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SU IRANU
EGIPTO PREZIDENTAS SADATAS 

ATVYKO Į JAV SOSTINĘ
" JĮ PASITIKO VALSTYBĖS DEPARTAMENTO 
’ / ' SEKRETORIUS GYRUS R. VANCE

WHASINGTON, D.C. — Pir
madienį į JAV atvyko preziden
tas Anwar Sadatas trijų dienų 
pasitarimams su prez. Carteriu; 
Bus paliesti palestiniečių reika
lai, kuriuos Egipto ir Izraelio 
atstovai nepajėgia išspręsti tar
pusavio derybose. Andrew avia
cijos bazėje jį pasitiko Valsty
bės sekretorius Cyrus R. Vance 
ir aukštų JAV pareigūnų dele
gacija, kuriems prez. Sadatas 
tarp kitko pareiškė:

“Dar kartą mes ’ jungiamės 
bendroms > taikos pastango'mš. 
Dar kartą imamės oidelės'atsa
komybės propaguoti ir kelti su
sipratimą tarp tautų. Dar kartą 
mums pasisęks mūsų siekimai, 
palaikant juos Amerikos žmo
nėms. Mes . pasižadame. nęnu- 
vąrgstant-dirbti sprendžiant pa
lestiniečių prioblemas ir jas iš
vesti ant susitarimo kelio”.

PREZIDENTAS CARTERIS ĮSAKĖ 
DIPLOMATAMS IŠVAŽIUOTI

DIPLOMATAMS LEISTA GRĮŽTI NAMO PASIIMTI
DAIKTUS, KAD ANTRADIENĮ IŠSKRISTŲ

1979 m. Egipto ir Izraelio sutar
tį, vadindamas ją pirmuoju 
žingsniu į visuotiną taiką.

Derybos dėl palestiniečių eitų 
daug greičiau, jei būtų galima 
išspręsti šiuos klausimus:

* Kaip išspręsti Izraelio sau
gumo klausimus, i duodant pa
lestiniečiams didesnės .teises 
kontroliuoti savo’.reikalus^ .

* Kas kontroliuos -vakarini 
J or dano. upės krantą ir Gazos 
sritį, kurios yra Izraelio karinės 
valdžios okupuotos nuo 1967 m.;

* Vandens kontroliavimo 
klausimai, liečia palestiniečius, 
Jordaniją, Izraelį ir Siriją;

* Ar suteikti palestiniečiams
tik miesto bei vietos savivaldy
bių kontpųlę, ar duoti platesnę 
autonomiją su įstatymų leidimo 
galia; ? '

* ArJ palestiniečiai, gyveną Iz
raelio bkupuotoje Jeruzalės da- 
lyje, turi rmkimų if renkamųjį] 
teisę ? »

Sekančią savaitę tuo’s pat ir 
kitus klausimus prėz. Carteris 
aptars su Izraėlio premjeru Me
nachem Begin.

> *
—Kėlios Pietų Amerikos vals

tybės pasisiūlė priimti išvažiuo
ti norinčius kubiečius, dabar ap
sistojusius Peni Rėspublikos 
ambasadoje Havandje.

-L- rimtai < iraniečių kreipiasi 
į Valstybės departamentą, pra
šydami, kad leistų jiems pasi
likti Amerikoje.

— Rytų Afganistane buvo nu
muštas malūnsparnis su dviem 
aukštais Sovietų karininkais.

KALENDOFĖLIS —

Balandžio 9: Kasila, Akas, Da
lia, Jomantas, Kaunas, Aurimas.

Saulė teka 5:22, leidžiasi 6:23.

i c Oras atvėtj lis, galį snigti..

SOVIETAI RUOŠIASI 
BANDYTI PRIEŠSATE- 

LITLNĮ GINKLĄ

WASHINGTON, D.C. — JAV 
Gynybos departamento žiniomis, 
Sovietai ruošiasi paleisti į erd
vę priešsatelitinį ginklą, žinomą 
medžiotojo - naikintojo vardu. 
Jam taikinys buvo išleistas pra
eitą savaitę. Ginklo paleidimu 
baigsis dvejų metų susitarimas 
su JAV nebandyti tokių ginklų., 

• Td departamento pranešimu, 
JAV yra’ atsilikusios mažiausia 
3 metais šios rūšies ginklų ga
myboje. Ginklas laikomas labai 
svarbiu, nes žvalgyba, navigaci
ją ir kitokia karinė komunika
cija naudojasi satelitais. Ypač 
a įsidurtų pavojuje žinių bei pra
nešimų tarnyba, kurios 70% 
perduoda satelitai.

SOVIETAITIKRATNAUDOJA 
< NUODINGAS DUJAS

JAV Gynybos sekretorius Har
old Brown savo kalboje Pasau
lio reikalų tarybai pareiškė, kad 
auga įrodymai, jog Sovietai tik
rai naudoja nuodingas dujas ko
vose. prieš Afganistano partiza
nus. Tačiau žinių šaltinių ir 
dujų rūšies bei vardo jis ne-
nurodė. ~ ■ >

.CBS-TV sekmadienį, citavo 
vieno partizano tvįrtinimą, kad 
Sovietai naudoja prieš .partiza
nus ir civilinius gyventojus nuo
dingas, nervų dujas.

Turistų pranešimais, centri
nės Azijos Taškento mieste ke
letas ligoninių yra perpildyto’s 
sužeistais Sovietų kareiviais. 
Daugelis sužeistųjų būdavo Azi
jos tautų žmonės, kuriuos dabar 
pakeičia Rytų Europos daliniai.

CHOMEINI PATARĖ 
DŽIAUGTIS

TEHERANAS. Iranas. — Mu
la Chomeini, patyręs prezidento 
Carterio nutarimą nutraukti ry
šius su; Iranu, tuojau nuvyko 
į didžiasią Teherano stotį, pra
nešė apie prezidento nutarimą ir 
patarė visiems iraniečiams 
džiaugtis. Chomeini tvirtino, 
kad tai esanti pati geriausioji 
žinia, kuris jau ilgą laiką ne
girdėjęs. :

Teherane labai plačiai komen
tuojamas mulos Chomeini nuo
monės pakeitimas apie ambasa
doje laikomus Amerikos diplo
matus ir tarnautojus. Pirmadie
nį mula uždraudė vyriausybei 
atimti iš studentų amerikic-
čiu sargvta, luo tarpu antradic-1ir norintiems sukelti nerimą 
nio 'ntą jis leido vyriausybei "afte srityje.
perimti amerikiečių sargybą. . Kuveite girdėtas Irako kariuo-

—------------------ I menės vado gen. Falahi toks pa-
— Bagdado radijas tvirtina, į reiškimas: Jeigu mula Chomeini 

kad Irako karo jėgos neperžen- j ari)a prezidentas Bani Sadr įsa
ge Irano sienos ir nesiveržia į (kyg karo jėgtfms, tai šios išeis 
Irano vidų. “Užpuolimas’* reika- Į kareivinių ir vyks ieškoti 
lingas Irano nuotaikai taisyti, priešo, norinčio pakenkti Iranui.

---------- Kiti pranešimai sako, kad įvy- 
—. Prez. Carteris vėl kreipėsi ko susirėmimas tarp Irako ir 

į sportininkus nevažiuoti į olim-1 Irano pasienio sargų, bet ne ka- 
piadą Maskvoje.---------------- . ’ro jėgų, ■'-.s. - .

Prezidentas Carteris pirmadienį nutraukė santykius su Iranu ir’ liepė 
, Irano diplomatams tuojau išvažiuoti.

IRAKO PASIENYJE ĮVYKO KELI 
KRUVINI SUSIRĖMIMAI

MULA CHOMEINI SKELBIA IRANO KARIŲ 
PASIRUOŠIMĄ KARO VEIKSMAMS

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no vyriausybė pirmadienį oficia
liai paskelbė, kad mula Chomei
ni neleido vyriausybei paimti 
suimtų Amerikos diplomatų vy
riausybės žinion. Chomeini aiš- 

.kiai pasakė, kad Amerikos dip- 
lomatai privalo' būti studentų 
priežiūroje, kol parlamentas iš
spręs suimtųjų likimą.

Antradienį prezidentas Bani 
Sadr paskelbė, jog mula Cho
meini pakeitė savo nuomonę ir 
leido vyriausybei, jei jai atro
dys, kad perėmimas diplomatų 
yra reikalingas, taip ir padaryti.

Mula tvirtina, kad santykių 
nutraukimas su Iranu privalėtų 
sukelti džiaugsmo visiems kraš
to gyventojams, nes santykiai 
su -Anic-rika—Iranui-esą jįereika- kinti, kas galėjo išsprogdinti di- 
lingi. Visai kitaip galvoja Irano 
vyriausybė ir dalis krašto gy-
ventojų.

IRANO DIPLOMATAMS 
LIEPĖ GRĮŽTI

Irano užsienio reikalų minis- 
teris Gotbzadė įsakė Irano dip
lomatams tuojau sugrįžti iš 
Bagdado, Irako sostinės. Irano 
vyriausybė turi pagrindo many
ti, kad neramumus prie Irano 
naftos versmių Oveisos ir Ka- 
tnenša srityse sukėlė Irako 
sluoksniai.

Irano vyriausybė įsakė ka
riuomenės vadovybei pasiruošti 
kovai ir pastoti kelią Irako ka
riams, besiveržiantiems per sie-

IRAKO-IRANO PASIENIS 
NERAMUS

Pakartotini Teherano vyriau
sybės pranešimai rodo, kad Ira
no ir Irako pasienis neramus. 
Neatrodo, kad Irako karo jėgos 
būtu įsiveržusios Į Irano terito- 
riją, bet pasienyje vyko nera
mumai.

Vienas pranešimas sako, kad 
Kasir širin srityje įvyko susirė
mimas tarp Irako pasienio sar
gų ir Kasir Širin sritį gynusį ų 
Irano pasienio sargų. Buvo at
skridę Irako malūnsparniai ir 
apšaudę pasienio sargus. Vėliau 
Irano pasienio sargai vėl grįžo 
į Kasir širin vietovę ir užėmė 
seniau laikytas policijas.

Irano vyriausybei rūpi išaiš- 

delius vamzdžius, nešančius naf
tą į pietus. Neatrodo, kad užsie
niečiai ten būtų galėję prieiti. 
Greičiausia, tai buvo padaryta 
pačių iraniečių, nepatenkintų 
Chomeinio politika.

IZRAELIO KARIUOMENĖS
VADAI NEPATENKINTI

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio’ kariuomenės vadovybė la
bai nepatenkinta, kad Izraelio 
kariai nušovė visus penkis pa
lestiniečius, iš Golan kalnų nusi
leidusius ir Įsibrovusius Į kolek
tyvinį Izraelio "ūkį, esantį tiktai 
keturių kilometrų atstunioje nuo* 
Libano s enos.,

Izraelis yra informuotas, kad 
palestiniečiai turi įrengę mokyk
lą, kurioje apmokomi palestinie
čiai, drįstamieji įsibrauti į Iz
raelio' laikomas sritis. Visi yra 
pasiryžę mirti, bet prieš mirtį 
Vienas kitas prašneka. Izraelio 
kariuomenės vadai nori iš jų 
daugiau sužinoti apie tą pales
tiniečių “mokyklą” ir apie ruo
šiamus teroro planus.

Jungtinių Tiftitų karo komisi
ja nepajėgia apsaugoti Izraelio 
nuo palestiniečių užpuolimo.

PUERTO RIKO RADIKA
LAI KALĖJIME

EHICACrO.-m. — Puerto Riko 
radikalai - "ekstremistai, vietoj 
kovoti Puer to-Riko saloje, atvy
ko į JAV Vesti kovą prieš didelę 
gyventojų daugumą. Evanstone 
vagiliaudami jie pateko į polici
jos rankas ir turės aiškintis 
dėl vagiliavimo.

Visi suimti puerto'rikiečiai ne
norėjo būti vežami į Cook Coun
ty kalėjimą, kol jie nebus ap- 

la. Policininkai visus turėjo su
nešti į policijos automašiną. 
Jie nėjo, šūkavo. Policininkai 
turėjo juos paimti už rankų ir 
kojų ii- taip nuvilkti į automobilį.

Reikalas šiek tiek pasikeitė, 
kai puerlorikiečiai buvo nuvežti 
Į Cook County kalėjimą. Ten 
juos priėmė juodžiai sargai. Ten 
nereikėjo jų nešti, jie ramiai ėjo.

SENATAS PRITARIA 
PREZ. CARTERILT

—WASHINGTON, D.C.—=-Pre- 
ridento Carterio nutarimas nu
traukti santykius su dabartine 
Irano vyriausybe ir pareikalau
ti, kad būtų išleisti suimti ame
rikiečiai, patiko Senatui. Visa 
eilė senatorių rado reikalo pa
šaukti prezidentą, pasveikinti jį 
už griežtą nutarimą ir įsakymą 
atvykusioms agitato’riams va
žiuoti namo. Iranas turi pajusti, 
kati klausimą galima atidėlioti 
iki tam tikros ribos.

Senatoriai yra įsitikinę, kad 
prezidento Carterio žingsnis at
silieps į Irano vyriausylię. Kiek
vienam aišku, kad prez. Carte
rio nutarimas paveiks visą Ira
no ūkį, o žmonės pajus, kad bus 

[paliestas ir jų visas gyvenimas. 
Jei šio prezidento Carterio nu
tarimo neužtektų, tai preziden
tas įsakys laivynui skelbti blo
kadą ir kontrdliuoti atvežamas 
prekes.

i ____ _  ’---------
- -Irano prezidentas Bani Sadr 

žinojo', kad Irano diplomatai ne
būtų buvę išvyti, jei amerikie
čiai būtų buvę išleisti.

------------------------——- j

— Pirmadienį auksd .uncijai 
kainavo 502 dolerius. -". : j

WASHINGTON, D.C. — Pre- r
zidentas Carteris pirmadienio 
popietę nutraukė diplomatinius 
santykius su Iranu ir įsakė vi
siems jo diplomatams, ambasa
dų ir konsulatų tarnautojams 
pasiruošti kelionei į Iraną. Jie 
privalės išskristi iš JAV antra
dienio vidurnaktį arba anksčiau

Prezidentui Carteriui antrą 
valandą sukvietus žurnalistus ii 
radijo bei televizijos atstovus 
perskaitė prezidento nutarimą 
nutraukti santykius su dabart’ 

■ ne Irano vyriausybe, nes ji nesi 
laiko tarptautinių sutarčių ir pri 
imtų tarptautinių papročių. Pre
zidentui baigus pranešimą, FBI 
agentai tuojau nuėjo į Irane 
ambasadą Wasringtone ir į Ira 
no konsulatus Chicagoįe, Nev 
Yorke, Los Angeles, San Fran
cisco ir Houston mistuose. Vi 
siems Irano diplomatams buv< 
pranešta, kad Jie turi teise nu 
vykti namo, susirinkti savo dailė 
lūs, susitikti su šeimomis ir 2 
valandų laikotarpyje turi pasi 
ruošti kelionei į Iraną. Pirmiau

I šia iš Amerikos bus išvežti vis 
35 diplomatai ir visi minėti 
Įstaigų tarnautojai.

