

t’ -J-

i

n

t’u .1 atisakiusi,- i?, viškasp baigta i 
Bet rtada; jie ‘.turėtųgal vpti. iif 
iėi^p'ih.nąuj ų, argųiųenlų, :4<odėi

Lękšasv L< Jpnųšaitytė, Kasiu
lytė, H. Kuzienė ir Ą. Lingaitis. 

‘if;’ • ?,» ' ! • ■ r '
—, Dr. Romintos Lamsatytės 

ir Petro Odiho koncertas 'bus ko- 
VO.M6 ‘d.ds5 vai. popiete laimimo 
icėnt^e. ’ Koncertą globoja PLB 
Kū|tūrinės tą|kes komisiją, ji 

prmindamas, kącį jau | yaizda^ ypač moterys, tautiniu^-: įj ALTos. jr VUKa Neikto ne tik ( ' L ^Ugeniįius Kriaųčelįūno 
lėtai nudšio. didžiai o $ė rūbuose. ?Baiį5ant; VI. Išgi- .x_.r

' . , , m-t..-ijie ^stef^a ppl^n^ komisija. Ii
Kovo 9 dieną šaulių rinktinės dainavo 3 iškilhiei/pritaikintas i;vėi£ palys rrtušaį patys tekia C 

■ -namuose Chicagoje įvyko Vlado oątriotines dainas. Choras ypV^&jviso^to,!.^ ’įf^ii^oiu-' 

pąntųjl. jĮo pataikūnai visomis 
priemonėmis stengiasi suniękin7

£

r Putvinskio paminėjiipas. puįkiai pasirodė tiek dar
Ujimą atidarė rinktinės vadas VI. nų išpildymu, tiek ir savo š-
r Išganai! is. į

"suėjo 51L metai mu> šio* didžiojo ’ $ė rūbuose. ?Bafg^anį VI. IšgA 
| tautos vyro mirties. Scenoje sto-įnaitis pranešė, kad kovo 16 d 
Fvėjo VI. 7 ’ ‘ ‘ ‘ ~ ”
-papuoštas gėlėmis ir tautine 
t juosta. Atsistojimu pagerbiant, 
^įneštos 7 organzacrjų vėliavos. 
*Lyg simbolizuojant bendras ko- 
Ivas dėl Lietuvos laisvės, ’ įnešta 
fir kūrėjų-savanorių vėliava. Sep- 
ttyni veiklesnieji nariai apdpva-; 
tnoti garbės ženklais; kuriate 
gįteikė Centro valdybos pirmimn- 
lias K- Milkovaitis. Toliau tdąvė 
;p riešai ką 59 naujai įstoję į sa- 
fjungą nariai. Priesaikos apeigas 
Satliko Marquette Parko parapi
jos klebonas kun. A- Žaka 
Saūskas. i . . v .
f Po to sekė K. Alukovaičio ge 
Trai paruosta pasKarta. Jis- nu. >
sviete Putvinskio-Pūtvio darbus

mirusius Panevėžievlų ? klubo 
narius: l?o pamaldų, lygiai 2 vai. 
popiet, Jaunimo centre įvyks 
metihirf’ klubo* narių* susirinki
mas. fškl ausi lis1 valdybos prane- j 
šimąi, ir apsvarsčius einamuo
sius reikalus, mūsų klubo narys, 

t il dj^siš keliautojas Walter Rask-

REALISTAI!

ni.j 

morup;, fi ‘IJ-i'.į; v ''i. n.■rikieciU ’/ardo Jaunimo premijos geiki-.
gą ‘ .4 a . tf -.E.' .«

Rasėiauskas, parodys filmų iš 
| savo kelionių, po platųjį pasaulį 
ir Panevėžį. Po susirinkimo, 
kaip jai? įprasta, “ draugiškos 
vaišės; Nariai kviečiami, pamal- 

i dose ir susirinkime gausiai da-J 
lyvantL (Pr.)’

