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NESANTAIKOS PRIEŽASČIŲ PAGRINDUOSE YRA RELI
GINIAI SKIRTUMAI IR TERITORINIAI GINČAI

NIKOZIJA, Kipras (AP). — 
Ilgamečiai vaidai tarp Irano ir 
Irako, sūšvelnėję Iraną valdant 
šachui Rėzai Pahlevi, vėl -atsi
naujino. Jie pasireiškia pasienio 
incidentais, net aviacijos veiks
mais.

Svarbiausios nesantaikos prie
žastys yra teritorinės. 1971 me
tais Iranas užėmė Irakui pri
klausančias tris- mažas salas, 
esančias Persijos įlankos žiotyse. 
Iš jų galima kontroliuoti laivus, 
vežančius naftą. Tas strategines 
salas dabar nori-atgauti Irakas. 
Be to, Irako valdžia nori atsisa
kyti 1975 m. sutarties ir laikytis 
1937- m. sutartimi nustatytas 
terito'rineš sienas. Pagal ją pa
sienio vandens keliai priklausy
tu tik Irakui.

. Nors abiejų -kraštą ’-gv’vento- 
5ai, yra mahometonų tikėjimo, 
tačiau Iraką valdanti Baath so
cialistų partija negali toleruoti 
mulą Čhomeinį, Iraną valdantį 
diktatūriniais metodais. Iranas 
kaltina Iraką kurstymu kurdų 
■kovoti už autonomiją ir teikimu 
jiems ginklų. Abiejų kraštų gy
ventojus dar skiria ir tautiniai 
skirtumai: irakiečiai yra- arabai, 
o' Irane dominuojanti tautybė 
yra persai? .

Iranas turi 36 milijonus gy- 
—venlojų ir 113,000 armiją

čiau ir gyventoj ai,, ir armija yra 
demoralizuoti, įtakingi vadai iš
žudyti. Irakas turi 12.5 milijono 
gyventojų ir 212;000 armiją — 
gerai;- ginkluotą ir drausmingą.

Irano televizija trečiadienį 
pranešė apie' naikintuvų ir ma
lūnsparnių dvikovas. Praneša
ma apie artilerijos ir minosvai
džių Įatakas 800 mylių ilgumo 
pasieniuose. Sužeista 15 Irano 
revdliucinės gvardijos karių. 
Taip pat Teherano-radijas pra
nešė, kad Irako kariuomenė, re
miama sunkiųjų ginklų, pažeidė 
Irano teritoriją Qasr-e-Shirin 
rajone, pietvakarių Kermanshar 
provincijoje. Irakas ir Iranas 
sutinka tik vienu dalyku: prieš- 
amerikoniškomis nuotaikomis.

SAUDI ARABIJA PRIEŠINGA 
SUDARYMUI NAFTOS 

ATSARGŲ
WASHINGTON, D.C. — Pra

eitą mėnesį Saudi Arabija pra
nešė JAV administracijai nesu- 
darinėti naftos atsargų ir pagra
sino sumažinti naftos gamybą 
vienu milijonu statinaičių per 
dieną. 1979 metais Amerika im
portavo iš Saudi Arabijos 491.1 
milijono statinaičių naftos, kas] 
sudaro’ 16% viso JAV minera
linio aliejaus importo. Sekantis 
didžiausias eksporteris yra Ni
gerija, pristatanti Amerikai 12.8 
nuošimčio visos importuojrmo's 
naftos .

Energijos sekretorius Charles 
W. Duncan Jr. atšaukė duotą 
įsakymą pripildyti strateginius 
benzino baseinus. Buvę numaty
ta pirkti naftos bei jos produktų 
už $5 bilijonus ir ji laikant po
žeminiuose baseinuose kovoti 
prieš infliaciją bei kainų kilimą.
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— Sovietų Sąjunga trečiadie
nį išleido. į erdves satelitą su 
dviem "kosmonautais. Tasso pra- 
nėšm^ų, jie susijungs su komu
nikacijos Satelitu Saliut 6, iš
leistu į endyes prieš 2J> metų, 
pataikyti atširadusius gedimus.

KUBOJE AREŠTUOTAS JAV 
LĖKTUVO GROBIKAS

MIAMI (UPI). — Trečiadienį 
nežinomas asmuo, ginkluotas 
45 kalibro revolveriu, pagrobė 
American Airlines Boeing ‘ 727 
lėktuvą su įgula, besiruošiančia 
vežti keleivius iš Los Angeles 
i Čikagą. Jis pareikalavo jį nu
vežti į Kubą. - .

Lėktuvas su 7 įgulos nariais 
ir grobiku nusileido Havanos 
aerodrome. A.A. bendrovės kal
bėtojo pareiškimu, grobiką Ku
bos milicija sulaikė, o lėktuvui 
leido skristi atgal Amerikon. Jis 
laimingai nusileido Miami aero
drome.

Liudininkų pranešimais, gro
bikas pateko aerodroman per
lipdamas neaukštą tvorą. Įvykį 
tiria FBI ir Federalinė Aviaci
jos agentūra. Tai antras pagro
bimas nuo 1973 metų, šių metų 
sausio 25 d. buvo pagrobtas 
Delta oro linijos lėktuvas, skren
dąs iš. Atlanta miesto į New 
Yorką. Jo .grobikas, ginkluotas 
15 kalibro revolveriu, įsakė 
skristi į Kubą.

_ Irako kariuomenės vado
vybė-neleis Irano pasienio , sar
gams veržtis į Irako teritoriją
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Balandžio I V. Gema, Stanis
lovas, Daugailė, Vykintas,; Gy- 
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SĖKMINGI PASITARIMAI 
TARP PREZ. CARTERIO 

IR PREZ. SADATO
WASHINGTON, D.C. — Tre

čiadienį baigėsi prez. Carteric 
pasitarimai su prez. A. Sadatu 
Jie . daugiausia lietė palestinie
čių autonomijos klausimus, ku
riuos negali išspręsti Egipto’ ir 
Izraelio speciali komisija. Pre-' 
zidentas Carteris pasitarimus Į 
labai vertina ir, laiko svarbiau-' 
siais visoje prezidentavimo ci-l 
goję. |

Sekantį antradienį prez. Car- 
teris apie, pasitarimus infor
muos Izraelio premjerą Mena
chem Begin . ■>. i

_ Vakarų.Kuropa labai ati
džiai seka kraelio kąro jėgą įsi- 
varžimą į pietu laibaną.
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rė.. Irano diplomatams vykti na
mo, susirinkti visus šeimos na
rius ir vertingesnius daiktus ir 
pasiruošti kelionei į Iraną. Visi 
Irano diplomatai buvo išleisti ir 
laimingai grįžo. Įsakymas išva
žiuoti buvo griežtas, bat su visais 
buvo elgiamasi korektiškai, nie
kas jų neįželdlnėjo, neskriaudė 
ir nesityčiojo. Grįžusių diploma
tų dauguma patarė tuojau pa
leisti visus JAV ambasadoje lai
komus diplomatus ir tarnau
tojus.

SVARSTOMAS KLAUSI
MAS APIE IŠLEIDIMĄ

TEHERANAS, Iranas. — Už
sienio žurnalistai tvirtina, kad 
ne tik Revoliucinė Islamo' tary
ba, bet ir įtakingi valstvbės vv- 
rai prieina įsitikinimo, kad rei
kėtų tuojau paleisti visus ame
rikiečius, pralaikytus be teisino 
157 dienas, kad jie turėtų pro
gos taip išvažiuoti, kaip išvažia
vo Irano diplomatai iŠ Washing- 
tono.

ĮŠLIAUŽĖ IZRAELIO TANKAI, 
ŽEMEI VERSTI MAŠINOS

REIKALAUJA LEISTI IZRAELIUI SAUGOTI VISĄ 
LIBANO IR IZRAELIO PASIENĮ 

—
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Izraelio tankai ir kareiviai įsiveržė i pietų Libaną. 
Izraelitai neleis palestiniečiams įsistiprinti Libane 

ir iš ten pulti ramius Izraelio gyventojus.

IRANO DIPLOMATAI SUGRĮŽO Į MULOS
CHOMEINI VADOVAUJAMĄ TEHERANĄ

JIE . PATARIA IŠLEISTI VISUS AMERIKIEČIUS, 
--------------- JEIGU NORI TAIKOS-Si: AMERIKA_____ 1_____

reikalu reikalingas gana platus 
paaiškinimas.
. PATARĖ PALEISTI VISUS 

AMERIKIEČIUS
Ira- 
val- 
dės- 
Visi

Atlikę oficialią sutikimo dalį, 
iš Washington© parvežti įtakin- 
gesnieji Irano dipldmatai tuojau 
buvo pakviesti į užsienio reika
lų ministeriją platesniam pokal
biui. Krašto prezidentas Bani 
Sadr taip pat informuotas apie 
grįžusių diplomatų patarimus. 
Beveik visi diplomatai patarė

TEHERANAS, Iranas. — Iš 
Amerikos išskridę Irano diplo
matai ketvirtadienį anksti rytą 
pasiekė Teheraną. Ten jie buvo’ 
didelės minios sutikti. Jie džiau
gėsi, kad laimingai pasiekė 
ną ir rado mulos Chonieini 
domą kraštą pagal Korano 
nius ir Islamo principus.
Irano diplomatai buvo patenkin
ti, kad jie galėjo laimingai pa
siekti Teheranu ir informuoti 
Irano vyriausybę. Jie džiaugėsi, 
kad Amerika nutraukė diploma
tinius santykius su Iranu ir lie-Į Irano vyriausybei be jokio ati- 
pė Irano valdžios atstovams iš
važiuoti iš Amerikos. Jie tiktai 
apgailestauja, kad pačioj Ameri
koj yra didokas skaičius iranie
čių, kurie nenori arba negali va
žiuoti namo. Daugelis iraniečių 
?ina į aukštąsias- mokyklas, 
gauna ten reikalingus diplomus 
ir

dėliojimo paleisti visus Tehera
no atstovybėje.laikomus ameri
kiečius. .JAV prezidentas būtų 
galėjęs suimti ir laikyti Įkaitus 
Irano diplomatus, bet jis taip 
nesielgė. .Jis net nė vieno nesu- 
ėmė. Jis net policijos nesiuntė 
išsiuničamieina d i p 1 omatams

galėtų grįžti Į Iraną, bet tuo'sekti. Prezidento atstovai pata-

Teherane buvo suruoštas di
delis grįžusių diplomatų sutiki
ni as.'.Wišūr biivb nešami barz 
loto Chomeinio paveikslai, bet 
minia klausia, kodėl Irano vai 
tižia neišleido Amerikos 
matų, kaip amerikiečiai 
iraniečius.

Buvo paskelbta, kad 
Chonieini įsakė perleisti
lūs. ainerikiečius vyriausybės 
žinion; bet iki šio’ meto jie dar 
tebėra studentų saugomi. Iš JAV 
atvykusieji dvasiškiai matė su- 
~rntuosis, bet negalėjo su jais 
laisvai kalbėti. Jiems buvo pa
sakyta,- -kokius klausimus kelti 
ir koliu neliesti.

diplo- 
išleidę

mul 
suim-

— Valstybės sekretorius Gy
rus R. Vance, taip pat Britani
jos, Prancūzijds ir Sovietų Są
jungos užsienio reikalų ministe
rial pažadėjo dalyvauti 25 metu 
Austrijos nepriklausomybės at
statymo po II Pasaulinio 
sukakties šventėje gegužės 
Vienos mieste.

karo
15 d

— Sakoma, kad Revoliucini 
Islamo taryba pasiūlė Chomei 
niui skristi į Washingto’na ir 
išsikalbėti su prezidentu ('arte 
riu. Iraniečiai visai nenori karo 
su JAV.

Argentinoje sausra suma
žino javų derlių. Jie negalės par 
duoti javų rusams.

Karp jėgos netolimoj e ateityje gaus naujus ir daug galftrgeahius lėktuvus.

BEIRUTAS, Libanas. _ Tre
čiadienį Izraelio tankai, artile
rija, kulkosvaidžiai, šarvuočiai 
ir didelės žemei versti mašinos 
(buldozeriai) perėjo Izraelio ir 
Libano sienas ir nušliaužė prie 
Libano karo centrų ir Jungtiniu 
Tautų kariuomenės vadovybės 
Izraelio karo jėgos įšliaužė kelis 
kilometrus i Libano teritorija 
neiššaudames nė vieno šūvio. 
Jeigu vienas kitas šūvis buve 
paleistas į izraelitus, jie nekrei 
pė į tai jokio dėmesio ir lanka’ 
šliaužė toliau.

Izraelio tankai ir 200 kareivių 
pasiekė Kunin miestelį, kur bu
vo Jungtinių Tautų ginkluotų 
dalinių vadovybė, pastatė greta 
didelę žemei versti mašina ii 
pranešė Jungtinių Tautų pajėgų 
;pulkininkui. kad izraelitai atvy- 
Iko patruliuoti Libano ir Izraeli ( 
pasienį. Iš duomenų matyti, ka< 
Junlginių Tautų karo jėgos ne 
pajėgia ar nenori saugoti Izrae 
io-Libano‘ sienos Libano puse 
:ai Izraelio karo jėgos yra pasi 
•yžusios tai daryti. Izraelis ne 
4a.l1 le’sti, kad palestiniečiai u 
Libano įsiveržtų i Izraelį ii 
trukdytų gyventojams laisva’ 
dirbti . žeme ir tvarkyti ūkį 
Jungtinių Tautų pasienio kart 
jėgų vadas pareiškė niisistebė 
piną lokiu tvirtinimu. Jis-žinas 
kad iš Libano į Izraelį niekas ne
galėjo įsiveržti, nes jie saugoju 
pasienį. I Izraelį galėjo įsiveržt 
s Irako siena prašliaužę Pales 
lino’s Išlaisvin’mo Organizacijos 
nariai, remiami Irako vyriau
sybės.

Labiausiai visus nustebino di 
dėlė Izraelio žemei versti plie 
no maišna, pastatyta toliau nuc 
tankų. Manoma, kad šis didelis 
'"buldozeris" yra pati naujausia 
Izraelio mašina priešui naikinti 
Jis nekovoja, kulkas atmuša, ne
vėliau visus kareivius, jų turi 
mus kulkosvaidžius, apkasui 
sulygina su žeme ir šliaužia to
liau. Jokie ginklai to* šarvuočio 
nesustabdo. Tvirtinama, kad pa 
’estiniečiai, patyrę apie Izraeliu 
karo jėgų atšliaužhną prie jų ap 
kasų, dingsta, kad tiktai priar 
ėjęs buldozeris jų neužverstų.
Izraelio karo vadovybė nelur 

įrodymų, kad į Misgav Am kai 
mą įsiveržusieji arabai būvu 
Irako valdomi, bet žino, kad jie 
užmušė viena kaimelio vaiką 
vieną suaugusį ir gyvyl>ės note 
ko ‘vienas Izraelio karys, pe 
anksti bandęs pastoti kelią įsi 

• veržimiems paiestin ečiams. Ko 
Jungtinės Tautos neužtikrim 
saugumo, tol Izraelio karo jėgo 
’cbcstovės Pietų Libane ir nelev 
palestiniečiams priartėti prie3 
Izraelio.

Oficialus Izraelio karo jėgi 
pranešimas sako, kad Izraeliui
patrilfl'M tikrina d^markacrjrr 
linijos šiaurėje esantį Libaiv 
pasienį ir neleis palestiniečiam.' 
ardytė Izraelio gyventojų ir že 
mės-darbininkų ramybės. Izrae 
lis .hešitrauks rš pietų Libano,

IRANO KONSULATUS 
SAUGO POLICIJA

WASHINGTON, D.C. — Visi 
Irano konsulatai, veikusieji. 
Washingtone, Chicagoje, New 
Yorke, Los Angeles ir Houstone, 
mtradienio vakarą buvo užda
ryti ir pastatyta policija jiems 
saugoti. Konsulatai uždaryti ir 
ižrakyti. Niekas į Irano konsu- 
atus neįžengia. Prie konsulatų 
stovi policininkai, kurie nieko 
leareštuoja ir į stovyklas neve
da, nes iraniečiams nėra jokių 
stovyklų. Policininkai paklausia, 
co atvykusieji nori ir pataria į 

' cą kreiptis. Amerikoje yra apie 
250,000 įvairaus amžiaus iranie
čių. Vieni gyvena pas savo gi
mines, o kiti gyvena samdytuo
se butuose.

Vyriausybė paskyrė paruoš
tus pareigūnus, kad informuotų 
Amerikoje likusius Irano pilie
čius. Kas turi besibaigiančią vi
zą, privalo kreiptis į atsakingus 
pareigūnus ir ją pratęsti. Kas 
gyvena be vizos, taip pat privalo* 
kreiptis, gauti vizą ir ramiai "gy
venti. Kam reikalinga ekonomi
nė pagalba, privalo kreiptis į 

. i (sakingus pareigūnus.

REIKALŲ VEDĖJO NETIKS- 
LŪS PRANEŠIMAI

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no ambasados reikalų vedėjas 
buvo vienintelis, kuris padarė 
netikslius pareiškimus per Te
herano radijo bangas.

Jis buvo labai pasipiktinęs, 
kad prezidentas nesutiko pra
tęsti išvažiavimo laiko ir nelei
do dar kelias dienas pasilikti 
Washingtone. Kiti diplomatai 
taip pat turėję išvažiuoti pagal 
pirmą įsakymą. 1

"P a a i šk ėjo, k ad—ta s-Al i - A gūj ų 
buvęs Irano reikalų vedėjas, pa
pasakojo nebūtų dalykų. Jis tik
riausiai turėjo taip daryti pagal 
Chomeinio direktyvas, kad vi
si išvažiavę Irano diplomatai 
oficialiai pareikštų savo džiaugs
mą grįžę į Iraną.

ŠACHAS IŠLEISTAS 
Iš LIGONINĖS 

4

KAIRAS, Egiptas. — Buvęs 
'rano šaeras Rėza Pahlevi, po 
sėkmingos blužnies operacijos ir 
13 dienų gydymosi kariškoje li
goninėje, išleistas į 400. kamba
rių rezidenciją — Kubbeh pol
ice. Perkėlimas iš ligoninės j re
zidenciją įvyko anksti rytą, pri- 
dlaįkaM visų saugumo pric- 
moViių.

Ligoninės gydytojų štabas pa
reiškė, kad dabar 60 metų ša
chas yra puikiausioj sveikatoj. 
Jo sveikata bus tikrinama ligo
ninėje ir namuose.

— Aukso uncija ketvirtadienį 
cainavo $51 I.

kai nebus garantijoj; kad kojų 
ten neįkels palestiniečiai. '
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LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

HANNOVER

, I ftJKĄ LIETUVIAI DARO
(Tfeipys)

aukojo kun. K. Senkus, pa
mokslą pasakė ir maldas už Lie
tuvą kalbėjo kun. Fr. Skėrys. 
Puikiai giedojo solistė1 Gina cap

ken^ sutraukė apie šimtą lietu-Į

Kun. dek. V. Šarkos sureng
tas 62-jų Lietuvos nepriklauso- 
nrvbėc rnrfm:ų minėjimas Stoec kauskienė pakaitomis su visa ko 

1 plvėia.
Tu namų didž. salėje šventę 

pradėjo dr. J. Norkailis. Sveiki
no latvių Bendruomenės ir Baž 11H' w Ir* f* ’iii. į «- | nycios atstovai, estų

vičius. Po programos niekas tuoj 
rekilo namo: liet, muzikai gro 
jant, dar ilgai vyko draugiški 
pokalbiai.

NEUSTADTHOLST

Originalų Lietuvos nepriklau
somybės 62-jų metinių minėji
mą kun. V- Šarka čia surengė š. 
m. vasario 24. šv. Juozapo baž
nyčioje jo aukojamose šv. mi
šiose dalyvavo vokiečiai ir kele
tas lietuvių. Savo pamoksle vo
kiečių kalba jis paaiškino apie 
Lietuvą ir šios dienos šventę. Po 
pamaldų į parapijos salę susik- 
vietęš tautiečius ir porą vokie
čių, kunigas pavaišino kava su 
užkandžiu ir su jais pasišneku
čiavo.

BONN — KOELN

Lietuviai mūsų tautos šventę 
šventė kovo 1. Minėjimas pra-

viu ir jų draugu vokiečių, estų j 
ukrainiečių, jugoslavų, vengrų ir 
latviu. Šv. mišias aukojo ir pa- 
mcl’cla palakė kun. Šarka, pas- V
kaita finite mokvt. V. Bartusė-

atstovas.

dėtas ’ ekumeninėmis pamaldo
mis. Pamokslą pasakė kun. J. 
Urdzė lietuviškai ir vokiškai, šv. 
mišias aukojo tėv. Alf. Bernato
nis.

Minėjimą salėje pradėjo LB 
apylinkės pirmininkas J. Iva
nauskas. Du Maironio eilėraš
čius padeklamavo Danguolė V° 

-gel. Paskaitą apie lietuvybės iš- 
laikymą skaitė jauna Vasario 16 
-gimnazijos mokytoja Dalia Gry 
binaitė iš JAV-bių. Sugiedotus 
Lietuvos himnas.

y- Solistai dainavo po vakarie
nės. Marija Panse-Simaniukšty- 
;tė su savo buvusiu mokiniu ba- 
jitonu. abu iš Bonnos, palydimi 
m

vokiečiu klebonas,
Meninėje dalyje savo talentais 

suspindėjo iškilieji mūsų solis
tai — Gina čapkauskienė, kolo 
ratūrinis sopranas iš Montrea 
lio, ir Ričardas Daunoras, bosas 
iš Stuttgarto. palydimi ukrai- 
niečių kilmės pianistės Orestos 
Cybriwsky iš New Yorko- Sv 
tautiniais šokiais pasirodė estų 
Tautnių šokių grupė “Kungla- 
rahvas” iš Stuttgarto, latvių . \ 
“Daugava” iš Ludwigsburgo ir 
Vasario 16 gimnazijos iš Romu
vos. Paskutini šokį Suktinį šo
ko visos trys grupės kartu.

Prieš koncertą paskaitą skaitė 
dr. K. J. Čeginskas. Pradėjo vo
kiečių kalba, paaiškindamas 
šventės prasmę ir Lietuvos liki
mą praeityje ir dabar. Kalbėda
mas lietuviškai, suminėjo mūsų 
tautai labai nusipelniusius as- 

kurių darbai ir aukos 
įpareigoja ir mus. Priminė ir 
prieš 60 metų sušauktą Steigia
mąjį seimą, padėjusį pagrindus 
moderniai ir pažangiai Lietuvos 
valstybei.

Po programos pabendrauta 
prie skasių užkandžių ir gėrimų

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

menis,

TAUTIETIS GEORGE MIKELE
IR JO VAIDYBINĖS KARJEROS APŽVALGA 

’ . ■ t ,

Išbuvęs trejetą mėnesių Indi
joje, į Londoną grįžo aktorius 
George Mikeli, dažnas Lietuvių 
Namų svečias. Ten jis iš tikro 
ne buvo, o dirbo, nes Indijoje 
buvo, sukamas didelio nietražo 

.L. ... . 'L
Y™- -3-7--'77-

kad kai Moore,

L =~- - - - ’ |

filmas “Jūrų vilkai’-,kuriame 
vaidina daugybė filmų pasaulio 
vilkų:

^pianistės Hilaės Bauerfeld, at
liko po keletą dainų lietuviškai 
5r vokiškai salo ir baigė duetu. 
’Pasisekimą turėjo loterija. Va
karonė užsitęsė iki vidurnakčio- 
Z Tą pačią dieną VLB Bonn- 
ijCoelno apylinkės nariai 
Haiko pravesti metini susirinki- 
jną jr išrinkti naują vadovybę: 
^pirmininku J. Ivanauską, sekre 
-tore bei iždininke Anni Boehm-
Krutulytę, kontrolieriais — 
pi. inž. M. Strumilą ir M. Andri 
jaitį.

rado

di-

STUTJGART 
nep riklausornybėsLietuvos 

atstatymo 62-ošio^metinės šva- 
bų sostinėje paminėtos kovo 2 
labai plačia ir šaunia programa. 
Tuoj popiet Bad Cannstatte. Kol 

namu konlvčioie. šv. mi-

šeštadieniais gimnazija dirba, 
tačiau vasario 16 šventė. Ta die- 
na mūsų mokyklai dviguba šven 
tė: Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo metinės ir gimnazijos 
vardadienis. Jau iš vakaro pi- 

Jįęs bokšte iškabintai lietuviška 
trispalvė.

Šeštadienį po pusryčių moki
niai su auklėtojais ir mokyto
jais aikštelėje prie pilies rūmų, 
giedodami tautos himną, pakė
lė vėliavą. 10 vai. kaimo bažny
tėlėje gimnazijos kapelionai at 
laikė ekumenines pamaldas. 
Kun. J. Dėdinas paaiškino Va
sario 16 prasmę- Pasidžiaugė, 

-kad- ir svetur gimęs ir augantis 
jaunimas stengiasi būti gerais 
lietuviais, išmokti savo tėvu kai 
bą. pažinti Lietuvos praeitį ir 
dabartį. Linkėjo, kad iš šios mo 
kyklos išeitų busimieji veikėjai, 
kurie paskelbtų antrąją Vasa
rio 16. Pamokslą apie laisvės ver 
te ir reikšmę pasakė kun. Fr. 
Skėrys. Kristus yra pasakęs, kad 
tiesa IHaisviriš^ihcneš. Iš tikro 
tiesa trupina vergijos pagrin
dus, nes kiekviena vergija laiko
si melu ir apgaule, žirogus sut
vertas gyventi laisvėje. Laisvės lietuvių Vasario

reikalavimas sau ir savo tautai 
atitinka krikščionybės mokslą.

Minėjimą pilies ’salėje pradė
jo gimnazijos direktorius V. Nat 
kevičius, M. A., pastebėdamas, 
kad šaltoka. Apie šalčius 1918 
Vasario 16 rašė Vaižgantas. Po 
šalčių atėjo į Lietuvą pavasaris, 
trukęs per 20 metų. Dabar ten 
vėl žiema. Jaunimas turės par
nešti tėvynei pavasarį.

Paskaitėlę skaitė jauna moky 
toja Dana Augustinavičiūtė iš 
Kanados- Ji priminė,
JAV-bių prezidentas Wilsonas 
skelbė tautų apsisprendimo tei
sę. Amerikos autoritetas buvo 
milžiniškas. Šiandien jis kritęs. 
Amerikiečiai gyvena šiendiena. 
Kad be praeities gyventi nega
lima. lietuviai suprato jau XIX 
aTJie ĮsiTėigė~aAusrąT nors spau 
da buvo ugdrausta. Spauda pa
ruošė gyventojus__nepriklauso-
mybės atstatymui, kuri buvo 
paskelbta Vasario 16 1918. Ši da 
ta neišdildomai įrašyta į Lietu
vos istoriją. Kiekvienas lietuvis 
turi ją gerai žinoti, visados pri
siminti ir laikyti savo gyvenimo 
kelrodžiu.

Tos pačios mokytojos vado
vaujama tautinių šokių grupė

Gregory Peck, Roger 
_____, David Nivėrų. TYevor 
Howard, Barbara Kellermann,
Patrick Macnee, Patrick Allen 
ir dar 24 kiti.

Reikšmingas - vaidmuo, tame
fihne teko George Mikeli — Jur-

kuratori jos.Mau—yra—pasįsiūliu’ 
šių kvalifikuotų kandidatų, ta- 
čiau kandidatų sąrašas dar ne- 
uždarytas ir naujas direktorius 
bus renkamas netrukus. Atrodo, 
kad gimnazija dabar turės ir ins
pektorių.