Diplo’matams pranešta, ka< 
jie neturi teisės niekur važinėt 
% nesRrankti toliau dviejų my 
lių atstumo nuo savo namo. Jie 
privalo pasiruošti kelionei, ka< 
antradienio naktį su savo šeimo 
mis ir daiktais galėtų išskristi 
Jeigu kuris diplomatas nepa 
klausytų nurodymų, tas būti 
baudžiamas. Išvykus diploma 
tams, privalės išvažiuoti ir tūks 
tančiai piliečių. gyvenančią 
Amerikoje. Vyriausybė apskai 
ėiuoja, kad dabartiniu meti 
Amerikoje yra apie ketvirti 
milijono iraniečių. Irane yra su 
laikyti 53 Amerikos piliečiai 
kurie privalo būti išleisti iš Ira- 
no ir leista jiems grįžti name

Prezidentas Carteris taip pa 
paskelbė, kad bus baigtas Ame 
rikos prekių pardavimas dabar 
tinei Irano vyriausyliei. Išimtis 
padaryta tiktai maisto produk 
tams ir vaistams. Bet laikui bė 
gaut, ir šitos prekės bus suma 
žintos.

Prezidentas rengiasi prašyt 
Kongresą, kad leistų vyriausybe 
atsiskaityti su Iranu iš dabartį 
niu metu Amerikos bankuose i 
vertybių popieriuose esanči' 
Irano dolerių ir aukso. Daharti 
niu metu Amerikoje yra įvairii 
Irano vertybių 8 bilijonų dole 
rių sumai. Vyriausybė nori. ka< 
Irane suinitų Amerikos diplo 
matų-šeimos galėtų kreiptis į vy 
riausyhę atlyginimo iš JAV’ ži 
nioje esančių Irano sumų.

Prezidentas panaikino visa 
vizas, iki šių metų duotas Iran< 
piliečiams atvykti į JAV ir čir 
apsigyventi. Visos vizos panai 
kinanros, o Irano piliečiai priva 
lės važiuoti namo. Išimtis bu* 
padaryta tiktai tiems Irano stu
dentams,< kurie studijuoja JAV 
mokslo įstaigose ir jiems maža- 
laiko beliko mokslus baigti. Visi

CASTRO IŠPILDYS 
SAVO PAŽADĄ

Pirmadienį valdžios kalbėto
jas per Havanos radiją pranešė, 
kad apie 10,000 kubiečių, esan
čių Peru Respublikos ambasa
doje, galės išvykti iš Kubos, jei 
rik Peru valdžia juos įsileis. Jis 
juos pavadino neklaužadomis, 
uisistačiusiais prieš socializmą, 
'lomoseksualais, valka tomis,- 
narkomanais ir kitokiais var
iais.

Šiandien, balandžio' 9 d., Peru 
sostinėje Limoje susirenka An- 
lų pakto valstybių — Peru, Ko- 
.umbijos, Venecuelos, Ekvadoro 
ir Bolivijos — užsienio reikahj 
ministerial aptarti skubios pa- 
>albos—reikalus;—Krizę—sukėlė 
Fidel Castro, penktadienį per 
radiją paskelbęs, kad bus išleisti 
visi kubiečiai, kuriems Peru am
basada suteiks tremtinio teises. 
Sekmadienį ambasados kieme ir 
patalpose buvo’ apie 10,000 ku
biečių. Liudininko pareiškimu, 
Peru ambasados aplinkoje lau
kia apie 150,000 kubiečių, no
rinčių patekti į ambasadą irtiš- 
vykti iš Kubos.

Floridoje, Miami mieste, ;pa- 
aikydami norinčius išvykji* iš 
Kubos, demonstravo tūkstančiai 
kubiečių. Į;

— Brangiausiai apmokamas 
yra Atlantic Richtfield naftos 
lendrovės pirmininkas P»obert 

O. Anderson. Per metus jis gau
na S?1,246,797. Mobil bendrovės 
pirmininko Rawleigh Warnerio 
metinė alga yra 81,187,0.).), gi 
Amoco bendrovės pirmininkas 
John E. Swearingen gauna 
?613,862. —

_ Sekmadienį .Anchorage 
miesto apylinkėje;—Aliaskoje, 
drebėjo žemė. Drebėjimo centre, 
80 myliu į rytus nuo šio miestu 
lichterio skalėje užregistruota 
).2, bet žymesnių nuostolių ne- 
oadarė ir nesukėlė jūros ban
gavimo.

kiti, kurie skelbė, kad nori mo
kytis, bet nesurado mokslo įstai
gos. kurioje galėtų gauti dau
giausia žinių, privalės važiuoti 
lamo.

Amerikos karo mokyklose yra 
apie 2<>0 įvairių ginklo rūšių 
aunu karininkų, besimokančių 

modernios aviacijos, artilerijos, 
laivyno ir kitų dalykų. Jie taip 
>at privalės baigti darbą mo
kykloje ir vėliausiai penktadie- 
lį išskristi namo.

Prezidentas Carteris parodė 
laug kantryliės, prašė išleisti 
sulaikytus JAV diplomatus. Ira*- 
no . vyriausybė norėjo pervesti 
diplomatus iš privačios gink- 
uotų studentų grupės, liet mula 
Ihomeini neleido vyriausybei 
d padaryti, šitokio savavaliavi- 
no prezidentas nepakenčia ir 
rntarė nutraukti santykius su 
iavavaliaujančia vyriausybe.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dwt» MMAS NJRLMAYICIUS ’’ ’

iš tikrųjų apuokas yra gudriau
sias ir protingiausias iš visų.

Eleginės nuotaikos
Mitą vergijos - ,
Iš sovietijos ų
Atvežė svečias “misijonierius”. > 
Pagal rutiną, 
Kremliaus doktrina
Užpylė srutų mums už kalnieriaus.
Tautiečiai ūžia:
— Miels kuniguži,
Už tą pamokslą tokį vylingą,
Neobjektyvų
Ir nevalyvų,
Būk tenai laisvės niekam nestinga.
— Nereikia skųstis,
Prieš valdžią pūstis,
Dėl ištremtųjų šiaurėj likimo;
Tik leninizmas,
Jo humanizmas
Tautą apsaugo nuo išnykimo...
— Labai naudinga,
Net ir madinga
Lenino raštai išstudijuoti:

■ Gintis ir pulti, • '
O ne papulti,
Bus lengva teisme išlaviruoti.
Skelbė bažnyčioj,
Baliuj — seklyčioj
Fikcijų, frazių, kvailų idėjų.
Liaupsint sovietus,
Nosį parietus,
Mūsų svetelis nepagailėjo...

•Esą: — Klaidinga
Ir neprotinga
Šiauštis prieš valdžią net pavojinga.
Kartėlį pina
Darna gadina,______________________
Pogrindžio spauda mums yr’ žalinga.
Net daros gaila,
Kad tokia traila?"...
Gynė “svetelis” Maskvos barbarą.
Dėl magaryčių, .
Žvakėm grabnyčių
Galim sumesti už šitą gerą.

K. Vabalėlis
(Sandara / nr.)

šviesoje? —■ pasiteiravo rudoji: 
lapė. — Visi gyvuliai tik pasi-j 
juoke iš tokio keisto klausimo. I 
Tada jie nusiuntė pasiuntinį, 
kad pakviestų apuoką būti jų 
vadu. Į

Kai-apuokas pasirodė tarp; 
žvėrių, buvo pietų laikas ir sau
lė aiškiai švietė. Jis ėjo labai 
pamažu, žvalgėsi aplink savo di
delėmis akimis, ir visa tai atro
dė labai didingai.

— Jis Dievas — sušuko ma
ža vištytė. Ir kiti pakartojo Įjos 
šauksmą: — Jis Dievas!

Taip jie visi sekė paskui apuo 
ką. Kai jis atsitrenkdavo į kel
mus, visi atsitrenkdavo. Paga
liau jie atėjo iki greitkelio. 
Apuokas ėjo viduriu kelio, ir vi
si sekė iš paskos. Vanagas pa
stebėjo atvaduojantį sunkveži
mį 50 mylių greičiu ir pranešė 
apie tai paukščių sekretoriui. Šis 
pranešė apuokui.

— Ar jūs nebijote? — klausė 
sekretorius apuoką.

— Kas? — atsakė šis šiltai, 
nes negalėjo sunkvežimio maty
ti.

— Jis Dievas! — šaukė visi 
miško sutvėrimai, vis pakarto-j 
darni. Tas sunkvežimis važiavo! 
per juos visus. Kaikurie buvo 
tik sužeisti, bet dauguma, o jų 
tarpe ir apuokas — žuvo.

Išvada: daug žmogių galima 
suklaidinti vieną kartą. 
Sulietuvino B. Vyticnė, T213 nr. ■

0 Amerikiečiai ir jų politika 
daugeliui atrodo labai juokin
gai, nes jie praleidžia daug lai
ko bandydami patikti priešams, 
nekreipdami daug dėmesio į

Pasikalbėjimas
Maiklo 
su Tėvu

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

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

Susidomėjo tais rūmais kunigaikščio duktė. La
bai smalsi ir gyva buvo kunigaiksstytė. Atsikėlė rytą 
ir nerimsta ji. Pirmiau ten nieko nebuvo, o dabar .tokie 
rūmai, kad nustelbia net jų. Panoro būtinai apžiūrėti. 
Tėvas gina, neleidžia, o ji spiriasi ir tiek. Galų gale su
tiko : paliepė pasiimti dvi palydoves ir būrį sar
gybinių.

Atėjo, šitų rūmų sargybiniai neįsileidžia. Pradė
jo ginčytis, triukšmauti. Išgirdo broliai.- Žiūri pro lan
gus ir mato: vaikščioja ties rūmais ponaitė — skaisti 
kaip diena, šilkuose, žydinti kaip gražiausioji gėlė. 
Čia pati lūkuriuoja dar dvi prastesnės merginos.

— Leiskim jas į vidų! — nekantrauja jaunylis.
Vyresnysis brolis rūstus ir nepasitikįs:
— Ako anoms čia reikia? Gal piktais norais vedi

nos veržiasi čion? .
— Aš irgi patarčiau neįsileisti, — prisideda Petras:

— Veikiau tik blogo, negu gero tenka tikėtis iš tokių...
— Ką jūs čia dabar! 0 kas nakčia atsitiko.? Juk męs 

keturiese, tad gėda būtų baimintis tų merginų.
Jaunylis palenkia vyresnįjį. Gyva, linksma įžengia 

į rūmus kunigaikštytė su savo palydovėmis. Jos. sargy
biniai pasilieka prieškambaryje.

Šnekasi, vieni kitus klausinėja. Muzikai grojant, pra-
! — Tėve, ar tu patenkintas-

‘pirminiais rinkimais?
L — Ne, Maiki, nepatenkintas, 
i Aš nežinau ką mes išrinkdmt? 
L Sakau “mes”, nes tai reiškia ve 
Ii du abu ir visus balsuotojus. Bal- 
į! savom daug, bet nežinom ką 
| išrinkom! Tiesą pasakius nieko 
I neišrinkom, o tik pasiūlėm kan

didatus rinkimams. Ir tie siūly
mai buvo akli. Aš siūliau vyrus, 
kurių nepažinau, nieko apie juos 
nežinojau. Kiti balsuotojai siū
lė kitus, kurių irgi nepažino.

— Tai ištiesų, Tėve — akli rin 
t kimai.

— Šiuose rinkimuose^ Maiki, 
pirmavo patikimo teorija. Man 
patiko Andersono plaukai ir aš 
tik dėl plaukų už ji balsavau. 
Tie plaukai tokie balzgani, iš 
kairės dešinėn perskleisti ir dai
liai sušukuotu kąd nei vėas jų 
nesutaršo. Oi! Kaip .miela būtų 
turėti prezidentą su tokias plau
kais!

Kiti balsuotojai pasirinko ki
tokią išvaizdą. Daug reiškė plau 
kai, nosis, pykčio demonstravi
mas ir šypsena. Bet ir šypsena 
šypsenai nelygu. Reaganas daug 
laimėjo rodydamas artistišką 
šypseną, Kennedy patraukė ne- 
patenkintuosius savo- pykčio de- 
monstravimu. Jis taip moka 
sukreipti savo veidą., kad rodos 
tuoj paknapt pakas dabartinę 
administraciją ir beregint sužė
lęs. Ir dabartinis prezidentas 
moka parodyti gražią šypseną, 
bet tai neprilyginsi Reagano šyp 
senai. Tokiais tai motyvais pa
remti praėjo šie rinkimai.

— Tai buvo beprasmis balsa
vimas, Tėve.

— Ne, Maiki, ne beprasmis. 
Balsuotojai pareiškė savo ka- 
rekteristiką. savo pageidavimus 
;r~norus daryti pakaitas,-arba ne 
daryti. Be balsavimų niekas ne
žinotų ko visuomenė nori, šie 
metai yra pageidavimų ir pa
kaitų metai. Respublikonai no- 
-ėtų išstumti demokratus 
valdžios. Demokratai ir taip per 
ilgai užsibuvo, o kas blogiausia nuo radikalizmo!

— priveisė perdaug radikalų ir 
biurokratų. Juk nuo tų radika- 
liškai biurokratų ir Naujienosj sideda vaišės. Kunigaikštytė labai akyli Ji viską seka 

: nukentėjo. Per keturias dienaslįr veikiai suvokia, iš kur visi tie burtai. Ateidama buvo, 
negalėjo pranešti skaitytoj ams, j pasiėmusi migdomųjų miltelių. Dabar nežymiai- įpila į 
kad jos yra užpultos ir surakin-i - - -- - - tr t

tos savajų biurokdatų. Ne prie-
■ šai, įsiveržę iš kito krašto, puo-
' lė Naujienas, bet savi valdiški
; biurokratėliai. Norėdami pagrei’ 
tnti taksų mokėjimą buvo suda
rę sąlygas, kad valdžia

vyno taures visiems šeimininkams ir Petrui Vienas pa 
kito pradeda užmigti. Ilgiausiai buvo išsilaikęs vyresny
sis brolis, bet ir tojo nusviro galva. Kunigaikštytė greit 
pagriebė dėžutę, staltiesę ir parskubėjo namo.