• SPECIALI 2Q% NUO1.AI 
DA PRISTAČIUS ŠI SKELBT 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.) .
• 1980 m. kovo 16 d., sekma

dienį, 2 vai. popiet Jaunimo 
Centro apatinėje salėje LKDS 
Chicagos' skyrius ruošia visuo-1 
menei Algirdo Kasulaičio pa
skaitą. Tema: Pasisakymai ak- 
tuakais šių dienų mūsų gyveni
mo reikalais/ Po paskaitos — 
disku^ijųs ir kavutė. Malonėki-

" Skyriaus Valdyba (Pr.) j 
_ 1

fNamoi# Žemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Hemai, Ž«m4 — Pardavhnwi
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ D .FORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS K.’eZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. Virginia 7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NiOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY -
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• 4. .BUTŲ, mūrinis Yempn^ę.. h -
BUTŲ mūrinis, gerai'Užlaikytas, 

Marquette Ęarko.rajorįe.
» RESTORANAS su namu ir visais 

įrengimais Marquette Parke.
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sistojimu pagerbiant, mes pasitraukėme is tėvynėj ®n^" St^ųdama#! ^ai' .fci&Ui iš Hamil’tono.------------------
o.ganzacgų vė.iavos. pris^a .y.nfcs. .. vgą Pn$ a Xs 1 mūsir.ielitp tėzidėiūįijdše D .i J; Visuomenė kyfečianiaj. •• ’ yt AI p . QI [TY A I 
lizuoiant bendras ko- Jonas Jasaitis; Visi kviečiami -•*- c, * l .k’S- .> h J- j , . ; i A Al 4 O.v-lAAlJonas Jasaitis; L Visi kviečiaifji 

dalyvauti. g
Programai pasibaigus, šaulei 

motetu I
yiciehei) - višž e buvo pavaišini 
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ŠIMAITIS REALTY

dS'hM'.L Ww ~ Poma ViktoiTjUĮ Novack,
PATĮS-MCSA, PATYS KĖK& V|. , ...

Atkelta" i§”i’psi. I meratją, 
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pij-t f t^njparuoštą, ■— teisėjo Alphonse Į 
r p^ėn- WELLS* peržiūrėta, “Sūduvos”

gipicį'.pirinjflinkė Fiances Ur- išleista knyga su legališkomis 
nešusį pranešu kad • bilietai y^a formomis.

r-1™? Knyga su lormomis 
prie durų.. BųB. datfg vertingų 1739 ’South Haisted St
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TESTAMENTAI
£ t * . r" ? -;

Tuo reikalu jums gali daug

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turtu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Notary Public 

InsurrJi?e, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784^ arba 839-5568.

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6*th Street 
TeL REpublic 7 1941

NEIGHBORHOOD

1
Knyga su formomis gauna- 

: Chica- j 
t r j ma Naujienų administracijoje, 
pyragais, j gO) ILL- 606^ Kaina §3.00.vaisinti.' kayųte ir 1. „ 

Kitos kdmitė&marės yra ponios: 
Rita Radcliff, Joane Sbbeckis, 
Valerija Stanaitis, Bemile Am- 
brčse,-.'Violet 'Jciciųs, Anelė Po- 
cįiiąr Ądeiinė GaębpMarj’iJ urgel, 
Anų 'SyŲuimištra^,'‘Štella “Waboi. 
Visas?pelna^ buš:’škiriamas ka- 
riaiHsTfigimibėse ir jų šeimoms.

; Rietuvių Mokytojų-Sąjun-

nuomoti ar-apdrausti savo nuo- 
j savybę Chicagoje ar bet kurį 
Į Amerikoje, prašome skambint^

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

t

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. ' 

Chicago, HL 60632. Tel. YA 7-5980
■ . Į —/
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gali pžiųugtįS
kų '.&-ėtteiiaAis|iri p&dkšlelia4nsj
kuriuos1? ji-jįjlobĮiji ftengdąpiaj
savo j kurortinėje viętpje įįieiųs I
iešvklas'bėi pastoges nuo Žiem'bs • .-v.. , o ,-4. •- v- 5 f °-, u J ga ruošia kovo 23 d> 3 vai. po-utų 1 šalčiuj Pro Gąucių nuosavybę*

jis teka žuvinga upė — tikras'žu-,-^ ... „A, v • ■ - '.V TtĄ'i 'j ■■■ - Donelaičio-200 metu mirties nu-■ vau tojams rojūs,. Dekuv fai -uz] Y 4 ' r>

ir fnuopętius lietuvių, tdutaį i je"’, pilna
nių, kad kažkas"skaldo?liet 
veikimą.
sinūnkifti tik Gurecko l>are 
ipus.^S,ž buf £|^iaįUgtų(i 
siųsufe u* VLlKo' pbsėdirkiįc 
piltu, .žibalo,, :.A vėliau vaiįi 
paruošti propagandistai cte 
tąEUgnelę .kaityti. J^<^s >1 
p ašielgęs kal|> j§inmišasį