š. m. kovo 22 įvykęs visuo
tinis Kuratorijos narių susirin
kimas išsirinko naują Valdybą 
šios sudėties: pirmininkas tėv. 
Alfonsas Bernatonis, vicepirmi

astuoniomis poromis sušoko Ku ninkas direktorius Vincas Nat- t .t vy tr i - -- • » ■ •
bilą. Šustą, Malūną, Suktnį ir kevičius ir iždininkas Andrius
Gyvatarą.
Lidra 
dėjo 
Lemkė.

pingo namų koplyčioje, šv.

mo buvd traukta Indijos sosti- 
nėję New Dehlyje, o daugiausia 
Goa, kuri dabar priklauso Indi
jai ir kurioje beveik viskas anuo
met atsitiko — kur stovėjo vo
kiečių laivas ’’Ehrefels”.

Kokie buvo G. Mikeli veiks
mai, bus galima pamatyti pačia
me filme, kuris, tur būt, netru
kus bus pradėtas rodyti ir D. 
Britanijoje ir JAV. O šia proga 
žvilgterėkime, kaip iš viso seka
si mūsų tautiečiui.

Musų turimoje informacijoje 
sakoma, kad dabar Goa filmuo
jant jam teko prakaituoti — ten 
karštas klimatas. O neseniai 
BBC televizija rodė filmą ‘Some
where Between Cambridge Bay 
and Yellowknife”, kurį gami
nant jam teko kęsti šaltį. Ten 
jis yra vyriausiasis veikėjas ir 
už savo vaidybą susilaukė pla-

e * * į < f > % 1 j >
nėjuje r jis : vaidino Koėsijerid 
“Darknęsą ąt. Npoiį’ 
kviestas. į^lde VlCj |i 
f ■ ■/”' 1
Su juo vaidino Šekspyro veika
luose “The Taming of, the 
Shrew”, “Measure for Measure” 
ir “The Merchant of Venice’.

r» į UI 1(T»7

į”: buvo pa
kviestas. kuris
tada gastroliavo Australijoje.

Shrew”, “Measure for Measure” 
ir “The Merchant of Venice’*. 
Grįžęs iš gastrolių į Sydnėjų^
įkūrė filmų .“bendrovę ‘‘Bėga
sus”. Norėdamas įsigyti daugiau, 
patyrimo, pasuko į Londoną, ir. 
jam čia tuoj. teko vaidjnti fįljiię

‘ Rasų

patyrimo, pasuko į Londonu, ir.

“The Qne That Got Away”, pas-, 
kui dar keturiuose filmuose, o 
paskui susilaukė reikšmingo po
sūkio “The Guns df Navarope ’/ 
filme. Tarpais tarp filmų vaidi
no televizijoje “The Joel Brant 
Story” veikale vpn JKlages, “And 
so to Murder” — baroną von 
Gagema, filmavosi italų filmuo
se, Jungtinių Tautų statytame

“The Qne That Got Away

sūkio “The Guns of Nąvaroųe

televizijoje “The Joel Brant

— baroną von
3 * - =4-

taus pripažinimo. Tuoj po to J‘The Millionaires"’, Izraelio “Sa-
fįlmo, kuriame jis vaidino’ lakū
ną Hartwellj, teatre jam teko 
vaidinti garsųjį anglą Disraelį, 
veikale “Portrait of a Queen”. 
Čia jis pelnė didžiulį pasisekimą. 
Vaidmenų įvairumą teatro sce- 

• noje rodytų vien tai, kad “Five 
veikale jam

teko vaidinti simpatišką moky
toją Langerį, Sartres “Altona” 
pjesėje — Franzą von Gerlachą,

Finger Exercise159

EPIZODAS IŠ KOVU SU LENKAIS 
VARĖNOS-PERLOJOS SRITYJE

•iŠ pėst. pulko 1, 4 ir 7 kuopos] Buvo pastebėtas lenkų kariuo 
gąVo uždavinį išstumti įsibrovu-1 menės judėjimas kairiajame pu!

_ J ko sparne. Kad apsaugotų tą

pešt, pulko 1, 4 ir 7 kuopos] 
gavo uždavinį išstumti isibrovu-l 
sius lenkus už Ūlos upės.
' 7 kuopai lenkai rimtai pasi- sparną, ]

priešino Karužiškių kaimo va- kuopai pereiti Vartivalakių kai

1 I I ■
į

bina and her Men”, reikšmingą 
vaidmenį atliko “The Double 
Man”
Love from a Stranger

giui Mikelaičiui, būtent, vokiečių 
laivo kapitono Roferio vaidmuo.
Filme vaizduojamas
Antrojo pasaulinio karo epizo-į

istorinis
žmogų, kuris eina iš proto dėl

dąs. 1942 m. pabaigoje per vie-Į puikybės, egiptietį daktarą “The ■ T W K- • ■» t • • • V* V ^•’1

pulko vadas Įsakė 6 pgj. C" X T A ‘ lt* 1 _ j
kariniame pakraštyje ir jie 7 kui mą ir ten laukti tolimesnių įsa- ■ 
įjos puolimą laikinai’ sustabdė, kymų, 8 kuopai — užimti pozi- 
tiaęiau 7 kuopos vadas savo re- ei ją į rytus nuo
zervihiu būriu pradėjo apeiti I kaimo 137 aukštumos, 9 kuopai 

• IlDjtSS_ __ ..S O or. ' RS- 'tĮlankų kairįjį sparną. Pastebėję — poziciją už 8 kuopos, kad ap-

Brokarąisčio kryptimi. 7 kucFa vienai kuopai buvo duota po vie į- 
ną sunkiųjų kulkosvaidžių būrį, i

tą ipanevrą, lenkai pasitraukė saugotų pulko užnugarį. Kiek-
i

energingai persekiojo lenkus iertergingaf persekiojo lenkus ir 
neleido Jiems sustoti Brokarais- 
tyje, nors ten buvo r tinkama 
pozicija,! Pakrikę lenkų daliniai

c

puo Brdkaraisčio II pasuko j ry 

dama savo uždavinį 7 kuopa to-
tt/s, Perlojos kryptimi. Vykdy
dama savo uždavinį 7 kuopa to
liai? puolė Miliūniškio kryptimi. 
16 vai. kuopa užėmė Miliūniškio

filme. Teatre vaidino'
■ _ J.’ . '41-

Su Burt Lancaster, Alain Dt« 
Ion ir Paul Scofield teko vaidin
ti televizijai skirtame filme 
“Scorpio”, su Julie Andrews ir 
Omar Sharif — “The Tamarind

i c
*

kaimą ir sustojo šiauriniame 
Merkio, -upės krante. Kuopos va
das, per nusiųstą ryšininką pra-

r- f 
no buvo pastebėti su šautuvais Lt 
civiliai apsirengę vyrai. Tai bu-.® 
vo Perlojos miestelio partizanai, 
kurie pasisiūlė lietuviams pade-1 gi 
ti. Kuopos vadas jiems pasakė, Į 
kad iš vėjinio malūno lenkai- 3 
šaudo iš kulkosvaidžių į 8 kuo- 3 
pos apkasus. Partizanai pasisiū- B 
.. . . .V 1- •* a* _ I r™

Seed”. Su daug kuo jam teko 
vaidinti ir daugelyje kraštų fil
muotis (Australijoje, Egipte, 
Graikijoje, Austrijoje, Praneū-

ną mėnesį Indijos vandenyne vo-i Millionaires”, žavų žudiką Bruce zjjoje, Izraelyje, Belgijoje ir-ki-
kiečių povandeniniai paskandino! Lovellį “Love from a Stranger”,
46 sąjungininkų laivus, iš viso 
apie 250,000 tonų talpos. Išaiš
kinta, kad vokiečių žvalgybos 
narys Troinpeta per savo agen
tus laivininkystės bendrovėse 
surenka žinias apie laivų judė- gyveno Oldenburge, ten mokėsi

. tur, o dabar Indijoje); Prieš "Jū-
komisionierių Ireneuzo Iredyns- vilkus” dalyvavo amerikie-
kio tarewell, Judas . statytoje serijoje televižįjaikio “Farewell, Judas”.

Dabar jis yra 44 m. amžiaus. “Sherlock Holmes”, Jurgį Vitą 
Kaip jau žinome, yra gimęs Tau
ragėje. Po karo, kaip pabėgėlis,

jimą ir perduoda jas tuomet j muzikos (išmoko skambinti pia-
Portugalijai priklausiusios Goa ninu ir gro'ti akordeonu) ir vai- 
kolonijos uoste įsitaisiusiam vo- dybos vietiniame teatre. Su te
kiečių prekiniam laivui, kuris vais emigravo į Australiją, iš- 
radiju persiunčia jas, kur reikia.’ 
Trompeta buvo likviduotas, bet 
agenfai - žinui rinl<ėjai dirbo 
ir toliau. O kadangi Portugalija

moko anglų kalbą; dirbo-įvairius 
darbus (miškų kirtėjas Victori- 
joje, kaubojus gyvnliij ūkyje 
Queensland). Melbourne pradė-

vaidnio britų serijoje “The Se
cret Army”, filme “A Man Gall
ed Intrepid”, kuris kol kas'dar 
nepaleistas Į apyvartą.

Be kita ko, G. Mikeli turi pa
rašęs filmams keletą skriptų. 
Mėgsta žaįstiįS&Šhinatais

šę bataliono vado tolesnių nuro- 
dyfnil. ' '
; J£ąi_4. ir už jos slenkanti 1 kuo 

pa\ priartėjo prie Vartivalakių, 
' vietos gyventojai perspėjo, kad 

riup: Perlojos pusės prie kaimo 
aąrtinąšį lierikai. Bataliono vadas 
tuojau įsakė 4 kuopos vadui sku 
tįaT išsiųsti' vieną būrį sir sun
kiuoju kulkosvaidžiu į pietinį 
kaimo galą: ir ten užimti patogią 

‘ visai kuopai. Būrys puo-
lė netoli kaimo esančias kapinai 
tęs/kur buvo lenkų'patrulis ir 
jas'užėmė; Tolumoje pasirodė 
lenkų' grandinės. Jų sunkieji

kapinaitėse esantį 4 kuopos bū

Kai4. ir už jos slenkanti 1 kuo

- vietos gyventojai perspėjo, kad 
nil©! Perlojos pusės prie kaimo 
aytinąii lienkaį. Bataliono vadas

išsiųsti vieną būrį su

kairhn galą: ir ten užimti patogią

lė7 netoli kaimo esančias kapinai

jaš • uzeme

- pn
kiaušo. BBC. šachmatų klubui ir,
kaip geriausias klubo, žaidėjas,

hę taūrę įr
statulėlę.- Domisi kinų semeno-

tada laikėsi griežtd. neutralumo, jo 4 vaidinti mėgėjų teatruose, mis. lMoka- vokiečių/ lietuvių,
tai sąjungininkams nepasisekė j paskui Brisbanėje ir Sydnėjuje. anglų, italų ir šie ktiek rusų lęal- 

(Iš Europos Lietuvio}

šokius pranešinėjo £mitas. Suvažiavimo aprašymą
Kairytė, akordeonu paly- išspausdinsime ^sekančiame^jm-.guojantis, ._o_ ka(b_filinas^ būtų 
bendrabučio vedėjas V-imeryje._____________ .________ ypač patrauklus ,jamė vaidina

Iš Vok. Liet. Informacijos visas būrys žvaigždžių. Dalis fil-

diplomatiniu spaudimu iškrapš- j Pasisekimo lūžis įvyko, kai Syd- bos. 
lyti tą laivą iš Marmagoa uosto I -----
ir tuo būdu nutildyti žinių per-' 
rlavinėjimo centrą.

Kai diplomatams nepasisekė, 
tada 1943 m. ir sugalvota imtis 
veiksmo prieš tą laivą, kuriam 
filme vadovauja George Mikeli. 
Visas suokalbis buvo labai intrį

Outstanding values 
in brand new Deltona homes

Now, for just s33,135*
you can live in this 
2 BR Mackie-built

Florida home
NAUJA GIMNAZIJOS 

VADOVYBĖ

Ligšiolinis direktorius Vincas 
Natkevičius, M. A., š. m. rugsė- 

o 1 pasitraukia iš pareigų. Jis 
gimnazijai vadovavo 13 metų. 
V- Natkevičiaus direktoriavimo 
metu pastatytas naujas mergai
čių bendrabutis.

Naujas direktorius renkamas 
16 gimnazijos

Camp-Out Cuisine

For cool kitchen cookery, 
or campsite convenience, 
there’s no need to defrost fro
zen Cod, Ocean Perch, Pollock 
or Flounder/Sole fillets . . # 
•nd often you can have an 
entree or a whole meal on 
the table in 15 or 20 minutes.

Ingenious “Pot-a-Stew” 
for instance, simmers frozen 
fish fillets and a variety of 
rammer vegetables in canned 
chicken broth. Not really a 
lecipe, it's a whole different 
way to prepare frozen fish.

With North Atlantic fillets 
available year round and the 
bounty of each season — and 
that of the American super
market *5 the variations On 
this simple dish are almost 
infinite.

Even easier to prepare is a 
one pound package of fish 
broiled from frozen to ready- 
to-serve in only 15 to 17 min
utes. Place the low fat. high 
protein fillets about 7 inches 
below the broiler and baste 
often with lemon butter. . . 

"V no need to turn. Slice cross
wise into four servings and 
cdunt about 100 calories for 
each. Usually one pound of 
fish wilt serve four, but when 
it’a barbecue time — ‘better 
count on one-half pound per 
perso®. *

Indoors or out, you 11 find; 
preparation fast and easy and 
the choice of cooking methods 
wide.

.. . a . \ v a .; .v

One Dish Makes It Easy

-;

Combine chicken broth and 
cream of shrimp soup in 5 qt. 
Dutch Oven or large camp 
cook-kettlc. Bring to boil, then 
reduce heat and add frozen

2 lb.frozen North Atlantic *ftced onion, salt and

Campfire ‘Pot-A-Stew’
1 can (46 oz.) chicken 

broth
3, cans (10-3/4 oz.) cream 

of shrimp soup
<- — ~

Cod, Pollock, Perch 
or Sole fillets

1 onion sliced
T teaspoon salt t i .
1 teaspoon savory
4 ears corn cut fn, thirds, 

or 1 can (12 oz ) corn
1 čan (15 dz.) baby 

carrots
1 (l ib) tomato

’ wedges or 2 t/rsh 
f ‘

t<ege green prpprr'S nH”

zavory. Cook, covered, over 
low heat, until fish defrosts 
(approx. 4-6 minutes). Sepa- 

• rate fillets with a fork and 
break m^o large pieceaz,Add 
remaining veąetablesw cover 
and Cook andtrmr 6 to 8 mih- 
vfes or unt$ com B tender. 
To serve, remove vegetables 
from broth with slotted spdon

? anį ladh* bMth in to iJMffvHtulT* 
tomatoes cut in wedges

ini" piece*

cups. Or Serte-fi&H, timetables 
soup together in largs 
bow Ik Makes 8

PLUMPYS
Per vasaros kaitras 

užsidegė Jokūbo Dėdino namai.
“Tratra, tratra!” . 
ant stogo ir žemai 
ugnis prašneko.

Pagautas baimės 
sujudo visas kaimas 
ir gintis nuo ugnies suskato. 
Seniūnas raitas jodinėjo 

ir čia vienam, 
'čia dar kitam

įsakinėjo :
“Ei, vyrai! Cimbolai, Smaily, 
Galini, Dovilai, Baly!
Paimkit įnagius ir bėkit!

Ugnis — skubėkit!...
0 tu, Phimpy, nesirengi ? Brolau, greičiau! 

Ne laikas bus, kai po visam...” 
Plumpys ramiai atsakė jam:

“Gerai, seniūne. Aš dabar tepamačiau. 
Bet nebijok, nesusipeiksiu:
Kiaules pašersiu ir ateisiu”.

i."
i' 

'iš
-H J:

Artists rendering

Price includes home and homesite 
PLUS:

• wa.II-to-wall carpeted living areas
• fully^sodded yard
• ceramic-tiled bath areas
• wood-grained kitchen cabinetry;

heat-resistant mica countertops’
• separate utility/laundry room
• generous closet space

6 communities to choose from—
25 models from i bedroom to 4:

Send for complete details, price 
and floor plans today.

•Home prices range from $26 660 to $59.735. Mortgage rates 

both changes and homesite availability Optional extrasTdepend^

A. Giedrius
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į TAVO ŽODIS YRA TIESA’
I Jono 17:17
| IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS

3 Jono 8:32

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

25

' I
Ji 

‘ iI *1 

i 
3 
fiun

; IR PSALM Al
LEIDINYS LIETUVIU KALBA.
KIETAIS PLASTIKINIAIS V1K 
tkaktišKo KIŠENINIO FORMATO

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 321, 4 g:
Oak Lawn, 111. 60454 =
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Mr. p O. Bond. Vice President 'X
The Deltona Corporation \
3250 S W. Third Avenue į
Miami, Florida 33129 , \

A118 1 S«Inv**o»

Yes' Please owkw me with full details 3 Mtnon

mg upon the home purchased include carport/SS^ase. screened — - - _ ____________ _
an communities
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ori Maikle-bud! homes m Florida
I understand i am under no obligation 
to ourchase.
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Obtain the Property Report required by 
Federal law and read it before signing*any'- 
thing. No Federal agency has judged the .

Z»0
Here is my Ari

%

|' Federal law and read it before signing*any- 

merits or values if any of this property.
IL-79-533 *

1

kulkosvaidžiai atidengė ugnį 
j‘ lapinaitėse esantį 4 kuopos bū 
fį: Tuo metu prie kapinaičių pri- 
artėjO visa’ kuopa ir įsijungė į 
fcių^nęs.
.^^ą^Hono^vądąsHHaiopą-T^"- 
siuntė Perlojos kryptimi, kairiau 
1/.. _____ _ ____
YŠAdYiras' laukas, taj puolimas

j^i ūžanė kaimo kapinaites ir 

toliau pasistumti ne-
c -L—' * - "f j • • T_____

ai”tėjd visa' kuopa ir įsijungė į
► - * ;

■^ą^liond^vadasH—kuopą pa--

^Šl4G^iopošA Kadangi ten bu-

biivo rielabai sėkmingas. 4 kuo-

vffnd^hs malūną ant Nedingės
. »_ J’. . J ■ ■ • - ■> — - • .»' t • —

įktepgė. Nustota pulti, ir karei-
viM apsikasė.

malūno

!ė lenkus iš malūno išvyti, ir jiei
už pusvalandžio iš ten lenkusį

• -' "’ey

Apie 14 valandą į rytus nuo 
9 kuopos apkasų kairiojo spa

P;

nspai* į 
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Savo laiku Draugas reklama
vo ir Marquette Parko krautu
vių languose buvo reklamos, 

l kad Jaunimo Centre bus rodo- 
prokomunistinis filmas.

Grupė asmenų, patriotinių orga
nizacijų nariai, nuvyko prašyti, 
kad neberodytų tų prokomunis
tinių filmų. Vienas po kito (ypa
tingai Sibiro kankinys J. Kr ei-
venas, jį Vilniuje matęs) prašė 

Jaunimo Centras 
įrengtas tautiečių pinigais kul
tūriniams ir Jaunimo auklėjimo 
reikalams, o ne rodyti prokomu
nistinius filmus. Drauge Ramo
jus apšaukė, kad mes užpuolę 
kunigą prie altoriaus. Savo ruož-

neberodyti.

Prisimename, kaip vienas iš 
mūsų aukšto rango intelektua
las, neturįs sau lygaus pravesti 
.jokių šventes, ir dabar suorga 
nizavo Pietų Amerikos jaunimo 
Jaunų koncertą. ALTos suvažia
vime jis šaukė: “Ėjau ir eisiu į 
rengiamus koncertus”. Supran
tama, į okup. Lietuvos solistų 
koncertus, siuto radijo valandė
lėje gana įkyriai gynė savo mi 
siją Ročesteryje. Viena moteris 
telefonu jam sakė: Vyčių S-gos 
atstovas ALToje gynė L. B-nę, 
kuri knisasi po ALTos pama
tais-. .

Visi prisimenam, kad iš Upsa
los ir kitos vietovės skelbė Drau-

tu ir kun. A. Kezys tai patvir-l^ sveikinimus Tuo tarpu> kai 
Te f/Ve nrilHPC rill ^cmpnv^ ’ __

išvarė. I
Pastebėjęs lenkų judėjimą kai} 

riajame sparne, 1 kuopos vadas, į 

kad apsisaugotų nuo apėjimo, 
išsiuntė į kairę du skyrius su 
vienu sunkiuoju kolkosvaidžiu. 
Daliniui vadovavo viršila Šukys, »■ 
kuriam nestigo karinio patyrimo 
ir sumanumo. Paėjėjęs su dali-

jis pamatė Vartivalakių kaime 
iš tolo slenkančius artėjimo ri

tino- Iš tos grupės du asmenys 
Draugui įteikė pareiškimą - pro
testą. Deja, kun. P. Garšva at
metė. Paskelbė “Naujienos” ir, 
berods, “Sandara”.

Per 2C0 tautiečių spontaniškai
susimetė ir daugybe transparan- sistatydinti. Deja, to nebuvo.
tų nešini piketavo tą filmą. Jė-., Kun. Spurgis, Draugo admi- 
zuitai ir Draugas, musJšvądinoį jnistratorius, panoro okup. Lie- 
šiokiais ir tokiais.’Net komuniš-? :tuvoje aplankyti savo brolį, jam

svečiavosi Maskvoje Vyčiu rep- 
rezentantas. tai nė sveikinimo, 
nei pasidalinimo įspūdžiais ne
padarė. Pagaliau ALTos yra nu
tarimas, kad vykstąs į ok. Lie
tuvą aukštas pareigūnas turi at-

Be B.K. alasayimo Drauge, 
prof J.K., dailininkas Jonynas 
ir keletas kunigų liaupsino oku- 
pantus tpn nuvažiavę ir net 
grįžę-

Draugas, Laiškai Lietuviams 
ir ypatingai Darbininkas skelbia 
Liet. B-nės panegirikas, nors jos 
vadovybės vizitai į Baltuosius 
Rūmus nepasitarnauja, mūsų tė
vynainiams, vedantiems žūtbū
tinę kovą su pavergėjais. Ap- 
skritai vienuoliai yra pernelyg 
pasimetę!

Mano manymu, kovos prieš 
komunizmą ir jų agentus orga
nizacijų vadovybėje turėtų sto
vėti parinkti principingi asme
nys, tiesiog elitas, nesusikom
promitavę politikos baruose, di
deli patriotai, o ne visokie gar
bėtroškos, karjeristai, kurių 
pernelyg gausu mūsų organiza
cijų vadovybėje.

K. Sigutis

DAILININKŲ PARODA

Lietuvių dailininkų parodai, 
kuri bus atidaryta š.m. gegužės 
16 d. Čiurlionio galerijoje, Ine., 
pakviesta tokios sudėties Jury

fl
Vilniaus katedros, dabar paverstos į meno paveikslų galeriją

niu į kairę ir truputį pirmyn, j besiilsintį lenkų dalinį ir ki- čiau taikinius bataliono vadas

pę aikštėje. Kai viršila metė į 
kiuotėje lenkų kariuomenės da-. lenkų grupę granatą, kulkosvai

dis ir kareiviai iš šautuvų ati
dengė ugnį. Lenkų tarpe kilo 
panika. Jie leidosi bėgti be tvar

tai — komunistų agentai’'nuo- grįžtant, Maskvoje buvo išpro- 
traukas darė. • ' ' ; ! : i

ii'.

vokuotas. Grįžęs pasitraukė ne 
Z j tik iš Draugo, bet ir iš Ameri-

Sovietų ir mūsų spauda V. | kos. Persikėlė į Australiją.r ■ - ?

Daunorą tiesiog kankiriitiųp&da->| 
ra Poriol A P VnmAnfntiisJ

komisija: dail. Anthony ’Cooper 
(Skupas), dail. Juozas Mieliulis 
ir daiL Janis Strods. Galerijos 
atstovas bus dail. Mikas Šileikis.

Bus skiriamos dail. M. šilei- 
.kio y-, dąil. T. Petraičio,premijos. 
Primenama, kad norintieji pa
rodoje 'dalyvauti dailinihkai' tu-

dail. Janis Strods. Galerijos

Po jo vizito Draugas vaišino 

nos gerokai pašpilkavo Draugą., 
Bet jie turi geras akis, ypatin
gai B.K.

‘J.
Mirė Paštininkų s-gos valdy

bos pirm. A. Gintneris-1. Jo parėi- 
gas perėmė J.J. Gis' ‘kažką tai

----- — I ■ r 41 VA j p Į •' :į\ i ♦
komentarus!22 asmenų delegaciją. Naujite-

! “Gimtajame Krašte” yas.. 14 'cj. nos gerokai pašpilkavo ,Draugą.
i r ė. Pagal A. P.

išeina, kad čia buvusi savo lu
tiems kariams į karininkų gru-1 turėjo nurodinėti telefonu. Ba-. režisūra pamedžioti dolerių

terija savo stebėtojų pirmose -r pasėti tautiečių tarpe nesan- j

> > . r*»- • I p .į • j“ .* į
Primenama, kad norintieji pa-
I i. .i ..... .t . .'.i l,

ri atsiliepti iki balandžio 20s d.,

jimus. Priekyje jojo raitas ka-
i rys. Šukys išsiuntė jaun. puska
rininkį LiaudanskĮ su vienu ka-

parspėti juos apie artėjančius; Hė saugu. Karininkai bėgo 
lenkus- Netrukus aikštelėje tarpi pas kareivius, bet į mišką, į tan 
eglaičių Šukys pastebėjo grupę j kumynus, kur galėjo pasislėpti.

reiviu 8 ir 9 kuopos kryptimi j }ę0S atgal ar ten, kur jiems atro-
ne

- V • 1 T ■* -E“ ' S - - • lenkų-karių, stovinčių pusračiu! Vienas''karininkas gulėjo sužeis 
aplink vieną, matyt, vadą, iš že-j ta’s* keletas kareivių buvo už-
mėlapio davinėjusį jiems nuro- muštu^kefetas sužeistu^-keletas 

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

niai sustojo nepriėję’apie 1000 supimo įraąr^yrąs „nepasisekė.
dymus. Žygiavusieji lenkų dali- oasidąvė H^ėląisvę. Taip lenkų

metrų nuo karių grupės. Karei
viai pradėjo ramiai ilsėtis, nė 
kiek nenujausdami, kad čia pat 
yra ir lietuviai. Viršila Šukys 
kulkosvaidžiui nurodė šaudyti į

PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i 
įUŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

TDUTiniTI TVFEVF<TT»

it

Karininl^ ^^ftįati^e ^erfo^os. 
link ii ife^|sbį^^'tų^ karius. 
Apėji c i 1 nanevro sjiitfa ebekar-

Į I 8&W a
Prieš l'Vąrti’įaląki’^. kainią, 4 

i uūpoL darė; v^ko'^tnarkioš' kau

jaoiaū j vandeninį malu-

imk ii kinus

Prieš iVąrtrį Idakitį kainįą, 4 
j.,.,....i. ...1 •fia.LjUii

! tynės.į 4 įauopa. tūliai! slinkti 'i— .
i galėjoj, ^oiau'-vandęninį ■maiū- 
] ną ir ikapinaitėš.’laikė tvirtai. Į 

kovas išijūūgė ”ir ‘baterija, ta-
.Ii ■ __________

alėjų,

linijose neturėjo, tad ir pati ne- taika. Jie su kaupu laimėjo!

Piketuotojus
matė, kur labiau reikia suspiesti! 
ugnį. i

Lenkai keletą kartu sutelk-- ” I
tai puolė vandeninį malūną, bet.

išvadino viso-

atsiųsdanų sąvo kūrinių fotogra
fijai ar skaidres. Čikagos ir apy
linkių dailininaki, viętdj skaid
rių ar .fotografijų,j gali ppsfątyti

JČIAMOS TREČDALĮ METŲ!________
lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

Asmenišką dėmesį.gerai su jomis susipa- 
zmti įas užsisakyti.