Tik antrą dieną išsiblaivėjo vyrai. Aukštai dangaus
,. butų i žydrynėj kraiposi saulė. Ji kepina tuščia dirvoną. Visur- 

~ kareivis*surūgę
krapštosi akis. Kai gerokai jas pravėrė, dar labiau su- 

kuris biuro. Žiūri, kad guli ant pliko dirvono." Nei staltiesės,
Naujienas nei dėžutės nebėra. Vyresnysis pagavo-bartis; •; ’

— Ak tu, mergišiau, mergišiau! Jei tik pasisuka jam 
kingi tiems skaitytojams, kūne dailesnis snukutis, tuojau ir sutirpsta, kaip vaškas ata- 

-^tėr^GudeHui į pagalbąr- kaitoj. Toks man ne vyras! Daugiau nebesidedu su tavim:
— Kup matau, Tave, tu ge- keHauk . .

nau supranti Naujienų reika-J . K '
lūs, negu aš. Sakyk,, apie ko-» Jaunylis irgi susik^iintęs^ bet jis labai, giliai- neima 
kius taksus čia eina kalba:

— Social Security taksus, Mai 
k-i. Mat visi algą gaunantieji 
nuo uždarbio moka taksus, ar
ba samdytojas atima iš algos, 
sakysim 6% ir tiek pat pridėjęs 
nuo saves, sumoka į Social Se
curity Fondą. Apskaičiavimai ir 
sumokėiimai, reikia daryti kas 
trys mėnesiai, bet ne visi pajė- 
gia būt punktualūs; nevisi turi 
gatavų pinigų, todėl valdžia nes 
paudžia — laukia ir dėlto pa
laiko gerus santykius su biznie
riais. Valdžia gauna sau priklau 
somus pingus ir biznieriai nėra 
spaudžiami.

— Tai čia, Tėve, nematyti 
ryžto išsisukti nuo taksų ar bet 
ką nuskriausti.

— Tokio ryžto nėra, Maiki. 
Čia yra pagirtinas koperavimas. 
Valdžia privalo būt ne antstolis 
visuomenės reikaluose, ale ben
dradarbis.
—— Tai ne be reTkafo; Tėve,~tur 
iš. demokratų partijos perėjai į 
respublikonus?

— Gerai, kad tu supranti, Mai 
ki... Norėčiau, kad ir tu perei
tum prie respublikonų. Surem- 
kim visi pečius ir gelbėkim šalį

retu būt dėkinga Naujienų re
daktoriui M. Gudeliui, J 
energiškai kovojo ir i
apgynė, o naųjieniečiai yra dė-

krapštosi akis. Kai gerokai jas pravėrė, dar labiau su-
I • SZ > _ . . _ _ _ _ ___ —

— Ką gi darysi, broleli: per merginą gavau, per mėr- ‘ 
giną ir praradau. Bet jūs palaukit: aš šitą raganėlę pa
mokysiu dar ir savo atgausiu!

— Gali bandyti, tik niekas čia tavęs nelauks. Piki 
sveikas!

SMARKIAI ĮSIPAINIOJO
Daug dienų keliavo Petras be jokių kliūčių ir nuo- 

tyk-ių.-Pasiganydamas, pasilsėdapias vis varėsi į prie- 
kį. Toli jau buvo nukeliavęs ir tikėjosi veikiai pasiek
siąs savo kelionės galą. Tik štai visai nelauktai, pačiam 
vidudieny ir atviroje vietoje du ginkluoti sargybiniai 
įsikimba į jo arklio kamanas.

(Bus daugiau)

draugus.

0 Rusijos profesinės sąjun
gos žurnalas Trud paskelbė di-

nė r Kurmiai greitai pasišalino ir 
papasakojo kitiems miško su
tvėrimams, kad apuokas protin-j delį ekonominį laimėsimą: Mas- 
giausias ir gudriausias iš visu I kvo.jc a įdarytos dvi pizza ke 

pyklos, o prie jų užkandinės 
Dabar rusai galės nevažiuoti į 
Romą pavalgyti to skanaus italu 
delikateso. Tačiau kai kurie ekc 
nomistai pranašauja, kad jos buf 
uždarytes, kai tik paskutinis tu
ristas išvažiuos iš Olimpinių žai 
dimų Maskvoje.

---- —Senmergę—'v-ven'a -ilgiau 
•iž vedusias moteris, nes jos ti- 
kisi geresni) ir - plasmingesnie 
gyvenimo. Jos paneigia priežo
dį, kad viltis yra kvailiu motina

© Dauguma vedusiu pagei- 
dau;a, kad Adomas būtų numi
ręs Su visais šonkauliais.

d Frontininkai yra asmuo 
kuris r ori. kad kas nors kita?

ir būtų pasiryžęs mirt’ 
iž tėvynę.

e Dr. Aron Katcber, Pensil 
■aniku universiteto medicinos 
'^ydytoias sako, kad žmonės, kv 
ie turė’o širdies p'iepuolį, ge- 
iau jauč asi mažindami krau- 
ospūdį O tai galima padaryt 
iems k’u te hu i šunį, jį laūk< 

oavedž;oja a: l>n pažaidžia su ka 
o ar kitu gyvuliuku. Alvudu 

patartina jų Įsiveisti.

O Naujo? e G vi •' ė i o c utraste i 
jgi šiol nežinom?, žmonių pade? 
mė, vadinama p pagre. Briti 
ekspedicija Papuvo!e surado at 
Dskvrusių klajnkhų padermę 
kurio nebuvo matę baltojo žmo 
jaus. Kai helikoptens nusileido 
visi ie išlakstė į džiungles. Be 
t o, okspedfcija. tyrinėdama vre* 
-U>vr. užtiko driežu iki ^SO pcdt

-4—Apuokas ^paukščiipadas-
Vieną tamsią naktį, kai 

vilios žvaigždės nesimatė dan
guje, ant ąžuolo šakos tupėjo 
apuokas. Du kurmiai bandė pro 
jį prabėgti nepastebėti.

— Jūs! — sako apuokas.
—- Kas tokie? — šiaip taip at

sakė nusigandę ir kartu nuste
bę kurmiai.

— Judu du! — sušuko apuo- ’ rius. Jis pasikalbėjo su apuoku
----  t paukščių kalba ir pritarė, kad

g-yvulių. nesi jis gali matyti tam-
i soje ir atsakyti į visus klausi
mus. Į

— Aš atkreipsiu į tai dėmesį,
— pareiškė paukščių sekreto-

kas.

is

ilgumo. Tačiau N. Gvinėja gavo sakė žmona. — Tau reikėjo lenk 
nepriklausovybę ar senos tautos 
ją prarado.

• Amerikoje dabar yra 520 
milijonierių ir multimilijonierių. 
°er metus milijonierių padaugė 
jo 15 'i. 500 amerikiečių turi 
jaugiau, kaip 
'ių. Infliacija 
tierių skaičių.

tyniauti su taksi, tai būtum už 
dirbęs tris dolerius...

♦ * »
NETIKROS ŽINIOS

po milijoną dole- 
palietė ir milijo-

Don Pilotas

Velykų kiškelis skaito;sąrašą vaikų, kuriuos 
| cures aplankyti per Velykėleę arba AtvdyH

* £ *
DIALOGAS ŠKOTO ŠEIMOJE

— Ko tu pa> bėgai taip susi 
'ęs ir uždusęs? Ar tave kas non 
vijosi? — klausė žmona iš dar
bo grįžusį vyrą. Vytas jai atsa 
kė:

— Matai, brnn^iyji. aš lenkty 
niavau su autobidūT norėdamas 
grįžti laiku ir sutaupyti 50 cen
tų.

— Koks tu noprotiflgas — at-

— Ar girdėjai naujausią ži
nią: Jonaitienė vaikščioja mie
godama, — sakė kaimynė savo 
draugei. Draugė atsakė:

— Kokia nesąmonė. Jonaičiai 
turi dvi mašinas, tai kam jai 
vaikščioti ? * *

GERESNIS APTARIMAS

— Kas yra hipiai? — Klau- 
*ė Algiukas savo vyresnį bro- 
4 Mikutį. . ------ž

— Hipiai mėgsta svajoti apie 
gerą gyvenimą, bet yra tingi 
rriai. Jie nemėgsta praustis ir 
plaukus kirptis.

— Tai jie yra jau užairgę ma
ži vaikai...

Kad mus kraujas rištų tik į vieną gentį, 
mūsų rankos baltą pūką iškedens *
jums, kurie ateisite kartu gyventi! —
Kad mus kraujas rištų tik į vieną gentį... / .
Kad tėvų namelin grįžtų laisvės švente, *
jums dainų, jums džiaugsmo būtų — kaip
Kad mus kraujas rištų tik į vieną gentį, 4^^ 
mūsų rankos baltą pūką iškedens! -

, Adomas P. .lasas *

Naujieų^'; 8, Ill. Wednesday, April 9, 1980
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IU SU PAV
Taikli yra mūsų patarlė: “sviė litiniai, kultūriniai ir visuomeni

telis margas kaip genys”. Var-
gas būtų jei mūsų galvosena ne
būtų marga — įvari.

Redaktoriai dažnokai save per 
šivėrtina. Ir viąa bėda, kad jie 
nenori: patys išgirsti apie savo 
nenusisekusiai a t s p auzdintąs 
mintis,, ir, .už vis labiau, jų ati
taisymą paskelbti savo laikraš
čio skaitytojams. . » ,- Į ;
f Tėviškės Žiburių, redaktorius 

1980 metus pradėjo rašiniu ‘Tax ■ 
Ėituaria”. Ir nespausdino mano 
laiške kitaip pareikštų minčių 
a^ieA? muxns--? taip reikalingą 

‘Tž^^Tat T. Ž. skaitytojai ir 
nesužinojo ; apie ! kitaip < supran
tamą Pax.Račiau.reikia pripa- 
zmtt.svarbiu’raiškiniu, kad iki 
šiol'sekusieji T. ž. redakciniai 
bųįro>vią ųaųjais naudingais ska 
tinimais'pagrįsti. O net ir motas.’ 
V. Mincevičiaus; redaguojami 
Elta-Press biuleteniai nebesuri-

kąip Bendruomenės nuopelnų 
išdaytt Erie minčių paveiklumo 
naujumų^- reikia priskirti ir T. 
i. 1980 m. -kbvo 27 d. atspauz- 
djĮą> Al. ■ Gimanto sėkanktį rasi-

T '
PASIKVIESKIME JAUNIMĄ 
h .. IŠ LENKIJOS į ' . '

i Užpernai .Š, Amerikos išeivija 
dainavo (dairių.Šventė Toronte), 
o šięmet šoks tautinių šokių 
šventėje; Liepos pradžios rengi
nys Vis dažniau ir garsiau prisi
menamas mūsų pačių pokal
biuose^ su • nemažu dėmesiu, jis 

• laukiamas ir jaunimo eilėse.
Mięįa buvp'atšikvi^ti P. Ame 

likos lietuvių šokančią ir dai
nuojančią; grupę: Su dar dides
niu užsidegimu reikėtų pasvars 
tytvir apie šokančio bei dainuo- 
jančio. Lenkijos lietuvių jauni
mo! ;būrid pašikvietimą tautinių 
šokių šventėn, jižinant su ko
kiais sunkumais toks pakvieti
mas susidurtų anoje pusėje, ar 
tik nebūtų jau pats laikas ryž- 
tįngesnęi. akcijai, čia vieningam 
d£fbųi: galėtų talkinti mūsų po-

« iUS------—, _____

niai veiksniai, neišskiriant uo
liųjų mūsų vilniečių tiek JAV- 
se, tiek Kanadoje. Bent iki šiol 
tautinių šokių šventės palikda
vo tam tikrą pelną.- Ar kas iš
drįstų piktintis, jei dalis to pi
nigo būtų paskirtą bent dali
niam Lenkijos lietuvių jaunirno 
grupės kelionės finansavimui?

Kad jie norėtų atvykti, abejoti 
netenka. Išvažiavimo procedūra 
būtų tikrai lengvesnė nei iš šo- 
vietinamos Lietuvos. Tokia, ke
lionė paliktų itin didelį įspūdį 
visai Lenkijos lietuvių bendruo
menei. Teigiamos, tautine pras
me, vibracijos dar ilgai po-to 
būtų jaučiamos- visoje tenykš
tėje nevišada lengvoje veikloje, 
tautiniame ir religiniame gyve
nime. Sustiprėtų ir jų puotai- j 
kos, ryšiai, užsidegimas ar pasi-ji 

; šventimas; Tokių naujų impul- j 
sų jiems tikrai reikia.

Pagaliau toks žingsnis reikštų 1 
ir išeivijos lietuvių gražų pripa- Į 
žinimą visos jų kultūririės-tauti- J: 
nės veiklos, būtų nemažas pa-| 
skatinimas. Nebandant dirbtinai! 

: pervertinti kanadiečių ir ameri-' 
.kiečių lietuvių pajėgumo, norė
tųsi- manyti, kad toks projektas 
galėtų būti įgyvendintas be di
desnių sunkumų iš mūsų pusės. 
Vyko iš čia' sportininkai Austra
lijon, P. Amerikon, kvietėmės 
.jaunimą iš P. Amerikos kraštų,' 
tad ar būtų didesnis Įsipareigo
jimas atsigabenti Lenkijos lie
tuvių entuziastų grupę?

Kas žino, gal artimesnius san- 
tykus. užmezgus ir mūsų gru- 
oėms atsivertų galimybės pasi-1 . ,
svečiuoti ir Lenkijos lietuviui ‘‘Naujienoms” nes josT beturi^ 
tarpe? Tokie ryšiai, .artimesnisĮ^ųdų. Jos..kenčia aretik.dėl in- 
bendravimas labiau artintu abie.1 Nacijos, bet ir nuožiaųŲąįp^)- 
C’ų pusių jaunimą, kuris nori lik-| įamų pačių lietuvių, alkalbme- 

~tėtautiškai sveikas ir ištikimasi ianl- prenumeratorius, kad nes- 
bendriesiems tikslams. !