' I b«ų;-atnėš^irip&a  ̂Jena- Į, «u Lnėjmią; Mokvt. Apdaras Bag-
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On t., už ger'tiį.■lihV“j1 m 5r-
veikiiiim’iš/ T < <
— Dėkui kuri.-įjMfbnsui Gle- 

veckui, Albany, NA-y“ Už .anks- 
tyvą prenumeratos pratęsimų ir 
už 85 auką kalendoriui

— Juozas Mackonis iš Brigh
ton Parko be raginimd atsiuntė 
prenumeratą ir ta progą parėmė 
Naujienų leidimą $5 gūka. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas 6 mėnesiams ir įtei
kė $2 auką už kolendorių, bet 
pavardės prašė neskelbti Dėkui 
už aukas ir už dėmesį.

— Julius Kuzas išrinktas Lie
tuvių Evangelikų Tėviškės pa
rapijos tarybos; pirmininku. Ta- 
rybon išrinkti: A. Kiemaitis, A. 
Jonušai lis, R, šleiteris, J. Gal t

saulių , rtjįksmę atsikuriančiai 
Lietuvos jvahtybei t^iĮįęsnę 
sąjungos kulturinę" ir visūtmė“ 
nuįę reikšmę., šaulių sonigoje 
outiilpu visi lietuviai, kurie dėjosi 
prie Lietuvos atstatymo, ir kul
tūriniu vertybių ugdymo.

Po paskai tos v isieins '-atsistos 
jus buvo išneštos vėliavos^ ir po: 
trumpos pertraukos ‘buvo ineni-' 
ne dalis. Rinktinės crioras/vado-: ‘ ruomenės valdybos pareisi 
“ aujamas muziko na-

lietuvių*
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TAVO . ŽODIS YRA TIESA<
Jono 17:17
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Jono 8:22
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ŠV. RAŠTO ?
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA.. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454

ar užeiti j mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnaut?.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri. i 

Virš 500-tai namų- pasirinkimui, 
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

M. i I M K U S

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-. 

šymai ir kitokį blankai.

PARDUODAMA 
DELIKATESŲ IR LIKERIŲ 

KRAUTUVĖ

Tai tikra aukso kasyklos opera-, 
cija. Labai patrauklus ir labai 

švarus biznis ir namas.

Teiraukitės:
MC KEY & POAGUE

HOMEOWNERS POLICYįJištaš^ 'Tadas "padaiguos 4
I dailias.rJani akompanuos Alvy
da Eitutytė. Aldona“ Ęuntinaitė 
padainuos keletą dainų iš Maž- 
Lietuvos populiarių dainų 1 inki- 
niol Iš; Kr.' Donelaičio “Metų” 
padeklamuos Dalia“ Polikaitytė 
ir Rūta Stukaitė. Po programos 
bus kavutė' su sumuštiniais ir 
skanėstais.' Plačioji visuomenė 
kviečiama dalyvauti. - >■

• Lief. Karių Ramovės Chica
gos skyriaus narių susirinkimas 
įvyks š.m. kovo 16 dieną 12 vai. 
Jaunimo Centre. - Bus renkami 
atstovai j Sąjungos atstovų su-

i važiavin'a Clevelande. Valdyba 
(Pr.)

