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VAKARU AMBASADORIAI IŠVAŽIAVO IS IRANO
SOVIETU DIVIZIJOS RUOŠIASI 

JUGOSLAVIJAI SKALDYTI
' ! ' TITO DAR GYVAS, BET RUSAI PLANUOJA

KRAŠTĄ SKALDYTI IR GROBTI

BONA, Vokietija. — Tylomis žįsta vietos sąlygas. Artėjant ka- 
padaryti Sovietų karo’ jėgų per
metimai į Čekoslovakiją sukėlė 
gyvų kalbų vyriausybė atstovų 
ir diplomatų tarpe.. Ų šį Sovietų 
žingsnį atkreipė dėmesį todėl, 
kad permesta viena iš geriausių 
Sovietų divizijų. Jai parinktas 
Pilzenas, pačioje pietinėje Čeko
slovakijos dalyje, iš kur labai 
lengva būtų galima ją permesti 
į šiaurės Jugoslaviją.

Kiek žinoma, Jugoslavijos 
šiaurėje gyvena nepatenkinti 
slavokai. Jeigu kiltų neramu
mai,, tai galima laukti, kad šiau
rėje ‘jie galėtų prasidėti. Turint 
galvoje, kad Austrija yra neut
rali, tai vienai ar dviem Sovie
tų divizijoms per Austriją būtų 
labai lengva pasiekti šiaurės Ju
goslaviją.

•Prez. - Tito serga. Gydytojai 
jau ne kartą pranašavo jo mirtį, 
bet jis. vis darTfėpasiduoda.- Nu
pjauta jo koja apgijo, plaučių 
uždegimas j'au.įveiktas ir nesu
daro pavojaus, o pats Tilo kiek
vieną dieną informuojamas aęie 
svarbesnius v&Įštybėš reikalus. 
Valstybės priešakyje stovi paty
rę. žmonės, kurie labai gerai pa
žįsta Sovietų karo vadus, ir jų 
užsimojimus išardyti Jugoslavi
ją ir ją įjungti' į Sdvięlų Sąjun
gą, kaip jie įjungė Bulgariją, 

/Vengrij ą- ii^kitus R}"tų Europos 
kraštus.

Bratislavoje,, esančioje yišai 
netoli Vengrijos sienos, taip piat 
yra Sovietų divizija. Iš ten ru$ų 
maršalams labai lengvai būtų ga 
Įima ją permesti į šiaurės Jugo
slaviją. Jugoslavijos vyriausybė 
ir kariuomenės vadai supranta 
Sovietų tikslus ir žino, kuriems 
sumetimams rusai laiko divizi
jas pietinėje Čekoslovakijoje, t

Palyginus lengvas AfganisĮa- 
no užėmimas drąsina Sovietų ‘ 
maršalus ruoštis kitoms tau
toms ir valstybėms pagrobti. 
Vakarų Vokietijos kariai mano, 
kad permetimas karių į pietų 
Čekoslovakiją yra pasiruošimas 
Jugoslavijai pavergtu

Prezidentas Tito buvo veiklus 
komunistų partijos narys. Jis 
beigė ' kelis " komunistų parti j os 
kurdus Maskvoje. Pats Stalinas 
jam’davė instrukcijas ir pasiun
tė plugosWvijI vadovauti jugo
slavams komunistams. Pradžio
je įis klausė Maskvds įsakymų 
ir iftirodymų, bet kai apdarė ge
rai disciplinuotą kovotojų dali
nį, tai nevisųomet paklausydavo 
Maskvos nutodymų.vJam atro
dė, kad daugelį dalykų privalo 
spręsti jis pats, nes geriau pa-

rui-prie pabaigos, jis nutarė at- . 
sįkrątyĄi .Maskvos globos. Jis 
išaiškino Maskvai dirbančius 
žmones ir išmoko nuo jų izoliuo
tis, o vėliau kelis jų suėmė ir į. 
kalėjimą įkišo. Kelis MaskK-ai 
ištikimus jugoslavus sušaudė.

Ne tik Stalinas, bet ir Chruš
čiovas bei Brežnevas norėjo pri
jungti Jugc’sląviją prie Sovietų 
Sąjungos, bet jiems nepavyko. 
Be Rusijos pagalbos Tito mokė- j 
jo vienas geriau sutvarkyti Ju
goslavijos ūkį ir pasigaminti 
daugiau duonos. Jis drįsdavo 
pasipriešinti Brežnevui ir jį kri- 
tikuodavd. Jis norėjo vadovauti 
"‘trečiajam pasauliui”, bet ne
pajėgę^ Tito sveikatai susilpnė
jus, Maskva ir vėl nori prisi
jungti Jugoslaviją.

Jugoslavai—informuoti — apie_— 
Sovietų karo jėgų koncentrayi-Į 
mą Jugoslavijos pasienyjė. Dą- , • I W • T I • • 1

Jugoslavijos prezidentas gerokai sustiprėjo, bet gydytojai nemano, 
kad jis galės vadovauti valstybei.

VOKIETIJOS, ISPANIJOS AMBASADORIAI
IŠMETINĖJO IRANO PREZIDENTUI

NUTRAUKS SANTYKIUS, JEI NEPALEIS 
AMERIKIEČIŲ ŠĮ MĖNESĮ

SOVIETAI NESIRUOŠIA ATITRAUKTI 
SAVO KARIUOMENĖS IŠ AFGANISTANO

BEGINĄS PRADĖS PASI- 
T ARIMUS SU CARTERIU

WASHINGTON, D.C.— Izrae
lio premjeras M. Begin antra-

KALENDORĖLTS

Balandžio 15: Anastazija, Teo
doras, Vaidotė, Banga, Vilnius.

Saulė teka 5:13, leidžiasi 6:30.

Oras-vesas, liSy-

OKUPACINĖS ARMIJOS ŠTABAI REIKALAUJA MASKVĄ 
,ATSIŲSTI DAR DAUGIAU KABJU^IENĖS_____

f v WASHINGTON, D.C.— Aulo-
yra pasiruošę savd kraštą ap- riteting. §altiniai praneša> kad| 

Afganistano okupacinės armijos 
vadai bei štabai savo raportuose 
Maskvai prašo nemažinti okupa
cinių jėgų, o jas net dvigubai 
padidinti. Dabar ten yra trys 
motorizuotos pėstininkų ir dvi 
parašiutininkų divizijos su ati
tinkamu kiekiu aviacijo’s, artile
rijos ir kitokių pagalbinių dali- 
jiiiir-jš viso apie 80,000 gerai 
ginkluotų vyrų. Kovai su parti
zanais okupacinės armijos šta
bai reikalauja dar atsiųsti pen
kias ar šešias divizijas, taigi 
apie 75,000 vyrų.

i JAV žvalgybos duomenimis, 
Afganistano laisvės kovotojai 
turi apie 50,000 — 100,000 par- 

.tizanų, blogiau ginkluotų, bet 
pažįstančių vietoves, ypatingai 
virš 1,000 mylių Pakistano pa- 

-sienyje ir kalnuotose provinci- 
fjose. Paskutiniu metu partiza- 
tnai suaktyvino veiklą Farah ir 
i Nimruz provincijose, esančiose 
vakarų Irano pasienyje.