Nutautėjmo banga, tokia rys- rainoj si^^ų^Nąūjięff^ps^ issi- 
ki mūsų pačių aplinkoje, vis di
dėja; Kaikas bendro tame pro
cese yra ir čia, ir ten, t. y. Len
kijoje. Jei save laikome stipres
niais ir pajėgesnis, turime 
jausti pareigą padėti mažiau

> Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

, Kristaus prisikėlimo šventė — Velykos i
- - - - *

Katalikų Bažnyčia visą savai- Šv. Mišios su G kunigų asistar- C 
fę skiria maldoms, pasirengimui!Penktadienį šv. Mišios Didžia- 
Velykų šventėms. Viena didžiųjų’jam penktadieniui; klausomos iš-

šios Didžia
jam penktadieniui; klausomos iš
pažintys. Pamaldų metu žmo
nių nemažai, šeštadienį šventi
nama šv. ugnis, uždejsaina žva
kės, šventinamas van/hio. Pa
maldos ilgokos.

Velykų sekmadienis. Prisikė
limo procesija ir šv. M Šios 
5 vai. ryto. Perpildyta bažnyčia.

ir stovinčių. Mokyklos 
lėmis dalyvavo 

nemažas būrelis. Altorius išpuoš
tas gyvomis gėlėmis ir net bal
tomis lelijomis. Visa bažnyčia 
apšviesta kaip retai kada.

Prasideda koncelebracinės šv. 
Mišios, kurias laiko kleb. kun. A. 
Zakarauskas su keturių kunigų 
asista. Prisikėlimo’ procesija. Ei
na tris kartus. Gieda galingas 
parapijos choras pakaitomis su 
mokinių būreliu, kurįos giesmė 
vos girdima.

Pamokslą sako kleb. kun. A. 
Zakarauskas. Mini šią vieną di
džiausių švenčių ir Kristaus pri
sikėlimo prasmę. -Kas.-hūdinga, 
klebonas kiekvienam pamoksle 
pr i sinjena *. -kenči aąčią - .bąžnyčĮ ą 
ir persekiojamus tautiečius ok. 
Lietuvoje. 1

Nenoromis prisimenu Vilka
viškio vyskupijos katėdrą ir įmi- 
sikėlimdjiškįlmes,. Jų ęk?. vysk.

lietuvių kolonijų Chicagdj, Mar
quette Parke turi prel. A. Paš- 
kausko pastatytą puošnią šv. 
Mergelės Marijos bažnyčią. Lie
tuviai (ape 50'/ parapijiečių) 
uoliai ją lanko, čia visi kunigai 
lietuviai. Kleb. kun. A. Zaka
rauskas ir kan. V. Zakarauskas.
Beliko tik juodu du. Kun. J. Juo-j Mačiau 
zevičius, kun. Gelažius ir kun. mokinių su sese 
J. Kuzmickas — talkininkai.

Į Kovo 31 d. ir balandžio .1-2 
dienomis buvo dvasinio susikau
pimo dienos — rekolekcijos.

i Vadovas — kun. V. Bagdonavi
čius. Jis išmąstytu žodžiu gra
žiai pravedė rekolekcijas. Galė-

• jo būti daugiau žmonių.
Ketvirtadienį koncelebruotos t, ’

suteikė šiokių tokių pagerini
mų, o lietuviams panaikinoVasario-,.16-sios minėjimo išlai-

■ dorrią padengti. Sėkminga Vasa- spaudos draudimą.
jrio mėriead atikų;‘rinkliava Lie-j . Kai buvo sužinota, jog lietuviu 
:tuyąif-!Stądįio^įrfeikaiųi| gausus t spaudos draudimas'jau yra pa- 
p.aįškųp.; rašymas jjJĄV pareigu- * naiikntas, tad visi mūsų žmonė; 
į nams’ĖiętūVbs bylos reikalu ir pąjuto .nepaprastą džiaugsmą 
! gausūs b^i reikŠmihgaš Lietuvių. Ir pačioje Lietuvoje buvo pra- 
įSeirriąs Klevęląndė.- , -- 
< ^įrųėtim.tųA^’L :y. Organizaci- 
ijams,^teks dar, daugiau padir- - „ .
Įbėtį/Bč įp&stmfų kasmetinių bėtį .lietuviškai^ ,ėmė. jau stęn

hsrteti* VLI- ^is kalbėfi- tik lietuviukai.' .T „ . . .. >.aarDų-aar runme paaeu vli . .. Reinys su seŲimai’nos prpf
: xx o .y- | Kiūį jo^veikločė Madrido konfe- jyamiose Lietuvos vietose -P. f. t; ; ,
tūrio Jūrų Šaulių kp. -gegužinė irencijoje ir taip pat Detroite, kūrė Į vairios organizacijos arba 

■po stogu.’ Šaulės sesės parūoš ;įvyk>tariČioje Respublikonų Kon j draugijos. Įvairiose .virtose buvp 
skaniu iržlčahdžiiĮ Kviečiami* vi- j ferenęijoje, kontaktuoti bei in-js^a16nii teatriniai yaidininiai. 
si Detroito ir'apylinkių bei Wirid J formuoti; jos delegatus, Įmigau. Nbrs būdaiortatdūri Įvairūs ščerf 

'Tume '.paramos Lietuvos 'bylai, nos .veikalai, bet ;mūsų .žmonėm?
! arba bent?/kad' svetimoje spau- geriausiai patikdavo J. Vilkūtai- 
: doje būtų keliama ir ginama į čio komedija Amerika piytyje. 
■mūsų reikalas. Numatyta daug• Visokiose organizacijose bei 
! kitų darbų, kuriuos aptarsime! draugijose* aktingai prisidėdavo 
; metiniame visuotiniame, atstovų ' ‘
; susirinkime, kuris Įvyks balan- universitetų studentai.
: džio .mėn. 27 d. 12 vai. pi p. Šv.
‘ Antano Parapijos patalpose.

• , D. L. O. C., Va/dĮ/ba}-

NAUJIENŲ SKAITYTOJŲ IR PRIJAUČIANČIŲ ■ 
' INFORMACINIS SUSIRINKIMAS l, -. i .

' ■- į ‘ •• ••

Kaip mes visi žinome ir jau, įvyks balandžio 13 d. 12 vai.
Lietuvių namuose. Apie tą?patį 
reikalą jau rašiau Naujienose 
kovo 18 d. Ta proga atvyksta 
ir leidėjas Uc Kapočius; i <

Meninęį.J^ąlį į. atliks;'Asta į,Se- 
ipefytec

f; ‘ r M - . ’ t. . ‘

Tą pačią dier.ą vyks ir švy-’! Kili; jo-Įveiklcįė. Madrido konfe- 
turio Jūrų Šaulių kp. <

į pajutome, atėjo ekanomiškai • 
■ sunkū'-’ laikai. Matomi kaip 'Wh-1 
■na .po kitos užsidaro -bilijoninės, 
' apyvartos įmonės, užsidąrp tūįjs 
tančiais tiražo tautybių ir Arne- 
rikos laikraščių kompanijos.'. >;>

Auganti infliacija^ unažiau ar 
daugiau, palietė .ir rpūsų lietų7 
vių spaudą, ypač ią, kuri hetū- 
ri savų; fondų. Žinome, kad vie- 

įnas. .kitas ;l:aikraštisx^j^urnala^ 
jau .sumažina tiražu ir .neLųžsi-. 
darė. Atė:o sūnkios ‘‘dienos15ir

čiame- Detrėitęyi, Mp^rhkįų^s bei

d., šestaHi^/į^^L'pĮpTLĮęto'n ... ,. _4
vių riaWM-!
Avė. pricrat^l Ar5

& ”i

' sbro lietuviais gausiai dalyvauti. 
Rengėjai — Kultūros klubas ir. 
šauliai;' ■•■■'- T'- /*’
> . ‘ ‘ ? j'-p. j L

^j'MRT'iGūĄ^USTĘgA^;,;.

^GędiipiA..-Ųsteika^yąĮės 
ir Antano Us^ikų.^įųū^ paly- 
griialri^Td»'\^iiira's/-;’ '"sulaukęs 
Yę^,:3? rnrtSs^Taleidęs jaunys
tę^ ,žy4ėjįĮn^^ti^-^.-Dfetroite, 
išū^Taifca.^F.^§|l^^^^nijoje, 
jžiaūrids’ ligds ^ūkjtrikfinas mirė 
-kovo - •mėn^ž-^l^^^^elionis

IBffidemi-
Bu

^4s jau-

ta PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS!
NAUJIENŲ .rSKAliyTCJŲS

V '

dėta leisi lietuviškus laikraš
čius bei knygas. Kai kurie žmo
nės, kurie anksčiau'gėdinosi kal

io.

vyresniųjų klasių gimnazistai ir'

A. Kelmutis

siira, ’ parapijos' kunigėlis'* tris- 
.kartu-eina apie katedrą.-Pakai
tomis su, didžiuliu, geyu choru 
pųlĮco orkestras groja Kristaus 
prisikėlifno> Aleliūjd. ršyen^tąnvs 
■perpildytas dikinčjųpų. Juokda
vosi, kad ateina liberalas Mišei- 
ka,-net ir -žydelių... ' ■ .< ■.
t,, Areštuoti Įr .nukankinti buvęs 
Užsienio reikalų ' ministeriš,' Jo 
Kės. vysk. Mf Reinys; vysk. V. 
"’ -,T • '1 (Nukelta' į 5 psl.) ;j; t• j •'

B dAMOS TREČDALĮ METŲ!
I^Viši lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 

asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

p- ;
En<^kįopėdij^:įyri$tė^yma9

! tir pagerbiij^is^

Lietuvių ir anglų-įkalbomis iš
leistų Enciklopedijų ^pristatymas

žkafei^rofesij^mi
vq-nuoširdus i? dra 
tiuolis. Detroite jo amžiau^ drau
gai prisimeęą kdSp šviesų) ir do- 

. ra jaunuolį’.'G^jminą Ujteiką.
’ ^N&iudėn? didelįaiitė^ausme

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL ' ‘

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI *' FANNTR: uXV: SAt- '• 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

. _ .. Atdara šiokiadieniais nuo

Naujiems skaitytojams, norintiems

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
U210 DOLERIŲ. t i

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytoju 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 a HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• 13 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda- 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.

Pavardė ir vardas _____ ;_________ __________________ -________
Adresas ---------- —1------------------------- ;-------zl___________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo „ 
yra naujas skaitytojas. Priede dol.
Pavardė Jr vardas ______ ____
Adresas , __  ___ ___....__ ____________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus____dol.
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------
Adresas --------------------------------------------------------------------------

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

privilegijuotiems. Jie ten gyve
na arčiau Letuvos, daiis jų 
— netgi lietuviškose žemėse, 
jaučia gimtosios žemės kvapą 
ir trauką. Ta prasme jie yra lai
mingesni už šio kontinento lie
tuviškąjį jaunimą. Tuo būdu ir 
vieni, ir kiti gali tik papildyti 
vieni kitus.’’
—Tikrai vertas dėmesį—siūl.y- 
mas, nes jei pasisektų įgyven-. 
dytį mario supratimu, būtų nau 
dingas ryšių palaikymas.

kai, Detroite ųr§i^il^nijoje 
.draugai ir pažįstami, ,-į>ą£ridotas 
Kalifornijoje. G^i^r^tu iš
keliavai į ramų< .>%poįlsįi - Tegul 
svetinga ir iaisVa Amerikos že- 

_ mė tau būna lengva. j
Ant. Sukauskas

DETROITO LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJŲ CENTRO

PRANEŠIMAS > i

Mes visi, t. y. visos Organiza 
cijos, sudarančios Centrą, su gi-

jungėme į Centro veiklą. Vasa- 
rid 16-sios h* Baisiojo ^Birželio 
minėjimą’, sunkusrdafboi festi
valyje, su^elH šiek tiek J>šų

SCf/.E CHICAGO -MOTOR CLUB TIPS QCJ

yOt/LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WbULS 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED ST 

the rig^t lane.

PRISIMENANT NUOTYKIUS 
LIETUVIŲ SPAUDOS DRAU

DIMO LAIKAIS

Lietuvių spaudos draudimas 
tęsėsi nuo' 1864 ligi; 1904 metų. 
Įvairūs to. laiko nuotykiai man 
geriausiai prisimenami nuo 1900 
metų. Tada Lietuvoje tekdavo 
skaityti lietuviškus laikraščius, 
slaptai atgabenamus.iš Vokieti
jos, vadinamos Prūsijos, dalies.. 
Tada lietuviai-tokius laikraščius 
bei knygas sudėdavo Įrengtose 
slėptuvėse. Mano tėviškėje ma
no vyresnysis brolis Sergijus 
mokėjo tąsias slėptuves paruoš
ti. Tos slėptuvės buvo įrengtos 
gyvenamo namo sienoje ir lubo
se. Prie įrengtos slėptuvės sie
noje buvo pridėta nedidelė len
tyna, kurioje buvd sudedamos 
rusiškos bei lenkiškos knygos; 
taigi už tokios lentynos, kaip ap- 

-saugo, buvo pritaikyta slėptuvė 
lietuviškoms knygoms bei laik- 
raščaims.

Tais laikais man teko viena
me lietuviškame laikraštyje pa
skaityti straipsnį apie tai, ko
kiais sumetimais buvo įvykdy
tas lietuvių spaudos draudimas. 
Mat, lenkams visada rūpėdavo, 
kokiu būdu galima būtų lietu
vius sulenkinti. Ir tada kai ku
rie lenkai įrodinėjo, jdg reikia 
Įprašyti kai kuriuos Rusijos ca
ro pareigūnus, kad jie įtikintų 
Rusijos carą uždrausti lietuvių 
spaudą, nes, 
draudimas būtų naudingas visai 
Rusijai. O patiems lenkams ta
da atrodė, kad tokiu būdu susi
darytų patogios sąlygos sulen
kinti lietuvius. Ir tada Rusijos 
caro valdžia įvykdė lietuvių 
spaudos draudimą. Ir lenkams 
tada šiek tiek pasisekė sulenkin
ti kai kuriuos lietuvius. Bet Lie
tuvoje įvairiose vietose pasi
reikšdavo dideli prieštaravimai, 
prieš stilenkinimą.----------------

Kai 1901 metais buvo iškilęs 
karas su Japonija, ir Rusija vi
sur pralaimėjo, tada visose sri-. 
tyse žmonės buvo nepatenkinti j 
caro valdžia. Tada caro valdžia, jl 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms, 
norėdama apraminti žmones,1 ;, ,

TeL 476-2206

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literaiūros, meno ir mokslo ' 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijbs, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šiieikio, V. Kašubos, A, Rūkštelės ir A. Varno • 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik *3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau- » 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga' U 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašaūško 777 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir '

\ anot lenkų, toks Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam ;
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam.! - 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 86. • C lt

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* . ' 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir- . T 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 23-1 puslapius, . 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras- • -
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne — 
Jurgio Jašinskp knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- ' 
zria. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises.— 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6. TJZ.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio'^, 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingi] novelių. Kaina 8‘2~"

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halstcd St., Chicago.
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Ekstremistų politikos pabaiga
Puerto Riko gyventojų dauguma, įsitikinusi, kad jų 

politikai nieko geresnio jiems neduos ir negali prižadėti, 
nutarė prisijungti prie Jungtinių Amerikos Valstybių. 
Gyventojai turėjo progos arčiau pažinti Amerikos gyve
nimą, palygino jį su Puerto Riko gyvenimu, ir nutarė 
pasinaudoti Amerikos laisve, josios išradingumu ir geros 
valios pareiškimais, nutarė tapti amerikiečiais. Jie įsi
tikino, kad nėra jokios vilties pagerinti gyvenimą pačioje 
Puerto Riko saloje; nėra vilties užsidirbti daugiau duo
nos ir siekti daugiau mokslo Puerto Riko politikų pa
galba. Jie didele balsų dauguma nutarė pasinaudoti JAV 
esančiomis laisvėmis ir siekti didesnio gerbūvio.