• Panevėžiečių šv. Mišios už 
mirusius įvyks kovo 16 d., sek
madienį, 1 vai popiet Tėvų Jė- 
zuitų koplyčioje. Kun. K. Kuz- j

• ' Grožis gali pranykti, bet jo 
žymės ’ pasilieka. (Marokiečių 
priežodis) • •

Nuostabiai veikia 
užkietėjusius vidurius Tel. 361-4226

F. Zapolis, Agent 
3208 yt 'M- 95th St 
Everg. Perk, UI. 
60642, - 424-8654 l

et«n mm

State Farm Fire,and Casualty Company
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MAISTAS Iš EUROPOS SANDtLIŲ

M KI I Mi

1 
VARDAS: . 
ADRESAS: 
MIESTAS: 
VALSTYBE:

naitis, P. Kleinailis, K Bunti
aas, J. Zaunaitis, R. Juodis, J. minskas atnašaus šv. Mišias užAT OUR LOW RATS

ZONA:

2212 WEST CERMAK ROAD

ringWnd Loan . BUSS. OPP. — OUT OF TOWN 
Biznio Progos — Ui Miesto Riby

^S.TO/ThousancĮr

FOR ENVELOPES YOU MAIL.
Postage Paid Free. (L.W.S.-L, 

138 Woodland Circle, 
Mokent, IL 60448

DIVERSEY DRUG SALES CORP., 
■Dept. L-4, 1557 Diversey Pkwy., 
j Chicago, Illinois 60614

'Prašau atsiųsti pavyzdį NORLAX.

CHICAGO. HUNOXS «Q60t
Fhooei VfrfWa 7-774T

BOTOS 1 Mon.Ta«.Frl.9-4 Thur.9-8 Sat.
SERVING CHIC SCO JSND SUBURBS SINCE 1905

ths best way to
• •• 

ulartyl

Paid ttl 
Compcxmdod 

Qua rterly
OUR SAVINQ3 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

K „WITH RFPAVMFNt

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARU A NOREIKIENt

2608 WM «Mh St, CNcajo, IH. «062» • Tel WA 5-27g7

Cosmos Parcels Express Corp.
.___ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE .

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2717

NATŪRALIOS ŽOLĖS NUO 
BIBLINIŲ LAIKŲ

NORLAX mišinyje yra: aloe, myrrh, 
frankincense, • galbanum, frangula. 
rhubarb ir kitos natūralios žolės ir 
augalų sultys, žinomos ir naudojamos 
2,000 metų. Nėra chemikalų, nė sin- 

Į tetinių medžiagų. NORLAX padaro 
stebėtinai teigiamas pasekmes prieš 
ypatingą ir pasikartojanti ar nuola
tinį vidurių užkietėjimą jauniems ir 
vyresnio amžiaus asmenims. Naudoja
mos slaugymo namuose ir pensinin
ku grupėse. Jei paprasti vaistai grieš 
užkietėjimą jums neveiksmingi, iššau
kia dieglius ar mėšlunges, bandykite 
NORLAX švelniai, tikrai atvangai 
per naktį. Pasitenkinimas garantuo
jamas.

* Išbandymui tik $2.25

Hinsdale — Quality Home

7 Room Brick Bilevel. 3 Bedrooms, 
1U> Baths, Lge. Kit. w/eating area, 
Florida Rm., Family Rm., Laundry 
Rm., 11 Closets. 2-Car Att. Garage 
w/elec. eye. 4 Blks. to R.R./express.
20 min. to Chgo. No need for 2nd car.:

Owner retiring. Way below 
market value! $124,900.

Call 325-4994

Įdedu $2.25

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

YOUNG WOMAN
to train, in Supervisory position. 

Will train. Good benefits, paid hos
pitalization and life insurance.

Apply: 4447 W. Cortland 
or call 772-0400

Mature Woman
For light cooking in Day Care
Center. 4 to 5 hours a day.

Will teach.
Call 247-1961

WANTED

GOOD PAY

346-8880

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

434-6828

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. CEPfNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

PERSONAL 
Asmeny Ieško

REIKALINGA KOMPANUONĖ ser
gančiai, bet ne invalidei vidutinio 
amžiaus moteriai, gyv. netoli Mar- 
luette Parko, nuo pirmadienio iki 
oenktadienio, 8 vai. ryto — 5:30 vai 
oopiet. Tel. 735-9066

— I Pakistaną atbėgusieji af
ganistaniečiai bijo, kad rusai 
nesukeltų žiaurių žudynių Ko
mar slėnyje.

g — Naujiem St W, Fri^yt 14.