į Kremlius propagandos sume
timais paskelbė, kad savo ka- 

. riuomenę iš Afganistano at- 
I šauks, kai tik dabartinė vyriau
sybė bus laisva nuo’ užsienio bei 
partizanų grėsmės. Tuo tarpu 
Indijos spauda sekmadienį pra
nešė apie pasikėsinimą nužudyti

bartiniai Jugoslavijos vadovai

ginti ir priešintis bet kokiems 
Sovietų planams Jugoslavijai pa
vergti.

Chicago Sun-Times reporteris 
Rowland Evans praneša, kad 
Sovietų valdžia iš Kievo srities 
permėtė kelias divizijas į Veng
riją. . ;

Mikužiūtė - Chicagos 
ALTos pirmininkė

Euphrosinė Mikužiūtė — 
Chicagos Lietuviu tarv- 

bos pirmininkė.

CHICAGO, Ill. — Chicagos
Lietuvių taryba, balandžio 13 d. Afganistano prezidentą Babrak 
popietę susirinkusi šaulių salė-! Karmalą ir premjero pavaduo
ja, išrinko p-lę Eupbrosine Mi- 
kužiūtę Chicagos Lietuvių tary
bos pirmininke.

Praeitais metais Chicagos Lie
tuvių tarybai pirmininkavo Ju
lius Kuzas. Jis pirmininkavo pra
eitais metais ALTos vedamiems! 
darbams.

Sekmadienį vykusiame susi- įsiveržimai buvo galima stebėti 
rinkime Kuzas trumpai papasa-1 nuo aukštų namų Porllande ir 
kojo apie pernai atliktus darbus, • Vankuveryje, esančių už 50 my- 
o komisijos parudšė atskaito-1 lių nuo vulkano.
mybę. , j

Chicagos Lietuvių tarybą su- listai demokratai ir sandariečiai. 
daro keturios politinės grupės ir Į Mikužiūtė jau yra buvusi Chi-

toją Ali Klnsiriand. Į juos buvo 
nežinomo ir nenustatyto asmens 
paleisti šūviai. Pasikėsinimas 
laikomas paslaptyje .todėl jokių 
dctaliu'negauta. ■”

—■ Vulkanas Mt. St. Helens 
šiek tiek aprimo, tačiau didesni

zidentu Cąrieriu Izraelio taikos 
-kl a u«mais^Beginą -šiou_s varbioh ( 
kelionėn išlydėjo didokas būrys 
izraelitu.

Pats Beginąs norėjo įsteigti 
žydų kolonijas arabų laikytose 

j žemėse, bet jie žino ,kad bus la
bai sunku tas kolonijas apginti. 
Jie buvo’ Įsteigę kolonijas Sina- 

o iaus pusiasalyje, bet turėjo vi- 
8 , j sus kolonistus išvežti ir žemę

. . ... ... n\eista ] atiduoti egiptiečiams. Dabar ga
lų naujovių sėti katalikų tarpe.j^ būH Įas pats su Jordanijos 
Kun. Kung yra galius kalbėtojas, ■ ž(?inėse sleigiamonlis izraclitu 
mokąs kreivai interpretuoti pa- į koI ijoinis, 
cius pagrmdiniųs katalikų baz-J Izraelio parlamentas įpareigo- 
nyčios dėsnius. Jis keturis mė-j p ina laikomas ženics, 
nesiūs aiškinosi popiežiaus Jono!
Pauliaus II paskirtiems bažny
čios reikalų žinovams, blogai 
pasijuto ir pats atsistatydino iš! 
Tuebingencf universiteto teolo-j 
gijos profesoriaus pareigų. Nie
kas jam neuždraudė ten dėstyti 
savo miničų, bet jis pats įsitiki
no, kad tokių naujovių nedera 
skelbti katalikų mokslo centre. 
Kunigui Kung paliktas teologi-j 
jos profesoriaus titulas, kurį jis! 
buvo pasiekęs, bet jis palikt/- 
be auditorijos.

Naujas popiežius labai grei
tai suvaldė kelis Olandijos vys- j menų savo tautiečiams, 
kupus, neturėjusius 
suvaldyti triukšmaujančias jau-j Respublikos a 
nas vienuoles, o Vokietijos kata-! ;e jjt taip pat 
likų mokslo įstaigoms įsakė ne-J laivelių nuvežti preke 
leisti tose pačiose įstaigose skelb-" 
ti nekatalikiškų idėjų.

Kunigas Kung, netekęs klau
sytojų Vokietijoje, nori suruošti 
kelias paskaitas Amerikoj. Tuo 
reikalu pradėjo susirašinėjimą.

PROFESORIUS LIKO 
BE AUDITORIJOS

TUEBTNGENAS, Vokietija.— 
Šveicarijoje gimęs, bei Vokieti-j 
jos katalikų universitete dėstęs! 
pačias didžiausias tikėjimo nau
joves kun. Hans Kung 
skaudų smūgi — jam ne'

bet jam irgi leido jas atiduoti 
arabams, jeigu taikai to’ks žygis 
būtų labai reikalingas. Beginąs 
žino, kad jam bus labai sunku 

i apginti izraelitų kolonijas, bet 
jis yra pasiryžęs derėtis. Begi
nąs jau anksčiau yra sukėlęs 
nemaža nerimo derybų daly
viams, nes jis labai atkakliai yra 
gynęs izraelitų interesus.

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą šeštadienį Vakarų Europos 
ir Japonijos ambasadoriai pasi
matė su Irano prezidentu Bani 
Sadr. Pastarasis bandė aiškinti, 
kad įkaitų klausimą turės spręs
ti naujas Irano pralmentas, ku
ris dar pilnai neišrinktas. Vy
riausybė yra įsitikinusi, kad jis 
galės susirinkti gegužės pabai
goje ar birželio mėnesį, ir Ame 
rikos diplomatų ir ambasados 
tarnautojų, dabar laikomų JAV 
ambasadoje Teherane, klausi
mas bus tuojau svarstomas., 
Jau anksčiau prezidentas Bani 
Sadr tikėjosi šį reikalą.“tuojau”, 
išspręsti, bet gyvenimas parodė 
ka kita, c.

Vokietijos ambasadorius pri
minė prezidentui Bani Sadr, kac 
nei jis, nei parlamentas neturi 
teisės teisti Amerikos diploma 
tų, negali suruošti jiems jokio, 
bylosrir svarstyti šipj klausime. 
Jeigu Iranas panašiai pasielgt’ 
su Vokietijos diplomatais. Vo 
kietijos vyriausybė neturėti 
kantrybės taip ilgai lūkuriuoti 
Vokietija tuojau imtųsi priemo 
n’ų savo valstybės atstovam ‘ 
gelbėti. Vokietijos ambasadorių 
pranešė prezidentui, kad jis pir 
madienį išvažiuoja į Boną pasi ' 
tarimui. Jis taip pat primin 
prezidentui Bani Sadr, kad Ve 
kielija greičiausiai pritars Ame 
rikos politikai rr nu trauks san 
tykius, jeigu nebus paleisti b; 
pagrinde’ ir be teisės suimt 
Amerikos diplomatai.