'■ Liberalai, demokratai, respublikonai, socialistai ir ki
tokie salos politikai neatsiliko nuo daugumos ir sutiko 
pasinaudoti amerikiečių siūloma laisve ir konstitucijos 
paragrafais. Bet saloje, atsirado nacionalistinių .politikų 
grupelė, kuri norėjo prievarta įtikinti Puerto Riko nacio
nalistus, kad pasipriešintų daugumai, atsisakytų “apgau- 
lingos demokratijos” ir siektų gerbūvio kitokiais meto
dais. Jie bandė įtikinti vietos gyventojus, kad patys Puer
to Riko gyventojai galės greičiau pasiekti gerbūvio. Jie 
bandė daugumą patraukti savo pusėn, bet nepajėgė. Ne
turėjo oratorių, kurie krašto gyventojų daugumą būtų 
įtikinę. Nepajėgę žmonių įtikinti logika, jie pradėjo 
griebtis teroro veiksmų. Visa tai buvo labai nevykusiai 
organizuojama. Pasipiktinimas tuščiaviduriais agitato
riais buvo toks didelis, kad jiems neleido pasirodyti mi
tinguose.

Politikai ekstremistai, nepajėgę savo mintimis su
kelti didesnio susidomėjimo, ir turėdami galvoje, kad 
žmonių pasipiktinimas tuščiais žodžiais gali būti pavo
jingas, sugalvojo naują savo politikos kelią. Jie ryžosi 
įsibrauti į visuomenės gyvenimą, pažinti politikus. Bet ir 
Amerikoje jiems nesisekė. Be kalbos .jie negalėjo įtikinti 
įtakingesnių politikų savo idėjų naudingumu. Amerikie
čiai buvo. įsitikinę, kad jie galės geriau tvarkyti ūkio rei
kalus, negu tvarkė puertorikięčiai. Puerto Riko inteligen
tija ekstremistų nebeklausė, nes jie turėjo tikslesnių ži
nių ir viską geriau apskaičiavo. “Teko traukti savo pusėn 
patį tamsiausią elementą, dvasinės stiprybės ieškodami 
“savanorių miriišterių” žodžiu ir -pažadu.

JUERGEN PETSCliL'LL

Oro balionu *is komunistų 
“rojaus” į laisvę

Lietuvių kalbori išvertė Juozas žemaitis 
(Tęsinys)

TOSTAS Už LAISVĘ
Vidurnaktį, 6,500 pėdų aukštyje, balionas 

palengva slinko laisvės kryptin. Apačioje, bėg
lių tėviškės žemėje, ramiai miegojo pasilikusieji 
jų giminės ir artimieji. Juos, kaip kokius misi 
kaltelius, saugojo užminuota gėdos ir mirties 
siena, siena, kurią sudarė išakėtos žemės hio- 
žas, abiejose pusėse aptvertas spygliuotomis ir 
elektrifikuotomis vielomis. Ten budrūs ir aky
lus beširdžiai sargai, apkrėsti rusų nacionalistų 
komunistinėmis bacilomis, dieną ir naktį, vedini 
specialiai išdresiruotais pasiutiško piktumo šu
nimis, saugojo komunistinės Rytų Vokietijos 
“rojų”, kad kas nors iš jo nemėgintų ištrūkti. 
Tik staiga ralingų žemės prožektorių , šviesos 
-p ud "’iai pradėjo raižyti .padangių nakties tam- 
są.Petra Wetzel garsiai sukliko:

$15.00
$ 4.00

$45.00
$24.00
$ 5.00

$48.00
$26.00 W W

Vietoj įtikinimo, svarių argumentų ir logikos, Puer
to Riko ekstremistai, prisidengę ministeriais revoliucio
nieriais, bandė įtikinti ne tik savo tautiečius, bet ir ame. 
rikiečius. Vietoj logikos, pavartojo bombas, kurios tiktai 
pasipiktinimą sukėlė. Amerikos gyventojai nesuprato 
puertorikiečių teroro Amerikoje. Jeigu .teroro veiksmai 
būtų buvę taikomi saloje, tai dar būtų suprantama. Bet 
griebtis teroro Amerikoje — nesąmonė. Puertorikiečiai 
pasirinko amerikiečių papročius, nes juos skaitė geres
niais, o dabar atsirado keli “ministerial”, kurie bandė 
tą ūkio ir mokslo sistemą griauti.

Per penkerius metus Puerto Riko ekstremistai sprog
dino moderniškesnius namus, griovė naftos bendrovių pa
status, palikdavo bombas koridoriuose ir prie gatvės durų, 
bet naudos tas griovimas nedavė. Teroristai nepajėgė pa
aiškinti savo tikslų. Pats paskutinis puertorikiečių žyg
darbis buvo įsiveržimas į Carter-Mondale rinkiminį cent
rą Chicagoje ir politiko George Bush rinkiminio centro 
pagrobimas New Yorke,

Ko Puerto Riko ekstremistai nacionalistai norėjo pa
siekti šitokiais veiksmais Chicagoje ir New Yorke, niekur 
jie nepaaiškino ir nepasakė. Ar gali laisvi rinkimai ir 
kalbos rinkimų metu būti tokios kenksmingos, kad reikia 
centro tarnautojus supančioti ir grasinti laisvų rinkimų 
šalininkams? .

Puerto Riko teroristai ekstremistai, įsikūrę Ameri
koje, labai jau negražiai pateko į policijos rankas. Jie pa
teko už grotų ne didelių idealų siekdami,, bet vagiliau
dami. Iš automobilių nuomavimo įstaigos išnešė visus pi
nigus, modernias mašinas, klientams išvalė Msas kišenes, 
o paskui visus tarnautojus ir įstaigoje buvusius žmones 
supančiojo.

Jiems pavyko pabėgti nuo nusikaltimo vietos, bet jie 
nesuspėjo paslėpti sunkvežimio su vogtais daiktais. Poli
cijai jie nutarė neatsakinėti į klausimus, net. savo -vardų 
nedavė, bet policijai nebuvo sunkumų nustatyti suimtųjų 
asmenybės. Į policijos rankas pateko patys įtakingiausi 
Puerto Riko teroristų vadai “ministerio” vaikai. Teisė
jui jie pareiškė:

— Mes nenorime būti Amerikos -teismo teisiami. Mes 
esame kariai, kovojame dėl Puerto Riko gerovės, todėl 
mus turi teisti ne Amerikos teismas, o tarptautinis...

— Illinois valstijoje Jūs vogėte, užpuolėte garbingai 
duoną uždirbančią įstaigėlę, — atsakė jiems teisėjas. — 
Vagiliavimas Illinois valstijoje baudžiamas. Kai atliksite 
bausmę už vagiliavimą, tai bus Jums sudaryto® kitos by
los, kurias spręs kiti teisėjai, tačiau pirmiausia Illinois 
valstijoje bus teisiami vagys. . .

Ddelės Puerto Riko teroristų pretenzijos ir nutari
mas juos atiduoti vagilių teisman sugriovė nacionalistų 
ekstremistų iliuzijas apie tarptautinį teismą ir gerbūvį 
Puerto Riko gyventojams._____________  

baliono kryptimi. Tuo momentu, kai ta šviesa 
vos nepalietė balione, beveik sustojo -plakusios 
visų keleivių širdys. Strelzyk žymiai -.padidino 
degiklio liepsnas ir jų balionas tuoj pakilo ligi 
"8,500 pėdų aukščio. Tokiu šuoliu į aukštį jie pa
liko užpakalyj mirties ieškančią šviesą, ir pate
ko į tiesiog kerpančio šalčio orą.

Petrą Wetzei, sugriebusi į glėbį savo dviejų 
metų sūnelį, klupo ant metalinių priekabos grin- 
dų, laukdama momento, kada bus kulipkų per
vertas jų balionas ir sunąikintos juo skridusios 
visos fiyvybės. Momentui jos pasąmonėj atgimė 
jos vaikystės laikais dainuota dainelė, kurią ty
liai ji pradėjo niūniuoti: “Iš vaikų žaislų garde
lio kiūtino mažas gražus meškiukas. O kaip no
rėtųsi glamonėti jo Švelnus pliušinis kailiukas”. 
Dar pratęsusi, trumpą posmelį: — “Ir taip kar
tą šaukė maži vaikiukai...”, su kuo ji ir užbaigė 
šią jos širdį liūliuojančią vaikystės dainelę, nes 
tolimesnių ždžių jau neatsiminė.

Po 23 skridimo minučių, propane gazas be
veik visas išdegė. Nežiūrint Peter ir Guenter di- 
džiausių pastangų leipsnai padidinti, viskas bu
vo veltui. Degalų buvo tik 97 svarai, ir po 23 ke
lionės minučių, jo jau visai nebeliko; balionas 
pradėjo leistis žemyn. Ir kada jis jau priartėjo 
prie žemės, pradėjo matytis neaukštų kalnelių vir-

- Pasiute, jie jau mūsų ieško!...^,.*—~.
Trys susiju.’gę spinduliai sudarė stiprų ir

platų šviesos ruožą, kuris pradėjo slinkti tiesiai sūnes ir aplink juos augantieji medžiai, o pakai.

VL. BAf’CNAS

PASTABOS K TOLO
V. Sidzikausko diplomatijos paraštės pakraštyje

(Tęsinys)

Dr. K. Griniaus šeima su ki 
tom dv:em šeimom (rodos, Os
tapų ir Šmulkščių) iš Bad Kis- 
singeno atsidūrė, tūlo nepažįsta
mo VI. Varnecko prielankumu 
r paslaugomis, Eltinghauseno 

kaimų, kur vokiečių burmistro 
leidimu laikinai apsistojo kaimo 
mokykloje. Nu© čia cituoju J. 
šalnos (L. Šmulkščio) atsimini
mų itšrauką iš “Sėjos" nr. 1 — 
19IU) m.

“Su maistu buvo’ sunkoka. Jo 
trūko. Dr. K. Grinius badauda
vo tikra to žodžio prawne. Kar 
tais kukliai prisipažindavo: “Aš 
noriu valgyti’. Maisto kortelės 
labai kuklios. Nugriebtas pienas 
sunkiai malšino alkį. Trys šei
mos, kuo galėdamos, dalindavos 
ir liūdną būklę švelnino. Vladas 
Vameckas ir jo žmdna atsidėję 
gelbėjo dr. K. Griniui ir kitiems 
atvykėliams. Jų prielankumą ir 
po 15 metų Griniai ir kiti ne
gali pamiršti. Dienos liūdnai 
slinko šiame gražiame Bavari
jos kaimelyje. Teko aiškintis 
tolimesnį likimą.

Dviračiais pasiektas už ke
lių dešimčių kilometrų buvęs' 
Wuerzburgas. Čia‘kūrėsi iš Ber
lyno pasitraukę ir iš Beureutho 
kalėjimo išėję mūsų politinio 
centro VLIKo nariai. Miestas 
perdėm •; išdegintas, bet VLIKo 
būstinė gražiose vile’se prie Mer- 
gcntheimer gatvės gana šauniai 
atrodė. Vilų gyventojai buvo 
sotūs daugumoj raštais -konsert 
vais vokiečių kariuomenės ap
leistame Main upė? laive. Ne
trūko ir tabako, kuri.' tuo metu 
sugriautoje -Vokietijoje buvo 
tikroji valiuta. Vlikiečiairs kuk
liai užsiminta apie liūdną žy
maus visuomenininko’ ir =vnv.: 
Lietuvos Respublikos preziden ‘■o 
dr. K. Griniaus likimą, teirau
tasi ar jis su šeima nerastų ko
kio kampelio šauniose vietos 
vilukėse. Reakcija neaiški, bet 
daugumoj neigiama. Žmonės rū
pinosi savaisiais reikalais, puo
selėjo kokį tai savotišką didy
bės etiketą ir žiūrėjo, kaip ge
riau susitvarkyti fatališkai su
deginto Wuerzburgo :griuvėsiuo- 

. se... Niekas dr. K. Griniaus ir 
-:o šeimos likimu nesidomėjo. 