SKAITYTO JAMS, NORINTIEMS

^shi^nišką dėmesį.gerai su jomis susipa-

ĮJNKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
Už ifrpOIĖRIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati-
riimo vajaus talką I 
k” a'; f ' ■ . - f.Jn

jPrenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
iįjį S. HALSTED ST. 

CHICAGO, IL 60608

• : 'Q anksto be raginimu pratęsiu savo prenumeratą, taupyda- 
flias laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ....... dol. 
Pivatdi ir vardas - ----------------------------------------------------------------

Adresas —----------------------------------------------------------------------------

(has l&Šfą ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ...

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_____
yra nauju skaitytojas. Priede______ dol.
Pavardė Įr vardas--------------- ------------- -------------
Adresu ------------ ------- -------------- ----------------------
A-* .. ~

Sponaoriaus pavardė, vardas ir vietovū______

kuris

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
fraUjlezių pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus 
Pavardė ir vardas------------------ ----------------------------------
Adresas ——------------------------------------------------------ ------

dol.

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaite* susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė fr vardai
AdresAs - ----------
. •>

»-Jt r-acrac*-

>)

kiais niekšais ir įtarė nei1 plytą Į pasakė: J.T. jam replikavo. Nę pačiug darbus, galima siūlyti iki 
metus nors mes 8 vai. visi suf tik neišėjo, bet priėjęs J.T. už tą/aštuohiiĮ:. kūriiiių.Parodai at- 

! grįžome į Šaulių namus tradici,- repliką pabučiavo. Dabar Nau- rinktieji darbai pristatomi ne 
puolimui * ne' Kūčių šventei švęsti.
irt----- j Koncerte buvo gausu vilnį-

liepa VJIYUO, J 4^ * J , ' ■

mine traukėsi į rytus nuo Per-i.nihkų (vilniečių), frontininkų
- su savo pakaJikais, ir net pado- 1OJO5 11 ČJLSILIIS. Lincu pciACl ^“-1 4- JT ■

kelį, kuriameU^W^u ka-1 rių tautiečių, kurie lengvai bu-

‘ ninku.

Nuostabu, kad iš “didelio ra^-

metus nors mes 8 vai. visi sufc tik neišėjo, bet priėjęs J.T. ūž tą. :aštuoniū: kuriiiių. Parodai at-

kaskart buvo su nuostoliais at-į 
mušti. Paskutiniam ] 
nepavykus, jie pavargę ir nusi-Į

lojos ir atsitiktinai ėjo palei miš 
1 >,1 4 t v-< 11 ’V’ 3—1
reiviais. >£^k|Į^uvo

lęiSo
lenkai' jo fdsdi

kuppas- .Vįršiįą 
leido ir.7t^'.^

apie dvi
$ > pra-Į 

kai Į

Koncerte buvo gausu vilni-
:ienose bus paminėta to asmens vėliau gegužės 10 d. , adresu ;

t . . ■

------- 4—*su savo pakaJikais, ir net pado-

vo įtikinti klastotų- komitete

gyvenimo apybraiža. Žinosim su 403K Ąrcįijer, Ayę., Chicago, UI.

Čiurlionio Galerijos, Ine. 
Informacija ■/

kuo turime reikalą, nors aukšto- 60p32. 
se visuomeniniose pareigose fi
gūruoja.

y 1JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St,, Chicago, ŪL

• RŪPESTINGAI IŠPILDAMI RECEPTAI 
DUMYNAI • KOSMETIKOS R1

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

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 zaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

rri -ri — TeL 476-2206
1 ------------

j^|n^?Silo di- j — išėjo iš krašto”. P.S. visiš- 
. t__  ______ > ir piketuotojams
ti prie pasmerkimo dekretą.

Prisimintina delegacijos au-

džiausiąs są.my^iSįfį,^|^^^IenKai pasimetė

iširto jos j
^ts, nes ( jjencjja pas jėzuitus koncerto 
iraiizuoti.

Po keleto ramių valandų i pa
vakarį dvi lenk^įj^atrankc s pra- suįarų su garantija... Viena

nesitikėj’^ įkad^^gaj^; 
šas. Visi''metė^fe^ė^^ 
-link * ir neband^-Hprit -f*/?- ,. 7 -T

buvo pavargę irMĮh
j ramių i 
■lenkai;

>
ir piketuotojams

• FANNIE. MAY SAL-. 
ETKMFNYS ( 'H.'“ i

izuoti.

dė:o šaudyti tėūfcia - ūįg.

—į——BAtZERAS-^IOTOR’S —
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-^515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis-

f

atšaukimo reikalu. Visaip išsi-p 
sukinėjo, sakėsi negalį atšaukti j

imi iŠ i
" 1 farizėjai...
w { ---------------- -—

- ---------- -—

skelbia, o kita daro, kaip tikri

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station. Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
“(Vartotos mašinos--—-^urmo kainomis)

j kairės pusės įstrižai- lietuvių. 1 
kuopos apkasų. Artilerijos ugnis

■ buvo taip smarki, kad dulkės
’ —. _ _ -> . -z.' uždengė apkasus. 15 minučių 
smarkiai pašaudžiusi, artilerija 
nutilo. Iš kairiojo sparno prie
kyje esančio miško pradėjo drą 
šiai artėti tanki lenkų grandinė 

' sugriautų apkasų link. Iš apka
sų išlindo 1 kulkosvaidžių kuo
pos vadas kpt. Ignatavičius ir 
ėjo išilgai apkasų į kairįjį spar
ną. Atrodė, kad apkasuose jis 
tik vienas ir teliko gyvas, nes 

—ten jokio—judėjimo—nesimatė.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOlOOCOOO

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo

195-4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensią, Vinco

))
D
1

j Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente | Pats kpt. Ignatavičius buvo ar-
>

užuot■«

P CHICAGO MOTOR CLUB TlP-S CM

don’t cut in between cargI- 
i THAT ARE ALLOWING SAFE | 

. FOLLOWING DISTANCES.^,

<■'

=1

yOU'LL. RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY^.

Alter-

52
IF YOU DRIVE AT THE 
MW/MUM SPEED ST'yiN 
THE R/G^T LANE.

; tilerijos ugnies taip paveiktas, 
j jog nebesiorientavo ir,
bėgęs į dešinę, ėjo į kairę, lenkų 
link-

Pasiekęs kairįjį sparną, jis įšo 
ko į apkasus ir pasislėpė. Len
kams priartėjus prie apkasų 
apie 300 metrų, buvo, sušvilpta, 
ir iš apkasų iškilo sunkieji kul
kosvaidžiai su įvertais kaspinais, 
pasirodė šautuvai ir užmaskuo
tos karių galvos. Sutratėjo sun
kieji kulkosvaidžiai ir šautuvai. 
Lenkams tatai buvo didelė staig 
mena: jie buvo įsitikinę, kad vi 
si gynėjai žuvo, ir nesitikėjo jo
kio pasipriešinimo. Sumišę len
kai metėsi atgal. Nemaža bėgan 
čių į mišką krito užmuštų ir su
žeistų.

Lenkų artileristai klydo. Jie 
blogai stebėjo, kaip krinta svie 
diniai, kurie sprogdami sukelda
vo tiek dulkių, jog visai uždeng
davo taikinį ir neleisdavo daryti 
korektūrų. Intensyvi artilerijos 
ugnis nesugriovė apkasų ir ne
sunaikino jų gynėjų, bet paslė
pė juos sukeltomis dulkėmis.

(R “Kario'’)

Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rukšlelės ir A. V amo 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

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 laikdtarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2. i

• LIETUVTšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $G.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsū
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

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

♦ SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina X2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St, Chicago. 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms.
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ręs visiems padėtį Naujienoms ekonomiškai sustiprėti, 
kad jos ir toliau galėtų kelti Amerikos ir viso pasaulio 
lietuviams pagrindines mūsų tautos prblemas. Dr. Da
nilevičiaus kalba visus apjungė pačiam svarbiausiam 
lietuvių darbui, kuriam šiandien yra būtinai reikalin
gos Naujienos. Dabartinę padėtį dar paryškino Nau
jienų atstovas M. Gudelis, kviesdamas visus lietuvius 
sujungti svarbiausias jėgas bendram darbui.

Salėje neatsiradus priešingų išdėstytoms pagrindi
nėms mintims, Dr. Danilevičius pakvietė Dr. Vytautą 
P. Dargi pirmininkauti susirinkimui. Visų prieita vie
nos nuomonės, kad Naujienos lietuvių laisvės kovai yra 
būtinai reikalingos, ir kad šiendieną jos drįsta iškelti 
pačias pagrindines lietuvių problemas.' Dr. Danilevičius 
pasiūlė Fondą Naujienoms Remti. Buvo leista susirinku
siems šiuo reikalu pasisakyti. Klausimas buvo visapu
siškai išnagrinėtas. Aptarti steigiamo Fondo santykiai 
su pačiomis Naujienomis ir sutarta tuojau imtis’ dirb
ti. Visi susirinkime dalyvavusieji palietė organįzu'o- 
jamo fondo tikslus, aptarta teisinė pusė, pasitarta su 
daugiau patyrimo turinčiais žmonėmis ir išsiaiškinta 
Naujienų šėrininkų nusistatymas pačiais pagrindiniais 
laikraščio administracijos ir politikos klausimais. Bu
vo išdėstyti Naujienų, direktorių nutarimai ir pa
aiškinti žingsniai, kurie įgalintų Naujienas eiti tais 
pačiais Lietuvos laisvės ir lietuvių gerovės keliais. Aiš- 
kiai buvo pasisakyta, kad Naujienos ir toliau rems 
Amerikos Lietuvių Tarybą, Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą ir Bendrą Amerikos Lietuvių Fondą, 
kaip rėmė iki šio meto. Naujienos bendradarbiaus su 
visomis tomis organizacijoms, kurios remia šias tris 
Amerikos lietuvių organzacijas. Naujenos bendradar
biaus su lietuviais diplomatais, besirūpinančiais Lietu
vos respublikos teisėmis ir lietuvių bei jų organizacijų 
reikalais.

Aptarus visus svarbiausius reikalus, atėjo laikas 
išrinkti Fondo Naujienoms remti valdybą, kuri pasita
rusi su teisininkais, paruoštų pagmdiniųs nuostatus ir 
netolimoje ateityje sušauktų susirinkimą, kuriame, 
papasakotų apie žengtus žingsnius ir rastas kliūtis, kad 
visi bendromis jėgomis galėtų jas įveikti.

Nutarta sudalyti Fondą Naujienoms remti Chicago- 
je, o vėliau, kai bus atlikti formalumai, tai į vadovybę įt- 

‘ i, New Yorko, Washingtono, 
Pittsburgo, Los Angeles ir kitų lietuviškų kolonijų 
atstovus.

Fondo valdybon išrinkti: Dr. Vytautas P. Dargis, 
inž. Domas Adomaitis, inž. Stasys Dubauskas, inž. Vikto- 

: čius klausr’mus Naujienų draugų pasitarime. Jis primi-'ras Kožica, mokytoja Antanina Repšienė ir Jūratė Jasiū- 
7 nė Naujienų eknominio sunkumo sukeltą padėtį ir pata- nienė. Fondo pirmininkas inž. Dubauskas, o Fndo sekre-

Suorganizuotas Fondas Naujienoms Remti
Vakar, 1980-metų balandžio 9 dienos vakarą, Chi- 

cagoje buvo suorganizuotas Fondas Naujienoms Rem
ti. Visiems buvo aišku, kad Naujienos turėjo didelių 
ekonominių sunkumų. Matėsi, kad tie sunkumai didė
jo. Buvo susidaręs ar tam tikrų žmonių sudarytas įspū
dis, kad Naujienos jau prilipo liepto galą ir nepajėgs

- išsikapstyti. Buvo ir tokių lietuviškos spaudos gerbėjų, 
kad jie pranašavo Naujienoms mirtį ir įtikinėjo savo

: skaitytojus, kad Naujienos tikrai mirs ir su ta mirtimi
- reikia sutikti, kaip sutinkame su mirtimi kiekvieno gyvo 
; žmogaus ar organizmo.
; Bet Naujiens nemirė, kaip daiūgelis lietuviško laik- 
1 raščio priešų nogėjo. Naujienos nemirė, kai jų mirtį
- pranašavo tariami:Naujienų draugai. Naujienos įveikė 
■ didelius sunkumus, atsistojo ant kojų ir rengiasi to- 
; liau tęsti savo darbą, paskutiniais dešimtmečiais.

4-------Susirinko didokas būrys Naujienų_draugų^priklau
- sančių įvairioms politinėms partijoms, kurie nutarė pri-
- remti petį prie Naujieritį'vedamo darbo, sustiprinti jas
• ekonomiškai, sudaryti naują vadovybę, sustiprinti ke-
• lis skyrius ir tęsti sunkų lietuvišką spaudos darbą.

Susirinkimą pradėjo Dr. Zenonas Danilevičius, 
’ papasakojo apie susidariusią padėtį, priminė Naujienų 

vedamą darbą visiems sustiprinti laisvo lietuviško spau 
dos žodžio tęsimą. Jis suprato lietuviško spaudos žodžio 
sunkią padėtį, bet jis pareiškė įsitikinimą, kad Naujie
nos, tapusios nepriklausomos Lietuvos siekiančios lietu
vių visuomenės organu, apjungusios didelius Amerikos 
lietuvių sluoksnius. Jos pajėgė atidėti į šalį visus antra 

X eilius dalykus ir pirmon eilėn kėlė pačius svarbiausius
1 ir visiems rūpimus Lietuvos laisvės klausimus.
Z Aiškiausiai Amerikos lietuvių daugumos nuomo-
• nes išdėstė ir išryškino Dr. Zenonas Danilevičius. Jis
2 pats ne tik aiškiai supratęs lietuvių tautos tragedija, ki
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X lusias abejones, bet dar aiškiau numatęs kelių mūsų po- raukti Rockfordo, Detroito
t litikų norą nukreipti Į šalį nuo didžiojo kelio mažiau susi

pratusius mūsų tautiečius. Pagrindines savo mintis jis 
' išdėstė Chicago j e vykusiame Amerikos Lietuvių Tary- 
~ bos suvažiavime ir trečiadienio vakare iškėlęs tuos pa-

VINCAS ŽEMAITIS arčiau fronto. Prekiniuose vagonuose pasiekėme
stabilizuotą ir jau neaktyvų frontą. Čia sužino
jom, kad ūkininkai už auksinius rublius gali per^ 
vežti į niekieno žemę (tarp rusų ir vokiečių fron
to linijų). Nakties metu laimingai pervažiavome 
abi fronto linijas ir jau vokiečių zonoje vykome 
keleiviniais traukiniais namų linkui.

'Labai apsidžiaugėme tėviškėje radę šeiminin-

komendaeija »— mane aplankyti. 
Ir kad apie tai. būtų V. Sidzi
kauskas man bent žodžiu ką už-PASTABOS IŠ TOLO

V. Sidzikausko diplomatijos paraštės pakraštyje 

(Tęsinys). . . .

Kitaip buvo su tuo žymiuoju kalba — nei žodžiu neužsimin- 
diolomatu V- Sidzikausku. Esu -lamas apie mane, nežiūrint, kad 
jau anais 1978 metais savo pas- tū ivvkiu dalis buvo jo viešna- 

t tabose rašęs, kad V. Sidzikaus- gė mano šeimoje.
kas su dr. P Karveliu vąžinė 
darni ‘tarnybos’ Wuoezborgo rei 
kalais po Vokietiją , kažkaip , 
surado mane — gyvenantį Ans- , 

. bache. Mat, tuo laiku aš jau
buvau paskirtas UNRRA vai-j 1 
dininku, gyvenau, su šeima, ame 
rikiečių karinės valdžios (kari
ninkams ir UNRRA valdinin
kams) konfiskuotų vokiečių vi
lų rajone, savo ofisą turėjau 
miesto centre, taip, kad net ir 
tokiems aukštiems diplomatams, 
V., Sidzikauskui ir P. Karveliui 
nebuvo gėda pas mane užeiti. 
Galima sakyti — susidraugavo
me. Kiekvieną kartą pravažiuo- 
pant, nežinau kas juodu vertė 
taip dažnai pro Ansbachą va
žiuoti. .. — pas mus sustodavo,, 
nakvodavo, buvo pavaišinti ir 
dar apdovanoti: pirmoje eilėje 
benzinu (mano rūpesčiu per 
pulk- Dennišj, be ttx kartkartė
mis ir raudonojo kryžiaus pakie- 
tais. Ir • benzinas ir toks pakie- 
tas, tada Vokietijoje nebuvoįper 
karna - nei auksui Gaudamas 

; ąmerikidcio':; karinmko ' maisto 
davinį (kaip UNRRA valdinin
kas), kartais net Jr boriką-kitą 
konjako — tokius svečius galė
jau ir gerai pavaišinti;.nors toks 
mano davinys (šeima gavo ’ tik 
dypukų maisto davinį ię lage
rio) ir bū^o” didelis pagerinimas' 
visai šeimai - 
“diplomatams”
nelikdavo žymių net Visą savai- 
tę... Bet — kas reikia, tai rei- 
kia — net nuskriaudžiant šei
mą. .. V. Sidzikauskas buvo 
toks mandagus, “lipšnus”, be
veik “susigiminiavome” — pa
prašiau jį būti mūsų naujagimio 
sūnaus krikštatėviu. Sutiko. Pa-’ 
krikštijome. V. Sidzikauskas yra 
mūsų jaunesniojo sūnaus Kęs
tučio krikšto tėvas. J.

Kad padariau tuo laiku vis
ką ir gerai ką kalėjau—tokiems 
aukštiems Lietuvos pareigūnams 
padėti ir priimti, man paaiškėjo 
net ir iš tokio fakto, apie kurį 
Sidzikauskas savo paraštėje adresą (be mano žinios) su re-

tore mokytoja Antanina Repšienė.
Ten pat susirinkusieji sudėjo pustrečio tūkstančio do

lerių Fondo pradžiai Šiomis dienomis bus paskelbti pa- 
grindiniai įsteigto Fondo principai ir sudėtų aukų są
rašas..

Susirinkusieji pajuto, kad Naujienoms sudarytas rei
kalingas užnugaris, kuris reikalingas lietuvių vedamam 
darbui. Kas džiaugėsi, kad Naujienų jau nebus — džiau
gėsi labai anksti. ■

“Dirvos” 1978 m. lapkričio 2 
d. Nr. 43-4 laidoje, V. SidzikauS 
ko paraštės tęsinyje, tarpe kita 
ko, sakoma: “Neumbergo Teis
mo rūmuose mudviem prisistatė 
Anglijos lietuvaitė, Anglijos tei
sėjo sekretorė Ona Dzvonkutė. 

I Apie tai, kad ji yra Nuemberge. 
mus buvo painformavęs B. Ba
lutis. Ji labai maloniai mudu 
globevo ir kuo galėdama mud
viem padėjo”. Vadinasi, V. Si
dzikauskas su P. Karveliu bu
vo . tokie žvmūs žmonės, kad 
jiems Nuednbergo teisme Ang
lijos teisėjo sekretorės — lietu
vaitės nereikėjo ieškoti, ji pati 
iiems pristatė... Gal būt. May
be. Abejoju!

Dabar, . matykite, kiek aš su 
.tuo epizodu turiu bendro. Si
dzikauskas su Karveliu Nuem- 
bėrgo teisme, kaip žiūrovai; bu- 
V6 du kartu (kiek man žinoma) 
ir abu kartu iš ten grįšdatni nak 
vėjo pUs muš (Ansbache); neš 
Nuemberge nebuvo galima to
kiem “diplomatam.” gauti nak
vynės! .; Kažkodėl jūodviem tuo 
reikalu nieko nepadėjo Angli
jos teisėjo "sekretorė Ona" Dzvon 
kūtė; kuri, kaip iš ’ ankstyves
nės V. Sidzikausko paraštės ci
tatos matyti labai maloniai 
mudu globojo ir kuo galėdama

siminęs- i. Vieną šekmadieriį, ar 
JeštaHienį
sustoja Anglijos karinės vaį- 

’ džioš ženklais ir numeriais ne
žymėtas automobliš, iš kurio 
išlipa dvi moterys. Pasitinku 

’ prie šorio vartų ir kągi? Susipa- 
žįstu su Ona Dzvonkutė,’ kuri 
pasisako atvykusi su savo' drau
ge (angle), dirbančios Nuerfi- 
bergo karo nusikaltėlių |eisme 
ir tūrėdamos laisvą dieną — iš
važiavo pasidairyti po Nuember 
go provinciją. Nutarusios ap
lankyti mane — pagal V. Sidzi
kausko rekomendaciją.-. Ką
gi!? Reikėjo pavaišinti^ pašne
kėti, pasidomėti, pasididžiuoti 
lietuvaitės užimama pozicija to
kios didelės reikšmės (Nuember 
go teisme) įvykiu pasaulinėje is 
torijoje.

Abi viešnias apdovanojau 
Raudonojo Kryžiaus pakietais, 
už kuriuos jos labai ir labai 
nuoširdžiai padėkojo. Po ghna 
ilgokos viešnagės ir stiprios* ad- 
batos (taip — tik arbatos bet 
ne kavos) su priedais —• Vieš
nios išvažiavo atgal į Nuerųber-

prie mūsų vilos

M
M

*

tai po. ^vaišių, jodviem padėjo”. Kodėl nepa- 
- mano davinio, rūpino; \ nakvynės? 'Nakvynei 

tūodu ponai atvažiavo net už 30 
"kilonietj ų nuo—‘Nuėrnbergo į 
Ahsbachą — pas dypuką Bakū- 
ną... Juodu čia buvo - puikiai 
priimti, V.’Sidzikauskas nakvojo 
pas mūs, b P. Karvelis apatinia- 
rrie vilos aukšte gyvenančio jū
rų kapitono Zigmo Domeikos 
(kuris irgi tada buvo UNRRA 
valdininku) šeimoje. Negana 
tos nakvynės ir tai jau ne pir
mą ir ne paskutinį kartą — tuo 
du “diplomatai” pas mus jautė
si taip puikiai, kad jie net drįso 
tai Anglijos teisėjo sekretorei, 
Onai Dzvonkutei, duoti mano

Priminiau šį epizodą lyg kaip 
ir įvadą j kitą, apie kurį rašo V. 
Sidzikauskas savo paraštėj ė, bū 
tent' “Dirvos” 1978 metais lap- 
kr. mėn. 9 d. Nr. 44-4 laidoje, ši
taip:” Kelionėse po Vokietiją 
turėdavom bėdos .šū. nakvyne. 
Miestai ’ subombarduoti, -išlikę 
viešbučiai okupacinės valdžios 
užimti. Tą ypač pajutome Nuern 
bėrge, viename iš daugiausia 
subombarduotų Vokietijos naies 
tų, tuo labiau teismo.pošėdžiavi- 
mo metu. Mtidvfejų pastangos 
gauti kambarį viešbučiuose bu
vo veltui, naktis buvo šalta, gat 

*vese“daug sniego- Netekę vilties 
sūsirastųpastogę nūtarėva nak
tį praleisti automobilyje, . kurį 
buvome palikę prie Teismo rū
mų. Pakeliui dar bandėva lai
mę-pas vietinius gyventojus, 
ėjova skirtingomis gatvėmis kle 
bendami namų duris. Pamatęs 
šuniuką išvedusią moterį, ją 
užkalbinau pasiguosdamas dėl 
mūsų bėdų su nakvyne. Nuste
bau kai ji pasiūlė mudu pri
glausti savo bute. Netik šiltai 
ir patogiai pemakvo’ova, bet ry- 

_ te buvome net ir kukliaispusrv 
čiais pavaišinti, gi mūsų gera
darė nesutiko net atlyginimo 
priimti. (Bus daugiau)

— Norime kovoti už Kubos 
gyventojų teises ir krašto lais
vę, — šaukė Peru ambasados 
sode susirinkę kubiečiai.

— Diktatorius Fidėl Castro 
nutarė išleisti visus 10,000’ ku
biečių, norinčių išvažiuoti iš ko
munistinės Kubos. . <

Nepriklausomos Lietuvos 1918-19 
metai Vilkaviškio apskrityje 
(A.a. vaistininko Juozo Tupčiausko 50 metu 

mirties sukaktį minint)

TTItMOJI DALIS

(Tęsinys)

Jam pasveikus buvo'nutarta čavo jėgomis vykti

kaujant dėdę J. Rudzinską ir tetas — Magdaleną 
ir Petronėlę. Tiesa, tėviškėje dar buvo vokiečių 
žanjarai ,bet prieš išsikraustant Vokietijon, jie- 
buvį mandagūs ir net paslaugūs. Prisimenu, kai 
mūši) kaimo vyi’ukai pavogė žandarų pistolietus, 
b k^būrus prigrūdo plytgalių. Buvo didėlis suju- 
dimas ir mėginimas suėsti' vagilius, bet nepavy
ko. Turbūt reikėjo jiems rasti rimtų pasiteisinimų.

1919 metų pradžioje pradėjome su sesute 
Onute lankyti Naumiesčio progimnaziją, o tų me- 
tų rudenį persikėlėm į “Žiburio” draugijos gim
naziją* Vilkaviškyje, kur tėvas ėjo intendento (tuo
met :vad. Suėmimo komiteto pirmininko) pareigas. 
Jo*pkdėjėjas buvo miškų inž. Vincas Žemaitis, ku
ris- įia yra; todėl apie to laiko Nepriklausomos 
Lietuvos pirmųjų metų darbo sąlygas, Vilkaviš
kio apskrities padėtį bei valstybės atkūrimo entu- 
ziazjną jis gale# duūgiau' pasakyti Y)ei aš.

i(Šios pirm.- dalies autoriusdr. V. Tauras.)
.-ANTROJI DALIS

Labai ačiū gerb. dr. Taurui. Prašysiu atleisti, 
jei staiga iškviestas, tegalėsiu kalbėti bendrais 
bruožais, nes tai įvyko maždaug prieš 60 metų, 
dėl to daugelį dalykų, ypač smulkmenų, sunku 
prisiminti. Pirmiausia pasistengsiu atvaizduoti 
kas vyko 1918 metų antroje pusėje ir 1919 metų 
pradžioje, prieš Tamstos, daktare, tėveliui atvyks
tant į Vilkaviškį, kas paskatino jį čia atvykus, vi
su patriotiniu uolumu ir gyveninio patyrimu, įsi
jungti į bendrą valstybės atkūrimo darbą, kai 
-brangioji -Lietuva, tarytum legendos paukštė,- at
gimė ir pakilo iš karo pelenų... Ne tik atgimė, 
bet neftikė.tino greitutno žingsniais žygiavo po 
taip daug vergijos mėtų i laistą, riepriklausomą 
gyvenimą. Sunku butų tai žodžiais išreikšti, kad 
tai suprasti, reikėjo visa tai asmeniškai pajusti 
ir išgyventi...

Rusijoje vis labiau įsigalėdamas, 1918 metais 
siautė bolševikinis chaosas, vyko pilietinis karas 
sū bado ir žiaurumų atributais. Tais metais pa
vasarį, vokiečiams užėmUs Ukrainą, man, Har- 
kovo Veterinarijos instituto 3-čio kurso studen
tui, atsirado galimybe grįžti Lietuvon vasarį — 
liepos mėnesį, į Vilkaviškio apskritį, žaliosios 
valsčių. Tiesa, Liętuvdjė buvo ramu, bet ji buvo 
vokiečių žandarų replėse, beatodairiškomis karo 
reikalams rekvizicijomis išvarginta, gyventojai 
priversti bad'mriauti. Siautė įvairios įi$os, var
gas ir skurdas viespat^vo^ daug ūkių nuo karo

gaisrų nukentėję, daug palikę be gyvo ir negyvo 
inventoriaus. Nesimatė jokių pragiedrulių... Tik 
štai rudenį pradėjo braškėti Vakaruose vokiečių 
karo frontas ir lapkričio pradžioje jie buvo pri
versti pasirašyti Vakarų sąjungininkų padiktuo
tas taikos sąlygas. Po to vokiečių karo žandar
merijos varžtai pradėjo atsileisti.