Ispanijos ambasadorius praei 
tą šeštadieni taip pat buvo pre 
zidenio Bani 
inas
Irano valdžia nepaleidžia Ame 
rikos diplomatų? Jis primini 
prezidentui Bani Sadr pasirašy 
tą sutartį tarp Irano ir Ameri 
kos. Jos paragrafai įsako apsau 
goti valstybės atstovų gyvybę i 
garantuoti jiems išvykimą i 
Irano, tuo tarpu Irano vyriausy 
bė leido kažkokiai studentų gru 
pei JAV atstovus suimti ir 
leisti jiems išvažiuoti. Jokių 
lų niekas neturi teisės jiems 
ruošti, o dar mažiau neturi
sės jų bausti. Priminė, kad Hit 
leris pradėjo kąra prieš Sdvieti- 
Sąjungą, bet jis įsakė visus So 
vietų ambasados tarnautojus su
imti ir atiduoti Sovietų valdžia 
gyvus ir sveikus, nieko nesuža 
lodami. Tą patį padarė ir Sovic 
lų valdžios atstovai. Toks tarp
tautinis įstatymas turėtų galioti 

! ir dabar, bet Irano valdžia lau
žo susitarimus ir neišleidžia 
JAV diplomatų. Ispanijos amba
sadorius pranešė, kad jis lai] 
pal yra iškviestas vykti į Mudri 
dą pasitarimams.

Pirmiausia pas Irano prezi
dentą buvo atvykęs .Japonijos 
ambasadorius, o vėliau ten vy
ko, be jau minėtų Vokietijos ir 
Isjranijos ambasadorių, Olandi
jos .Belgijos, Danijos, Prancū-

AMERIKIEČIAI Į MASKVĄ 
NEVAŽIUOS

COLORADO SPRINGS, C.olo. 
— Amerikos Olimpinis komite- 
Las, išklausęs prez. Carterio pa
reiškimo ir viceprez. Monclale 
kalbos, nutarė Maskvos olimpia- 
do’je nedalyvauti. Rusams atsi
sakius išvykti iš Afganistano, 
Amerikos sportininkų dauguma 
nutarė nevykti į Maskvos olim
piadą.

dr priimtas. Pir 
klausimas buvo: Kodč

AMERIKOS KUBIEČIAI 
ORGANIZUOJA PAGALBĄ 
Amerikos kubiečiai suergani- 
ivo maistef ir medicinos reik- 

norin- 
energijos j tiems išvykti j užsienį per Peru 

m’casadą Havano- 
/anizucjs HM) 

iki Ku
bos teritorinių s vandenų ir jas 
perduoti Kubos laivams. Apie 50 
greillaivių jau išvyko.

Peru Respublikos valdžia ruo
šiasi išvežti Kobe’s tremtinius 
lėktuvais.

ne 
by 
pa 
tei

liejimo išleisti Amerikos diplo
matus ir išvengti bereikalingų 
nesusipratimų ir kenkti jau ir 
šiaip vidinių kovų metu nuken
tėjusiam Iranui.

Prezidentas Bani Sadr buvo 
’abai nusiminęs. Jis nemanė, 
kad užsienio valstybės kreips 
-liek_ daug_ dėmesio į_ iraniečių
’arpusavio nesusipratimus. Keli 
diplomatai priminė prezidentui 
Tani Sadr, jog yra netikslūs pra
lošimai apie Amerikos bendra- 
larbiavimą su Iraku ir kursty
mą Irako veržtis į Irano terite- 
•iją. Amerika Irako nekursto ir 
rati nesirengia sukurstyti šias 
Ivi kaimvnines šalis.

Irano prezidentas tuojau in- 
onnavo mulą Chomeini apie 
unbasadorių pareiškimus, tada 
įastarasis. sakoma, kreipėsi į 
)op:ežių,. ką<j užtartų Ąrana. Po- 
liežįus irgi pasisakęs už įkaitų 
šleidimą ir už taikų šio kon- 
likto išsprendimą.
■PirmaJierij išvyko' Vokietijos, 

Belgijos, Olandijos ir Japonijos 
’.mbasadoriai. šiomis dienomis 
•engiasi išvažiuoti kitų valsty
bių ambasadoriai. Jeigu dabar- 
;inė Irano valdžia nepaleis Ame- 
•ikos diplomatų ir ambasados 
■arnautojų, tai šie ambasadoriai 
au nebegrįš į Teheraną.

Irano vyriausybė bijo, kad 
rranas nebūtų izoliuotas nuo 
aisvojo pasaulio. Irano Revoliu
cinis komitetas vis aiškiau ma
to, kad Chomeinio užsispyrimas 
kraštui gali būti labai pavo- 
j ingas.

POPIEŽIUS PASISAKĖ 
PRIEŠ NETEISYBES

TURIN, Italija. — Popiežius

— Texas universiteto Galves
ton mieste tyrinėtojai praneša, 
kad chemikalas nilropyrene, I 
naudojamas kopijavimo maši- j Jonas Paulius II sekmadienį kai-
nose, gali sukelti vėžitf ligą il
gai prie tos mašinos dirban
tiems raštinių tarnautojams.

— Brazilijos keleivinis lėktu
vas užsidegė ir sudužo prie FIo- 
rianapotio aerodrefrno šį sekma- 

įvairūs komitetai. Ją sudaro! cagos Lietuvių (arybds pirmi- dienį. žuvo 54 asmnys, o keturi 
Chicagos Katalikų Federacija,' ninke, o dabar jai ir vėl.teks va- sunkiai sužeisti. Liudininkų pa- 
Tautininkų Sąjungos Chicagos do va uti šiai įtakingai lietuvių- -----1 ,i,-‘— ‘—’-A---------
skyriaus atstoyai, lietuvių sočia- ’ organi/acijaį.

rodymais, j lėktuvą trenkė per
kūnija.

bėjo Turino miesto 500,000 žmo
nių miniai ir kvietė naikinti so
cialines neteisybes ir privilegi
jas, tap pat terorizmą. Per pas
taruosius du metus Turine lero-

• ristų buvo nužudyti 13 asmenų.
Popiežius atsisakė šarvuoto 

automobilio ir važiavo per mies
tą nedengta mašina, tačiau viršjzijos, Liuksemburgo ir Italijos 
2,000 kareivių ir policininkų pat-Lambasadoriai. Jie patarė prezi- 
ruliavo Turino gatvės, č ” ’kloniui Bani Sadr be jokio alidė-

Teroristas ■ norėjo nužudyti 
premjerę Indirą Gandhi, 
einančią iš Indijos par

lamento rūmų;



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus pertrikimaa 
 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

LŪPOMIS TALKINIMAS - VELYKŲ 
IŠNIEKINIMAS

*

Telšių miestas fotografuotasLietuvos Nepriklausomybes metais

guoda ir saugumas. Tik tad* 
mes pajėgsime Velykas švęsti 
tikrai velykiškaL

Pasiskaityti: James L. Mathis 
& Co.: Basic Psychiatric, Apple- 
ton-Century-Crofts, New York.

ADELĖS DUOBLIENĖS
SVEIKO MAISTO :

RECEPTAS

Asmenybę pastipusysis vien liežuviu mala, kitam 
darbus nurodo, o pats nė piršto nepajudina ar-j 
timui taikinti. Toks plepys tinginiaudamas mul
kina apmulkinti pasiduodančiuosius tol, kol pas
tarieji, apsišvietę ir asmenybėmis sustiprėję, atsi
krato nuo juos išnaudojančių tinginių.