’Perdaug galvos nekvaršinta ir 
žymaus mūsų taūtos laisvės ko
votojo a. a. Juozo Rudoko liki-j 
mu Meinin’geno ligoninėje... 
Jis neseniai buvo išleistas iš 
(Bayreutho) kalėjimo, sirgo at
vira plaučių džiova ir jam grė
sė sovietų pagrobimas, kartu su 
riša Thueringija- Pranešimas 
apie šio, tikrai garbingo taūtie-

nys "netik nėsirūpiną paBėgėlių 
išgabenimu iš Thueringijos, bet 
let sergančiais ar badaujančiais, 

: -au iš Thuringijos išgabentais.
Xai jau Bavarijoje nuvykęs 
Vuerzburgan prašiau piniginės 
oaramos vienai iš Thueringijos 
Bavarijon atvež'ai (mūsų ešelo
ne) ligotai moteriškei, kuriai bu
vome išdavę visus komiteto tu
rėtus pinigus ir šelpę Įdek galė
ję asmeniškai — tai V. Sidzi
kausko buvau nurodytas kreip
tis į Raudonojo Kryžiaus, ten 
pat, pirmininką -dr. D. Jasaitį, 
"šis gi man labai trumpai paaiš
kino: “... jokių pašalpų duoti ne 
galme, kasoje turime tik 10.000 
(dešimt tūkstančių) markių ir 
tai yra tik algų mokėjimui”. 
Toks pareiškimas man atidarė 
akis, kad čia be reikalo vastau 
Juris. Kai lietuviai pabėgėliai 

’>adavo. sirgo, buvo išmesti ant 
’atvės (aš pats su šeima išsėdė
jau šalikėlyje Bavarijos kaime, 
kol radau pastogę — bet jokios 
pašalpos sau niekada neprašiau) 
— tai Wuerzburge mūsų parei
gūnai jau gyveno vilose ir ėmė 
algas, nekreipdami jokio dėme
sio į pabėgėlius. Kam dabar ra
šyti, kad jais rūpinosi? Ir ypa
čiai girtis tokiam V. Sidzikaus
kui? Be abejo, ta Wuerzburgo 
“valdžia"’ (vaidinusi maždaug 
Lietuvos egziliną vyriausybę) 
turėjo svarbesnių užduočių ne
gu rūpintis kokios liguistos "kai
mietės gelbėjimu ar kad ir di
desnės pabėgėlių grupės likimu, 
tai rištiek tose vilose :įsikūrusių 
V. Sidzikausko ir-kt. nuotaikas 
puikiai vaizduoja 'mano šiame 
rašinyje pacituota ištrauka iš 
I960 m. “Sėjos” nr. 3(65) —ap- • 
rašant ne kokio nors eilinio pa
bėgėlio, bet buvusio Lietuvos 
Prezidento dr. K. Griniaus odi- 
sėją. ' 't

Džiaugiuosi, kad mano 1978 ? 
m. pabaigoje “Naujienose” til- 
pusios “Pastabos iš tolo”, kiek 
tai buvo kalbama apie V.-Sidzi
kausko atsiminimuose minięną / 
jo “gelbėjimą” lietuvių pabėgė
lių, kad jie Thueringifoje nepa
tektų į rusų nagus — atkreipė 
dėmesį kitur, negu mano gru
pė, Thueringijoje gyvenusių lie 
tuvių. Jų tarpe buvo net buv. 
Lietuvos prezidentas dr. K. Gri
nius su šeima. Niekaip dabar 
negaliu pateisinti, 'riet suprasti, 
kaip tas, mūsų labai iškilus (taip 
dabar apie jį rašoma ir sakoma) 
diplomatas, savo atsiminimuose 
drįso girtis nuopelnais (Thue
ringijos lietuvių atveju) kurie 
jam nepriklauso.

(Bus daugiau)

liūdną -likimą VLIKo žmonėnr 
padarytas 1945 m. gegužės mėn 
14 d. pirmadienį, o’ į Meiningenų 
nuvyko Juozo Rudoko išgaben 
ti tik apie gugužės 25 d. ir rade 

■ a. a. Juozą Rudoką mirusį ge
gužės 20 d. ir jau palaidotą Mei- 
mingeno kapinėse. Greitoji džio
va. stoka maisto bei tinkamos 
priežiūros, baisus susirūpinimas 
iėl besiartinančių raudonosios 
ar-mijos karių — pirm laiko nu
varė šį žymu laisvės kovotoją 
į tolimosios Thueringijos mies
telio karo audrų apgriautus ka
pus. ...

Wuerzburgas netik nesidomė
jo dr. K. Griniaus likimu, bet 
dar vienas-antras veikėjas pa
reiškė įvairių priekaištų dr. K. 
Griniui ir jo šeimai... Šaltos 
nuotaikos praneštos p- Kr. Gri
nienei ir atsargiai įspėta neieš
koti ten laikinosios prieglaudos. 
Grinių šeimai liko pačiai savo 
likimu pasirūpinti. Ilgėliau ieš- 

'kota patogesnės prieglaudos, bet 
be teigiamų rezultatų. Kantry
bei išsekus ir mojus į viską ran
ka, Griniai pasamdytu sunkve
žimiu patraukė Wuerzburgo kry 

‘ptimi. 1945 m. gegužės 27 d. 
*apie 12 vai. dieną prie VLIKo 
'būštinės Mergentheimer Str. su
stojo kuklus ir apdulkėjęs sunk 
vežhnis su mantos likučiais. Vii 
kiečiai neprašytus svečius šalto
kai pasitiko. Kr. Grinienė ir sū
rius Liūtas vaikščiojo, aiškinosi 
apsistojimo galimybes. Dr. K? 5 
Grinius -su pirmuoju sutiktu lie
tuviu kalbėjosi, filosofavo; juo
kavo.. .Pagaliau surasta išeį-j 
tis. Dr. K. Grinius laikinai ap-‘ 
'gyvendintas viename kambary
je su -prof. J. -Kaminsku, o jo’ 
šeima patalpinta kito nariio ne
gyvenamoje pastogėje. Visi kam 
peliai bylojo nepasitenkinimu 
^naujiems atvykėliams. Partinis 
•fanatizmas nulėmė -ne vieno 
‘mūsų veikėjo laikyseną. Gri
kiams tuoj pat išryškėjo, kad 
■ilgėliau VLIKo pastogėje jie ne
įgali pasilikti Kazio 'Gudėno ir 
kitų tautiečių pagalba surastas 
■šioks toks kambarėlis Rimpar 
kaime, už kokios 12 kilometrų Į 
šialires-vakarus riuo Wuerzbur- 

igo. Čionai Griniai persikėlė bri
kelio 2 d. išgyvenę su vlikie- 
"čiais vos penkias dienas... 
Tiek iš “Sėjos” — apie dr. K. 
’Griniaus ir jo šeimos odisėją, 
"besistengiant pasprukti iš Thue- 
ringijos, kad nepatekus rusams, ruošiamos rinkon naujos ciga- 
po to —kai V. Sidzikauskas “pa- retės Cambridge, kurių pakejis 

turės tik 0.1 miligramo dervos. 
Rinkoje jos pasirodys gegužės 
5 dieną. R. J. Reynolds pareiš-

'sirūpino”, kad visi lietuviai iš 
ten bus išvežti kariniais ameri- 
'kiečių armijos sunkvežimiais.

— Phillip Morris pranešė, kad

čio ir, pasakysiu, rezistencinio Wuerzburge įsikūręs V. Si- kė, kad cigaretėje, vardu N<5W, 
lietuvių—pogrindžio herojaus dzikausko—vadovaujamas veiks- yrartik 0.01 nikotino ir smalos..

nėse pasirodė ūkininkų trobesiai. Tuoj pat balio
nas palietė akacijos medį ir jį nulenkęs, kiek ap
draskytas, atsimušė į žemę. 28 minučių Skridi
mas pasibaigė, bet skridusieji nebuvo tikri, ar ta 
vieta buvo saugi, ar jie dar buvo “rojaus” ribose.

— Klausykite ,mes tuoj turime eiti mėnulio 
link, — paragino visus Guenter Wetzel. Perėję 
kukurūzų nuvalytą- lauką, jie priėjo prie tankaus 
brūzgyno, kurį pereiti nebūtų jau taip lengva. Pa
likę visus kitus slėptis ten esamuose krūmuose, 
du vyrai pasiekė artimiausio ūkininko klojimą. 
Viduryje jie rado vežimą, ant kurio'kabojo len
telė su užrašyta ūkininko pavarde. Tokių dalykų 
Rytų Vokietijoje jau nebuvo galima pastebėti.

Jiems aplinks besidairant, staigiai iš kažkur, 
išniro pakraščio sargybų policijos automobilis, nes 
aplinkiniai ūkininkai pastebėję įtartinos “skrai
dančios lėkštės” nusileidimą, tuoj painformavo 
artimiausią policiją. Tai buvo Naila miestelio po
licijos mašina.

— Ar mes esame Vakaruose? — sušuko Peter. 
- — Teisingai! — garsiai patvirtino polici
ninkai.

Peter ir Guenter griebė policininkus į glėbius 
ir pradėjo džiaugsmingai šaukti:

— Mūsų pastangos nenuėjo veltui! Mes pa
darėm viską! Mes esame laisvi!

Tada Wetzel užžiebė raudoną šviesą, kaip su

sitartą ženklą, kad jau nėra jokio pavojaus. Jų 
žmonos ir vaikai, perbėgę tuščią kukurūzų lauką, 
puolė vieni kitiems į glėbį. Frank Wetzel, su bė
gančiomis per veidą ašaromis, nubėgo į balioną 
ir, ištraukęs ten jo mamos paslėptą šampano bon- 
ką, greit atsirado visų tarpe.

Naila miestelio policijos stoties būstinėje, ap- 
statytoje gėlių vazonais ir paskiromis gėlių kaše- 
lėmis, iškilmingai policininkams atvykusius be- 
sveikinant ,buvo pakelta šampano taurės ir. jas 
viena su kita paliečiant, visi kartu sušuko:

- UŽ LAISVĘ!
(Pabaiga)

Naujienos, Chicago, 8, Ul. Wcdnco >y, April Pf *930
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kę gyvenimu, rodą pasimetimo padidėjo kramtomojo ir uosto-
MIRUSIEJI mojo tabako vartojimas.

DR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W»r*<:h«*t«r Cwnmunity Užniko* 
Modicinoc direktorių*

1938 S. Monheim Rd„ Westcbostur, IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii

*V. RASTO TYRINSTOJA*
J. Muxikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten,Island, N.Y. 10303

Lietuvių Me ter ų ApĮvietos draugi
jos narių susirinkimas įvyks šešta
dienį, balandžio 12 d., 1 vai. popiet, 
3808 So. Union Avė. Įėjimas iš kiemo. 
Nares prašomos atsilankyti, nes yra 
svaigių leuvaių t’piaiU. Bus ir vaišės.

Rožė Didzgal vis, rast.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir motirų ligos 

GINKKOLOGINS CHIRURGIJA

4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Modical Buildin,) TeL LU 5-6444 
Priima ligonius pgggl njuutariTgii 

Jot neatsiliepia, skambinti 374-8004

9 Juo- mažesnis gyvis, tuo 
smauk au plaka jd širdis. Dram
blio širdis per minutę plaka apie 
25 kartus, o kanarėlių širdelė 

'muša apie 1,000 kartų per mi-

Našliy, Našliukjy ir Pavn^rup klu
bas balandžio mėn. 11 d. 6 vaL vak. 
airės narių susirinkimą Vyčių salėje, 

A j. 2-tS^ W. 47ch St. Visi nariai kviečia-
. Žodis pragaras yra ga^s ai dalyvauti aptarimui svar

iu ų Klubo einamųjų reikalų. Po susi
rinkimo — vaišės. V. Cmka, rast.

ŠVENTO RASTO PAM0KTMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIU.

Norėdami surasti tiesą, ieškokime Biblijoje, Dievo žodyje. 
Savo maldoje į dangiškąją Tėvą Jėzus pasakė: ‘Tašventik juos 
tiesoje, Tavo žodis yra tiesa” (Jono 17:17).
išverstas iš ebrajų žodžio šeol, ir iš graikų žodžio hades. Tikroji 
to žodžio prasmė yra mirties stovis arba mirusių buveinė; vieta 
atilsies, tamsos ir tylos, kapas arba grabas. Į tą patį šeplį arba 
hades, nuėjo Jėzus po mirties, kaip parašyta Psal. 16:10 ir Ap. 
Darb. 2:31, 32: “Tu nepaliksi mano dūšią pekloje” (Senose Bibli- 
jose). Naujesniuose vertimuose: “nepaliksi mirusiųjų buveinėje”, 
šeolyje. Dievas nepaliko Jėzų kape arba grabe, bet trečioje die
noje prikėlė jį iš numirusių. Duodamas šv. Jonui Apreiškimą 
(1:18) Jėzus kalba, sakydamas: “Nebijok, aš pirmasis ir pasku
tinis ir gyvasis; aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžių 
amžius ir turiu mirties ip pragaro raktus”, t.y. galią uždaryti arba, 
atidaryti grabą, kapus.

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000

EUDEIKIS

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

Tai.: 542-2727 arba 542-2728

TEL — BE 3-53W

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
jSPECIALYBi AKIŲ LIGOS 

3907 Woof 103rd Street 
Valaadoa pagal cuntarima.

DR. FRANK PLECKAS
OPTDMETR1STA3

KALBA LIETUVIŠKAI
2619 W. 71 St. T«L 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
“contact lenses”

Vai a£*l susitarimą. Uždaryta treč

DR.LE0NAS SEIBUTL’ 
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST C3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

Ofho NWu 774^30
Rtzidendloc tolef.: MS-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

toodra praktika, spao. MOTUtŲ Ilge 
Ofisas 2451 WEST frttr

Antanas RUKŠA, -dr., 5 metus 
(1952-54 ir 1956-59) buvęs VLB 
Tarybos nariu ir po 1 metus 
Garbės teismo (1953-54) ir Vai-į 
dybos (1954) nariu-, mirė 1980 
vasario 24 Augsburge. Palaido
tas vasario 27. Buvo gimęs I960 
birželio 15 Žvigonių vsd., Pabais 
ko valse. Lietuvos kariuomenės 
savanoris-kūrėjas. 1919 baigė 
karo mokyklą, 1933 — Vytauto 
Didž. universiteto humanitari
nių mokslų fakultetą. Doktoratą 
įsigijo Vienos universitete 1936. 
Mokytojavo Panevėžy, direkto
riavo Kauno III valst. gimnazi
joj. 1939 Vytauto Didž. univ. lėk 
torius, 1940-44 Vilniaus un-to 
vyr. asistentas ir docentas, 1946- 
49 Pabaltijo un-to e. o. profeso
rius, 1954-57 Vasario 16 gimna
zijos mokytojas ir paskutinį- pus 
meti direktorius. Vėliau moky
tojavo vokiečių gimnazijose. Se 
niįjų kalbų žinovas. '

Juozas — Povilas LAUKAI- , 
TĮS, VLB Mųęncheno apylinkės 
narys, mirė 1979 gruodžio 8 
Muenchene. Palaidotas gruodžio 

.12 Westfriedhof kapinėse. Buvo 
ginaęs 1904 vasario 1 Giniūnuo- 
se, Prienų parap. Baigė Marijam 
polės Rygiškių Jono gimnaziją 
ir ten pat lankė pedag. kursus. 
Nuo 1928 mokytojavo Bartinin
kų, Pajevonio, Alvito, Kriokia-1 
laukio ir Alytaus pradž. mokyk
lose. Vokietijoje tęsė mokytojo 
darbą Nuenberge, Ansbachė tr 
Eichstaette liet, mokyklose. Gy
dėsi Ambergo ir Gautingo sana-

torijose. Vėliau gyveno Muen- 
chene, kur mokytojavo, vargo 
mokykloje. 1927 vedė mokyt. So 
f i ją Simniškyję, su kuria išgyve
no 52 metus ir išaugino bei iš
mokslino 4 vaikus. Buvo veik
lus Lietuvių bendruomenėje.