Politiniai Lietuva tų metų Vasario> 16 dienos 
aktu buvo jau pasiskelbusi būti nepriklausoma, ir 
okupacinė vokiečių valdžia buvo priversta noroms 
nenoroms daryti reikalaujamas nuolaidas. Tai pa
jutę gyventojai, pradėjo atsigauti, siekti laisvės 
ir lietuviškos tvarkos. Teisingai poeto Maironio 
sakoma: pagimdys vargai galiūnus, ugnimi už
degs krūtines... Ir tų galiūnų šauksmas nuaidėjo 
per visą Lietuvą. Tvėrėsi, rinkosi valsčių, para
pijų, apskričių komitetai (tarybos).

Aš pats ntio įsteigto žaliosios valse, komiteto, 
atstovaująs ūkininkus^ antras atstovas nuo darbi
ninkų, pavarde taip pat žemaitis, buvome išrinkti 
delegatais į tveriamą Vilkaviškio apskrities kom‘- 
tetą (tarybą). Buvo siunčiama po du delegatu 
nuo kiekvieno valsčiaus ir miesto (Vjlkaviškis, 
Kybartai, Virbalis). Kai, rodos, lapkričio mėnesio 
pabaigoje susirinkome, tai paaiškėjo, kfed stokoja 
delegatų ruo Vištyčio valse.: ton nmgtjaliavo dvi 
grupės dėl kandidato į viršaičius, ir prąse Jpski-. 
komiteto atsiųsti įgaliotinį padėti pravesti viršai
čio rinkimus. (Bus daugiauf^'^



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

“Ar supranti ką skaitai?” šituos žodž.us pasakė Pilypas,; karai' 
Denes Kandakės tarnui, skaitančiam Izaijo pranašystę. Daugelis 
šiandien pradeda skaityti Bibliją, bet neįstengia suprasti jos reikš
mės. Suranda tekstus, kurie atrodo vieni kitiems priešingi. Mat, 
kai kur Biblijoje vartojama literinė kalba, o kitur simbolinė. 
Pav., taip kalbama apie avis ir ožius, kviečius ir rauges. Kalbė
damas apie literinę žemę pranašas sako: “Žemė stovi per amžius”. 
Bet vartodamas simbolinę kalbą, pranašas Jeremijas 22:29 sako: 
“Žemė, žemė, žemė, išgirsk Viešpaties žodžius”. Panašiai parašyta 
2 Petro 3:10: “Dangus su dideliu smarkumu praeis, elementai 
nuo karščio sutirps, o žemė ir ant jos esantieji dalykai bus su- j 
deginti”. Aišku, kad šitoje vietoje vartojama prilyginimo pr-as- I 
mės arba simbolinė kalba. Literinis dangus juk yra Dievo garbės 1 
sostas, o žemė jo pakojis, žemė yra amžinais žmogaus nama.s. I 
Dievas yra žadėjęs padaryti ją garbingą ir derlingą.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS 
**.UitRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

*449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Modfcal BuildinsJ ToL LU 5-4446

Hgnniiift p*g*l »i,i«ttaT~inw 
Jei neatsiliepia, skambinti K74-8OO4

DR. PAUL V. DARGU 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Weatehoctor Community klinikos
Medicinos direktorius 

1M6 S. Manheim Rdw Westchester, IL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vaL 
Ts|.: 5*2-2727 arba 5*2-2726

TEI____ BE 3-5693

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6PECIALYB* AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valanda* pagal anatiarima.

DR.FRANKPLECKAS
OĖTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
26U W. 71 St. Tol. 737-5149

“contact lenses1* _
VaL tai auaitariina. Uždaryta treč

DR.LEONAS SEIBUTT’
INKSTŲ, PŪSL6S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST «3rd STREET

ketvirta. 5—7 vaL rak.
Ofiso t»M.i 77*'630 

Reridencllos ttMu 445-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ll«e- 
Oflsas 2*52 WEST Sfen SYROIT 

Tai. PR 6-1223
OFISO VAL.: pirm- antnuL, tračiad.

mail 3-* vaL popiet ir kito laike 
0*8*1 ausitarima.

SUSIRINKIMU

Našlių, Našliukių ir Pavienių klu
bas balandžio mėn. 11 d. 6 vai. vak. 
turės narių susirinkimą Vyčių salėje, 
2455 W. 47th St. Visi nariai kviečia
mi gausiai dalyvauti aptarimui svar
bių klubo einamųjų reikalų. Po susi
rinkimo — vaišės. V. Cinką, rast.

Lietuvių Moterų Apšvietos draugi
jos narių susirinkimas įvyks šešta
dienį, balandžio 12 d., 1 vai. popiet, 
3808 So. Union Avė. Įėjimas iš kiemo. 
Narės prašomos atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišes.

Rožė Didžga j vis, rast.

Zarasiškiy klubo narių susirinkimas 
šaukiamas balandžio 13 d., sekmadie
nį, 2 vai. popiet, Vyčių salėje, 2^o5 
W. 47th St. Visi klubo nariai malo
nėkite gausiai dalyvauti susirinkime. 
Yra daug svarbių reikalų aptarti.

Valdyba

Utenos Draugiško klubo susirinki
mas įvyks balandžio 15 d. 6 vai. vak. 
Joanos svetainėje, 4258 So. Maple
wood. Po susirinkimo bus vaišės.

A. BrokeviČius, sekr.

Dzūkų draugijos susirinkimas įvyks 
balandžio mėn. 13 d; 12 vai. Jaunimo 
Centro 203 kambaryje. Visus Dzūkų 
draugijos narius ir norinčius į ją isto 
ti kviečiame atsilankyti. Valdyba

E ŠILEIKIS. O. P.
V ORTHOPEDAS-PBOTEZISTA5
A. - Aparatai - Protexai. Med. ban 
F* dažai. Speciali RO|mm

'.(Arch Sapporta), ir t t.
vai.; ir 6—8. JWtadienial* 8—1
2«5& Waaf 6M SU CMcaa*. IfL M*»

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813), 321-4200

PERKRAUSTYMA1------------------

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

Tel. WA 5 MMJ

ap‘e tą didalj valstybimpką ir! 
tauru patriotą. Nuoširdžiai jam 
dėkoju.

Hanau stovyklos gyventojų 
ardu kalbėjo J, Janųšaitis.

Kalboms pasibaigus, sugiedo
tas. Tautos himnas,

T ■? ’i’ •- ~ ~ ~

Uiko liūdinti žinciia Stasė, 
duktė Laima, žentąs, uošviu' 
vęljonio ąrtniieji.

Petkaus koplyčios buvo pa
lydėtas į Au» Hope kremato
riumą.

Balandžio 8, d, rinkomės į kop
lyčią. Atvyko jėzuitas J, Raude- 
l;6nas, sukalbėjo rožančių, su- 
giedojc'm Mąrija, Marija ir dar 
maldų paskaitė. |

Į Nemažai lydėjo mašinų. Be-' 
■rods, 107 ir. Šo. Western gat, 
merg:na iš rytų trenkė j, mūsą 
mašiną. Mašina, apsisuko'vieto
je. Iš dešinės sėdėjo važiavęs re- 

i porteris, dr. P. Jokubka su žmo- 
.ria ir teisininkai Pimpė ir Smo- 
ilęnskas. Labai greitai iššaukė 
! atnbulansą iš Little Compatiy of 
. Mary ligoninės. K. Pauliaus 
■ įlaužta kairė raiika ir du šon- 
! kauliai. > K. Pkūllus 
; ■ ■ •. I . '

Mažeika& Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
: ' ' 1 _ _ , * * * -

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
r ; T«L 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
‘ Telefonas, 523-0440 !

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

BRIGHTON PARKO (R) LIET. 
B-NĖS VALDYBOS POSĖDIS

Brighton Parko (R) LB val
dybos posėdis įvyko balandžio 
mėn. 3 d. 2 vai .popiet pirm. Va
lerijono Pociaus bute, dalyvau
jant visai valdybai: pirm. V. 
Pociui, vicepirm. Aleksui Kas- 
perui, sekr. Povilui Burneikiui,: 
kas. Laimai Stitilytei, vald. na
riui Stasiui Kuzmarskui, paren- 
girnų vadovei Izabelei Pocienei. 
Julei Paškevičienei ir koresp. 
Antanui Marinai.

Posėdžiui vadovavo pirm. \ . 
Pocius. Po diskusijų ir pasitari 
mų buvo nutarta: paaukoti 
Lituanistinei mokyklai, sureng*: 
gegužinę (pikniką) šatiliė salėj .■ 
liepos mėn. 13 d. 12 va1..; su
kviesti metini narių susirinkimą 

t ir išrinkti naujus narius, vietoj

Nariai ir svečiai kviečiami 
gausiai dalyvauti gegužinėje ir 
susirinkime. Po susirinkimo bus 
kavutė ir užkandžiai.

Antanas Marma

MOVING ~'i
- Apdraustas portrrav«tyw»*s 

H įvairiu statumu. 
ANTANAS VILIMAI 

Tol. 176-1632 sri* 374-5994
i ■ - .......... ........—>

Midland Saving: 
nauja taupymo . «nuį 
paskolų reikalus visos m»T 
su apylinkės." Dėkojama 
Jums už mums parodyt) 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi u 
ateityje.

Sąskaitą apdraustos 
?ki $40,000

26S7 W. 69 STREFr 
Chicago, IL 6062.

6929 SO. dARLEM Avė, 
Bridgeview, IL 60455

Passbook Savings.

Palaidojome žymų teisininką 
Joną Gudauskj

■ - J ■ ; * ’ Zr -

1980 m. balandžio 4 d. njjrė Prof. M: Mackevičius, sukilę-Į 
J. Gudauskįs. Balandžio. 8 dieną lių vyriausybės btivo paskirtas 
nulydėtas į Mt. Hope kremato- Teisingumo minisieriu.'-Pirmi 
riumą.

Laidotuvių išvakarėse susirin
ko jo šeima, kolegos teisininkai; 
ir kiti lietuviai pasakyti paskm. 
tinį sudiev žymiam valstybi- 
n nk ui.

Atsisveikinimui vadovavo ir: 
tarė keletą malonių prisiminimų 
savo senam bičiuliui dr. P. Jo-- 
kubka.

Adv. L. Šmulkštys davė gan. 
smulkią gyvenimo apybraižą.
J. Gudauskis. _gimė 1890 metais 
Saudu vos kaime, Laukuvo's vals
čiuje, Tauragės, apsk. Prieš. Pir
mą pasaulinį karą baigė Telšių 
m’esto mokyklą. Vėliau įsigijo

, j airi talkininkavo iš kalėjimo iš
silaisvinę J. Gudauskisir Z. To- ’ 
liušis. • ' :

““Visi kalbėjusieji minėjo L

'<■ TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

-* L- - J?. .7.-

2533 W/71st Street
3 M tf 1410 Šo. 50th Ave^ Cicero
* ' Telef. 476-2345

1 Graži;. leiųjvai Ir
įddmi 250 puslapių knyglį Nu
krauta autoriaus trobesį 
Čikagos ii; apylinkės lietuviai, 

skjrsjfelių mėgėjai, prašomi at- 
yykti ir knygą pasiimti. Kitur 
įgyvenantieji prašomi ūžsisa- 
kytipaštu.

. - j Autoriaus adresas:
• 7114 S. Campbell Ave.‘ .

Chicago, IL 6i0629 \
Juozo šmotelio' •

Knygos kaina — 5 doleriai. .

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo: reikalų j mus gali—daug
Gudauskį kaijriyhių teisininką,1 padėti teisininko. Prano ŠULO 
aukštos inorąTės asmenybę. Jo' paruoštą — teisėjo Alphonse 
dėka teiąmo orumas ir teisingu- WELLS ’peržiūrėta, •‘Sūduvos’’ 
mo orgąmzacfįa buvo pasigėrė- išleista kny^a .su legališkomis 
tini' ir 'aukšto lygio. J. Gudaus-: formomis.
kis —. žymi asmenybė, teisės: Knyga su formomis gauna- 
specialistas ir geras organizato-j 1739 South Halsted. St. Chica- 
rius, nors visur .pasižymėjo savo ma Naujienų administracijoje, 
kuklumu. Karjeros neieškojo ir. gOj jll. 60608, Kaina $3.00. : 
nesistengė būti populiarus. | ______ _ . 4

Trečiasis kalbėjo teisininkas PAT* SKAITYK IR DAR KI- 
J, Vasąitis. Jis. man leido pasi- TUS PARAGINK SKAITYTI 
naudoti jo vertinga medžiaga 1DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS-

Į _ 
t— ■■■«■

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
į AIKŠTĖS. AUTOMOBILIAMS. PASTATYTI

1

%* rr-Į ;

ChicegM
Lietuvių i

Laidotuvių į

Diitktorių i

AMfiULĄNSO.
PATARNAVIMAS

buvo mobilizuotas ir dalyvavo 
kovų lauke. 1919 m. buvo Rasei
nių apsk. viršininku. Daug metų 
buvo Panevėžio apygardos Teis
me' teisėjas. 1933 m. buvo pa
skirtas Apeliacinių Rūmų teisė
ju, vėliau pirmininku ir net Lie
tuvos valstybės Teisingumo mi- 
n steriu. Tns pareigas ėjo iki 
Sovietų okupacijos. Sovietų bu
vo areštuotas ir iš kalėjimo, išsi
laisvino, atėjus vokiečiams. Vo
kiečių okupacijos metu grįžo į 
savd senąsias pareigas. Tremty- 
je, Hanau, vienoje is didžiausių 
lietuvių stovyklų,’buvo Lietuvių 
Bendruomenės Teismo pirmi- 
nmkas. Amerikoje tėko dirbti 
*iz:ni darbą. Priklausė Lietuvių 
’.eisminkų draugijai.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470"

4 V o-s Savings 
(Minimum Š500)”’ '

Certificate

Mielam Bičiuliui

KVmiNŲĮ RŲNIMUI

mirus,
jo žmonai Elenai, dukrai Danguolei, sūnui Ricardo ir jų 

seinToms—reiškiamc užuojautą-ir_ka)iu liūdime_______

MARIA ir LIUDAS STAŠAIČIAI

KVIRINUI RUN1MUI
mirus,

velionio žmoną, dukterį Danutę su vyru, sūnų 
,->Mcliifrd(į^6‘'Ah4Qna ir dukra, ir visus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame.

JAV LB (R) Cicero 
Apylinkės valdyba

» <♦:

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHHJJPS - LABANAUSKAS
y . < i L r '

3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

r BUTKUS- VASAITIS
1446 So. 50th Aye^ Cicero, DL TeL: OLympic 2-1003

A* *-<■•> y - - „ į . f . , ... ,

PETRAS BIELIŪNAS
434S. So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAIayetU 3-3572

GEORGĘ F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1x38 -1139

■ — .' •______ ' • t .

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424/VyEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia *7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 97H-4410

r- V

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

RADIJO IRIMO* VALANDOS

Llotuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4.U0 
4:30 vaL vak. /Šeštadieniai* ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9-30 
*4.’ ...

Vedš|*-Aldona D»okv« 

Tele'j HBwHeck 4-3413 

7159. So. MAPLIWOOO AVĖ, 
CHICAGO, ILL. 60629

Powerful anti-iteh 
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 anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven

can

^Naujienos, Chicago, 8, LU. liid.n. April 11.
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VIENYBĘ” PASKAIČIUS
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STATĖ St, Rm. 1717. Mes kal
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% ių. ki)v9 >28. J.
fekė’bė,' k’ail VxsJiliarN.lT. ll?tu- 

pardavė esantį labai pato-
Ogioje vietoje ju klubo namą už 
b=lxo,!MMl portugalams. Lietuviai 
Miegat-: j ■” “/.....................
foarių paliko vos 12. Namas bu-

Įėjo jo išlaikyti, nes iš 300

Nu pradėtas statyti 1921 metais. 
Ir taip senųjų ateivių pinigais 

salės, auditorijos^ 
ir kitokie pastatai,

Statyti namai
Biažnyėios 
tvienas po kito pereina į svetiin-
Jaučiu rankas.

*

Kitoje v'etoje Girnakalis rašo, 
:ad popiežiui Jonui Pauliui II 

besiruošiant išskriti į Airija, len-

K

p
^<as žurnalistas Tadeusz Nowa
kowski prašnekino vysk. Mar- 
A-inkų -.(pąskelbė AV^ądiamo^-i’įį 
Loh’doile 1'9797X11 23-305. Vvs-TLonHoft- f979?/XlT:2j3-305. fy 

*kųpas Marcinkuj atsakė: ‘’Nesu
1 • * "S _ V ■» - - J ’i'l » i * ZV *Esu Gifotu vis. Esu amerikietis 
iniau Illinois valstijoje. ’;

< ‘‘Tartum jį būčiau ko’ nors 
netinkamo paklausęs. Norėjau 

^atsakyti apie fa kelione chrono-, 
logiška^ neduodant pirmenybės 

r man 
Imiesi'Sušukti,įjog įžodis “I am
jvyk&ijis, Jm# j a.u dabar

polish” ati^afydavo jnaę duris 
,ir Širdis Airijt)je”i — v ' 
^urųalistas.

į'ą 4įnĮą paskelbti.
* y Z _T__ i / * ' —. r ! 1

|<oks

,<r Širdis Airijoje”! rašo, lenkų 
- ' ji

GnAiakaUš pathria ; Džiugui

Kartais mos stebimės1, kad
> eilinis lietuvis užsigina 

jėsant lietuviu. Bet kaip turime 
galvoti apie vyskupą, užsigynusį 
lietuvių tautybės? (Tiesa, reiktų 
pirma žinoti, jeigu lenko' žurna
listo paskelbta žinia teisinga, ar 
jis neturi piktų siekių?)
• Čia vėl advokatas Charles P. 
j<all rašo; “Keistina šio krašto 
Vadoxybe”. Rašo ,kad dabartinis

f s 
i o*$
i ii ‘
i ’
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\ Namai, 2em4 — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

ii

VOL. LXVII Price 25c šešladienis-Pirmadienis — Saturday-Monday, April 12-11, 1980
................................................... .......

*—
įAf The First and Greatest
< Lithuanian Daily in America X

The Lithuanian Daily News
Published by The Litbuaniao News Publishing Co.. loc, 

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States ff

4

f\rxWR/^*A^L/>v<r?5

REAL ESTATE
______.

bame lietuviškai. 782-3777 or^ • 
925-8392. Professional Member,

| \merican Federation of Astro- *
.'.'Igers. (Pr.)
j « SPECIALI 20% NUULAI

4 Ųai- 
kariala,«1^’ , a< 

davė-nurašė 'Ferinozą ir tA 
Baigiant savo straipsnį, Kai ši
ko: "Mes žinome, kad nieko' ne
gavome ir nieko nesitikinfe 
gauti.

fc- * = =^=-

pripažino Raudonąją Kiniją
davė-ntrrašė 'Fennozą ir

nieko įiesitikinfe 
Visiems- sąmoningienii; 

lietuviams patariaifta vienbal
siai pakeisti (labartinę admi
nistraciją. Tik tada Lietuve© 
laisvės durys tegalės būti atijfr 
kintos!” ų

' Gal tokia advokato Kai propo
zicija būtų ir teisinga. Dar ge
riau būtų, kad mes galėtumėm 
net lietuvį prezidentu išrinktu. 
Deja, Amerikoje esame nežyiu? 

Jjnazutftoa 'fe aęfe^tofią’’ ąęrs-yy; 
; riausybės pakeitimą galime tik 

sapne susapnuoti. į į

ja būtų ir teisinga. Dar gį-

lazuftaa ‘fe aęfe^ioiį1 nors- vyį

Stasys Juškėnas

TRUMPAI
vB■■HMBHMMMMBMMr? - m ■ 1

★

— Dr. Juozas Tautvilą iš G4-
Ind., visuomenės veikėjas,

i*

r-v, T C--------------- , ------- , __
lietuviškos kultūros ir spaudos Oak La^nij ni Jona6 Mildažis 
darbuotojas, linkėdamas ištver
mės, atsiuntė $20 auką. Dėkui.

— Vytautas Vasiukevičius 
Marquette Parko prenumeruoji 
daugelį laikraščių ir visų jų le^-
dimą paremia aukomis. Dėkui 
už penkinę, atsiųstą kartu sp 
prenumerata ir už pažadą atei
tyje efektingiau paremti. |

— Adomas E. Stanis-Stani- 
šąuskas yra dabar slaugomas 
Fontainebleau slaugymo centre,

DRILL PRESS
SET - UP MAN

FIRST SHIFT —

!

S *

J

DA PRISTAČIUS SĮ SKELBT 
Auksiniai ir sidabriniai re 

težvliai, žiedai, gintariniai karo 
Bai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 

jnc-s monetas bei pašto ženklų
t Mokame

Namai, Žarna — Pardavimu) 
REAL ESTATE. FOR SALI i

Must have experience on automatic and hand drill press, 
and be capable of sharpening small diameter drills 

on drill sharpening machine.
CONTACT: LARRY WILLIAMS 

763 - 2020
SAFETY SOCKET SCREW CORP.

6501 N. Avondale . Chicago, IL 60631
Equal Opportunity Employer

~ rsrvT I

sb

(kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento • prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

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

Gyvenimo laiptuose 
dirstelėjus

I

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KUANAUSKAS, Prezidentas '

Chicago, IU.2212 W. Cermak Road

Nr. 69 i

Tel Virginia 7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. 778-2233

3

i
R
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F

SUSITARĖ SU OMANU STRATEGINEI APSAUGAI
PLANAVO PADĖTI BOMBAS DEMOKRA
TŲ IR RESPI BLIKONŲ KONVENCIJOSEK

B
I •
i— a s
KI
I

e
♦ -U 8
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Didieji Amerikos karo laivai vyks "Persijos ilankon, jeigu Irano valdžia neleis
suimtiems ambasadas tarnautojams išvažiuoti.

BENDROMIS JĖGOMIS SAUGOS 
HORMUZO SĄSIAURIO VANDENISC

ČIKAGOJE SUIMTI FALN VADAI IR RASTI 
SPROGMENYS SUTRUKDĖ JŲ PLANUS

CHICAGO, Ill. — Federaliniai ■-------
agentai jau seniai sekė Puerto ( PROVOKACINĖ PREZIDENTO 
Riko Tautinės Išlaisvinimo Or
ganizacijos teroristus, atsakin
gus už daugelį bombardavimų il
ki tus teroro veiksmus. Balan
džio 4 d. 11 jų buvo areštuoti 
Evanstono' priemiestyje. Tarp 
areštuotų buvo Carlos Torres, 
esantis labiausiai paieškomų 
10 asmenų sąraše. Taip pat- areš
tuota jo žmona Marie Haydeę ir 
FALN vadai — Oscar Lopez Ri
vera ir William Morales. Vi-’’ H 
yra kaltinami dalyvavę nė ma
žiau 40 ginkluotų plėšimų, eilėj < 
vagysčių ir nelegaliu ginklų lai
kymu, kiekvienam uždėtas $2 
milijonų užstatas. Kvotos eigo- 
je Čikago's. šiaurėje rasta bom
bų kapsulės, laiko degikliai bę;

• Mes sakome, kad pas mus 
automobiliams gazolino kainos 
labai iškilusios, tačiau Europoje 
dar aukštesnės. Anglijoj už vie
ną galoną mokama $3, Ispanijo-; 
je $3.21 ir Italijoje $3.27.

Pas mus Chicagoje už vieną: 
galoną Regular mokama $1.29,1 
ir nuo gegužės 15 d. dar mokė-j 
sime po 10 centi] daugiau.

Kai kurie politikieriai ir eks-
V ▼ AA. AX A AV4KJ A. ' T

šįmet ir ateinančiais metais pasj 
mus bus pradėtas racionuoti. 
Dar blogiau, nes tai kainuosią 
metuose virš 2 bilijonus dolerių 
tai programai administruoti, j 
Motoristams reikės dar daug 
valdžios biurokratų išlaikyti;

• Liepos mėn. seniorai gausi 
istorijoje didžiausią pensijos^

Antano parapijos salTje,* 1500^S j ^akėlirn^ “ bene *14%' Toks ' 
1------------ > pabrangimas buvo
j praeitais metais. J as pakėlimas;

Kankakee, III. Ponia D. Andriu-. mokyklos Tėvu komitetas kvie-
lis iš Hart, Mich., apsigyveno

iš Jupiter, Fla., grįžo į Beverly 
Shores vasarvietę.

— Dėkui L. Biknevičiui iš 
Marquette Parkd už ankstyvą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
atsiųstą $5 auką.

I J.

— A. Ašoklis iš Cicero visuo
met paremia patriotinę spaudą 
ir bendruosius darbus. Dėkui už 

atsiųstą specialiu?10 auką, 
laišku.

— Petras šilas, Notth Miami 
Beach, Fla., visuomenės veikė- 
jas ir spaudos bendradarbis, ~aF 
skiepdamas į Naujienų kreipi- 
mąsi. atsiuntė $25 auką. Jis yra 
parėmęs Naujienų leidimą ne 
lik asmeniškomis aukomis, bet

n| _  . __ ,
ir organizuota pagalba'. Dėkui

i-
II'
V51
gH cago, III., be raginimo pratęsda-
H*SSL

už tai ir už vertingą l>endra- 
darbiavimą.

— Frank Bastys iš North Chi-

S| bias prenumeratą, atsiuntė $5 
B auka. Ponia Ė. Gacus iš Free-! L

iš Brighton Parko atžiuntė po $2

■M •
x inont, Wis'., $ Stepas Pranėnas

- j; S {.už kalendorių. : 

DIAMOND DEApi-' 
RESTORANAS T

o R
t i

, ,__________ ______,_________ ______ Ji
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves- g

7^ S

1’7

N
S A V. ZITA IR RIČARDAS 

SHLAUSTAS
f

y Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams, fe 
U . A mar*iVrxnicVi £■»• 4martTvo VorinrrC W

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.

Skambinkite Zitai arba Ričardui.
Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95. 

Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antyg 
ir kitokie patiekalai.

Atdaras"7_dierras^savaitėie nuo lI val. ryto iki l vaL po vidurnakčio.-

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill. 
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie) 

Tel. 925-1678

I

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best way to s

531%/
• ••

įulartyl

see us for 
f'nancin3-

AT OUR LOW RATB
WITH REPAYMFNT 

TO FIT YOUR INCOME

•i

iad 
Coapfltmded 

Quarterly

OUR SAVINOS
CERTIFICATES

EARN UP TO

rttrULjniPtiL? L^

•S
8% HNSUR.DjlH

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD

Pxm Kawcatxxai, PrubLutf
CHICAGO, ILLINOtS

Pb«MU VLrftBla 7-T76T
30URSL Mon.Tue.Fr 1.9-4 Thur.9-8 flat. 9-X

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

čia visuomenę dalyvauti Pava
sario pobūvyje balandžio 26. d. 
Aušros Vartų parapijos salėje.

— A. Senkus išrinktas Toron
to Lietuvii] Namų pirmininku, 
St. Kuzmas — vicepirm., dr. J. 
Slivinskas — ižd., T. Stanulis — 
sekr., A. Šileika, B. Bedarfienė 
ir A. Pacevičius — visuomeni
nės veiklos komisijdn, H. Lapas, 
O. Delkus ir B. Jackus — statv-: 
bos komisijon, M. Yčas — jau
nimo atstovu.