(Gyvenimo tikrovė)

Velykų laikotarpis — dvasi
niam prisikėlimui paskata 

Su šiuo pavasario švenčių lai
kotarpiu kiekvienas ryžkimės 
keltis — atbusti žmoniškiems 
darbams. Iki šiol tikro darbo 
nesigriebiantieji užsiėmė menk
niekiais. štai kokiais mažmo
žiais tūli žmonės save menkina. 
Tūli dvasiškiai vietoj Tvėrėje 
tikro garbinimo — tai yra Jo 
dėsnių savu gyvenimu pildymo 
— siūlo bažnyčios lankymą, joje 
negyvenimišką, fantazijos pilną 
pamokslavimą, dangaus akrų 
oardavinėjimu uždarbiavimą ir 
pavėluotą (už tai nesėkmingą) 
raginimą prisikelti gėriui.

’4 ’ Z ’

Tokių dvasiškių vfeikla atšaldo 
nuo religijos praktikavimo kiek
vieną galvoti ir žmoniškai jausti 
pajėgiantį asmenį. Mat, medi 
reikia lenkti jauną, nes vėliau 
visokie, žmogaus lenkimai bus 
bevaisiai. Į ką jauną įpratinsi, 
tą pas seną atrasi. J ką Jonelis 
neįprato, į tą Jonas neįpras. To
dėl visokį žmogaus gerinimą 
reikia pradėti-laiku-— nuo ma-

o ne pažadais mes 
padedame artimui.

ryžkimės dabar tal
kinti artimui sava veikla, o ne 
lūpų judinimu, pamokslais bei 
niekad neišpildomais pažadais, 
lūetuvoje žmoniški tėvai moky
davo vaikus darbais talkinti pa- 
silpusiems. Jie per Velykas pa
ruošdavo krepšius maisto ir 
siųsdavo savo' vaikus pas apy
linkės vargšus ir nurodydavo 
senutėms plaukus sušukuoti, se
neliams lovas pataisyti ir kitus 
Vargšams darbus atlikti. Tai 
buvo darbu, ne liežuviu rodo
mas velykinis gėris jo reikalin
gam artimui.

Tik taip darbais artimą my
lint išauginti vaikai pajėgia eiti 
savo gerų tėvų pėdomis. Tada 
jie savais darbais remia - talki
na labiau sumenkusiam artimui 
•Priešingai elgiasi kai kurie net 
atsakingas pareigas einantieji, 
asmenybe n e s u s i tvarkiusieji 
mūsiškiai dvasiškiai ir pasau
liečiai. Tokie lūpas pajudinę ta
riasi darbą atlikę, kada tikru
moje jie darbo nepradėję esą.

Darbais, 
velykiškai 
Todėl visi

f v _zens.
Į Niekais užsiima ir tūli 

mokytojai

štai per vieną lietuvišką radi
jo valandėlę prisistato moteriš
kė, peršanti tėvams vaikų auk
lėjimo taisykles. 0 kas pildys 
tas taisykles, jei tėvai bus nesu
sitvarkę savomis asmenybėmis? 
Juk visi turime taisykles — De
šimtį Dievo prisakymų, kur pa
sakyta, kad nereikia vogti, už
mušti - žudyti, kad reikia tėvus 
mylėti ir Gėrį-Dievą gerbti. Bet 
kas iš to. kad mes savomis as
menybėmis nes usi tvarkiusieji 
.nepildo’me visti tų taisyklių. 
Taip atsitinka ir su vaikų auk
lėjimo taisyklėmis. Menkos as- 

> menybės tėvai visai nepajėgia 
jų pildyti. Už tai vaikai išaugi- 

i narni dabar per dažnai tikromis 
i pabaisomis. Dabartiniai vaikai 
i dažnai neturi tėvų kaip reikiant 
; — jie turi tik jų gimdytojus.

Tėvams dabar čia, kaip ir mū- 
• ■ sų tėvynėje Lietuvoje, nereikia 

kokių, ten taisyklių: jiems reikia 
dvasinio subrendimo, kad jie 
pajėgtų su savais vaikais žmo-

nevengimo bei nuo vienas su ki
tu peštynių.

Mums būtinai reikia šiose pa
vasario šventėse ryžtis taip as
menybe sustiprėti, idant pajėg
tume surasti bendrą kalbą ir 
darbą su savu tautiečiu, nežiū
rint jo įvairaus skirtingumo.

i niškai elgtis. Juk mūsų tėvai 
Lietuvoje jokių auklėjimo tai
syklių nežinojo, o kaip tvarkin
gais žmonėmis savo vaikus iš
auklėjo.

Jie atlikdavo tris svarbiausius 
tėvams būtinus dalykus savo 
vaikų atžvilgiu,: jie mylėjo savo
vaikus žmoniškai, o ne gyvuliš- Tik dvasia pastipusieji vienas su 
kai; jie kontroliuodavo vaikų 
elgesius; ir pagaliau, jie leido 
vaikui natūraliai vystytis. Tik 
taip trejopai 'tvarkomi vaikai 
pajėgia išaugti tikrais — visuo
meniškais žmonėmis. Išeina, 
kad vaikų auklėjimas yra pačių 
tėvų asmenybių tvarkymas.

Nelaimė lydi tūlą čionykštį tė
vą ir motiną, kai jie asmenybe 
pasilpę vaikų susilaukia ir vai
ko dvasią žudančiai mėgina elg
tis. Viena tokia motina prisipa
žįsta, kad ji leidžianti vaikui 
daryti viską, ką tik tas vaikas 
nori. Ir ji taip jam leidžianti tol, 
kol vaiko elgesiai pasidaro ne
pakenčiami nei namuose, nei 
apylinkėje. Tik tada ji metasi

kitu per amžius pešasi. Azijoje 
mirtinai kovoja dviejų religijų 
salininkai: musulmonų su hindų 
religijos pasekėjais. Europoje 
kovoja asmenybe sumenkusieji 
krikščionys. Airijoj kraujo pra
liejimą tarp katalikų ir evange
likų nepajėgia sustabdyti net 
pats popiežius. Mat, žmogus vi
sų pirma turi tapti savais elge
siais tikru žmogumi, kitaip sa
kant sava asmenybe turi su
bręsti kiekvienas, nes kitaip jo
kia jėga nesulaikys žmogaus 
nuo nežmoniškų darbų. O ar ki
taip dedasi mūsų tarpe, kur as
menybe pasilpę brolis su broliu 
bendros kalbos neturi? Taip 
esant, apie bendrą darbą nė už-

į kitą kraštutinumą - ji-imanti.negalima.
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Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds

labai griežtai vaiką drausminti. < 
Visi žinom, kad. tokios motinos 
griežtumas su savo į laukus-lan- 
kas pasileidusiu vaiku yra ne- 
šėkmingas. Tai pavėluotas dar
bas, nes įpratus^ vaiką prie ne
tvarkos nė geriausi mokytojai 
jo nesutvarkys.

Taip per tėvų nesusitvarko
ma savo asmenybėmis auga mi-

■ T * . j. . •.
nios blogavalių vaikų. Iš ių nie
ko gero negali laukti nei kaimy
nai, nei bažnyčia, nei mokykla, 
nei visuomenė, tauta bei valsty- 
bė. Neišauklėtas ir tėvų blogu 
pavyzdžiu penimas vaikas tam
pa pabaisa visai žmonijai, pir
miausia, už tat, turi tvarkytis 
tėvai. Tik tada galės susitvar
kyti ir vaikai.

žinomi keliai, kuriais reikia 
eiti žmogų žmoginant

Šiandien jau žincfmi keliai, ku
riais mes turime eiti pagerini
mui dabartinės žmonijos. Kiek
vienas turime griebtis už svar
biausios veiklos, visą kitą šalin 
pastūmę. Tik tada galime tikė
tis išgelbėjimu to, kas vertinga 
kiekvienam žmogui. Lietuvos 
kariuomenė per vieną gencraci-

Here’s some great news for 
all Americans. On June į 1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, wTas increased to 6^%.