Juozas ŽIEMELIS, VLB Bur- 
csteinfurt'o apylinkės pirminin
kas, mirė 1980 vasario 23. Palai
dotas vasario 28 naujose Mete
lių kapinėse. Buvo gimęs 1922 
spalio 21. Rūpestingai vadovavo 
VLB Burgsteinfurto apylinkei 
nuo jos įsišteigimo. Paliko liū
dinčius našlę Mariją, dukras Ing 
ridą bei Renatę ir sūnų Juerge- 
ną bei kitus giminaičius.

Jonas REPŠYS, VLB Stutt- 
garto apylinkės narys, mirė 1919 
'TmoAžio 26. Palaidotas gruodžio-

Stuttgarte, Zuffenhauseno 
kapinėje. Laidojimo’ apeigas at
liko kun. K. Senkus. Atsisveiki
nimo žodį tarė VLB Stuttgarto 
apylinkės pirmininkė Eug. Lu- 

'cienė. Buvo gimęs 1914.-' IV'. 1 
Vaitkūnų kaime, Utenos apskr. 
Paliko našlę Genę ir išmokslin
ta sūnų Alfreda.

KPtSTAUS PRISIKĖLIMO 
ŠVENTĖ —- VELYKOS

žymių ir pasinėrę j klystkelius. 
Kažkas baisaus vyksta!

Baigęs pamokslą,, klebonas 
sveikina seseles, brolijas, drau
gijas, ypatingai chorą, jo vado
vą muziką A. Liną, A. Skaisgirį, 
A Kaminską, solistus...

Choras giedojo lotyniškas 
Zang mišias, Čiurlionio’ Sanctus 
ir Haendelio Aleliuja. Mascagni 
kūrinyje “Būk pagarbintas’ solo 
giedojo M. Momkienė. Dalyvauti 
iškilmingose pamaldose ir klau
sytis to žavingo giedojimo — 
tai tikra dvasine atgaiva!

Suprantama, klebonas iš anks
to dėkojo parapijiečiams už gau
sų dalyvavimą pamaldose ir už 
aukas.

■ ' r .
Nusiskundžiama, kad mūsų 

jaunimas atitrūkęs nuo' kamie
no. Viena religinga moteris sie
lojosi, kad jos studijuoj antis sū
nus ir duktė tik pirmą dieną Ka
lėdų ir Velykų eina į bažnyčią. 
Prisikėlimo pamaldose matėsi ir 
jauninTėtro. Žinoma, "galėjo būti 
ir daugiau. Bet buto tiek, kaip 
niekad. ■

žmonės, ėjo prie ^šv. komuni
jos. Net keturi kunigai dalino 
komuniją. ...

Baugu prisiminti,, kad o'kup. 
Lietuvoje Kalėdos, 'Velykos — 
darbo diena, čia siunčiama to- 

■ norais komunistinė literatūra, o 
ten grąžina šventą paveikslėli...

K. Radusis

• Amerikos Automobilistų 
Draugija apskaičiavo, kad 1980 
metais naujo automobilio išlai
kymas vidutiniškai kainuos 
$3,170. Apskaičiavimo pagrindu 
paimtas naujas 6 cilinderių Ma
libu automobilis, važiuojant | 
15,000 mylių per metus ir išlei-! 
džiant už 5.86 centus gazolino 
kiekvienai myliai ir 1.12 c. ap
žiūrai. Kitoms metinėms išlai- : 
donas išeina: $490. apdraudai, 
$82 leidimams ir registracijai, ; 
$1,038 susidėvėjimui-ir $423 už 
finansavimą, jei paskola imama 
ketveriems metams. /

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 522-9440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

OFISO VAL: pin*- antrad., tročiac 
Ir penkt. 2-4 ir 8-8 vai- vai. fltiftadi* 
uiaia 2-4 vaL popiet ir kito la£r 

pasal anai ta rimą

i

Mold With A Dual Personality

ORTHOPED Ah-PROTEZISTA 
Aparatai - Protezai Med. 
dažai. Soaciall oasaiba 
(Arch Supports) ir t t

2350 WMt 43rd St. CMc*f«. VL 
T«W.; PRwect 4-SM4

Atkelta iš 3 psi.

Dorisevičius ir kiti švento 
įalikų tikėjime puoselėtojai. Ten 
Tėvynainiai veda žūtbūtma kovą 
už I kėjimą, sąžinės ir spaudos WASHINGTON (ŲPI)- Ag- 
laisvę ,o era šiaudadūsi'ai, perte- rikultūros departamentas pa- 
_____ ______________________ j skelbe, kad praeitais, metais 

t amerikiečiai mažiausiai suvar- 
j tojo tabako nuo pabl898 metu, 
i Kiekvienam rūkančiam ameri- 
! kiečiui teko 7.57 svaro tabako, 
! gi 1898 metais amerikiečiai su
rūkė 7.91 svaro tabako' bei jo 
gaminių.

r Kai kurine Įstaigose bei res- 
( toranuose ir kitose viešose vie
tose uždraudus rūkyti, šiek tiek

! - . - -— ~ ~ - ■ ■ i^ —

AMERIKIEČIAI
MAŽIAU RŪKO

ALGIUKAS KAIME

Montessori mokyklos mokinys 
Algiukas pirmą kartą nuvažia
vo su save mamyte iš: Čikagos į 
kaimą/Jis viskuo domėjosi, la
biausiai. galvijų banda.

Kai viena karvė subaubė, Al- 
giukas klausė savo mamytę:

— Per kurį ragą ta karvutė 
papūtė? .

Dabar paaiškėjo, kodėl Ag
rikultūros dėpartmentas šleido 
apie pusę milijono dolerių už 
mįslių ir klausimų-atsakymų 
knygelę. Joje tarp kitų yra toks 
klausimas ir Į ji atsakymas:

— Kada karvė , dėvi varpelį 
ar barškalą?

— Tada, kai jos ragai nedir
ba.

“ŽEMAIČIŲ“DIAEOGAS~

— Juze, ar tu čia? — klausė 
pabeldusi į duris kaimynė.

— Čia. O ko tu norėjai?
— Muilu su Mike vaikščiojo

me prie upės ir radome lavoną, 
kuris atrodė tavo ūgio ir iš
vaizdos.

— Kokiais marškiniais jis bu
vo apsirengęs?

— Languotais.
— Tai ne aš. Tokių marškinių 

aš visai neturiu...

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SL. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321*4200

'■■■■ xx:

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

°ERKRAUSTYMAY

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
IL iEHNAS 
Tat WA 5-tOCT

V , ~ ■ .........  —

nd Pineapple Mold as 
al. Made with either 

in, crushed pineapple, 
and garnished with

Many people think of Creai.. C 
dessert — particularly after a hes 
lemon flavor or lime flavor JelLG 
cream cheese and chopped wain _
generous dollops of thawed Birds Eye Cool Whip non-dairy 
whipped topping, the mold provide® a light and lovely finale to 
dinner. Just as mnny people fancy it as a salad, and the same 
recipe framed in a bed of lettuce and garnished with mayon
naise is a happy choice to accompany a platter of cold cuts, a 
basket of rolls and your favorite beverage.

Cream Cheese and Pineapple Mold
2 cups boiling water
2 tablespoons lemon juice
2 packages (3 oz. each) 

cream cheese, softened 
1/2 cup chopped walnuts

The home pictured above 
doesn't appear much different 

J th an any typical ra burbau 
home. But It incorporates en
ergy-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can ent energy 
need* by up to 50 percent. It 
has two heat-etrc«lating 
Heat tutor Fireplace* (right), 
designed to draw room air in 
through the fewer vents 
warm It and then re-direct 
the heated air bach into the' MOVING

Ap4rausta* ^arkrauatymaa 
U (valHv •tttvn’V. 
ANTANAI VILIMAS

Tai. 376-1 UI arba 376-5W6 
_______ .

1 can (20 oz.) crushed
' pineapple in juice

2 packages (3 oz. each)
lemon or lime flavor 
gelatin

Drain pineapple, reserving juice. Add water to juice to make 
1-1/2 cupe. Dissolve gelatin in boiling water. Add measured 
liquid and lemon juice. Gradually add 2 cups of the gelatin to 
the cream cheese, blending well. Chill until thickened. Stir in 
walnuts and pour into a 6-cup ring mold. Chill until set, but 
not firm. Chill remaining gelatin until thickened. Fold in 
pineapple and spoon into mold. Chill until firm, about 3 hour*. 
Unmold. Serve as a dessert with thawed frozen whipped 
topping, or as a salad with mayonnaise.lf desired. Makes about 
6 cups or 12 servings.

tuUtkm within wan* *nd>ee<U 
ing as well fcs in earthen berm*, 
around the foundation, orien-; 
tatton to seasonal sun 
tudes, energy-saving appli
ances and fireplace*.

The two HeatilAtar 
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverse* the usual 
heat loss characteristic of nxwL 
fireplaces, according to the <W- 
tignerf of “Centenerjor

fcbRS Bank. Its *Centenergy The fireplacte were 
hf Home Craft*, lad. JTaHl 
Park, New York. Haatilafar 
Fireplace, A DMeitm of 
Industrie*, Inc^ located JfL 
fleasani, fauxi, manufactvrec 
a complete Hne of 
freeetandinę <*< 
sumcOM /LrepZaee* » • .

The more effective use of 
energy-saving design, m Atari- 
*!» and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes.

•78 ° house was bunt to demon
strate the many practical wayr 
of conserving ehergy. The to
tal additional cost of these 
Improvement* wa* approxi
mately $4,000 . •. projected to 
be amortized within 4 to 5 
year* through reduced <x-

ChicAgos
Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

^DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Ar d* 7-3401

BUTKUS - VASA1TIS
TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So* LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1x38 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 6<rth STREET REpnblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY’, Palos Hill*, DL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. BALSTED STREET TeL YArds 7-1911

RADIJO MIMO8 VALANDOS

Lietuvi* Icilh*: kasdien nuo pir
madieni a iki penktadienio 41)0 
4:30 vaL vak. Šeštadieniai* ri 
sekmadieniais nuo 8:3O- ihi 9:30

Vedė Į s Aldona Devkvs 

Tal**i HftmUefc <4413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 60629

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

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 anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZEN€*\ Use only as 
directed. The medically proven 
creme for " 
itching. >1 _BiCOZEXE

Naujienos, Chicago, 8, UL Wednesday, April ?, 128t>



Susirūpinimas ar pasireklamavimas?—
Net poroje slraipsnų “Drau- patvarkyta ar .nepasiūlyta, kas 

go” dienraštis parodė didelį su- atsitiks, kai dabartiniai atstovai 
sirūpinimą dėl mūsų diploma
tinės tarnybos. Pirmiausia buvo 
vedamasis “Tęskime akciją už 
Lietuvos diplomatijos tęstinu
mą” (inicialai b. kv., kovo .5 d.) 
ir vėliau dar ilgesnis ir visas j uo
liu šriftu B. Vaškaičio str. “Lie
tuvos diplomatinės tarnybos kri 
zė” (kovo 28 d.) • r '

Abiejuose straipsniuose randa 
me klaidinančias informacijas. 
Antrame straipsnyje cituoja
mas Valstybės čep-to vasario 8 
d. raštas Atstovų Rūmų Užsie- 

' nių reikalų komiteto pirm. Za
blockiu-!. Tačiau jį cituojant pra 
leistas pats svarbiausias sakinys. 
“The Department therefore re- 
comfnds that H. R. 5407 not be 
enacted” (todėl dep-tas reko
menduoja, kad H. R. 5407 nebū
tų priimta). Tokio pat turinio 
raštą Valstybės dep-tas pasiun
tė ir Senato Užsienių reikalų 
komiteto pirmininkui senatoriui 
Church dėl projekto S 2257.

Turint galvoj tokį administra
cijos rekomendavimą ir žinant, 
kokia yra procedūra kongresi
nėms rezoliucijoms ir įstaty
mams priimti, yra visiškai aišku, 
kad Dougherty ir Heinz projek
tams nėra vilties praeiti net per ' 
atitinkamus Kongreso užsienių 
reikalu komitetus. Juk tik tada 
jie galėtu‘“būti’pastatyti balsa
vimui plenume. Tad apie tuos 
projekiiSijrėikia pamiršti, žino
kime dirj-iką^ akrediditacija yra 
administracinis ir politinis klau
simas, cęLjtli legisla^rvinis. Pri- 
siminkfrrįe T’aTwano jatvejį:.- kai 
.kurie ^enatoriai net patraukė 
administraciją teisman už sutar 
ties nutraukimą, bet jie. pralai
mėjo Aukščiausiame teismą....^

Antrą vertus,. ^ššpjendiisjTiį, 
nansin^ klausimą, kur lęmįUnfOB 
reikšmės turėjo VLIKo ir ALTęf 
dėtos pastangos, .tie abff'ideiitiS-' 
ki ir nevykę 
ijektai,. nebeteko savo .reikšmes. 
Juose nesą numatytas diploma
tinės

nebegalės eiti savo pareigų dėl 
senatvės, ligos ar mirties. Tuo-I 
se kongresiniuose projektuose 
tik tiek pasakyta, kad Lietuvos 
Charge d ‘Affaires JAV-bėms 
gali skirti pasiuntinybės ‘perso
nalą Washingtone.- Tą teisę jis 
visados turėjo. O kas galės pas
kirti jo paties pakaitalą, kai at
sitiks reikalas? šito klausimo 
JAV administracija tuo tarpu 
nenori spręsti, sakydama, kad 
tas klausimas dabar nėra aktu
alus: kai atsiras reikalas, tada 
ir spręsime.

Čia susiduriame su tarptauti
nės teisės klausimu, Genevos 
konvencija ir kt. Laikomasi prin 
cipo, kad nėra kliūčių pripažinti 
diplomatais tik nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybės paskirtus 
diplomatinės tarnybos asmenis, 
tačiau jų* skaičius baigia išsi
semti. Tikėjimės, kad išeitis bus 
rasta ir reikalui esant bus susit- 
tarta, jei ne su šia, tai su kita 
administracija. Galės būti ge
riau, bet galės būti ir blogiau. 
Akreditacija pareina nuo ati
tinkamų vyriausybių: ar jos 
pripažįsta numatytus asmenis 
diplomatiniais atstovais, ar ne. 
Ir dabar taip yra: kai kurios 
vyriausybės pripažįsta, kitos tik

ta, Ir čia mės nieko negalime pa 
daryti. Galime tik’pfašyti ir de
rėtis, bet ne versti iar spausti 
per legislatyvinius organus.