— JAV LB (R) Cicero apy
linkės valdybą rengia Jaunime 
kultūrinę popietę š.m. balandžio; 
mėn. 20 d’. II;45 vai. ryto Šv.
.imčiau peu apijus saieje, iuw O. i * . *
49th Ct„ Cicero. III. Visi kvie- į g^enimo

Valdybačiami atsilankyti.

i

• 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 Avė. 
Tėl. 927-3559

/

ų

fr"

e-

l

I

JAV dip-

Notary Public

Insurance, Income Tax
DĖMESIOLz E m E □ I V 

62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio

pertai tvirtina, ka gazolinas dar j 2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,
839-1784 arba 839-5568. .

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

12
J
J

BANĮ SADR KALBA

TEHERANAS, Iranas. Vi
sus' labai nustebino prezidento 
Bani Sadr kalba, aiškinanti 
iraniečiams, kad Iraną pradėjo 
pulti Irako ir Amerikos karo jė
gos keliose pasienio vietose. Ba 
ni Sadr privalo žinoti, kad Irake 
nebuvo ir nėra Amerikos kariii ■ 
ir agentų, kaip Iraną gali pulti j

administruoti, j
Oil;

&
NBGHBORHOOD

realty gpoup
U.S.A?

PEALTY GROUP

We’ll help you moke the right move.

buvo
JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

GENERAL REMODELING
• -. Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue \ 

Tel. 778-8166 arba 776-8505

I

amerikiečiai, jei. Irake jų ne
buvo' ir nėra?

nuomoti ar apdrausti savo nuo-, 
) ar bet kur

kitos dalys, gi slaptoje būstinėje
• federalinei valdžiai kainuos 15] savybę Chicagoje

— ^Chicagos Lietuvių Taryba bilijonų dolerių ir iš viso pensi-;| Amerikoje, prašome skambinti
šaukia' metinę darbo konferen- joms išmokama suma pasieksi užeiti į mūsų įstaigą,

lėtuose. * ivtao
mėn. 13 d. 2 vai. popiet Lietų- Ekspertai tvirtina, kad visos so-.|

ii

ciją. kuri įvyks š.m. balandžio bene $123 bilijonus metuose.-:

vių šaulių S-gos Namucfse, 2417
W. 43rd St. Lietuvių organiza-i:
cijos ir visuomenė kviečiam^ 
gausiai Joje dalyvauti.

— Horoscopes or AstrologicA 
Tarot Card Readings. Saturday

(Pr|

RUSAI MOKA KELIONĘ 
SPORTININKAMS

WASHINGTON, D.C. — Spe
cialūs Sovietų agentai, norėdami 
išgelbėti Maskvos olimpiadą, 
stengiasi vilioti sportininkus iš 
įvairių pasaulio* valstybių. So
vietų agentai siūlo veltui nuvežti 
sportininkus J Maskvą, ten duoti 
jiems maistą ir pragyvenimą 
nauj ai pasta tylame viešbu tyj e, 
kad būtų galimai didesnis spor
tininku skaičius, v

Sovietų
Afganistanan įsiveržimu, bet 
nori pateisinti krašto okupaciją,

ąJ r_____
žiaurias gyventojų žudynes. Jie 
nori, kad sporto pasaulis ne- 
'kreiptų dėmesio į žiaurius Sx>- 
vietų veiksmus.

Rusai gando' Pietų Amerikos —_ 
r Afrikos sportininkus, prižadė- 
laini jiems kelionę, maistą ir 
jaunimui linksmybes.

Nuotaika visame krašte labai 
įtempta, valdžia ragina visus 
būti pasiruošusiems pasipriešin- 
ti lrako įsiveržimui. Bet žmonės 
lieka abejingi, nes jie žino, kad 
amerikiečiai su Iraku nesusidės 
ir jie patys yra-paž^ėję-nevar
toti jėgos prieš Iraną.

Sudaro pavojų suimtųpi 
amerikiečių gyvybei

Dabar Teherane susidaro di-

valdžia 
įsiveržimu,

nesiteisina

IRANO LAIVYNO KARININKAI NORI
-EASIHKTUMERIKOJE_ _ _ _

gėre ir rūkė, bet
IŠGYVENO 112 METŲ

LYNCHBURG, Va. (UPI) — 
Balandžio 3 d. slaugvmo namuo- 

I: se mirė George W. White, su- 
į laukęs 112 metų amžiaus. Like 
' 80 meili sūnus George.

^t-rategines—vistas—naujos--v-yriausybes primetiin;

ABI VALSTYBES KONTROLIUOS VISUS 
PERSIJOS ĮLANKOS LAIVUS

MUSCAT, Oman.
Jomatai ir laivyno atstovai jau
susitarė su Omano vyriausybe 
dėl Hormuzo sąsiaurio kontro
lės ir Omano gynybos. Omano 
vyriausybė ir Amerikos diplo
mai tai jau aptarė visus svar
biausius gynybos punktus. Oma
nas leis Amerikos karo laivams, 
naudelis keliais Omano uostais. 
JAV transporto ir karo laivai 
turės teisę naudotis priemonė
mis laivams pataisyti. Be to 
Omanas įleis į kelias strategines 
Omano vietas, kad padėtų ginti 
uostą ar strategines pakraščių 
vietas.

Amerikos marinai jau turi už
temę—keliai
Omano pakraštyje, bet dabai 
pasirašoma sutartis leidžia ma 
rinams įsikurti keliose Omane 
pakraščių vietose.

Omano' vyriausybei labiausia 
rūpėjo visos valstybės apsauga 
Saudi Arabija, esanti šiaurėje 
tuo tarpu nesudaro jokio pavo 
jaus, bet pietų valstybės gala, 
reikalingas didelės apsaugos 
Omanas nenoii, kad komunisti 
kontroliuojamas Jemenas įsi 
veržtų į Omoną. Omanui būti 
na i reikalingi modernūs ginklą 
»r jaunimas, mokąs tas nauja.- 
priemones vartoti. JAV atstovą 

-prižadėjo duoti Omanui naujau^ 
šių ginklų ir apmokyti jaunimą 
Be to, Amerikos kariai ir kari 
laivai gins strategines vietas.

Omanas padės Amerikos kar< 
aivams ir aviacijai kontroliuot 
Hormuzo sąsiaurį, kontroliuc 
jautį visą judėjimą į Persija 
'lanką.- Hormuzo sąsiauris yr 
20 kilometrų pločio. Pietine pu- 
>ę kontroliuoja Omanas, o šiau 
?inę pusę kontroliavo Irano ša 
jhas. Dabar buv. šacho jėge: 
Persijos įlankos vandenų ne 

JrontroHuoja. o į-Arabų jūrą-iš- 
nnantieji plotai buvo kontro 
liuojami britų laivyno iš Dieg' 
Garcia salos. Britai salą perleidi 
amerikiečiams, bet jie nėra pa 
siruošę dideliems 
plotams kontroliuoti,

Miiwaukes mieste rasta ginklų i

A. TVER AS į
Laikrodžiai ir brangenybės '■

t

AVIACIJOS MOKYKLOS KADETAI PENKTADIENĮ
\ * ji *__ __________ '___ __ ____ ž_ ________ir kitokios inkriminuojamos me

džiagos. . į . |4t

Tuo tarpu New Jersey valsti
joje rasti duomenys rodo, kad 
FALN ruošėsi išsprogdinti pa
dedant bombas demokratų kon
vencijoje rugpiūčio mėn. New 
Yorke ir respublikonų konven
cijoje, įvyksiančioje liepos mėn.

turėjo išskristi iš Amerikos Prieš
Pardarimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
TaL REpubliė 7-1941

WASHINGTON, D.C.— Ame- tapti JAV piliečiais ir baigti lai-.keletą mėnesių Kongreso komi- 
rikos karo’ mokyklose buvo 200 vyno mokyklas.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

teini jis pareiškė, kad ilgo am
žiaus paslaptimi laiko žalii 
kiaušinių valgymą ir kasdien 

j maudymąsi sūriame vandenyje. 
11 vonia ■ «

dėsnis pavojus suimtųjų ameri-; IranQ jaunuoliy; norėjusil} pra.cialinid aprūpinimo programos.! 
sudaro 85% infliacijos metuose J , ’ - • *

• Infliacijos recesijos bizū
nas pradėjo smarkiau plakti in
dustriją. International Harves
ter padalinys Wisconsin Steel 
bendrovė, esanti Chicagos apy
linkėje,

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.

f

11 to 5 no appointment necesi-
’n.,
Į 3,500 darbininkų liko be darbo.

Mon t realiom'lituanistinės sary. ELINOR JAKŠTO, 17 sustabdė gamybą ir

6600 S. Pulaski Road 
Tei. 767-0600 

independently owned and operated

Siuntiniai į Lietuvą Į 
ir kitus kraštus Į 

P. NEDAŠ, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

u . ■ ■ Į ' ■! '

Detroite. Medžiaga rasta praei-
tą trečiadienį F ALN 'bombų

Irano valdžia 1 
reiškia savo' nuomonę, kad bet 
koks ..JAV jėgos panaudojimas 
prieš Iraną taip paveiktų studen-

kiečių gyvybei.

f SIUNTINIAI J LIETUVA
1 MARDA N0REIKIEN2

1 2608 WM St, Chicago, HL W62J « TtL WA M787 
£ Didelia paairinkimu geros rūMes Įvairių prekių.
f MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

f
1

SIUNTINIAI I LIETUVA 
--------CosmosParcelsExpressCorp.-------  

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 8*2717 

V. VALAN TINAS

if-

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
9. yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalmė <xr- 

— ----- 1 tarnaujanti jau per 92 metus.___ j.
atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoe 5

F >ia ycuiauou., muiiousia u 

J ganizadja, lietuviams Ištikimai

SLA
darbus" dirba. "7 ~ ~ : .

SLA — Išmokėjo daugiai: kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu •
V

SLA — a

Ii

lapdraudų savo nariams.

audžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na- S'

'J8
i

rums patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
Susivienijime spsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam

■t ~

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik 53.00 metama.

SLA — kuopų vyrą visose lietuvių kolonijose. Kreinkitėe 

mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

307 W. 30th Sf.
ToL (112) MJ-žllfl

1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjos, jie Juma

l

j

Atrodo, bendrovė yra bankruta
vusi ir be stambesnės federali
nės valdžios paramo's negalės 
pradėti gamybos.

United - States Steel liejyklos 
Chicagoje yra atleidusios nema
žai darbininkii ilgesniam ar 
trumpesniam laikotarpiui. Iški
lusios medžiagų, įrengimų, ener
gijos, transporto, mokesčių ir 
atlyginimams išlaidos verčia 
mažinti gamybą.

Atrodo, kad daugeliui teks

išeiti pensijon. J. J-tis

KOREKTŪROS PATAISYMAS

š.m. balandžio mėn. 2 dienos 
Naujienų Nr. 62, spausdinant 
straipsnį “Dar apie gcn. štabo 
pulkininką Škirpą”, trečioje skil
tyje buvo pažymėta: 1925.VI.21 
paskirtas Vyr. štabo virš., o tu
rėjo būti: 1926.VI.21 paskirtas 
Vyr. štabo virš. N. R.

• -> KRIENAI ynra t žinomi jau 
3,000 metų, bet labiausiai mėgs
tami šiaurės ir vidurio Europo
je. Lietuviai mėgsta ikrienus ir 
juos naudoja prie daugelio mė-
siškų valgių, žuvies ir kiaušinių. 
Ypatingai jie tinka valgant rie
bią kiaulieną. Anglai naudoja
juos jautienos padažui. Liaudies _ . _ . . . i _ •__ •medicinoje krienai naudojami 
gydymui kai kurių ligŲ. Juose 
yra <;—i daug vitamino C, todėl yra 
vartojami prieš skorbut^. Ge
riausiai krienus kasti vėlai ru
denį arba anksti pavasarį, o
kytr tamsioje ir vėsioje vietoje. 
Prieš paruošimą, krienų šaknis

OPEN HOUSE SATURDAY

April 12, from 2 to 5
4011 W. 110th St., Oak Lawn, 
brick ranch, low 60’s. Must see.

O’CONNELL REALTY
425-9020 — Ask for Fran

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

INDIANA year round home for 
sale. 1 mile to Beverly Shores 
depot. 3 lots 150x120. Garden & 
btm^spruce treesr2% car-gar;

Write: Box 164, Beverly 
Shores, Ind. 46301

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

IN NEIGHBORHOOD

CASHIER
EXP’ED OR TRAINEE

Full or 2-3 days (full days). 
Good with figures; lite typing; 
over 25; sales. supermart, or

111
drug store experience helpful 
Phone for appointment 10 to .

927-5099

Z3r ■GERA MERGAITE

— Mamyte, ar aš esu labai 
gera mergaitė?

— Gera. Bet kodėl tu klausi?
— Pas mus tarnaitės tebūna 

tik dvi savaites ir tu jas atlei 
di, o aš esu net septynis metus...

sultimis, įpilli Iruputį druskos, , .« . . v . 1 1 T* •____

i
L

i

M. ž i M K U S 
. Notary Public ' 

INCOME TAX SERVICE
1

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiv 
iškvietimai, p H domi pilietybės pra- 

Šymai ir kitokį blanke L
- ------ -------:----

Taip pat daromi vertimai, giminiy 

šymai ir kitokį blankai.

dirbtuvėje Jersey City, NJ. Tos 
organizacijos teroristai įtariami 
virš 100 bombardavimų, kuriuo
se nuo 1974 metais žuvo penki 
asmenys.

Slaptoje Miiwaukes būstinėje
f" f*

rasta ginklų, veido kaukių, vei-
dui ir plaukams dažų, perukų,

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent f 
3208W. VSth St. ' 
Everg. Park, I1L 
6C64Z - 424-1654

State Farm Ere and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

—Z

. ' Advokatas
GINTARAS P. ČEPSNAS

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 We»t 63rd Street .

Chicago, Dl. 60629

*

keletui valandų pamerkti šalta
me vandenyje, nulupti ddą, su
tarkuoti, užpilti actu ar citrinos

vandenyje, nulupti ddą, su-

laikyti šaldytuve. Krienuose yra 
eterinio aliejaus, kuris graužia 
akis, todėl patartina tarkuoti 
lauke. (M. M.)

-i

5,'

žlr c J

dirtbinių ūsų ir uniformų, ku
rios buvo panaudotos plėšimuo
se. Rasti daiktai bei duomenys 
padės išaiškinti daugelį nusikal
timų, padarytų FALN organiza
cijos narių.

— Tiktai da Iranrf diploma tai, 
grįžę iš Amerikos, pilnai prita
ria Chomeinio vedamai politi-
kai. Kiti 31 patarė daryti kelias 
pakaitas.

tus ar kitus fanatikus, kad jie! 
galėtų įsiveržti į ambasadą ir 
nužudyti suimtuosius. Aišku, 
kad tokios kalbos neprisidės 
prie studentų ar fanatikų nura
minimo, bet dar prisidės prie 
didesnės įtarirpoš kėlimo.

Prez. Bani Sadr anksčiau ke
liais atvejais tvirtino, kad Irano 
militarinė policija perims Ame
rikos ambasados sargybą, bet 
iki šio meto' suimtuosius prižiū
ri ginkluota komunistuojančių 
studentų grupę. Prieš porą die
nų patys studentai žadėjo su
šaudyti amerikiečius sudegin
ti ambasados rūmus, jeigu JAV 
karo jėgos veržtųsi į Iraną. Da- 
bar pats prezidentas tvir 
kad amerikiečiai susidėjo 
Iraku ir veržiasi j Irana.

su

4- Aukso tinti j a penktadienį
1 « ■ . I

— Milwaukee policija klau
sinėja puertorikieČius apie ieš
komus kriminalistus.
L. -i ■

į kamavo- 5T6'dolerių.

— Prez. Carteris išsikalbėjo 
su Egipto prezidentu dėl pales
tiniečių autonomijos. Ateinančią 
savaitę tarsis su Izraelio prem
jeru M. Begin.

Nemunas, Gimlis.,

mylė,t?^antyiii,as.

I
BrfendKžio 12

M ' 
i A •, f

KAtENDDHtLlS

į: ”Iza, Sabas,
I Darnas^ Jūratė, liepsnelė, Jovys, 
* Nemunas, Girtflįa,*

z Balandff^Vs:.Atvelykis, Ida,
Aga, Hr^inis,,/'Algaudė, Taut-

iTSinJžio lf: Tibas, Ustinas, 
UnW^VSflfta, Didutė, Vis- 

jyąlęiią,. „ , ,

>J 'Štfulė teks 5:17; leidžiasi 6:27.
&r;L;.CiA e ’a <• .

Orą§.pragiedrės, truputį atšils.

ZBIGNIEW BRZEZINSKI 
National Security

• Attain Adviter

• Z. Brzezinski pasakė Laik-
•• raštininkų, klubo nariams, 

kad JAV naudas jėga, jeigu
JAV diplomatai bus žalo

jami ar žudomi.

. mokti vartoti pačius moderniš- 
kiausius ginklus, susipažinti su 
praktišku JAV karių gyvenimu, 
o vėliau grįžti namo ir tarnauti 

į Irano karo daliniuose.

Prezidentas Carteris, nutrau- 
kęs santykius su dabartine Ira- 
no vyriausybe, įsakė jauniems 
Irano lakūnams pentkadienį iš
skristi į Iraną. Turėjo išskristi 
200 jaunų karininkų, bet iš
skrido tiktai 130. Aviacijos ,r 
pėstininkų karininkams buvo 
suruoštas ' kuklus atsisveikini
mas. Jiems pasakyta, kad santy
kiai buvo nutraukti todėl, kad 
mula Chomeini Amerikos diplo
matus laiko įkaitais ir neišlei
džia. Vienas jaunas karininkas 
apgailestavo, kad Irano vyriau
sybė laiko įkaitais amerikie- 
ėius. Jam atrodo;~~kad visi ame- 
rikiečiai turėjo būti išleisti, o 
jauniems kariams turėjo leisti 
baigti JAV karo mokyklas.

LAIVYNO KARININKAI 
NENORI GRĮŽTI

Avacijos ir rikiuotės Irano 
kariūnai pasiruošė išskristi na
mo, tuo tarpu Pensacola laivyno 
bazėje besimokantieji kariūnai 
atsisakė grįžti j mulos Chomei
nio vadovaujamą Iraną. Karei
viai žino, kad dabartinė vyriau
sybė be teismo išžudė didoką 
kiekį Irano laivyno karininkų ir 
suėmė daugybę karo laivuose 
tarnavusių jaunų ir vyresnio 
amžiaus jūreiviųr

1 Amerikos karo laivyno mo
kykloje besimokantieji kariūnai 
nesutinka su mula Chomeini ir 

I dabartine vyriausybe, kuri ne- 
I išleidžia Amerikos diplomatų, 
ambasados tarnautojų ir neati
duoda amerikiečiams ambasa
dos rūmų.

Radijas pranešė, kad laivyno 
mokykloje būnantieji jauni jū
reiviai nutarė nebegrįžti į Iraną 
ir prašyti JAV vyriausylię, kad 
duotų jiems tremtinių teįaę. 
Keli jaunuoliai pareiškė norį

IŠVYKO IRANIEČIAI
KADETAI

paslaptimi 
valgymą

130 Irano karininkų ir kade-, •. jis įpildavo puoduką
LLG.HU A.UL AlAlLin. U 11 FLC1VLL.J

. . . t i i • i *• ’ druskos.tų, atsiųstų mokytis skraidyti j
moderniais lėktuvais įvairiose Lynchburg slaugymo namu 
JAV aviacijos bazėse, ketvirta- tarnautoja pareiškė, kad George 
dienj pro O'Hare aerodromą iš-. W, White rūkė ir kramtė laba 
vyko į Iraną. Jie išskrido TAVA Į ką, taip pat mėg? išgerti tru- 
Boeing 717 lėktuvu iki Londo-Jputį degtinės. Jis buvo religin 
no, o iš ten kitu lėktuvu skris5 
į Teheraną. į riuos

Daugelis išvykstančių buvo ne
patenkinti staigiu išvykimu, nes 
įsakymą pakuotis daiktus gavo 
tik trečiadieni. Daugelis nusi-1 
skundė, kad turėjo palikti ne-j 

—.v...j

skalbinius, esančius skalbykloje J bės primetamu bankrotu visa’ 
j Irano tautai. Prezidentas turįs 
Į Z.X1X1U,------- CVCkVI---------------------------------------- ------f.----------------

tų, atsiųstų mokytis skraidyti;
Lynchburg

gas ir mintinai mokėjo kai ku 
biblijos posakius.

! plaučių uždegimo liga.
Mirė

CARTERIUI RŪPI IRANO 
BANKROTAS

Pre-WASHINGTON, D.C. - 
parduotus automobilius, telcvi- j zidentas Carteris labai susirūpi- 
zijos aparatus bei šaldytuvus irpęs dabartinės Irano' vyriausy-

j žinių, kad krašte jau palaužt 
j patys svarbiausieji dorovės prin 

n r . . . , n T ! cipai ir krašto ūkis vedamasPrez. Cartenui paskelbus Ira-j 
nui ekonominį ir politinį boiko-J 
tą, daugelis susiduria su jo vyk
dymo komplikacijomis. Euro
pos Bendrosios rinkos valstybės | 
pareikalavo Irano prez. Dani į _ ... . . ■ ,• . , . mane palikta be vadovybes, b<

komus JAV diplomatus, bet nud|f’x ‘ . . . ..__ __~ ; L. 4-r, k/i no C',ru7imn

lyti krašte tvarką, dc'rovės pa-

DAR NE VYKDYS SANK- 
CUŲ PRIEŠ IRANĄ

cipai ir
•prie bankroto. Niekas nemanė 
kad mula Chomeini per viene
rius metus visai nugyventų Ira- 

į no moralę ir finansus.
Drąsi ir galinga Irano kariuo-pareikalavo Irano prez. Bani j

Sadra tuojau išleisti įkaitais lai-j j .,, ‘ .-i .i* ginklu, be karo medžiagos, bekoinus JA\ diplomatus, bet nud ” ‘ . .,, ,j . L cjstatvinuii-bepasiryzimoatsta-
sankenu vvkdymo tuo tarpu su-r . : ‘.. r> , . 1 tvti krašte tvarką, doroves pa

. . . . . - grindus, įstatymus, teismus n
iO . , .

..i .nr/ visuomenini gyvenimą.O t 1 O I rA V xZXTY 1 1 O y i.- T“ ZWN /X O 111 III w ...
Prez. Carteris yra įsitikinęs. 

J kad Irano gyventojams bus la
bai daug vargo ir kančių, kol jie 
pajėgs vėl pastatyti kraštą kul
tūrinio gyvenimo aukštu:.ion.

rinkos narių importuoja Irano 
naftą. Japonija iš ten gauna 107r j 
importuojamų naftos produktų. J

Tik Argentina sutiko tuojau 
vykdyti lioikotą, jei nebus iš
leisti įkaitai iš JAV ambasados 
Teherane.

ZBIGNIEW BRZEZINSKIS 
RIMTAI ĮSPĖJO

WASHINGTON, D. C.

— Izraelio kariuomenės va
dovybė pasiuntė daugiau gink-

jlubtų jėgų į Libaną. Izraelitai 
nesirengia trauktis, kol nebus 

Brzezinski, saugumo reikalams; išvaryti iš Izraelio pasienio visi 
vyriausias prezidento Cartcrio palestiniečiai.
patarėjas, pareiškė, kad JAV;................... ............... ...
vartos karo jėgą, jeigu bus nu-j dariusį mirties pavojų.7 Irano 
žudytas ar sužalotas bent vienas i valdžia būtų galėjusi seniai juos 
Amerikos pilietis.

Washingtono laikraštininkų to nepadarė. JAV parodė labai 
klubo nariams Brzezinski paša- daug kantrybės, 1x4 provokači-

išleisti ir išvengti pavojaus, bet

vandcnyni 
kaip ta 

darė britai. Amerikos karo lai 
vai kelis kartus buvo aplanke 
\rabijos vandenis. 
Persijos įlanką ir vieną

įplaukę
Oman' 

salą. Didieji Amerikos karo lai 
vai pastovėjo Omano vandeny 

o vėliau nuplaukė tolyn 
Vienu matu amerikiečiai buv< 
sutraukę du lėktuvnešis ir šeši? 
niažesnius laivus, 
darė didelę galybę.

Amerikiečiai atplaukė, ka 
susidarė įspūdis, kad Sovietų 
kari' laivai nori prasilaužti į 
Pakistano pakraščius, l>et rusai 
nedrįso. Jie žinojo, kad Ameri
kos karo laivai be reikalo tai] 
toli --ne0laukė. Nei tada, nei da 
bar Sovietų kariuomenės vado
vybė dar nebuvo pasiruošusi ko 
vai prieš amerikiečius. Vietoj 
Pakistano pakraščių, So'vietv 
karo laivai patraukė į kitą Afri- 

i kos pusę, aplankė Angolos uostą, “ - _. V S • ’ *■

se.

Visa tai su

kojo apie Teherane esantiems joms privalo būti padarytas I bet Kitų žiftgsiįhĮ 
ambasados tarnautojams susi-1 galas. *' ' • I Irand šachas Iiambasados tarnautojams susi-‘galas.

Egipto prezidentas Anwar 
Sadat labai patenkintas pasita
rimais su prez. 
planuoja 
ginkluotąsias pajėgas.

— Sovietų karo jėgos kontro-

Carleriu 
sustiprinti

.ijs 
Egipto

liuoja Pakistano pasieni, tačiau 
dideli žmoniii būriai' įsiveržia 
į Pakistaną. —

rai suorganizuotą modernų lai
vyną ir aviaciją, bet Chomeini 
šardė visą Irano karo jėgą. Pir- 
mon eilnė jam pavyko' suimti ir 
išžudyti visus Irano aviaCtJbs 
vadus ir gabesnius laivyno kari
ninkus. Šiandien laivynas -yra 
bejėgis. Prezidentas Bani Sadr
norėjo Irano karo laivus pasius
ti į Irako pakraščius, liet labai
greitai įsitikino, kad Irano .ka- 
ro laivynas i.~-----  —
mams. Amerikos laivyno mo
kykloje buvo jaunų laivyno 'ta-

netinka karo veiks- 
Ainerikos laivyno nto-

rininkų būrys, bet jie atsisakė 
grįžti į mulos Chomeini vado- 
vaujamą Iraną.

Manoma, kad JAV karo laivai 
r aviacija Hormuzo sąsiauryje 
’alėtų sustabdyti visą judėjimą 

į Irano uostus.

I hesiėmė. 
turėjo gana-ge-1 į

Prezidentas Carteris dar 
kartą reikalavo paleisti 

suimtus Amerikos 
diplematiiM.

1 m A|H| įlį XM»

VxsJiliarN.lT
Mon.Tue.Fr
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begalinės išlaidos, kurios yra būtinos, kad gautum apmo
kestinamas pajamas, normaliai yra atskaitytinos iš ben- 
rų pajamų, kai jūs pildote federalinių mokesčių formas, 
-vadinamas Federal Income Tax Return.

Pavyzdžiui, jei jūs turite legalinių išlaidų, tiesiog!- 
niniai susietų su darbu, vykdant savo pareigas, arba kad 
tą darbą išlaikytumėte, arba kai jums reikia teisinės pa
galbos iškolektuoti alimonijas. Kai jūs mokate mokesčius, 
jūs galite atskaityti savo letalines išlaidas, kaip išlaidas, 
kurios yra būtinos mokestinėmis pajamoms gauti.