This &/2% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too,. For Series E Bonds 
that have not reached original

• : maturity of 5 years, the . . ... . s
į improved yield will be received

I as a bonus when the Bonds 
I : mature. For older Bonds and

. Notes, and for Series H Bonds, 
| the increase takes effect with

'. J their next semiannual interest 
■ ■ period, beginning on __ .

veiklos nesi griebiant, vien 
menkniekiais užsiiminėti, vien 
lūpomis kitam mėginti pagalbą 
teikti. Lūpinė pagalba — jokia 
pagalba. Tai Velykų šventiško 
laikotarpio nesupratimas ir jo 
išniekinimas.

Tuščias pamaldumas irgi yra 
liga, kuo greičiausiai 

gydykimės

šių pavasario švenčių proga 
kartą ant visados įsidėmėkime, 
kad jokie pamokslavimai būti 
geravaliais, būti dorais, būti 
patriotais, būti dar kitais tokiais 
dvasios milžinais mums tapti 
nepadės ir tuo pačiu artimui ir 
Kristui kalėjimo dienų nesu- 

I trumpins tol, kol mes medicinos 
•— psichologijos mokslų nurody
tais būdais ir priemonėmis ne
pakelsime savos visapusiškos 
sveikatos, ypač, kol mes neišbri
sime iš asmenybės menkystės.

Argi su svaigalų uždraudimu 
— prdribicija ne tas pats išėjo? 
Vien įstatymas nieko gero neat
nešė, nes žmonių asmenybės 
dar nebuvo paruoštos naudingo 
įstatymo pildymui. Kad žmogus 
pajėgtų ką nors teigiamo gyve
nime atlikti, reikia ne vien šū
kauti — propagandą varyti, bet 
būtina, gyvenimo faktus perduo
dant, Įgalinti žmones tuos faktus 
pasisavinti. Taigi, dabartiniai 
vien šūkavimu užsiima žmonės 
nieko teigiamo nenuveikė ir at
eityje maža vilties, kad sugebė
tų tokie ką nors apčiuopiamo 
padaryti. Tokiems reikia visų 
pirma visapusiškai susveikti — 
ypač asmenybe sužmoniškėti. 
tik tada jie pradės gyvenimiš
kai naudingus darbus dirbti.

Išvada: Kiekvienas iš mūsų 
šį pavasarį stenkimės eiti 
nuo kalbų prie reikiamų darbų. 
Toks ėjimas kiekvienam bus 
galimas tik tada, kai asmenybe 
(kitaip sakant, jausmais - nusi
teikimais) mes sutvirtėsime. 
Pensininkui toks tvirtėjimas 
sunkiau duosis. Už tai visą dė
mesį kreipkime į priaugančios 
kartos visapusiškai sveikos, ypa
čiai asmenybe normalios, išau- 
pinimą. Tokiam darbui — pa
čiam sunkiausiam gyvenime — 
jokių jėgų ir lėšų nesigailėkime. 
Būsime atlyginti—šimteriopai, 
nes gerų žmonių priauglis bus 
mums didelis džiaugsmas, pa-

Adėlė Duoblienė

BULVIŲ PAPLOTĖLIAI 
SU VARŠKĖS PADAŽU

Orkaitė 400°F. ’.
Prod.: Paplotėliai: 4. svaras 

su lupina išvirtų bulvių,: atšal
dytų, nuluptų ir sumaltų, Ipi 
podukjo’ rupiū .kvietinių miltų 
(Stone ground: .whole, wheat 
flour), Uį šaukštelio -druskos..

Varškės padažašr 2 šaukštai 
kvietinių miltų, % puoduko pie
no miltelių be riebalų, 1 puodu
kas vandens, A/į puoduko varš
kės be riebalų, puoduko pasu
kų (Cultured buttermilk)-, 1 
šakštas alyVbĄ? - % šaukštelio 
druskos.' -? V ‘

Prieskonių pasirinktinai:; kra
pai, kmynai, m-eironai, svogūnė
liai žalį pipirai, paprika, - gars
tyčių milteliai, -či o b r ęl i a i 
(Thyme)~ir kiti. ■ ■

Darbas r Bulves, m il lūs ir 
druską suminkyfi į tešlą. Daryti 
kaštano didumo' rutuliukus,' ant 
lentelės, ar lėkštės, tųfputį del
nu prispausti. Peilio briauna 
įspausti lygiagretes., linijas. Su
dėti į paruoštą kepimui blėkutę 
ir kepti Įkaitintoje orkaitėje 
15-20 minučių. v

Padažui: Miltus, pieno milte
lius ir vandenį gerai ištrinti ar 
išplakti plaktyvėliu. Kaitinti 
nuolat maišant’iki lengvo užvi
rimo ir sutirštėjimo. Pertrintą 
varškę sudėti į padažą, išjungus 
ugnį. Į pabaigą sudėti priesko
nius, pasukas ir alyvą su druska.

Paplotėlis sudėti į ’ bliūdelį. 
, Užpilti padažu, trputį pamaišy
ti, uždengti dangčiu arba aliu- 
minijaus popieriumi ir šiltoje, 
išjungtoje orkaitėje kelias, mi
nutes palaikyti, kad išbrinktų 
ir įsiskonėtų.

Penkeriopas žmogaus 
žmoginimas

Taip ir prieiname prie būti- 
Tniausios veiklos, kurią turime 
pradėti dar šį pavasarį. Žmogaus 
asmenybės - gerinimą turime 
pradėti dar nuo negimusiojo 
mūsiškio. Tada su nauja ąsme- 
nvbėiuis subrendusiu mūsiškių 
kaita sužydės visokeriopai tei- 
giąmas mūsiškių gyvenimas. Už 
tai visi turime Įsijungti į svar
biausią dabar mums veiklą. Ji 
mažiausiai penkeriopai turi būti 
atliekama.

1) Reikia tinkamai parengti 
jaunus tėvus naujos lietuviškos j 
gyvybės pradėjimui; 2) rūpintis 
sveiku išnešiojimu motinos įs- 
čio'se pradėtos gyvybės: saugo- 
jantjiradėtą gyvybę nuo kavos, 
narkotikų, svaigalų, dūmų ir ne
tikusio maisto; 3) reikia gydy
tojui talkinant nesužalotai pa
gimdyti naują lietuvį; 4) pagim
dytąjį reikia trejopai geru mais
tu. maitinti: jo protą, asmenybę 
ir kūną atsakančiai stiprinti; 
5) naują žmogų reikia šių dienų 
mokslo šviesa apšviesti.

Kai šitai]) penkeriopai kiek 
-vienas, tėvų ir aplinkinių atliks- 
savas pareigas, tai su viena geni 
karte pasikeis žemės veidas: 
pranyks nežmoniško žmogaus 
veiksmai, nes žmoniškieji vy
raus visose žmogaus veiklos 
srityse.