žiųoiną,. taš\ reiklias mums 
visiems J^ačiai® kai kurios 
tam tikrū*’ąsmępų dąromos pas
tangos yra pęvyinsi|s ir iš anks 
to pa3meykt’b^\\ne|asisekimui. 
Visa tai pąįa^fc^ vinderis mai- 

šsyręą ^įaurąifrd?iių<jde. Jei 
Ijfąs^rrismo is tą»^|idaryti 
•didelę reklamą’/;’tąj Sklysta. 
;-į5^a^hingtoriy.-D "Č.|

kai 
sau!

, kad 
o, kai

Kviečia siųsti vaikus Į lietuvių gimnaziją
Vasario 16 gimnazija jau da

bar priima prašymus naujiems 
mokslo metams, kurie, prasidės 
1930 rugsėjo 1. Lietuvių gimna
zija veikia' pagal vokiečių gim
nazijų programą ir taip pat dės
toma lietuvių kalba, literatūra, 
istorija ir kiti dalykai. Su' mo
kiniais iš šiaurės Amerikos išei
nama ir jų kraštų atitinkamų 
klasių programa. ' :

■ Mūsų gimnazija turi 9 klases 
(nuo V iki XIII) ir paruošia sa
vo mokinius vokiškai abitūrai, 
kuri suteikia teisę stoti į visus 
Vokietijos universitetus.

Lietuvių gimnazijos pliusai 
yra mažos klasės ir aiški mokslo 
programa. Kai kurie net silpnės 
ni mokiniai, kurių vokiečių gim 
nazijos nepriima, čia pajėgia 
įsigyti brandos atestatus. Vokie 
čių gimnazijos perpildytos ir’ 
ypač vad. Gesamtschule’se mo
kinių skaičius labai didelis. Jose 
vyksta griežta atranka, taip pat 
palyginti mažas % pasiekia abi- 
tūrą.

Daugelis buvusių Vasario 16

“Buvau susirūpinęs, kelias die
nas negavęs Naujienų. Apsi-; 
džiaugiau jas gavęs ir nutariau 
pasiųsti mažą dovaną susidariu
sioms skoloms mažinti. Tikiu, 

• kad kiti Naujienų skaitytojai pa 
’ seks mano pavyzdžiu”. Dėkui 
j už $25 auką ir uš vertingą ben

dradarbiavimą.

I fVx.iw^^M'Sr/lnrpv^V!

REAL ESTATE

kainuoja 250 DM per mėnesį. 
Tai pigiausias bendrabutis Vo
kietijoje, ne§ jį remia vokiečių, 
valdžia, o taip pat nemažai au
kų gaunama iš lietuvių. Nepasi
turintieji tėvai gali gauti para
mos iš vokiečių įstaigų arba lie
tuvių organizacijų, jeigu jie ne
pajėgia 250 DM per mėnesį su
mokėti. Stojimo į gimnaziją pra 
šymus siusti adresu:

Herm Direktor '
.. dės Privaten Litauischen

Gymnasiums 6840 Lampert- > i 
heim 4; ?

—Skaitytojas iš Beverly Sho- ; 
res, prisiųsdamas $25 auką tarp ■ 
kita taip rašo: “Būtų tikra ne
laimė visuomenei ir demokrati- i 
jai, jei neišeitų Naujienos, ku- ;

J riose galima pareikšti savo nuo-1 telf. 847-0664.

— Dėkui A. Šulinskui, Calis-į 
: toga, Cal., už $10 auką ir už nuq 

širdžius linkėjimus. Taip pat dė-j 
ku V. Žalkauskui, Washington, 
Ill., už $3 auką, atsiustą kartu 
su prenumerata.

— V. iebertavičius iš Detroi
to kiekviena proga paremia Nau 
jienų leidimą. Dėkui už $5 au-j 
ką, atsiųstą kartu su prenume-į 
rata. Taip pat dėkui E. Vaškū-j 
nui iš Marquette Parko už $$ 
auką kalendoriui.

— Juozas J aksty s, St. Peters-a 
burg, Fla., sužinojęs apie Nau-j 
jienų finansinę padėtį'dėl ku-3 
rios dienraštis keletą dienų iie-j 
išėjo, atskubėjo su penkiasde-1 

"šimt dolerių auka. Dėkui.
—Dėkui Kazimierui ir Vladui j • 

Skripkams iš Lockporto už anks 
tybą prenumeratos ■ pratęsimą, 
gerus linkėjimus ir už auką.

— Gen. T. DAUKANTO jūrų 
šaulių kuopos tradicinis PAVA
SARINIS. PARENGIMAS įvyks 
š. m. balandžio: m. 26 šešta
dienį, šaulių namuose,. .7 vai. 
vak. Programoje: Meninė dalis,, 
vaišės ir šokiai. Veiks baras, busi 
pravestas turtingas dovanų pas- Į 
kirstymas.

Kviečiama Čikagos visuome
nė ir šauliai su svečiais daly- 
vaut. Kvietimai gaunami pas
kambinus P. Maištai, Telfo- 
nas 523-7489 arba .V. Utarai,

Namai, Žemi — Pardavimui Namai, Žami — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI | REAL ESTATE FOR SAL!

PASKOLAS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS ! 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ IMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-774}

-BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI. : ,

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 
Marquette Parko rajone.
RESTORANAS su namu ir visais 
įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose' greit, 

garantuotai ir sąžiningai. ... 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.' 
Tel. 927-3559 .

Notary Public

Insurance, Income Tax

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

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis: 5

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775 '. 1

l
i gimnazijos mokinių dabar yra 

profesoriai, gydytojai, inžinie
riai, mokytojai ir t. t. Ypač šiais j 
laikais mokslas ■ labai. svarbus. 
Su .pradžios mokyklos (Haupts- 
chule’s) baigimu mažai ką te
galima pasiekti. Tad tėvų parei-

kymas^Įikąip..,^IaidįQ§^"--9 -̂ai4- jaaj<‘ t)art4į*^it0>riSihdži^ kaip ga yra suteikti vaikams geresni
ge” EIS^

A&t -9 i;

ilgametis patyrim^
i'- j T .. . q

^eijruošiatės keliauti — įkreipkitėsĮsteig|:
American Trąvd\Sęiyicė Btrn&u

S- Wetfeni Aveį:6D|543
? TėleL 312^338^787^ f 5

• JNemoki'JBM patarnavimas , lėktuvą. ■ traakiniiį lair^ kelio
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą^ ir kitus K'ažtur, 
Sudaresne iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame lnfor> 
macijas vjsais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas
tž anksto — prieš 45-60 dienų. F ”

išsilavinimą ir plačiau atidaryti 
Vartus į gyvenimą.

Lietuvių gimnazija priima į 
Visas klases. ,Į I klasę priimami 
mokiniai baigę bent keturis pra
eis mokyklos skyrius.
: Prie gimnazijos veikia ben
drabutis. Pragyvenimas jame te

A5-3 CM ILC«2>!
THS A0-3S G? S AS49 fcA. į 
TfSSS KJUJ9 EV AsSOTSa 

«Tna ue» 
CKARLSa M. SAYSS,' . 
FRaxrawT ort«s catcset 
MOTCfl CuA ASKS carvra 
to ra rsPseuAiy alr^t 
FQft CMMJXUBM MCMrVHAtr
FCMOOL I* H MSSJCM

INHALER 
nas"l decoogftstant

1M yur
! ub?'4

Get instant relief wm
With BEN^EDREX’ Wv

ai m.' ip w, ■ml i. 'ja j

’ GENERAL REMODELINGį ;
• - Alumin, langai, durys,, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai; ce

mento laiptai, porčiai, stogai _ 
ir visa kita.

PETINGI? CONSTRUCTION 
-7152- So. Kedzte Avenue v 

Tel. 778-8166 arba 776-8505 e

0

We'll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

vak. Dariaus-Girėno salėje. Ma-Jį momoti ar jipdrąusti savo nuo- 
rija Krauchūnienė papasakos ^vyhę Chicagoje ar bet kur 

: apie lietuvių velykinius papra-«; -Amerikoje, prašomą skambinti 
čius ir tradicijas. LPR stipendijų | į mūsų įstaigą. ; ;

Mes visuomet pasiruošę y 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

Tel. 767-0600
independently owned and operated . .4

monę. Nedaug žmonių skaito r T • x • r, ? t. n- s ,. . ' , , , x .v į — Lietuvių Prekybos Rumųįlietuviškas knygas, bet lietuvis-: . ........ , |, ,. v.. . . ... l mėnesinis susirinkimas bus tre-?
ką d,enrasti ™v.en balandžio 9 į, 7:30 yal.į

i Žmogaus kasdieninis žodynas 
i yra mažas, o netekus dienraščio 
f jis visai sumažėtų. Tą matome.

iš lietuvių jaunosios kartos, 
ri lietuviškų įknygų ir laikrašf 
čių mažai teskaito. Visi NaujieĮ 
nų skaitytojai turėtų susirūpinį. 
ti ir padėti savo laikraščiui 
bristi iš skalų. Nė vienas netap 
elgeta, išleidęs keletą dolerii 
paramai”. Dėkui už: laišką ir u: 
auką.

— Teisininkas Jonas Kutra 
Santa Monica, Cal.,'taip rašomi

- 4į

banketas gegužės 18 d. Marti- į- 
nique restorane. Viceprez. Jo-į! 
nas G. Evans stipendijoms pa- j! 

■j aukos $1,500, jei kiti organizaci- į 
i| jos nariai suaukos tokią sumą. į 
J-Aukas nukreipti Stipendijų fon-j; 

vĮĮ do pirm. Vito Shukiui, 6507 Port ' 
a tiac Dr., LaGrange, IL 60525.

'T? — Chicago Tribune žurnalas 
Jį aprašė dviejuose puslapiuose 
>:l marketparkietės Onos Norvilie- 
jjj nės gabumus paruošiant lietu

L MARIJA NOREIKIENS

J 2608 West 6tth St, Chicago, DL 60623 » Til WA M787
1 DideHf paatrinkimaa geroa rūMet įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737

f JT; T Ilcb gd U U.1I1 U.O pdl UAJolcLLlL LLtTLU.- 

|||| viškus tradicinius valgius. Ko
respondentė Joane Will, sužino
jusi iš Norvilienės dukters Liu
cijos slikienės' apte -lietu, papro
čius švenčių metu, kartu su fo
tografu John Austad aplankė 
Norvilienę ;ir 'labai '. patrauklia: 
aprašė gaminimo procesą, supa
žindindama milijonus skaitytojų 
su lietuviškais vagiais ir papro
čiais, ' Duodami trijų patiekalų 
bei gaminių receptai, straipsnis 
iliustruotas žavingomis spalvo
mis .nuotraukomis. Tarp jų yra 
ir O. Norvilienės nuotrauka.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

**

REIKALINGA PATIKIMA MO
TERIS, rinkoje pageidaujamų ir 
greitai išperkamų’dešrų gamy
boje. Patyrimo nereikia, bet rei
kią susikalbėti angliškai.

Kreiptis iki 1 vai. popiet. \ 
Tel. 243-8826

KRUEGER SAUSAGE CO.
1237 W. Fulton St.

$ SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ? į 
į ’• ’ F
j yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu nraternalinė or- 

ganizadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
-.darbus,dirov. v y

SLA — išmokėjo daugiar kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo Dariams.

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 — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. _

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SI,A — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuomi veikėjus, jie Jums 
mialai pagelbės i SLA isfralyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai į SLA Centrą: <’<

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N. Y. 10001 

307 W. NXb St.
, T*L Bit) 5Al-ni»

— SLA. 134-tos Moterų kuopos 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
balandžio 12 d., Chicago Savings 
bendrovės patalpose, 6200 So 
Western Ave., 12 vai. Visos na
rės kviečiamos, dalyvauti. V-b;

i ’* *

— Chicagos Lietuvių tTaryb? 
šaukia metinę darbo konfefen 
ciją. kuri įvyks š.m. balandžu 
mėn. 13 d. 2 vai. popiet Lietu 
vių šaulių S-gos Namudse, 2417 
W. 43rd St. Lietuvių organiza
cijos ir visuomenė kviečiamos 
gausiai joje dalyvauti. (Pr.)

GENERAL OFFICE
Mature person with previous office 

experience for 6‘hours per day.
Must have accurate typing & math 

skills with good phone voice.

SYKES TERMINAL
WAREHOUSE

931 W. 19th St., Chicago
'829-7095 Ask for Bob

IN NEIGHBORHOOD

CASHIER
EXP'ED OR TRAINEE

Full or 2-3 days (full days). ( 
Good with figures; lite typing; 
over 25; sales, supermart, orj 
drug store experience helpful. | 
Phone for appointment 10 to 111

927-5099

Overnight Wonder. 
Pill for Constipation

Never too sudden, never too slow 
— this remarkable little pill stimu
lates your system s own natural 
rhythm. Gently, comfortably, over
night. In the morning, you're right 
back on schedule Smoothly, com
fortably. every time. That's why 
they call Ex-Lax pills the overnight 
wonder. That's right Ex-Lax pills!. 
For occasional use . r _
Take as directed, 'Lfir

A. T V ERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69fh Stre^ 

.. TeL REpublic 7-1941 *

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. L
Chicago, III 60632. Tel. YA 7-5980 :

NotaryPublic -
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maphwood. Tai. 254-7450 
Taip pat, daromi vertimai, giminig 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankaL

TITO SVEIKATOS PADĖTIS 
VIS DAR NEAIŠKI

Praėjus plaučių uždegimui, 
Tito šiek tiek atsigavo. Astuonių 
gydytojų grupė, kiekvienam iš 
jų paskirai budint, .per visas 
21 valandas deda didžiausias;’*
pastangas pagerintiikraujo čir-j į- . ■ ~~
kuliaciją, ka<T tuo būtų snstip- ‘pAT<5 SKAITYK IR DaR Kl< 
tintas jo negaluojančių inkstų jus PARAGINK SKAITYTI 
veikimas. DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’-'

HOMEOWNERS POLICY
F. Z> polis, Agent 
3208% W. 95th St 
Evarg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

a
ADVOKATŲ DRAUGUA 

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. ČEPĖNAS

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

9 vai. ryto iki 12 vai. A 
Ir pagal susitarimu.

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

Chicago, UI. 60629

fe — £» BL, W»dnt»day. April ft IBM