Antras pavyzdys, tai honoraras, kuri jūs sumokate 
advokatui, real esteitininkui, paduodant savo rezidenci
nį namą. Tą honorarą galite atsiskaityti, kai mokate fe- 
deralinius pajamų mokesčius.

Trečias ryškus pavyzdys, tai kelionės išlaidos, kai 
pasisamdote taksį ieškant naują tarnybą arba darbą, šias 
išlaidas, sumokėtas taksi šoferiui galite atsiskaityti iš sa
vo pajamų (gross income), sumą įsašant Form 1040, 24 
eilutėje, nors toji taksi kelionė buvo grynai asmeniška, 
bet ji turi būti surišta su naujo darbo ieškojimu.

Patiekiame dar viena būdingą pavyzdį. Jei jūs esate 
atostogose ir nusisamdote toksi, kad jis jūs nuvežtų į bet 
kurią įmonęs arba įstaigą, ieškant naują darbą arba tar
nybą, tai jūs gaite sumokėtą taksi šoferliui sumą atskai
tyti iš pajamų, mokant federalinius mokesčius. Tas išlai
das reikia pavadinti “cab fare”. pr. tercija.

I

i.. :: : ..j ?
ž ' '^SA^*’*4**5**

b

jūs klausiate,
- MES ATSAKOME

KL. Jei aš kreipsiuosi gauti- 
ti uuomos pašalpų ir nuosavy
bės, vad. Relief Grant, ar aš 
turiu vad. Property Sales Tax 
Grant prašyti. P. J.

Al'S. Nebūtinai. Kai jūs 
prašote vad. Rent arba Tax 
Relief Grant, tai jūs automati- i škai prašote Sales Tax Grant 
pašalpa. Tos pačios taisyklės 
veikia abiems lengvatoms gau 
ti (jei prašytojas uždirba ma
žiau negu $10,000 per metus; 
ir turi nemažiau 65 metus 

' amžiaus 
' niuo).

DAUGELIS SENJORŲ KLAUŠll -___ ___
TESTAMENTU PASKIRTOS N U(j SAVYBĖS

X

PASKIRSTYMĄ? :

Tokiu asmeniu yra testamento sudarytojo:] paskiri
tasis testamento vykdytjas. Jis turi atliktu yi^ jeilę 
svarbių ir sudėtingų pareigų. Jarri patikėta diHeTe at
sakomybė net ir tuo atveju, kai palikimas būna nedide
lis ir nesudėtingas ! <x’ *• ’. L; ’

Testamento vykdytojo yra šios pareigos: 
visas žinias apie mirusiojo paliktą turtą ir skolas. *Jis 
turi susitarti su mirusio šeimos nariais, be to-s|i palik'jno 
mokesčių įstaigos atstovais ir su advokatais del vadinė.- 
mos “Save-Deposit” dėžutės patikrinimo. .

Testamento vykdytojas asmeniškai perima valdyti

s v.'nkti

j visą mirusiojo palikimo turtą ir tą turtą liečiančius do 
arba nedarbingas as-j kymentus. . ;

*
KL. Pasakykite koks yra di

džiausias skirtumas tarp 
dviejų pašalpų?

ATS. Pirmas: Vad. The 
les Tax Grant (papildoma
šalpa yra mažesnė — nuo $50 
iki $100 per metus.

Antra: Jų gali guti tie asme
nys, kurie senelių prieglaudo-

šių

pa

IŠ V. VOKIETIJOS PENSU AL GAUTI REIKIA
TURĖTI 15 M. - ILGŲ 180 MĖNESIŲ APDRAUDĄ se ’gyveną iš'pubhc Aid"h-kt.

Liubekas, V. Vokeitija. — Mūsų bendradarbis J. 
Pyragius rašytame mums laiške tarp kitko rašo: “Šil
čiausi mano sveikinimai ir gražiausi linkėjimai Kristaus

JPENSININKAMS LEIDŽIAMA UŽDIRBTI DAU, 
GLAU, NEPRARANADANT IŠMOKŲ

---- Washington, D. C. Social Security Administracija 
pagaliau padidino sumą,kurią pensininkams nuo 65 iki 71 
metų amžiaus leidžiama uždirbti, neprarandant .

' Soc. See. benefitų.
Nuo sausio 1 d. nurodyto amžiaus pensininkų

2 pė gali uždirbti iki $5,000 per metus, nepraradant 
: kurios išmokos dalies.

viešųjų įstaigų institucijose.
* &

KL. Man suėjo 65 m. sausio 
mėn. 9š noriu išeiti į poilsį š. 

Prisikėlmo šventėse — Velykose. Linkiu skaidrios nuo-]m. birželio mėn. ir būsiu už- 
taikos ir laimingų, jaukių ir sveikatingų švenčių So-Įdirbęs $16,000. Ar aš turėsiu 
dalinio Klubo valdybai ir visiems skaitytojams!

Sunčiu jums iš vakiečių spaudos iškarpelę, iš kurios 
matysite, kad pensijai (rentai) gauti galioja ir toliau 
15 m. — lygu 180 mėnesių apdrauda, o ne kaip nors yra 
kitaip. Vadinasi senatvės pensijai (rentai) gauti šis 
terminas veikiančiuose nuostatuose nustatytas dar ir nesiniam uždarbio testui 
dabar galioja, vadinasi, nėra pakeistas.” Į din. “retirement” testui.

Luebeckas, V. Vokietija.-^— J- Pyragius.

jlaukti, kad galėčiau gauti So
cial Security iki 1981 m 
aš galėsiu pradėti gauti 
čekius liepos mėn.?
-'ATS. Jūsų klausimas 

atatinkti dviem testams.

ar

F.L
turi 
mė- 

ir va

savo

g: u- 
bet

Tie pensininkai, kurie yra jaunesni, negu 65 metų, 
~ galės uždirbti $3,720 per metus, neprarasdami gauna- 
; mų išmokų. Kas daugiau uždirbtų, negu nurodytos 
- sums, tiems nuo kiekvienų uždirbtų $2.00, bus atskaity- 
7 ta $1.00.
į Po 72 metų amžiaus-pensininkai gali uždirbti tiek, 
T kiek jų pajėgos leidžia; jiems nėra nustatytos uždar-- 
7 bių ribos. ,

j

t

PENSIJOSRETKALUIš^AKVOKIETIJOS 
GAVIMO FORMŲ UŽPILDYMAS

Sičiai 'Security įstaiga, 175 W. Jackson Avė., 
cago, Ilk, suteikia formuliarus tiems Vokietijoje 
geležinkelių darbinikams, kurie II pas. karo metu.

Tas “retirement” testas 1980 
in. 65 m. ar vyresnio amžiaus 
asmeniui yra $5,000, bet mene- 
sinis uždarbio testas jums vis~ 
dėlto pritaikomas, šis testas

(Nukelta į penktą puslapį) 1 paga]j5a'
Chi- į 
buv. j 
ten i 

~-------------------------------------------J-------------------- ------------AT - ‘ f
dirbo. Užpildžius tuos formuliarus reikia juos nusiųsti! 
Bundesbahn Versicherunganstalt (Federal Railways 
Insurance Fund), Karlstrasse 4-6, 6000 Frankfurt .■ 
Main, West Germany.

Kai kurie mūsų tautiečiai, dirbę Vokietijoje, kaip 
nuo nacių nukentėję ir nedarbingi gavo pinigines vien- 
karttnes—pašalpas- iš-Jungt. Tautų Aukštojo Komisaro 
įsta gos, esančio Genevoje, Šveicarijoje.

Vykdytojas sudaro visų nuosavybių sąrašą ir išši 
rūpina,kad likusiam gyvam sutuoktiniu ir mirusio vaikam 
iš to turto būtų paskirtos įvairiems pragyvenimo -rėika- 
lams reikalingos atatinkamos piniginės sumos. -Jis turi 
imtis reikalingų priemonių,kadišsaugotų visą’ pąlikiiiiūi 
priklausantį turtą, o taip pat ir pramatytų ręi^afingas 
pinigų sumas, kad patenkntų visus ieškinius ir apmo
kėtų įvairių mokesčių bei admnstravimo išlaidas.

Vykdytojas nustato įvairių į palikimą reiškiamij 
pretenzijų teisėtumą. Jis. privalo laikyti visus šii įvairio
mis tranzakcijomis susijusius dokumentus ir gauti pa
kvitavimus. už visus išmokėjimus.

Vykdytojas turi paruošti visų nuosavybių, ,paliki
mo, pajamų ir kitų federalinių ir valstijos mokesčių 
duomenis ir sumokėti reikalaujamus mokesčius. Jis 
turi paruošti galutiną išsamią apyskaitą ir pateikti ją 
Probate teismui patvirtinti.

Vykdytojas privalo išdalinti mirusiojo nuosavybę 
pagal testatoriaus nurodymus. ■ ' . - Ų

Kaip matome, teistamento vykdytojas turi atlikti 
daugybę pareigų. Visa thai rodo, kad galutinis paliki, 
mo sutvarkymas yra nelengvas ir daug laiko reikalau
jąs įpareigojimas, kuris apima daugybę smulkių 
reikalų. . -

Pabaigai tenka pastebėti, kad testamąęto“ vykdyto
jas susiduria su įvairiomis teisinėms problemomis, iku- 
fių sprendimui yra reikalinga patyrusio nusavybių ir 
palikimo tvarkymo reikaluose advokato — tęišiiiingo

” > pr.-šul.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANA 1 LIETUVĄ IR USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & mV£L AGENCY, INC.

PENSININKAI DOMISI 
SOCIALINE APDRAUDA IR 
TEST AM ENTŲ SU DARYMU 
Užpraeitą antradienį. Field 

house patalpose, 55 ir Western 
avė. įvyko Chičagos Pensinin
kų eilinis susirinkimas, kuria
me dalyvavo apie porą šimtų 
senioru Pirmiausia buv<> ap-j

(LICENSED HY S l EŠP J S Y LTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

svarstyti aktualieji perrsinin- 
kų reikalai ir padaryti reikia
mi nutarimai.

Orffo

Leoncavallo

J. Pu od žiū n AM, 
ChoreografasMarijos mokyklos auditorijoje, 

67-ta ir California Avenue 
Chicago j e

A. Vasaitis, 
Dirigentas

w •

C ARMIN A BURAN A
ir

. Karosaitė, 
Choreografė

1980 m.
Balandžio 19 d., 8 vai. vak.
Balandžio 20 d , ,3 vnk-popiet, i Špardui
Balandžio 26 d., 8 vai. vak.

D. Hicks, 
Režisoriūs

1776 Broadway, New York, IN. Y. IdOU — Tel.: 581-6590 -581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmų, paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA. \

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto protink tų., odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadic 
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos jxipiel.

A1CSŲ SKYRIAI:

ALLENTOWN, rA.- — 126 Tilghman —------
BALTIMORE 31,. — 1829 Fleet St res t______
BROOKLYN, N. Y. 11218 —7 485 McDi Mid Avenue 
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore A venue-----------
CHICAGO 22, III.,;— 1241 Nei Ashland I Avenue .........
CHICAGO, ILL. 60t>29 — 26U8 West J? Street 
CHICAGO, ILL. 60609 — ls55 West 47Į Street _____
CLEVELAND, OHIO 44134 — 5689 State jlRd_______
CHESTER, Pa. 19013 — 2819 W. 3 St. ......
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos Carrifxatu Avenue------
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos 'tampau Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 0870r — 234 Second SU—......—
LOS ANGELES 4. Calif _ 159 So. ' jernwnt JWva-iue 
HERKIMER, N. Y. MckENNAJN RD. 1___ ____________
MiAMl BtACH, Fla. 33139 R201-17* f*. Ų-- - -- - -
NEW YORK 3, N. Y.
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. ft Sf. ........
PHILADELPHIA. Pa, 19123 1013 N. Marshal S* , 
-WqEWIK; Ah». 8&27 — <22047 H. Black) <fanver

.. T*MWĄY, .N. J.- — 47 East Milter, AVt> - 'r-
SOUTH RIVER. N. J 4| WMtahead- Ajvenw -j - - - 
SILVER SPRING. Md. —‘1002 Kennebec ' Ave. 
SYRACUSE, N. Y. 13>M. i- S’-Marcelh f»-Streo* -- ——■ ■■
^-W^LEETjST.-JcMwf HiUs,'NnY. U325I, i « x.,.J-f >a-v

78 Second Avcjiue

— 435-1654
— 342-4240
—. 633-0090
— 895-0700
— 486-2818
— 925-2787
— 376-6755

. 216-845-6078
■ 215-497 2382
_ 365-6780
— 365-6740

- 363-0494-..
— 385-6550

- 315-8663939
- 305-673-8220

— 674-1540 
475-7430

215-WA-5-8878 '
- 602-942-8770 
>— 381-8800
-J 257-6320
— 589-4464
— 475-9746 
212-268 1594

Pirm. Vanagūrias. pristatė 
Praną šulą, kad patiektų pen- 

1 sininkams naujausių žinių apie 
šio krašto socialinę, apdraudą 
ir apie testamentų sudarymų. 
Paskaitininkas patiekė išsia- 
mios medžiagos apie Social 
Security apdraudą, pažymė
damas, kad visi seniorai ja 
naudojasi. Paaiškino, kas gali 
gauti SSI - Papildomų paja
mų išmokas. Kiek ilgiau pre
legentas apsistojo apie testa
mentu sudarymo reikalą. Pa
tarta, kad visi tautiečiai suda
rytu savo testamentus, kad 
sunkiai uždirbtas turtas būtų 
paskirstytas savo mylimie-. 
siems asmenims. Rašant testa
mentus nereikią užmiršti pa
likti turto dalį liefhviškai span 
dai, radijo ralanrlėlėms ir šal
pai paremti.

Po paskaitos seniorai patie
kė keletą klausimu apie tsta- 
mentu stidarvma. testamentu 
vyktlynią, paHkhno ttttk 
kescius ir kt. I j^tklatisifniis 

j Išsamius af-
sakynins. rhMf Vanagynas 
paskaitininkui dalyvių ir vak 

į (IvImis vardu padėkojo.
I dPrcH/y ./.

S. Baras, 
Canio

DIDŽIULIS BALETAS. BERNIUKŲ CHORAS 
OPEROS CHORAS

A. Brazis, 
Tonio

Bilietai - parteryje: $17.50, $15.50, $12.50, $9.50 
balkone: $15.50, $11.50, $7.50

Gaunami Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 st St.
Chicago, Ill. 60629

471-1424 '
Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 

išrašant čekį Lithuanian Opera Co. pavadinimu

Visus ir iš visur 
kviečiame atvykti į spektaklius

r

A. Gnffii, 
Baritonas

C. Ko<ut, 
Nedda

P. Gudas, 
Tenoras

* • Iz Stukakį *J. Savrimag, 
Beppe

M. Momkienė, 
Nedda

G. Capkauakienė, 
Sopranas



JAV (R) LB Marquette Parko apy
linkės valdyba Marquette Parko lie
tuvių parapijos salėje ruošia vakarą, 
‘ kurio programą atliks aktorius - 

. : humoristas
VITALIJUS ŽUKAUSKAS.

V • ‘ ‘ >

Š. m. balandžio mėn. 26 diena, šeštadieni, 7 vai. vakaro C' v
VAKARAS "JUOKAI IKI AŠARŲ"

Marquette Parko liet parapijos salėje, 6820 S. Washtenaw

Šilta vakarienė, bufetas. K. Venckaus 
orkestras. Auka $10. Pakvietimai 
gaunami pas valdybos narius arba 

paskambinus tel. 737-1286. :

R. LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba

ČIKAGA LAUKIA VITALIO ŽUKAUSKO i
Ar yra bent vienas “senųjų”, ninko atliekamą programą, 

niekad nemačiusių energingojo 
aktoriaus,, režisoriaus, humoris
to, rašytojo Vitalio Žukausko?
jĮĄk, nebuvo suspėjęs dar jau

nasis Žukauskas sužydėti viso- 
irfiš spalvomis Lietuvoje! Bet 
jo talentas stipriai plėtėsi trem 
ties metais Europoje ,ir dabar

■ čiaj.Amerikoje.
Jam nebūtina ištarti žodį: tik 

išeina scenon, — žiūrovų veidai 
taip ir išsiplečia į nuoširdžią 
šypseną...
Humorą' humorui nelygus: šia

me krašte mes diena iš dienos 
perkraunami, ypač televizijoje, 
visokiais “humorais”,. •. bet ne
retai stinga prasmės ar minties, 
flr nuobodu darosi.

J ,Ne, pe iš. tokių mūsų Žukaus
kas! Jo humoras -dažnai liečia ir 
rimčiausius gyvenimo įvykius. 
Retai,'vai, retai kas sugeba.

Dėl to miela, kad jis pakvies
tas Čikagon, nors, be mažiausios 
abejonės, laukiamas visur.

Leiskime jam pačiam šį tą pa
sakyti.

Čikagoje Jums jau -yra te
kę būti. Įdomu kiek kartų? Ar 
žiūrovai dar .per daug neįsipy- 
kę? ; ' ’j
jį-r Iki .šiol Čikagoje turėjau 25 

pasirodymus įvairiomis progo-

— Ko Jūs lauktumėte iš žiū
rovų? Supraskite taip: vieni me 
nininkai laukia didžiulių ovaci-1 
jų, valiavimmų, plojimų. Kiti 
gal išsitaria, esą, geriau ramiau, I
nes tada lengviau pačiam pro- i 
gramos atlikėjui?

— Kad žiūrovas ateitų bent 
valandėlei “užsimiršti'’ ir gale- j 
tų pasijuokti iš savųjų ydų, vi- j 
suomeninių įvykių ar gyvenimo i 
aplinkos, ką ir perteikiu humo
ristine forma.

Kalbant apie humorą, reikia 
pasakyti, kad lietuviai nelabai 
imlūs humorui. Jie bijo iš sa
vęs pasijuokti. Manyčiau, kad 
mes daugiau tragiškos prigim
ties tauta, mes i viską “rimtai” 
žiūrime.

O dabar išeivijoje likome la
bai jautrios ambicijos “tautelė”.

Jei humoristas pašiepia ne jo 
partiją, ne jo “karališką stoną”, 
ne jo ydą, kurios dažnai pats ne 
mato, tai — gerai. Bet, neduok 
Dieve, kliūva, jo partijai, jo 
“didenybei” — tada jau nebe 
humoras! Humoristas pasidaro 
lietuviško gyvenimo šmeižiku, 
parsidavėliu ir t t., ir t. t.

Vitalis Žukauskas

• jlUMUnį

t'H, ■

JUOZAS ŽEMAITIS

Prezidentinis kandidatas sen. Edward
M. Kennedy, ir mes lietuviai

yard, ir išstovėjo prie kelto ko
kias 20 minučių, kažką neaiš
kaus tardamiesi. Tai pastebėjęs 
kelto vairuotojas, jiems sušuko:

— Ei, jūs ten! Atrodo būsite 
susirūpinę dėl nelaimingo atsi
tikimo?

— Taip. Mes ką tik girdėjome 
apie tai, — vienas iš jų atsi
liepė.

Kenr.adžiui nieko kito' netiko, 
kaip tuoj pat apie savo nelaimę 
pranešti policijai. Tai jau buvo 
praąję apie 10 valandų, kai “ne
laimė” įvyko.

— < Čia nėra vieies ir laiko pasa
goti, kas dėjosi toliau. Kam įdo
mu visą šią istoriją sužinoti, pa
tarčiau pasiskaityti 1980 m. va
sario mėn. Reader’s Digest 
straipsnį ‘‘Chappaquiddick — 
The Still Unanswered Ques
tions”. ;

met yra.“šilta”, kalbant teatri- 
hiįuj žargonu. Neįsivaizduoju, ar 
yhą scėnos menininkas, kuriam 
žiūrovai -būtų įsipykę. Jeigu 
tjjp ir būtų, tai jisai neliptų 
sęenon, ir tikriausiai žiūrovai 
niekados neateitų į tokio meni-
A'j i i• ■—• _____________ '

Reik atminti, kad juokas yra 
labai rimtas dalykas. Tai vienin 
telis ir didžiausias turtas, kurį 

1 mes dar turime, ir jį reikia iš
saugoti bet kokia kaina. Jei mes 
negalėsime pasijuokti iš savęs, 
iš savo ydų — mes žuvę.

Žinau, kad humoras kai ku
riuos žmones nervina, nes bijo, 
kad nebūtų blogosios jų savy-

6EBĄ PROCA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
i^©EŠ0teDOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
^U ^gČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
^$:4imenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

7

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ to DOLERIŲ. ; v.
r. Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

•. Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

NAUJIENOS
17W S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• ' Iš anksto bė raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___  dol.
Pavardė Ir vardas_____ ___ ___ ___________________________
Adresas ---- .--------------------------------------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL 
Pavardė ir vardas —______________ ____
Adresas , ---------------------- ;------------

kuris

bės iškeltos viešumon — pajuo- jams patogiau, nei visą kolek- 
kai.

Humoro pagrindu yra teisybė, aktoriškai ir sunkiausias (šitą 
bet teisybė pasakyta į akis ne ..ir aš norėčiau, patvirtinti. J. V.), 
kiekvienam patinka, tad ir hu
moras, pašiepiantis žmogišką
sias ydas, yra nervinantis.

— Nevertėtu nė klausti, ar 
Jus gerai priima publika visur? 
Nes jei būtų priešingai, nebū- 
mėte toks judrus. O po nuolati- 
nio darbo, be abejonės, reikia ir 
oailsėti. Gal nelabai būna links
ma, jeigu iš kur nors grįžtate 
pirmadienio paryčiu, 
skubėti tarnybon?

— Įvairiai priima, 
niausiai gerai. Iš viso 
vieniems patinka, o kitiems ne 
— priklauso nuo nuotaikos, oro 
ir su kuo atėjo į salę.

Būnant “savaitgaliniu humo
ristu”, kartais tenka ir nuvar
gus ateiti įstaigon, bet nuovar
gį kompensuoja žinojimas, kad 
žiūrovams buvo suteikta viena 
kita linksmesnė valandėlė, ir 
jie pasijuokė.

— Jeigu nepaslaptis. Tur būt, 
jau šimtus kelionių atlikote pas 
savo tautiečius su rečitaliais? 
Ar tik Jūs ne vienintelis dra
mos aktorius, plačiausiai apke
liavęs “lietuviškas sodybas” lais 
varne pasaulyje ir turėjęs dau
giausia pasirodymų?

— Taip. Gana plačiai esu ap
keliavęs lietuviškas kolonijas 
Amerikoje ir Kanadoje: nuo 
New Yorko iki Los Angeles, nuo 
Miami iki Montrealio. Kai kur 
buvojau net po kelis ar kelio
lika kartų. Mano atliekamų pro
gramų klausėsi pietų Ameriko
je: Kolumbijoj, Arge n,tinoj 
Uragvajuj, Brazilijoj ir Vene- 
cueloj gyvenantieji lietuviai. 
Europoje su vieno žmogaus Te
atru lankiausi Londone, Paryžių 
je, Romoje bei Vokietijos ke
liuose miestuose. Labai atmin
tinos gartrolės Australijos lie
tuviams — Perth, Adelaide, Mel 
burne, Sydney, Canbera. Iš vi- [

tyvą. O komiškas žanras, nors

publikos mėgiamas. ,Juk juokas 
praskaidrina kasdienybės pilku? 
mą ir sukelia malonią, nuotaiką.’

— Gal galėtumėte, fjėigu i. tai 
nebus paslaptis,, trumpai tarti, 
kokių “rarhinamų ■ftėistų” pasi- 
ruošę mums, čiakagiškiams,-šį

ir tenka

bet daž- 
humoras

kartą ątgąfeęjįgį! .^ga^per^anks- 
ti ;ry /; /

— Šį iamą vėl
atvešiu gyveriimo
iškarpų fi^tfūr^rr^inio taško. 
O ką? Kas’at-eis^.fas-Jšgirs ir pa- 
matyš.

Bevyksfant varžyboms į Bal
tųjų kūmų valdytojo po’stą, at
seit į JAV prezidento kėdę, ame
rikietiškoje spaudoje tenka ma
tyti įvairiausių sensacijų. Pa
ėmus į rankas š. m. balandžio 
mėn. 9 d. rytinę Sun Times lai- 

’ dą, tuoj krinta į akis to gana 
I skaitlingai skaitomo dienraščio 
pirmame puslapyje riebiomis 
raidėmis,.-atspausdintą antraštė: 
“Mary" Jo’s Mom Hints Kennedy 
Her Choice”, ir po kelių pir-

1 mųjų straipshio eilučių patalpin
tas besišypsančios moters atvaiz
das. ' Jo apačioje parašyta 
Gwendalyn K^pechne.

Kas gi ši besišypsanti mote
ris? Ji yra nuskandintos Mary 

' Jo Kopechne motina. Ta trage
dija įvyko 1969 metais liepos 
mėn. iš 18 d. į 19 d. naktį, Chap- 
paųųiddick saloj-e, kai senato-, 
rius ; Ędward M. Kennę^y, po 1 Kadaise šį į vyk j norėjau gana 
linksmo . paloje pa^aliavojimo,. plačiai aprašyti, bet ^susidarius 
viduriiaktį, ^palikės^ v&ilk balia-. įspūdžiui, kad senatorius E. M. 
vejančiuosius i E-’pasiėmęs :̂ Mary Kennedy nekandidatuos į Ame- 
Jo,t lįažkųr4fišvažiavo.^ Jam vai- ’ rikos prezidentus, taip ir susi- 
ruojant autoinobilį per siąurą laikiau. Kai užmečiau akįlj_šio 
tiUąįj|&tr(§id>.;prąiadJ|^g^ą4 trečiadienio Sun Times pirmąjį 
ir nėrė su automobiliu į^gjįjjką puslapį ir pamačiau besišypsan- 
vandenį. Jis j)^ts>į^^jjį^fiiobilio clOs moters paveikslą, kurios 
išsrkržWf^Bt"wMl^ Dievo'dukters nuskandinimas yra su-išsikrąp?tO®^r^® Dievo' dukters nuskandinimas y 
valiai K*®Oedy yeiįcė ligi j -----------------------

Sponsoriaua 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.
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so esu turėjęs daugiau nei 450 
pasirodymų savo tautiečiams.

— Dabar, pone Žukauskai, 
Jums pasiruošęs mesti gal ne
malonų klausimą. •. Ne, prašau 
jį išbraukti, (jeigu nepatinka... 
Ar Jūsų panašios kelionės yra 
Jums tik Jūsų profesionalinio 
darbo malonumas, ar slypi ir 
kas daugiau?

— šie pasirodymai yra mano 
tiesioginės aktoriškos profesijos 
tęstinumas, nors ir nelabai pa
lankiose sąlygose. Neturint ga
limybių mūsų aktoriams dirbti 
savo profesijose šiame kontinen
te — pasirinkau Vieno žmogaus 
Teatro kelią, kad būtų lengviau 
“judėti”. Vieną “personą” iš-
kviesti gastrolėms yru Tangė-

matys.
Štab 

su mžele ajjforjau§b; .ęūeitas ir 
einamas fkeliaš,^ors ir trumpai, 
bet itaili ant- dėlno. Balandžio 
26 didną^peą.ji pamatysime,
šįsyk !M|r^trėtte Parko Šv. Mer
gelės ’ Gimimo lietuvių parapi
jos salėjfe. RLB-Marquette Par
ko apylinkė maloniai kviečia či- 
kagiškius lietuvius įrodyti, kad 
mūsasis vaidybinis humoristinis 
talentas niekad mums nenusi- 
bodęs ir negali nusibosti.