Minėtai penkeriopai tėvams 
atlikti pareigas mūsų pagalba 
yra būtina. Čia ir yra kiekvieno 
mūsiškio svarbiausia veikla ša
po paties ir artimo gyvenimo 
pagerinimui. Tik pasižiūrėkime, 
kaij) bedieviai dirba pragaru 
pasigėrėtinai puikiai: jie laužo 
visas sutartis, jie žudo visus 
jiems nepritariančiuosius be jo
kio’ atsidūsėjimo, jie pavergia 
kraštą po krašto, ir lai daro vi
sai nesijausdami blogai darą. 
Tain jie nusiteikę, ir dėl to kitos 
veiklos nepripažįsta. Žudymas- 
teroras — jų gyvenimo kelias.

Mums visai nereikia stebėtis, 
kodėl tie bedieviai taip elgiasi, 
lie tokie katinai, todėl taip ir 
kniaukia bei lai]) medžioja. Tik 
mums'patiems reikia su š;o pa
vasario šventėmis keltis iš snau
dulio ir pradėti Dangui taip 
veikli, kaip pragarui veikia be- 

idieviai. Gana mums savo paręi- 
I gas Gėriui-Dangui pavesti ki

PATi SKAITYK IR DAR KI
TUSPARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’-

Bonds are getting better all .the__
time. This new 6l/2% interest rate, 
together wTth the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest wray 
to save.

. Ifyou haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that 

should increase your 
interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.
- or after June 1,1979. JiTllvC ___

" stockXLT^. So you see,

. 8F-1791E

rus ir Lietuva jjasivijo kultūrin
gąsias šalis. Mūsų kraštas kėlėsi 
iš pelenų kultūringam gyveni
mui, Visa tai atsitiko per tvar
kingą veiklą visų vadovaujamo
se vietose buvusių vadų: tvar
kingų tėvų, mokytdjų, dvasiškių, 
kariškių, civiliokų ir rišu kitų 
naudingą darbą pajėgusių dirbti 
asmenų.

Panašiai turi atsitikti ir mūsų 
tarpe, dabar šiame krašte gyve
nant. Iš visokeriopo apsnūdimo 
kelsis mūsiškis, nusižiūrėjęs į 
kultūringai besi elgfančiuosius 
mūsų žmones, susibūrusius į 
veiklius vienetus, kaiį) parapi
jų chorai; lietuvių operos nariai, 
Lietuvos dukterys, alvudiečiai, 
skautai, šauliai, Lietuvių gydy
tojų draugi .ids nariai, vyčiai, 
abiejų Lietuvių Bendruomcnin 
nariai, kultūringą dai’bą atliek;' 
klubai, Lietuvių Susivienijime 
nariai... Vis- tai -branduoliai, 
apie kuriuos turi formuotis lie 
t u vi šk a veiki j anl
iš nutautėjimų, i» savo paverk 
tam kraštui jišgalbos teikimo 
atsisakyiųo. mokšlųosna eiti ne
rangumo, nuo tikrds religijos1 
gyvenine atšalimo, svaigaluose į 
skendimo, narkotikų ir rūkalų tam; gana mums svarbiausio

t SOME CHICAGO MOTOR CLL'S TIPS ON

EXPXESSMW Mr/MP

2 — Nauiiei?A5. Tuesday, April 15. H»bO'

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.

XOO'LL. RUN INTO TROUBee IP 
THERE'S A SUDDEN STOP WWLH



VAIKŲ ŽAIDIMAI BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE
Kaip jau “ Naujienose” rašiau, senumo, savo jauname amžiuje

kad Winnipego Lietuvių Para
pijos Klebono kun. Justino Ber- 
tašiaus paprašytas naujųjų atei
vių lietuvių sūnus — jaunas lie
tuvis inžinierius Jurgis Valai
tis — pažadėjo lietuvių vaikus 
pamokinti lietuvių tautinius šo
kius pašokti, ir gal net lietuvių 
tautines daineles padainuoti. 
Tai dabar vaikai jau ,ne tik lie- net kelius kartus iššaukė vai 
tuvių tautinius šokius šoka, bet 
lietuviškai ir angliškai gieda,

tik pirmą kartą ant scenos pasi
rodė, tik trumpą laiką tepasi- 
mokinę, tai labai jaudinosi, nes 
visi vaikai vienoje apvalaus vĮt- 
r.iko eilėję susikabinę bešokda
mi, greit bėgdami, kartais PaFr> 
Leido rankomis vieni* nuo kitų
iš apvalaus vainiko.

Publika garsiu rankų plojimu.

kus atgal dar ilgiau pašokti. Vai
kai, pakartotinai šokdami labai 

dainuoja, eiliuoja ir net gitara linksmus buvo. Taip jau tėve
liai ir mamytės, o ypatingai vai
kų senukai ir senukės labai

groja.
Tam tikslui buvo įsteigta šeš

tadieninė mokykla. Jos vedėju į džiaugėsi, kad jų anūkai, prądė- 
yįra Wihnipego Lietuvių Parapi
jos Klebonas kun. Justinas Ber
tąsias. Vaikus mokina inžinie
rius Jurgis Valaitis, Ann Samu-- 
laitienė. (Tai senųjų ateivių- 
Antano ir Leonos Samulaičių 
sūnaus . riko kitatautė žmona) 
ir iš naujųjų ateivių-Judita Bar- 
kauskaitė

KALĖDŲ EGLUTĖ

Buvo papuošta bažnytinėje 
svetainėje prieš pat Kalėdas, 
praeitąis 1979 m. gruodžio 22 d. 
šeštadienį, prasidedant 7-tą vai. 
vakare. Kalėdų-šventės “Diedu
ku” pabuvo Alfonsas Balčiūnas.
( Programoje šoko, giedojo, dai

navo ir eilutes eiliavo — mer
gaites: -Erika Samulsitytė, Lijo
ną; Samulaitytė, Brigyta Bar- 
kaiiskaitė, Carrie Skolny , Ste- 
fanie Timmerman ir D. Da Sil
va. Berniukai: Kranjc, Anthony 
Kranjc ir A. Da Silva. Vienas 
iš tu -šokejų-bemiukas Antanas 
Samulaitis su šokančiais šoki
kais bėgiodamas skambino gy- 
tara. ’ ; ’ ' ; ■

Vaikams šokant, su akordijo
nų grojo -inžinierius Jurgis Va
laitis. Šokiams, giesmėms ir dai
nomis vadovavo Judita Barkaus- 
kaitė ir Ann Samulitienė. Jos 
rūpestingai tvarkė vaikų šokius, 
giedojimą, dainavimą ir eilučių 
eįlayimą, nes vaikai, maždaug, 
tarp penkių ir dvylikos metelių

jo lietuviškai mokintis 'giedoti, 
dainuoti ir net lietuvių tautinius 
šokius pašokti, nes tie lietuvių 
tautiniai šokiai ir kitataučius 
domina, ypatingai mišrių šeimų 
vaikų tėvus bei mamytes.

KALĖDŲ “DIEDUKAS
Vaikų šokių, giesmių ir dai-jl 

nų veiksmams užsibaigus, į sve-H 
tainę įėjo Kalėdų, “Diedukas”] 
ilgą raudoną švarką apsivylkęsj 
didelį maišą dovanų ant pečių 
nešinąs. Vaikai pradėjo džiaug
tis ir teirautis, ar daug dovanų 
“diedukas” atnešė? O “Diedu
kas” tik prabilo Halio!, Halio!* 
OooL •. Ho, Ho, Ho!... ir sku
botai lipo ant jam padarytos] r- 
platformos. Pasidėjo maišą do
vanų prie kėdės ir atsisėdo į 
aukštą kėdę. Jo barzda rėmėsi 
į jo kelius kaip tik pasilenkda
vo iš maišo dovaną paimti. Ap
sižvalgęs pradėjo traukti do va- 
nu dėžutės iš maišo. Pirmiau- į|^asaky6; «Oj Dievuliai! Bratf- 
sia pradėjo dalinti dovanas žai-il^ } )kių gardžiu juokų buv0 
dusiems vaikams, kurių vardai Įi fškrėsta fas dovanas ^daljnanf>. 
buvo užrašyti ant dovanų dė-.Į^ iinksmi^vo?W ^kaipgi 
žūčių. “Dėdukas”, paduodamasį|nes-oks ,.iinksnįai. k^^enas 
vaikui dovaną, paglosto vaiką. ], mažas bėriukas, negavę's'dova- 
O kaikurį mažesnį vaiką pasiso-^ ---- - - — ....
dina ant kelių, paglosto vaiko 
veidelį, patapnoja ; 
paduoda dovanėlę, nukelia vai
ką ant grindų ir atsisveikinda
mas pamojuoja su ranka. Vai
kas nubėga pasidžiaugdamas,

I
Į

Dali. Mikalojus Ivanauskas

Kada paaukštino Jurgį JanuŠaitį
turėjo 1596 gyv. A. PI.), 1940 — 
41 Pašto v-boj (Bolševikmetyj 
A. PI.)

Feliksas Pempė, savo atsimi
nimuose "Palikau Mielą Tėviš
kę” (“Draugas” 1980. 2. 14. Nr. 
38 rašo.

... esu iš tarnybos atleidžia
mas 1941 kovo 5 d- Raštą pasi
rašė kažkoks Kadrų grupės vyr. 
inspektorius rusas ir reikalų 
vedėjas' J. Janušaitis... Perduo- 
dant pašto įstaigą naujai pas
kirtam pašto viršininkui laisvai 

’ pas New Yorko Herald Tribune j samdomam laiškininkui Udrau- 
ir bendradarbiavo keliems žy
miems amerikiečių žurnalams 

: ir 1969 m. parašė knygą Turning 
On. Kanados Toronte lietuvis 

j redaguoja plačiai skaitomą fi
nansinį laikraštį, o Stasys Didž- 
balys dirba prie The Daily Ti- 

: mes, Brampton, Ont. J. Kapo- 
chunas dirba Money’s Worth 
žurnale, Salpukas, iš Long Is
land, bendradarbiauja New 
York Times, Vienybėje talkinąs 

. ; Edmundas Vaičiulis redaguoja 
Virbės 5 m. raitas, wuSj'E“t New Pa

klausimai: Ar lietuvių,spaudai narnas spaudai Vienybėje. San. 
pristigs'’rediktbrtf'ir įkaityto?.^™ «**torw» G^ylas 

— - kLazauskas reraguoja Industrial
Management Chicagoje.

čia sueiliavome tik nedidelį

Lietuvių Enciklopedijos 36 t., 
264 pi. parašyta:

I “Janušaitis Jurgis (g. 1912 
VIII 4 Džiuginėnų k., Svėdasų 
vis-, Panevėzo apsi.). Baigė 1929 
Kaišedorių vidurinę m-lą, 1934 
m. suaugusiųjų gimn. Kaune. 
Baigęs pašto kursus 1930 tarna
vo Kauno ir Šilutės paštuose 

t 1939 Valkininko pašto virš..
(Valdininkas yra lenkų valdy
tame Vilniaus krašte, netoli bu- 

- į vusios demarkacijos linijos. 1931

t^lniaui; Vizija^

gaitės ir berniukai šokiais' gies- 
pristatė inžinierius Jurgis Va
laitis. Paskaitą, skaitė.; Povilas _
Kuras atvykęs :is Toronto^ 'Ve- jų2. Nepasirašytame ^tijąjpsrfyjė, 
iliaii kalbėjo; Povilas i J.iaųkevį-;.- 
įčius> atiykęs.jš. Portage ,La; Prai I 
»rie, Manitobo's. ‘ T. <■. >.

i į Programą atliko ■ t .i etū vių' šeš- 
riems penams ir poniūtėms net tadieninės''įnokyklo^ mokiniai: 

,po dvi ir net po tris dovanų dė- įmėhnXDr*<ldi^onis,^bo^aĮ^ 
jžutes padalino. Visos poniutės, Įliko jaų^ gęįai .pąsį^ųcžę.- Šoko, 

■ pašaukiant dovanas, pasiimtu devyni - vaikai, po Iceturius į 
buvo iššauktos męrgautinėmis. j į ghipės’f^nkbmis^ susikabinę,
“pavartėmis. Tai buvo gardžiai j • d .

J kvatojančio juoko. Tik belieka

dovanelę nešinąs...

DOVANOS SUAUGUSIEMS 
ŽMONĖMS

Kad tą dovanų, dalinimą-iš
kilmingesnių padaryti, tai “Dier 
(dūkas” ir suaugusiems žmonėms 
daug dovanų išdalino. Kai ku-

pašaukiant dovanas pasiimti.

'neles, pribėgęs prie “Dieduko”, 
Ii užšoko ant “įėduko”, -pakėlė 

per petelį, «dėduko”. barzdą aukštyn į irisu-

fERA PROGA NAUJIKAIS SKAITYTOJAMS 
rtiž dešimt dolerių naujienos siun- 
> r ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti ! Naujienai 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa 
zintiir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU. 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.
* Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
tnas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___  dol
Pavardė ir vardas_______________________________________
Adresas___________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo T
■ yra naujas skaitytojas. Priede______dol.

Pavardė ir vardas _____________________
Adresas____________ 1_________________

_ , kum

1

devyni' vaikai,po ’ Icef uriiis "į

jo devintasis ^ ■dėv^ždji palauk 
Įdavo kd pirmąjį- j šokį; : pašokę 
^sustoja. tš-naujo pradedant šok- 
įti, devintasis? bei devintoji eina 
įį gruję ^ol$, ^yiepą iš
į šokuoji'' £ įį.' gįŲ^lika, 
į jiems nustojusšokti’,' vįš garsiai 
į rankiotis iplojo. “’4 J į.] ?, U*'J i

tHturoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą i 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol
Pavardė ir vardas-----------------------------------------------------------
Adresas ________________________________________________

• Platinimo vajaus proga, prašau Siuntinėti Naujienas dvi sa 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas-----------------------------------------------------------
Adresas .—;------------------------------------------

i suko: “Helio!, dieduk”' (gaĮ po-, 
: rėdarr.as, kad' '“diedukas’1 ir jam 
. dovanėlę (dųoitų,- bet! “diėdtikė.s}’ 
dėl j o. dovanėlės, neturėjo, nes 
jis’pnė‘vaikų žaidirho nedaliva- 
vo ir dar-pėrjstuhaš;! “Diedukas” 
pajuto, kadįįo;fbąrzda krenta 
žemyn, nes 'barzdos ’ kobiniukai 
nusikabino nuo ausų-;. j'Ddįedu- 
kas1’’ greit griebė’’ už savo barz: 
doš kabinti atgal dht ausų? Tųp 
tarpu, berniukas tik strykt, greit 
nušoko ant grindų ir “pražuvo” 
tarį> žmonių. Biivo gardaus juo
ko. Tą juoką tas bernnikas įskrė 
tė kaip tik .užbaigus vaikams do
vanėles dalinti.