J. Vaičiūnas

REIKIA DAUGIAU UŽSIIMTI 
SPORTINĖMIS PRATYBOMIS

Gydytojai sako, kad padi
dinimui kraujo srovės tekėji' 
mui visame kūne, bendrai kal- 
bant, patartina visokio amžiaus 
asmenims nustoti rūkyti, užsi 
iminėti sporto pratybomis, val
gyti mažiau riebalų,

7:3GUv; 
sportišl 
kio ri _ 
ShirtowtFlW ratilai 
yard Ižftrkj) niėljj&Jh 
nežinojai tik,. 
Kai jis, neaiš^ų^i 
sutiko jaęhtininką 
Richards i 
Inn, jo vei 
mus. Suse, 
jie šnekučiavo ufijL. 
lenktynės ligi' 8' VžJtžOįę

rįzo. į a 
0' visi

porcjjjH

ražiai 
!be jo
jo iš 
Vine- 
tikrai 

lį patį.
amas,

W.| 
ą patį’ 
tai ra

sotos 
-arkliij- 

ryto.

— Joseph F.. Gargąn^-^aul F.

rištas su sen. Edward Mf Ken
nedy vardų, neiškenčiau ir šį tą 
veptelėjau.

Kennedy bylos daviniai dar 
ligi šiandien stovi teismo slap
tų dokumentų seife. Tiesa, jis 
buvo nubaustas, rodos, viene- 
risms metams automobilio vai
ravimo suspendavimu ir kuriam 
tai laikui lygtina bausme. Visa 
ši aplinka pasiliko tokia miglo
ta, kad tas smarkusis senato
rius, savo rinkiminėse kalbose 
daugiau panašus į tikrą bački
ninką, negu tinkantį būti Ame
rikos prezidentu, neprivalėtų 
save rinkėjų akyse aukštintis. 
Tuo labiau mes, lietuviai, nepri
valėtume
rinkiminį balsą, 
niekur 
reikalą 
baltijo 
Rusija
kaip Lietuva.
1 Nesuprantu ir to’ fakto, kai 
motina su šypsena < veide ma
nanti balsuoti už tokį asmenį, 
kuris yra atsakingas už jos duk
terį mirtį. Ji drįsta kaltinti vien 
abu, Kennedy draugus, kad, gir- 
di, anie yra atsakingi, jei tik 
po 16 w&larhdu' atsikvošėjo sena
torius ką jis privalo daryti to
kiai nelaimei įvykus.

-—Įdomu kas atsitiktų, jęi Ken-----
nędy būnant Amerikos prezi
dentu, kiltų atominis karas ir

jį atiduoti savo 
nes niekad ir 

jis nėra užsiminęs apie 
išvaduoti pavergtas Pa- 
valstybes. Atrodo, jam 
yra arčiau prie širdies

(Nukelta į 5 psl.) •

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

» RŪPESTINGAI ISPILDCfMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- i 
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Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vaL-vak.

TeL 476-2206
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rodė nesusišukąvę ir gerokai 
nusiminę, Kennedy stagiąi atsi
stojo ir visi trys nuėję į jo kam
barį užsidarė. 8:30 vai. Kenne
dy išėjo į koridorių, paprašė du 
laikraščius — New York Times 
ir Boston Globe, pasiskolino iš 
viešbučio tarnautojo 10 centų ir. Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
kažkam paskambino. Keletą mi- M.K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V.

nučių vėliau jie visi trys nuėjo 
Į keltą, persikėlė per 500 pėdų 
kanalą, kuris skiria. Edgartown 
prieplauka nuo Martha’s Vine-

SOMS CHICAGO MOTOR CLU3 Ti?3 GM

you'd. run into TRouece ir 
there's a sudden stop which 
YOU'RE FOLLOWING TOO

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, suskirsty’ta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais 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 Jasinski knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago. 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Iranas turės paleisti diplomatus

laikraštininkams ir televizijos klausytojams, kad JAV 
vyriausybė neatsisako pavartoti prievartos prieš da
bartinę vyriausybę. Prezidentas nep?
prievartos priemonės, bet jis pakartojo, kad jis neatsi
sakys vartoti prievartos, jei dabartinė Irano valdžia, 
laužydama veikiančius Įstatymus, bandys pritaikyti 
prievartos veiksmus suimtiems Amerikos diplomatams 
ir JAV piliečiams išlaisvinti.

Prezidentas patenkintas, kad vakarų Europos val
stybės, bendradarbiauvusios Jungtinėse Tautose, pasiža
dėjo reikalauti kartu su prezidentu Carteriu, kad Ira
no vyriausybė be jokių sąlygų leistų išvažiuoti visiems 
Amerikos piliečiams, kartu su kitais diplomatais, pro
testuotų prieš dabartinės vyriausybės sauvalę. Visos de
vynios valstybės, svarsčiusios Euroops ūkio reikalus, 
nutarė pranešti mulai Chomeini, kad išleistų suimtuo
sius Amerikos pareigūnus. Prezidentas Carteris būtų 
galėjęs suruošti bylas Irano diplomatams Amerikoje, 
bet to nepadarė.

Prezidentui būtų patikę, jeigu visos valstybės, glau 
džiai bendradarbiavusios Saugumo taryboje ir specia
liai sušauktoj Jung.Tautų asamblėjoj, jaustųsi Įpareigo
tos ir sankcijas pritaikyti. Visa nelaimė, kad kelios 
valstybės, bendradarbiavusios Saugumo taryboje, nesu-i 
tinka taikyti sankcijas prieš dabartinę Irano vyriau
sybę. Prezidentas nori, kad visi taikytų sankcijas Tra
nui, bet keli sąjungininkai nori išsiderėti iš Irano dau
giau žibalo ir aliejaus. Prezidentas sankcijas taikys. 
Jis nekreipia jokio dėmesio Į dabartinės Irano valdžios 
grasinimus.

Šia proga prezidentas Carteris priminė Irano vy
riausybei, kad bus pavartotos priemonės, jeigu bus 
sužaloti Amerikos piliečiai. Prez. Carteris pakartoti
nai reikalauja, kad suimtieji diplomatai tuoj būtų pa
leisti. Be to jis apgailestavo, kad Argentinos vyriausy
bė neprisideda prie sankcijų vykdymo.

Negalima trypti pagrindinių žmogaus teisių, nega
lima teisti nenusikaltusių žmonių, negalima jų izoliuo
ti nuo savųjų ir neduoti teisinių patarėjų. Prezidentas 
didžiausią nepasitenkinimą metai mulai Chmeini, ku- 
ris neleidžia net islamo vyriausybei daryti sprendimų, ' 
liečiančių Amerikos diplomatus.

“Arn-^rikairTranui ir visam pasauliui būtų—buvę- - 
daug geriau, jeigu mula Chomeini nebūtų toks užsi-Į 
spyrėlis ir neturėtų tokios didelės neapykantos. Ameri
koje dirbę diplomatai pataria paleisti suimtus ameri
kiečius. Besimoką Irano kadetai nesuprantą, kaip Tehe
rano vyriausybė gali suėmusi taip ilgai laikyti JAV 
diplomatus; pats prezidentas su užsienio ministerių rei
kalavo baigti konfliktą ir paleisti diplomatus, bet mula 
Chomeini turėjo drąsos paneigti jų reikalavimus ir 
liepė studentams tebesaugoti suimtuosius iki vasaros 
vidurio. Vakar jis kvietė iraniečius nukirti salva Irako 
diktatoriui ,o šiandien ir tolau sėja neapykantą prieš 
Ameriką.___________________ ______________________

Senas žmogus ir dar musulmonas dvasiškis, turėtų 
žinoti, kad neapykanta nieko gero žmonijai neduoda.

kokios tos

IRANAS NAUDOJA RUSŲ 
GELEŽINKELIUS k'

Nuotraukoje (iš kairės į dešinę): jūrų kap. Z. Domeika, 
pulk. P. Dennis ir VI. Bakūnas. (ĮS16 m )

torius skaitytojams pristatė ki
toje šviesoje. Jei aplinkybės pa
reikalaus ir sąlygos leis —- ne
atsisakysiu paskelbti ir daugiau 
pastabų. - ■ - ■

hil”, Ui tokiem abąingiem no
rėčiau pasakyti, kad apie V. Si
dzikauską, dabar jau mortui te
su paryškinęs tik kęlis man ge
rai žinomus faktus, kuriuos au-

T

MASKVA, Rusiįa, -r- Tass ži
nių agentūra praneša,' kad vi
suose Kaukazo gdežinkęįuose 
eina didelis judėjimas. Irano 
vyriausybė, bijodama amerikie
čių blokados Pers'jos įlankoje, 
Vokietijoje užsakytas prekes 
įsakė siųsti į Iraną rusų geležin
kelių linijomis. Prekės nugabe
namas į Kaspijos jūros pakraš
čiais einančius geležinkelius, o 
ten jos perkraunamos?-p Irano 
geležinkelių linijas ir gabena
mos toliau.

Irano vyriausybė manė, kad 
Amerikos karo laivai, atplaukę 
į Persijos įlankos vandenis, pra
dės blokadą ir neleis įvežti ar 
išvežti prekių, bet iki šio meto 
JAV blokados dar nepaskelbė.

> ku ir Karveliu, rei jie savo au- 
• tompbilį būtų palikę prie teismo 

rūmų ir dar labiau jei būtų mė- 
■ ginę jame nakvoti. Juodu tikriau 

riai būtų nakvoję (gal ir neblo
giau kap pas tą vokietę) kari
nėje daboklėje...

Kai atvykau. Amerikon, po ke 
. lių metų New Yorke užsukau į 
tada.dar neperkrištytą Lietuvos 
Laisvės Komitetą, kuriame jau 

’.buvo spėjęs įstvirtinti V. Sidzi
kauskas. Kai jo ofįce susitiko
me, tas žmogus, V. Sidzikauskas, 
su manin pasisveikino taip — 
lyg męs būtume susitikę pirmą 
kartą gyvenime išviso. 'Pasikei- 
tėmė vos pora žodžių* — nieko 
apie tai kas' buvo Vokietjoje. 
Kad nors būtų paprašęs kavos 
puodukui..'. . ' ' •

' Taigi *—- papildydamas ir kai 
kur pataisydamas V’. Sidzikaus
ko ‘diplomatinę paraštę” —: at- 

' šiminimus, dadėjau ir savo at- 
sitainimų ’ apie’ jį, kas' kaip tik 
turi- tikti- tos paraštės pakrašty
je ar pabaigoje. Nemažinant ja 
nuopelnų—kaip—diplomato, tos- 
paraštės pakraštys bent, kiek 
parodo, kad paraštėje prirašy
tą dalykų kurių.V. Sidzikauskas 
nežinojo arba riet ir su kuriais 

-nieko.bendro-neturėjo- Be abejo 
jis nieko paraštėje neparašė — 

.ko nenorėjo, ypačiai apie-mažus 
žmones kurie jam, kai kuriais 
atvejais padėjo, netgi labai.

Gaila , kad V. Sidzikauskas 
mirė taip anksti, ir kad. jo atsi- 
iriinimai “diplomatijos paraš
tės” formoje dienos šviesą, spau 

-doje, išvyko jau po jo -mirties. 
Būtų kur kas įdomiau, jei ma
no pastabas apie jo “paraštę” 
būtų galėjęs pasiskaityti jis 
pats. Nežiūrint to, kaip spaudos 
žmogus, skaičiau savo pareiga 
tai “paraštei” padaryti savo pas
tabas, juo labiau, kad kai kurie 
“paraštės” momentai man ge
riau žinomi negu pačiam auto
riui.

Gal kai kam, ryšium su šio
mis mano pastabomis, atrodys 
kad šiuo atveju reikėjo (man)

galima patikėki) davė progos 
pernakvoti kokios vokietės bu
te ir pasivaišinti kukliais pusry 
čiais. Bet V. Sidzikauskas nera
do reikalo per visus savo atsi
minimus, toje paraštėje, priši-

Į minti lietuvį dypuką, pas kurį 
jis ne vieną — bet mažiausią 
desėtką kartu yra nakvojęs, vai 
šinęsis ne kukliais bet “karališ
kais’’ (turint galvoje tų • laikų 
aplinkybes) netik pusryčiais bet 
ir pietumis bei vakarienėmis, ir 
netik vaičinęsis — bet dar apdo
vanotas gėrybėmis kurios jį. ir 
jo bendrakeleivį įgalindavo “vai' 
sintis” bent pora savaičių.

Ta visa W Sidzikausko pasa: 
kėlė apie vokišką šunelį, man 
atrodo' labai neįtikėtina. Tik 
pagalvokite — kai nacių karo 
nusikaltėlių teismas vyko. Nuerri 
berge, pats mačiau kaip nepa-' 
prastai teismo rūmai buvo, sau
gomi iš lauko pusės: begalinės 

JkarcL_policįjos (amerikiečių), ap
saugos tinimu, pro kurį dasigau- 
ti iki teismo rūmų reikėjo, turėti 
nepaprastus įgaliorimus ir .perer 

r ti ne vieną bet kelis tikrinimo 
punktus. Visas apsaugos ratas 
buvo apsuptas net tankais — 
parengties stovyje, šalia, budin-' 
čiu ir kitu kariniu dalinių. Mąt 
alijantai bijojo, kad vokiečiai 
civiliai gyventojai gali šturmuo
ti teismo rūmus norėdami išlais
vinti kaltinamuosius. Taigi. Da- 
bargi, matykite, toks Sidzikaus
kas su Karveliu paliko savo au
tomobilį prie teismo rūmų ir 
nutarė jame praleisti net naktį 
(kai buvo daug sniego ir labai . 
šalta), bet dar ieško jo toliau' 
nuo teismo rūmų nakvyiiės pri
vačiuose namuose — pas vokie
čius, turėdami galvoje, kad kai 
negaus tai grįž atgal į automo
bilį prie teismo rūmų ir jame 
praleis naktį. Bet... laimei kaž
kokią vokietė išvedė savo šuniu 
ką pasivaikščioti ir juodu gavo 
nakvynę su pusryčiais pas tą 
vokietę.-.. Na. jeigu jau kam ga
lima patikėti tai, niekaip nega
liu priimti už tikrą pinigą, tos 
pasakėlės tikrumo, nes žinau,1 laikytis senos išminties dėsn

Prezidentas Carteris nuo praeitų metų lapkričio 4 
dienos tvirtino, kad JAV nevartos jėgos suimtiems A- 
merikos diplomatams išlaisvinti. Jis prižadėjo pirma 
vartoti legalias priemones diplamatams ir suimtiems

— Amerikos piliečiams išlaisvinti, bet jis nesiųs Ameri
kos karo jėgų Į Iraną diplomatų ir tarnautojų iš
laisvinti.

Prezidentas ėjo i Saugumo tarybą, specialią Jung
tinių Tautų sesiją ir Hagos tribunolą suimtiems diplo
matams išlaisvinti, bet kai paaiškėjo, kad Iranas, So
vietų Sąjungos padedamas,, pajėgė. nustumti į šąli visų 
tarptautinių organizacijų sprendimus ir diplomatų jis 
nesirengia išleisti. Iraną valdantis mula Chmeini 
nutarė atmesti prezidento reikalavimus ir atsisakė ati- 
duoti jam galingiausios valstybės atstovus laikomus už- 
darytus jų pačių ariibasados rūsyje ir nešima jokių 
žingsnių suimtiesiems išlaisvinti. Reikalai taip blogs 
pakrypo, kad Irano Revoliucinė taryba nepajėgė atim
ti iš studentų grupės suimtus Amerikos diplomatus, 
ambasados tarnautojus,ambasados dokumentus saugojan 
čius marinus, kurie pagrobė visus dokumentus,modernias 

_ rašomas mašinėles, namus ir visą ambasados turtą. Ira
no vyriausybė kelis kartus buvo pasiuntusi savo karius 
amerikiečiams paimti, bet jiems nepavykdavo. Pasku
tiniu momentu mula Chomeini Įsakydavo vyriausybei 
atšaukti karo jėgas ir policiją, o suimtus amerikiečiu 
ir toliau palikti revoliucinių studentų kontrolėje. Komu- 

---- nistuojančitf ~studentų~grupė,—vyriausybės—neatsiklau
susi, Įsiveržė Į ambasadą, apgavo sargybas, suėmė a* 
sakingus paerigūnus, iš ambasados padarė kalėjimą ir 
ten tebelaiko JAV piliečius.

Prezidentas Carteris Įsitikino, kad dabartinė Ira- 
no vyriausybė nesugebės leisti išvažiuoti Amerikos dip-

- lomatams. Jis Įsitikino, kad Irano vyriausybė visai ne
sistengia išleisti nieko nekaltų Amerikos ambasados pa
reigūnų, o jeigu JAV vyriausybė dar bandys pritaiky-

" ti pačias didesnes bausmes, tai mula Chomeini teis 
mirtimi Amerikos diplomtus.

Prezidentas Carteris visą laiką kalbėjo apie nevar-
tujinta prievartos—~bet“ketvirtadienio vakarą pareiškė—cetariš kario nebegrįžo.—^'. Tai-vokiška šunį, —kuris—(jeigu—tuo—kas-būtv atsitikę su- Srdzikaus-—“de nrortui—a'aTbene’^^^aurni- •• . ■ .. , ....’ ° ‘ jiems baigti mokyklos JAV-se.

—, New. Yorke buvo susirin
kusi JT Saugumo taryba Izrae
lio karo’ jėgų įsiveržimui j Liba
ną svarstyti, bet nieko nenutarė.

-— New Yorko miesto' viešo 
susisiekimo streikas New Yorko 
bizniui jau atnešė visą bilijoną 
dolerių nuostolių.

— Viceprezidentas Walter F. 
Mondale įtikinėja sportininkus/ 
kad nedera vąžii^tr į Maskvos 
olimpiadą. < •------- ---------- ------

— Prezidentas Carter trauk
tų Olimpihj komitetą~j'4eismą, 
jeigu jis užsispirtų organizuoti 
sportininkus važiuoti Į Maskvos 
olimpiadą.

— Sportininkai tvirtina, kad 
jie nesidomi politika ir nori da
lyvauti sporto šventėje.

Bankininkas Donald A. 
Carrara patrauktas teisman už 
banko dokumentų—klastojimą. 
Jis buvo North Point, III., Stale 
Bank pirmininkas. Skolino pini
gus nesamiems žmonėms.

VL. BAKUNAS

PASTABOS IŠ TOLO
V. Sidzikausko diplomatuos paraštės pakraštyje

(Tęsinys)

Josios vyras buvo Gesta- gi... V. Sidzikauskas savo pa
po suimtas ir patalpintas į ka---V.’Je rado reikalo prisiminti

VINCAS ŽEMAITIS

Nepriklausomos Lietuvos 1918-19
stovią Vilkaviškio apskrities komiteto Valdybą, 
Į kurią buvo išrinkti: pirm, stambus ūkininkas 
jonas Gavėnas (Merkšiškių k., Gižų valse.), vi-

metai Vilkaviškio apskrityje cepirm. — stud. Jonas Augustaitis (Mažučių k., 
Vilkaviškio valse.), ižd — stud. Vincas Žemaitis
(Andriškių k., Žaliosios valse), sekr. —J. Lazau
skas (Paežerių v.), nariais: ūk. želvys (Pajevo
nio v.) ir J. Vilčinskas, Vilkaviškio miesto bur-

— Čikagos slaugė tvirtina, 
kad gaisrininkų vadas Quinn, 
pasirašydamas testamentą, buvo 
šviesaus proto. Kiti bandė jo 
testamentą sulaužyti.

— Irano’ jauni lakūnai iš Chi- 
cagos O’Hare aerodromo išva
žiavo labai nepatenkinti, kad 
prez. Carterio įsakymu ^neleista

(A.a. vaistininko Juozo Tupčiausko 50 metu 
mirties sukaktį minint)

Juozas Tupčiauskas
PIRMOJI DALIŠ ,;'4’ '

s- ' ‘ (Tęsinys)

Pirmiausia delegatai pasirūpino sudaryti pa

mistras. Tarp svarbesnių apskr. komteto (tary
bos) nutarimų, pavestų valdybai vykdyti: 1) Su
sitarus su vokiečiais — apginluoti apskrity nau
jai sudarytą lietuvių miliciją.; 2) Pareikalauti, 
kad vokiečiai neatidėliojant nutrauktų visokias 
rekvizicijas, turto iŠ jų valdomų dvarų grobimą 
bei javų kūlimą ir ne vėliau Naujų Metų, kad vi
sai išsikraustytų. 3) Įgalioti vieną valdybos na
rių nuvykti Į Vištytį ir pravesti valsčiaus viršai
čio rinkimus.

Bevykdant šiuos nutarimus, valdybai, ypač 
dėl apginklavimo milicijos, teko turėti aštri} 
konfliktą su esamu vokiečių apskr. viršininku 
bei komendantu. Juo buvo tūlas Poznanės suvo
kietėjęs lenkas, pavarde Janetzki, jo padėjėju 
bei sekretorium buvo suvokietėjęs mažlietuvis 
Brazat (iš Berlyno), kalbėjo lietuviškai. Aukš
tas, reprezentuojančios povyzos, žila barzda pir
mininkas J. Gavėnas, padedant griežtam jo pa
vaduoto juį J- Augustaičiui, po kelių sėkmingų 
pMsitarimų, SU virš. Janetzkiu visai nutraukė de

rybas ir pasiskundė vokiečių civiliai valdžiai 
Kaune (rodos, p. Zimmerle). Šis tas buvo laimė
ta: gauta keletas kariškų šautuvų, aš perėmiau 
kareivinių trobesius, bet be stambesnio remonto 
jie gyvenimui nebetiko, buvo parimta notaro įs
taiga su bylomis. Vėliau paaiškėjo, kad vokiečių 
valdžia vengė apginkluoti miliciją, bjodami, kad 
ši neužpultų ir nesulaikytų per apskritį einančių 
Vokiečių traukinių su karo grobiu iš Lietuvos ir 
kitų kraštų, išvežamu Vokietijon, kas atsitiko 
Lenkijoje.

Pirmuoju Vilkaviškio apskr. viršininku bu
vo paskirtas gruodžio mėn. pabaigoje (iš Ketur
valakių v.) teisininkas Brazaitis, bet po kelių 
dienų jis išvyko į Kaune organizuojamą Teisin
gumo ministeriją, po jo atvyko (iš Lankeliškių 
v.) karininkas Vincas Vitkauskas (vėliau gene
rolas, kariuomenės vadas — be šūvio perleidęs 
1940 m. Lietuvą — ją užpuolusiai Sovietų Sąjun
gai), bet ir jis gal po savaitės išvyko Į naujai or
ganizuojamus kariuomenės savanorių pulkus. 
Po jo, rodos, tik kovo »‘ėn. apskrities viršininku 
buvo paskirtas buvęs mokytojas Martinkaį^is. 
Steigiant ir organizuojant naujas Įstaigas bei 
ministerijas, taip centre, taip apskrityse buvo 
jaučiamas didelis pareikalavimas ir stoka prty- 
rusio Įstaigų darbe, labiau prasilavinusio per
sonalo. - - . - - • „ •

1919 m. sausio mėn. pradžioje ministerių

pirm. adv. Šleževičiaus vadovaujamoji; vyriausy
bė davė naujo impulsoo visose valstybės kūrybos 
srityse; buvo paskelbta, kad sausio mėn. vidų, 
ryje Kaune šaukiama 2-ji Lietuvos valstybės kon 
ferencija, daugeliui labai aktualių problemų iš
spręsti. Į šią konferenciją Vilkaviškio apskritis 
turėjo pasiųsti keturis delegatus, šiam ir kitiems 
apskrities reikalams bei klausimams išspręsti 
vėl buvo sukviesti apskrities komteto (tarybos) 
viso apie 30 narių.

Jo svarbesni nutarimai: 1) Į Ministerių Kabi
neto šaukiamą 2-ją Lietuvos valstybės knferen- 
ciją Kaune delegatais buvo išrinkti iš Apsk. val
dybos J. Augustaitis ir W žemaitis, iš Tarybos 
narių: amatin. Brokas. (Alvitas), ūkinink. j. Ka
valiūnas (Lauckaimis, Kybartų v.).

Suvažiavo viso apie 80 delegatų, nes kelios 
Rytų Lietuvos apskritys jau buvo rusų-bolševi- 
kų okupuotos. Suvažiavime visi 4 Vilkaviškio ap
skrities delegatai prklausė krkš. dem. blokui ir 
trys iš jų (Augustaitis, Brokas, Žemaitis) buvo 
išrinkti į prezidiumą ir sekretoriatą, ' J

(Bus daugiau )?i» *

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DiENRA5TĮ<<4^Ujįiįįbs''

___ Ppt y-M• rd?v. *'r:l I2-L1 123X1



Mažeika V Evans
Laidotuvių Direktoriai

KIEKVIENĄ dieną bUTINl KRik^

NAUJAS DANGUS IR NAUJA ŽEMĖ

EUDEIKIS
B

GAIDAS - DAIMID'•< y •iJŪS Dariaus-Girėno iškapotas užrašas

SENIAUSIA ER DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA
SENATORIUS KENNEDY 

IR MES LIETUVIAI

tv. RASTO TYRINĖTOJA1
J. Muzikarit, 195 Van Pelt Avenue, Staien isiand, N. Y. 10303

Izaijo 65:17,18 mes skaitome: “Štai aš sutveriu naują dangų 
ir naują žemę. Jūs džiaugsitės ir Hnksminsitės per amžius tais, 
kuriuos aš sutveriu”^, šitoje vietoje pranašas nekalba apie aukš- 
čiausį dangų, kuriame yra Dievo sostas, kaip parašyta Iza. 66:1: 
“Dangus mano sostas, žemė gi mano pakojis’’. Psal. 102:26, 27 
Skaitome: ‘*Tu, Viešpatie, pradžioje įkūrei žemę, dangus tavo 
ranki| darbas. Jie pražus, jie visi pasens kaip apdaras ir tu per
mainysi juos, tu gi pasilieki”. Čia kalbama apie padanges arba 
orą, kuriame dabar viešpatauja “oro kunigaikštis” šėtonas ir jo 
piktieji angelai. Žemė gi reiškia visuomeninę tvarką. Apie tą sim
boliškąjį dangų ir žemę kalba izaijas 5:16: “Dangus sutirps kaip 
dūmai ir žemė susidėvės kaip drabužis”. Dar skaitome 2 Petį o 
3:12.13: “Dangus sudegintas pragaiš ir elementai ugnies karštyje 
sutirps. Bet mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, ku
riuose gyvena teisybė”.

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

DR. K. G. BALUKAS
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildins) ToL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarim*.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR PAUL V> DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wa«*ch«fer Community klinikos 
Medicinos direktorius

S. Manhsim Rdw Westchester, Ik
VALANDOS: 3—-0 darbo dienomis I*

i

T«l.i 542-2727 arba 562-2728

TEI-------BE 3-5SM

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 WMt 103rd Strapt 

Valandos pagal au&tarima.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
261t W 71 Sf. Tai. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses”'

VaL acai ausitanm*. JždarytA. tref'

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST (3rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet

Ofiso tslsf-i 776'UO
Razidondlos tslaf.i 44X-554!

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Condra praktika, spec- MOTERŲ Ilf^
Ofisas 2452 WIST 5^te 

Tel. Pl S-12M
OFISO VAL.: pim_ sntrad., trečiai 
Ir penki. 2-4 ir 8-8 vai rak. fcžtadlr 
niais 2-4 vaL popiet ir kite lafr 

pagal susftarim*.

ORTHOP8DAS-PROTEZISTA8 
Apsraui - Protaxai. Med. bar 
iežai. Speciali padilba kO|MM 
Arch Supports) ir t t

2850 Wait 43rd fK CNcapa. KL 
Talats PRaapact 8-58U

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdravda

TEMA KAINA

KLAUSIATE - 
MES ATSAKOME

(Atkelta iš 2 psl.)
pritaikomas asmeniui vie-iyra

ną kartą jo gyvenime.. Benefi- 
ciaras gali išeiti poilsin bet 
kuriuo metų laiku ir gauti iš
mokas (benefitus) nežiūrint į 
tai, kiek jis ar ii uždirbo p*a-į . .. . . .. , , v. ,.. . . . . T. •• moniu reikia imtis, kad si kras-eitais menesiais. Jūsų atvejis* o, į ta apgynus?yra geras pavvzdvs. Jus gale-i \. .. . ~ •'.v ! i I visa reikalą giliau pažiuręsisite gauti pilnas išmokas per-.
i non i • x -x i i Jus’ peršasi dvi išvados:1980 m., kai sustosite dirbęs. Į Kennpr,v <fn1Al-n , - •

Susirinkimas prof. Adomo Varno 
paminklo reikalu

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742Atkelta iš 3 ps>

.’usiškos raketes pirmos atlėktų1
■ šią sali. Kiek laiko- jam reiktų I’ 
ligi jis atsikvošėtų kokių.prie-’

1) Kennedy galėjo vairuoti 
mašiną būdamas neblaiviame 
. tovyje, ir dėl to jis pralaukė 
10 valandų, kad nebūtų girtumu 
apkaltintas, ir

2) Kad .visa ta nelaimė buvo 
dirbtinai, suprojektuota, mėgi-

našlė, gaunu palikuonės išmo
kas už save ir du vvaikus. Jau- 
nesnniam vaikui 18 m. sueis 
gal š. m. gegužės mėn. M. K. A.

ATS. Jūs gausite paskutini nant gudriai atsikratyti nuo ga- 
išmokų čekį balandžio mėne-ilimų ateityje labai nemalonių 
sį. Viena iš sąlygų motinos iš- ? pasekmių.

-mekoms-gauli yra fe—kad \jij—-Kai dėl Gwendalyn—Ko}>ecfe 
turi vaiką, jaunesnį kaip 18 m. ne linksmo veido, tai tenka pri- 
savo globoje.savo globoje. smrnti

Vaikas gali ‘gauti išmokas ir posakį: 
po 18 m- amžiaus, jei jis tę- I gali ir tylėti”, 
šia mokslą kaip pilno laiko 
studentai ir pasilieka viengun
gis. 1

* * =£

KL. Aš esu viengungis, ne
turįs vaikų. Kokias išmokas 
Social Security išmokės ma
no atvejuje, kai aš mirsiu?

visada linksniuojamą
‘Pinigas kalba, pinigas

0 Sandaros 7 nr. Šeiminin- 
i?ms skyriaus redaktorė Jane 
^jerčienė atspausdino špinatų 
'u grybais ir sūriu receptą:

2 svarai špinatų, 1 svaras gry
bų. 4 storos riekutės kumpio, 
2 kisušiniu tryniai, 1 šaukštas 
sviesto, 1 puodukas šveicariško

f
i

3

dos. Visuomenė, atjautusi jo se
natvės dienas, ir jo paminklui 
jau yra suaukojusi per 1260 do- 
’eriu. Atėro laikas sudaryti for
malu Varno Paminklo Komite
tą, kuris tą uždavinį deramai 
įvykdytų. Tuo tikslu š. m. ba
landžio mėn. 18 d. (penktadie
nį) 7:00 v. v. kviečiamas Čiur
lionio Galerijoje, Inc., Midland

i Savings patalpose, 4038 Archer 
Ave. Chicago, Ill. organizacijų 
ir visuomenės atstovų susirinki-, 
mas- Prašoma gausiai dalyvauti.

Pradininkų vardu:
dail. M. Šileikis ir D. Adomaitis

| sūrio, 1 citrinos sultys._______
ATS. Jeigu nebus pasilikus Pavirinti špinatus sūdytame

šių vaikų, žmonos orba tėvų, 
turinčių teisę gauti palikuo
nių išmokas, tik viena sumai 
galės būti išmokėtina, vadina- 
na lump-sum mirties išmoka.
— $255. }

ar nedar- 
būti virš 

F. 1.

KL. Pasakykite 
birigas asmuo turi 
65 metu amžiaus? V

ATS. Nebūtinai; Nedarbin 
gi asmenys gali turėti teise 
išmokas (pašalpą), jei jie y 
16 iiieTii ainžr~ar vyresni.

iv

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
- Telefonas 523-0440

Prof. Adomas Varnas
Ilgaamžis lietuvių dailės di

džiūnas prof- Adomas Varnas 
svajojo būti palaidotas Vilniaus 
Rasų kapinėse, šalia tautai nu
sipelniusių jos sūnų, kaip K. M. 
Čiurlionis, Dr. J. Basanavičius 
ir kt. Savo darbais neįprastai ii-

MIAMI FLA-
Šaulių kuopos AUŠRA susi

rinkimas ir . gegužinės bus 1980 
m. balandžio. 19 dieną Stongvi- 
lų sodyboj (4600 S. W. 80 štr. 
tel. 665-2100) Susirinkimas pra
sidės pirmą, v. p. p., — geguži
nė už valandos. Visi maloniai 
kviečiami gegužinėj dalyvauti- 
Bus priešpiečiai, pasisžmonėji- 
mas; galima bus kieme paseg
ti “lenciūgėlius” ir padainuoti.

Apdr«u«**t p*drr*v«tym«»
» Ivolriv
ANTANAS VILIMAS

T#|. J76-1M2 »rta 376-5994

KL. Ar“nedarbingi” rei&ūa 
kad jie gauna Social Security, 
Railroad Retirement ar Civili
nės tarnybos nedarbingumo 
išmokas (benefitus)?

ATS. Nebūtinai. Asmuo gali 
būti pripažinta nedarbingu, 
jei gydytojas pažymės, kad jis 
turi nedarbingumo požymius, 
(defektus).

KL. Ar gali asmuo, turįs 
vad. condominiume arba ko- 
operatyviniarme name butąr tu 
rėti teisę gauti pašalpą (Vad. 
grant) ? H. J.

ATS. Taip, gali, bet abiejais 
atvejąs jie turi įrodyti, 
dalis pajamų, kurias jie 
na, yra susiję su nuoma 
mokesčiais.

* * *
KL. Ar asmenys, gyvenan

tieji judanniosr (vari, mobile 
home) namudsc turi teisę gim
ti pašalpas, vad. grant? R. L

ATS. Taip, gali. Tuo atveju, 
vad. grant turi būti pagrįst:! 
nuosavybės mokesčiais arba 
Imi remtis nuoma, plus vid? 
privilege ta\ judamam namui 
(mobile home).

vandenyje 5 min. ir nusunkti. 
Paspirginti svieste supiaiistytūs 
grybus, pasūdyti juos ir Įspausti 
ruputi c'trinos sunkos, Sumai

šyti juos su špinatais. Ištepti 
sviestu gilią keptuvę ir sudėti vi
są mišinį. Dabar padaryti balto
jo soso iš sviesto, miltų ir pieno, 
:sukti du trynius, pasūdyti pagal 
skonį ir pabarstyti pipirų. Už- 
pilti šitą sesą ant mišinio kep
tuvėje. Sutarkuoti šveicariško 
sūrio kiek patinka ir uždengti 
juo špinato mišinį keptuvėje. 
Pakepinti orkaitėje apie 20 min., 
kad gražiai pagelstų. (M. M.)

game kūrybos laikotarpyje jis 
yra to užsipelnęs. Tačiau, ne 
jam vienam ‘ likimas lėmė ki
taip: praeitą vasarą jis palaido
tas Čikagos Lietuvių Tautinėse 
kapinėse, kur jo kapas tebėra 
atžymėtas laikiiiu kryželiu.

Domės Pėtrutytės ir lietuvių 
visuomenės dėka, jis užbaigė sa
vo kelionę nepamatęs prieglau-

p.s:‘

— Libane .Jungtinių Tautų 
ginkluotųjų jėgų dalinio vadas 
kalbėjo su Izraelio ginkluotų 
pajėgų vadu, bet izraelitai itesi- 
traukia"iš Libano.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AM8ULAN5O 
PATARNAVIMAS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURiMB 

-KOPLYčiAS- 

V įsos E MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel: YArd* 7-3401

Chicagos 

lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

4 2533 W. 71st Street
ž—1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

SUSIRINKIMU

Lietuviy Motery A pš vi etos draugi
jos narių susirinkimas įvyks šešta
dienį, balandžio 12 d., 1 vai. popiet, 
3308 So. Union Avė. lojimas iš kiemo. 
<arės prašomos atsilankytu nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Zaras'iškiy klubo narių susirinkimas 
šaukdamas balandžio 13 d., sekmadie
nį, 2 vai. popiet. Vyčių salėje, 2455 
W. 47th St. Visi klubo nariai malo
nėkite gausiai dalyvauti susirinkime. 
Yra daug svarbių reikalų aptarti.

Valdyba

kad 
gau- 
arba

Utenos Draugiško klubo susirinki“ 
mas Įvyks balandžio 15 d. 6 vai. vak. 
Joanos svetainėje. 4258 So. Maple
wood Po susirinkimo bus vaišės.

A. Brokevičius, sekr.

r FIGHT HEAP? DISEASE

Dzūkų draugijos susirinkimas Įvyks 
balandžio mėn. 13 d. 12 vai. Jaunimo 
Centro 203 kambaryje. Visus Dzūkų, 
d rang jos narius ir norinčius į ją isto- j 
ti kviečiame atsilankyti. Valdyba i

— Šv. Elenos kalno krateris 
meta aukštyn dujas ir dūmus.

■ i JUOZAS LAURINAITIS
■ Gyveno Brighton Parke, Chicagoje
■ M’.rė 1980 metų balandžio 10 d., 10:30 vai. ryto, sulau-
■ kęs 81 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kudirkos Nauja- 
Emicstyje. Amerikoje išgyveno 30 metų.
H Paliko nuliūdę: žmona Julija, 7 sūnūs — Meldutis, gyv. 
■Brazilijoje. Antanas, jo žmona Aldona, Juozas, jo žmona 
■Gladys, Stanley, jo žmona Judy, Victor, jo žmona Barbara,
■ Peter, jo žmona Ann, ir Ronald; 2 dukterys — Nekalto Pra- 
■sidėjimo vienuolė Mary Jdnė, gyv. Putnam, Conn., ir Diane 
■Kctriuošius, jos vyras James, 13 anūkų, 1 proanūkė ir kiti
■ giminės, draugai bei pažįstami.
■ Lietuvoje liko sesuo Petronėlė su šeima.
■ Priklausė Vytauto Didžiojo šaulių kuopai, šakių, Tau- 
■ragės ir Krivūlės klubams bei Brighton Parko Lietuvių Na-
■ mų Savininkų draugijai.
■ . Kūnas bus- pašarvotas šeštadienį 5 vai. -)>opict Eudeikio
■ koplyčioje, 4330 So. California Ąve., CJiicago..
■ •' Pirmadienį, balandžio 1 I d„ 9 vai. ry to bus lydimas iš 
■koplyčios. į-Nckallo Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po 
■gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiera Lietuvių 
■kadrinėse.
t; Visi a.a. Juozo Laurinaičio giminės, draugai ir pažįsta- 
■ini nimširdžįai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
*aham paskut’nj patarnavimą ir atsisveikinimą. .* 
I Nuliūdę lieka: ' *•

žmona, sūnūs, dukterys, anūkai, proanūkė, sesuo. 
Laidotuvių direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas 

H DaiimfL Tek- S23-OMO.
i _____

BUTKUS -VASA1TIS
1446 So. 50th Avfc, Cicero, ID. TeL; OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 Ss. LITUANICA AVE. Tel.; YArds 7-1,38 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4410 I
— 11 ■■■■ ■ --------------------
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3354 So. HALSTED STREET TeL YAnh 7-1911

RADIJO IRIMO! VALANDOS

Lietuviu kalta: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 VaL vak. Šeštadieniai* ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
♦ai ryto.

V»dė|a Aldona Daukva 

T»lr*4 4-1413

7159 So. MAPLEWOOD AYE. 
CHICAGO, ILL 60429

Powerful anti 
drag you can

a

ž

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 
»n BtCOZENE* Use only as 
directed The medically proven 
creme for " 
itching. * BiCOZENE

Scšiadicnis-Pirinadiciiig — Satunlay-Mcinlav April 12 11. lūtiU



Skaitytojų Balsai f
Gerbiamieji!

Nesulaukus kelias dienas Nau
jienų atsilankant mano namuo
se, pagalvojau, kad yra atsiti
kusi kokia technikinė problema 
su spausdinimo mašina, kas ir 
būtų normalus dalykas. Geroje 
ir nuolatinėje priežiūroje įren
gimai sugenda ir dažnai yra tai
somi. šį kartą buvau labai apsi
rikęs: pas:rodo', kad laikraštį 
sutrukdė išleisti atvykę valdžios 
“žandarai”, kurie, retežiais su
rakinę Naujienų mašinas, gal
vojo, kad jau atliko karžygišką 
žygj-

Ateityje lai problemai išveng
ti siunčiu su šiuo 60 dolerių pa
ramą. M uiti milijoninės bendro
vės su mokesčių mokėjimu yra 
daugiau atsilikusios, bet negir
dėti, kad tokie ponai tenai no
sis kaišiotų.

Manau, kad Naujienoms iš
bristi iš šios bėdos su stamboko
mis aukomis atskubės į pagalbą 
ir visi kiti laikraščio skaitytojai 
bei draugai. Laikykitės stipriai 
ir atkakliai.

Jonas Janulaitis
Chicago, Illinois

4 * ❖

tno kaltina Naujienų administ
raciją Ir pan.

Mieli Naujleniečial! Pas mus 
tikrai yra tiesą mylinčių, susi
pratusių lietuvių, kurie tikrai 
4yven<lami iš mažų pensijų ir 
skaitančių po kelis laikraščius, 
kasius t aukoja kiekvienam jų 
po 20 dol., suprasdami šių laikų 
infliaciją ir jos pasekmes.

Baigdamas, linkiu Jums, mieli 
naujieni'eėiai, visokeriopos sėk
mės ir ištvermės Jūsų sunkiame 
darbe, 
nieins 
biams.

o taip pat visiems šau-
Naujienų bendradar-

Gerb. Redaktoriau!

V. Kaltūnas
East Chicago, Ind. k

— Elena Strasevičienė iš Mar
quette Parko, pratęsdania pre
numeratą, atsiuntė $5 auką. Tos 
apylinkės skaitytojas, perkąs 
Naujienas iš krautuvių, užsisakė lo dabar keletą metų gyvenąs 
jas 6 mėnesiams, bet pavardės H x r--;~ •------
prašė neskelbti. Dėkui už auką savo metinę prenumeratą, p;^ 
ir už prenumeratą.

— Ona Didžbalier.ė, Addison, 
Ill., visuomenės veikėjo ir spau
dos bendradarbio Adomo Didž- 
balio našlė, palaiko šeimc's tra
dicijas— remti lietuvišką spau

kus laikraščius, bet Naujienų me laimėjo 810999. Lucky Stars 
žinios nė^aj tendencingos. Kili 

*du laikraščiai prie faktų dedr 
tendencingas išvadas, neduoda 
mi progos skaitytojams turėt 
savo nuomonę ar daryti išvadas. 
Būtų didelis nuostolis, netekus 
Naujienų. Išlaikykite Naujienas 
ir toliau, o' mes prisidėsime“. 
Dėkui už laišką ir už auką.

— Julius Verba, ilgametis 
Naujienų skaitytojas, anksčiau 
gyvenęs Chicagos B'ridgeporte,

5 
Hot Springs, Ark., pratęsdamas

loš'me laimėjo 39, 06, 774, 431 
ir 01'785.

31Ž, $9, $8, $7 ir $4. Banketus 
bus tą pačią dieną 7 vai. vak. 

( Cdndesa Del Mar, 12220 Si. Cicę- * 
ro Ave., Alsip, Ill. Bilieto kailįa 

, $18. Stalai i>o 10 žmoniij. (Šve|- 
tės programos šokėjai bilietus

j užsisako per savo grtipių vad^- 
vus.) Bilietus užsisakant "Vašty, 
čekius rašyti: LITHUANIAN 
FOLK DANCE FESTIVAL. (Pę

J— Dengiame ,įr taison^e vi^u 
rifcių stogus. Už darbą‘gar a ą- 
tiį>jame ir esame apdrausti.

Arvydas kiela, 434-9655 
(Pr.)| 

1_______ f
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VAKARAS , 
"JUOKAI IKI AŠARŲ" Į

R. LB Marcpuette Parko apy
linkės valdyba š. m. balandžio 
mėn. 26 d. 7 vai. vak. Marrpiette 
Parko lietuvių parapijos salėją, 
6820 So. Washtenaw Ave., rue- ■vi ' Ešia vakarą, kurio' programą ^t-

N*m«l, Žirni — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

„ Namai, žirni — Pardavimu* 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-7747

r padėtį, siunčiu 50 dolerių auką 
jjįlūsų leidžiamo dienraščio para
finai. Pilnai tikiu, kad. dienraštis 

^'aujienos kaip ėjo’, taip ir eis, 
kleisdamas tiesos žodį.

Visi susipratę lietuviai skaito 
•Naujienas, trokšdami pavergtai, w T“jlJetuvai demokratiškos laisvės, 
įlie dienraštį rems visomis savo 
Išgalėmis.
L Mes visi Naujienų skaitytojai 
•gerai žinome kas labai norėtų, 
Jcad—dienraštis—daugiau—nebe
išeitų, bet gal iš dalies kalti ir 
įNaujienų prenumeratoriai, ypač 
fflar dirbantieji, nekalbant apie 
pensininkus; kai kurie nesiruo- 
šiat4>asiųsti dienraščiai’, aųkois, o? 
dar ieško' visokių kabliukų, dėl 
pašto nepergeriausio patarnavi-

^n^u4hernie‘prdnfum^r^ jr |klu b<
si! komplimentais Naujienom^.

-— Rosalija Gregerienč, dab; 
■gyvenanti Burke, Va., atrai™. 
tokį laišką: “Siunčiu Jums čeįgį 
60 dolerių vertės: 40 dolerių ųž 
prenumeratą ir 20 dolerių lail& 
raščio paramai. Gaila, kad esu 
pensininkė. Naujienų laikraštre 
yra -vertas daug daugiau para
mos—Linkiu -visiems Naujienai 
tarnautojams stiprybės ir 1 
rybės sunkioje kovoje už teis^

skyrė laikraščiui paremti $2(į, 
linkėdamas Naujienoms gėriais- 

Įsios sėkmės ir su geraširdžiū 
įskaitytojų parama atsiginti vistą 
F tų priekabingų mokesčių inš- 
[pektorių. (J. J-tis) ’

■ Chicagos Lietuvių Moterų 
ubo susirinkimas įvyks balan

džio 16 d. vidurdienį Summer 
West restotane, 9140 So. West-

t
VYUSL ICSIULdHt, OV. VI VSl

ern Ave. Bus naudingų pokal "I • • ’V • • •

be”. Dėkui už laišką ir už nuc| 
latinę paramą. |

— Ponia Marija Vanagas ~ 
Twinsburg.

bių apie, namų ruošą, siuvimą ir 
daržovių auginimą. Viešnias su
tiks šio susirinkimo šeimininkės 
— ponia Helen Kai ir ponia Jo- 
zefina Lapinskienė.

— Milda J. Danytė, baigusi 
anglų literatūros—studijas dak- 

kant|{ tarės laipsniu Toronto universi
tete, rašo knygą apie lietuvių
imigraciją į Kanadą po Antrojo 
Pasaulinio’ karo.

— Stasys Gedgaudas iš Keno- 
šos, Wis., specialiu laišku at-

— Ponia Marija Vanagas is 
Twinsburg, Ohio, tarp kita tai| 
-ta^ij siuntė gerus linkėjimus ir $10
bėti Naujienų’leidiniui. Aš turo- auką. Dėkui už ją ir už teisingą 
jau progos skaityti tris lietuvis? padėties vertinimą.

~ : __ Dėkui poniai Irenai Rim-
kūnas iš New Buffalo, Mich., už

■ $10 auką, atsiųstą kartu su me- 
tine prenumerata.

— Čikagos Vyčių choro mėli
ais banketas įvyks š.m. balan
džio mėn. 19 d. 7 vai. vak. Vyčių 
salėje, 2455 W. 47th St. Bus 
trumpa meninė programa, šalta 
:r šilta vakarienė, veiks baras ir 
loterija, šokiams gros Wally 
Tenclinger orkestras. Vakarie-' kks aktorius-humoristas V1TJo
nėje dalyvauti bilietų kaina $12 LIJUS ŽUKAUSKAS, 
asmeniui. Lietuviškoji visuome
nė maloniai kviečiama dalvvau- * J
ti, su Vyčiais choristais meti
niame pobūvyje pabendrauti.
Vietas rezervuoti kreipiantis į: 
Juliją Zakarkienę tel. 434-7785.1

— Chicagos Lietuvių Taryba 
šaukia metinę darbo konferen
ciją. kuri įvyks š.m. balandžio 
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.)

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
LI to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro-1I 
Pgers. (Pr.)

• SPECIALI 20% NUOLAI 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teždiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ūj kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi ' 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac į 
ramento » prie Archer. j

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
šilta vakarienė, bufetas. Grjįs 

K. Venckaus orkestras. Auka 
$10. Pakvietimai, gaunami pės 
valdybos narius arba paskambi
nus tel. 737-1286.

R. LB Marquette Parko j 
apylinkės valdyba 2

• * j .
Į; .1

—- Eina kalbos, kad popjęzibs j 
nutarė leisti lenkišką laįkfa§tj|r'’ 
jį siųsti komunistų vaMonicįn: 
Lenkijon. Visi seks, ar komį-, 
nistai įleis lenkišką popiežiausi 
laikraštį.' ' ■ • ■ I

• 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 

Marquette Parko rajone.
• RESTORANAS su namu ir visais 

įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. .
Tel. 927-3559

DĖMESIO'
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-3775

Fl'orida horriėš 
with homesitė^ 
from S26,660y^^ 
Choose from T bed^s*. 
roorh/1 bath-to 
bedroom/2 bath^i^ 
homes in 6 Dėlt6$a‘ ?
planned com- 
munities* iocatedl^ui 
throughout Florida.
*P' Ces wiry by 'co»Timun<fv and are 
subject to botn <n«n^e and humesne

Att mod«i> are *va<:ahi»

&

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

r nuomoti ar apdrausti savo nuo- 
į I savybę Chicagoje ar bet kur 

J Amerikoje, prašome skambinti 
; ar užeiti į mūsų Įstaigą, 

nscirnnaa

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. •- Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
________ ir visa kita.

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue

TeL 778-8166 arba 776-8505 '

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau i{ ~ pvhn0.ls
9727 s- V’estem Ave., Chicago, Ill. 60643. lį -balandzio 4 d. I ot of Gold loši?

Telet 312 238-»787 ____
• Nemoksimu patarnavimas užsukant lėktuvų, traukinių, laivų kelio' o m a QVQ S A 'RTMTQ t

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda,' o 1I O ©zArvilx iu
tue kelionių draudimas; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k/aštus, r^rrr-ręrTo 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- LlEIUVlb DAZilUJAs 
macijas risais kelionių reikalais

« Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas Dažo namus iš lauko
S anksto — prieš 43 - 60 dienų. } ;r .-x vidaus

DRILL PRESS •
SET - UP MAN

— FIRST SHIFT —
Must have experience on automatic and hand drill press, 

and be capable of sharpening small diameter drills 
on drill sharpening machine.

CONTACT: LARRY WILLIAMS 
763 - 2020

SAFETY SOCKET SCREW CORP.
6501 N. Avondale Chicago, IL 60631

Equal Opportunity Employer

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

SAV. ZITA IR RIČARDAS |

SHLAUSTAS S

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, III.
, Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Tel. 247-5081 (Pr.)

—. 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-ba

• šeštoji Lietuvių Tautinių 
šokių šventė bus liepos 6 dieną 
2 vai. popiet International Am
phitheatre, Chicago, Ill. Bilietai 
gaunami Vaznelių Gifts Interna
tional krautuvėje, 2501 W. 71 st 
St., Chicago, Ill. 60629. Telefo
nas (312) 471-1424. Bilietų kžfi- 
nos: ložėje $20, mezzanine $14, 
$12, $9 ir $7. Balkonas — $15,

Mes visuomet pasiruošę 
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

A. T V ERAS 
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas - 
2646 West 69th Street 
TeL REpublic 7-1941

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Ave. ;t 
Chicago, 11L 60632. Tel. YA 7-598O

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA N0REIKIEN2WI Ct 191

2608 W®«t 6Jth St, Chicago, DI. 80621 « Tel WA F-178? j

MAISTAS II EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 69th St, Chicago, BL 60629. — TeL WA 1-2717

Importuoti kristalai, parcelianiniai servizai, gintaro karo
liai ir žiedai, China Bosental ir kitos dovanos.

Perkame pašto ženklus bei monetų kolekcijas. 
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

. PATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081

201-779-1095
925 CLIFTON AVE , 
CLIFTON, N J. 07013

OAD 79 j =T
IL 79-94 MA 3-17-79

I Obtain the Property Report 
required by ’ Federal law 

land read it before signing 
anything. No Federal agency 
has judged the merits or value, 
if any, of this property 
AD16808(U)
Offering statement available from 
The Deltona Corporation Fihnę 
w»th the New Jertey Reel Estate 
Commission. Surotu of Subdivided 
Land Sales Control, it not approve' 
of merits of offering. NJA39GOC

OHenng statement available
Ine Deltona Corporation, ti’mg , 
the New York Secretary of State ■$ 
not approval of merits of offe^nq 
NYA79 81 Home price range for a’l 
models is $26 660 io $59736

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

IN NEIGHBORHOOD

EXP’ED OR TRAINEE 
i Full or 2-3 days (full days). 
Good with figures; lite typing 
over 25; sales, supermart, 01 
drug store experience helpful. 
Phone for appointment 10 to 11

927-5099

SALES PEOPLE WANTED 
Individuals interested in a sales 
career for a nationwide corpora
tion. Salary while training, plus 
commissions. Real estate license 
helpful but not necessary. Poten
tial earnings $3,000 plus per 
month. Advancement to manage
ment in your future. Excellent in
surance and retirement benefits., 
general development corp.

Call between 10 and 3 
for appointment.

422-0601

OPEN HOUSE SATURDAY

April 12, from 2 to 5
4011 W. 110th St., Oak Lawn,
brick ranch, low 60’s. Must see.

O’CONNELL REALTY
425-9020 — Ask for Fran

Notary Pvblle
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini v 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
i -i ■ i ■ i e

OPEN HOUSE 2 to 5
HOMEOWNERS POLICY

4104 W. 109th St.
OAK LAWN, ILL. Brick ranch.
2 family rooms, 3 bedrooms.

O’CONNELL REALTY 
425-9020 — Ask for Fran

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

INDIANA year round home for 
sale. 1 mile to Beverly Shores 
depot. 3 lots 150x120. Garden & 
blue spruce trees. 2i/2 Car gar.

Write: Box 164, Beverly 
Shores, Ind. 46301

LEMONT
HILLCREST ESTATES ( 

Beautiful all brick ranch with 4 Į 

bedrms., full finished basement, 
2 car attached garage & a fenced 

yard. Possible related living.
Wolski Realty 

257-2234

DENTURE WEARERS
. A major 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

F. Zapolit, Agenl 
3208/, W. 95th Si 
Evarg. Pirk, III, 
60642, . 424-3654

State Farm Fire and Casualty Company

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. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 arba 776-5163 
2649 We»t 63rd Street - * 

Chicago, Ui. 60629 ’

HELP WANTED — MALE 
Darbinlnkv Rilkla

PORK BONING. FOREMAN

5 years experience. Must speak En
glish. Spanish helpful. Salary com

mensurate with experience.
Call TOM for appointment

R. & S. MEAT CO.
3823 S. Halsted Ph. 927-7515
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