Bet štai,' dar didesnis juokas. 
Pradėjus suaugusiems dovanas j 
dalinti, viena meili poniutė, iš 
..Dieduko ' dovaną imdama atsi
sėdo "Diedukui ’ ant kelių, apsi 
kabino' jį paglostė jo barzdą ir 
oradėju jį myluoti meiliai bu
čiuodama ji. Atrixic, lig, kad Diė 
dūkas’’ pradėjo meiles rolę ant 
scenos lošti. Tai buvo tikras juo
kas, nes greit paaiškėjo, kad tai 
buvo jo mieloji žmonele. Tai j 
ir aš seneles linksmai pasinuo-i 
kiau.

Tai buvo linksmos Kalėdos vi- j 
sietus jauniems ir seniems. Lin 
ketina, kad ir daugiau tokių 
linksmų Kalėdų būtų, kad vėl 
visi linksmi botume.

■ /A-SaRIO IG-Tf.’R 
MINĖJIMAS

—kijr.pjinrii Įvyko" "šių ".mėtų _ 
vasaiio 24 d. po 12 vai. seKma 
dierų Winnipego Lietuvių šven
to Kazimiero Romos Katalikų 
Parapijos svetainėje. Jį atidarė 
Kanados. Liet. B-nes Winnipe
go Apylinkes Pirmininkas Re
nius Balčiūnas. Paskaitininką

’ Lijoną Samulaitytė, Erika Sa- 
mulaitytė, Brigyta Barkauskai- 
tė, Carrie Skolny, Stefanie Ti
mmerman, Antanas Samulaitis, 
Joson Samulaitis, Tomas Šaraus 
kas ir Rokas šarauskas. Vai
šėms vadovavo Nijole Pestrak 
(žiminskaitė).

Tautos Fonui aukas rinko Juo 
zas Demcreckas.

REIKIA PASIDŽIAUGTI

! jimu, tarp senųjų ir naujųjų 
ateivi
dejo

, Klei®ft^ 
tašiui k 
bažny§ 
šias: l|i 
lietuvį 
parapį|ą||eina į 
tinas Bę|tašius 
nyčią g‘^klyduiiš^’^ifeip ša^

duodamį liūdni .gajzdai:;
- .;į-,

'‘■FasKuiinia^.-keletu mętt|.inirę^ skaičių mums žinomų Amerikos 
eilė-;ąenųįų JĄŪsų.i ar Kanados spaudai dirbančių 
Kązy*š Ėijife7,'Grigaitis,- lietuvių žurnalistų, kurių nevie-
Leoriarclaš štimitisT'Mikąš’' . nas gal būtų geras mūsų laik- 
dylą ir Matąs Z.ųjųšANė.;yi^nąS ( raščiams redaktorius, ar bendra 
neprię'iauklėjd Jp’ėdinių,' to’dėt,. darbis, jei mūsų spauda turėtų 
kaip ir riėp'riklaūšom oš'Lietuvos j gana finansų, o anie žurnalistai 
diploĮiiatij^, fięba ?š<,kdį)^iriiUS> geriau būtų lietuviškai išsimoks- 
ti. Įdomų, .kad; Lan<k^iėbi^i^r linę. Tokiu būdu ir apie mūsų 
Europos jietuyi.š, nerasddto&.,ęe* jaunąją žurnalistų kartą galima 
daktoriaūs Europoje', pasiskelbę', sakyti, ką sakome bendrai apie 
rįdį.yis^FĮ^tį^|^^: pą^aųlj<iėsk^^ Amerikos lietuvius — jų skai- 
rędąklPrigy^-gąl^aųgiai^^tsgį^ čius jokiu būdu nemažėja, net 
pę^ųje^^^^^ ’ ’ j*
JiėtūvišDlĮūY dfe^MlSĮušų lietuvių spaudoje.

gą? AtsakymĄs aiškųą; iūęs jSU<| 
siurbta* '■ AtY6erQ<bs:' bfei > Kiifaafeiš; 
spauda. j

dien

gui” Targničiui (toks buvo gau
tas atskiras raštas, kad paštą 
turiu perduoti jam, o ne kuriam 
iš vyresniųjų valdininkų), buvo 
gautas Pašto valdybos aplink
raštis, kuriame paskelbti pirmie 
ji keturi pašto viršininkai atleis 
ti iš tarnybos, būtent: Vilniaus 
centrinio pašto viršininkas Jus
tas Gečiauskas; Kėdainių — 
Juozas Mačiulaitis; dar vienas, 
kurio pavardę jau pamiršau ir 
aš — Lazdijų pašto viršininkas.

Parašęs kitą prašymą kad 
man išduotų tarnybos lapą..-, 
nuvežiau jį pašto valdybom . . 
ir asmeniškai jį įteikiau skyriaus 
vedėjui Jurgiui Janušaičiui...”

i - A. Pleškys

r Kanados spaudai dirbančių

daugėja, bet jie nedalyvauja

K. Petrokaitis

. NĖRA TIKSLO

— Panele Aldona! Einame pa 
sivaikščioti į sodą: lauke yra to
kia žavinga mėnesiena, — sakė 
Algiukas, d: Aldona jams atsakė:

— A.š,,bįjąu,Į kad.:tu išsigalvo 
si blogų dalykų.

— Pažadu, kad nieko blogo 
tau neatsitiks.

■— Tai kuriam tikslui eiti į so
dą? • ■ •! ■' .

pykite jav taupymo bonus

laikyti j^ejas npĮ^ 
viškai,fą&glWiaB ir dėb

[n. Jūs-į

šią rid 
na iš . 
bar pittapija- •' -gyvuoji 
visi p^rapfjofi^^'džiaugiėst.

Kaijį’ię-k&'būš atėUį, kaip il
gai tąįrrąršnų šeiihų'.? vienybe 
prie VCiiiĮnpcgo lietuviu bąžny; 
čios ž^žėš ar oiivvs..

v;rn- ar r

laspr

i zys
s Naujienų

venmuZ' Dusiom f

0^įgrat.

Brazaiti?

Kon • 
mas

? V7 ‘1 v v ' &!; ąU į— I į 'tąsf fPress j S
įbi^ul raišti- j j!
poi^ Sušfeiiefe.'Rimkus U 
r^^gU<!įą}.SMfon0 ;^tchd|ecezi- /

,guo-

Plokštis, dirbą priė Wftegsterio 
.(Macsi) ': Ėyening.'.,. TelegEam, o 
Barrj-.'-r'&Žfpėr t rddžkcijos

Ū/6ęrtŪėadcį^ūrnalis£ip^ kar
jerą pradėjęs pas UPI, cliįcagie- 
tis Just bias Kavarskas- buvo 
perkeltas Į New Yorką, lįet čia 
jam nepatiko, ir jis nusikėlė ne1 
į žydresnio dangaus Dyomingą, 
kur ėmė sėkmingai ledaguoti

avtomch’li y

d’rbti pne 
bet

Musu spaudoje
KUR DINGSTA JAUNOJ1 

• žurnalistą7?

u&T rasa 
&5S XTT^’MCJ
7M3 £j®<83 5? 5 AMS >4 i 
t*S!53 WAS© £7 *
VJtMCMS K VX® U.S*' 
ea£>£a.as ta. jcavxjl' w- 
rewz^crc?^® <wca» 
EJUVO? 5UJBL fcflč® tSsvftl 
t»'8a'esPt4^u.v
R3R e«fiį©«a?i Msw *rrzy 
es^coi. ts cs ffira*«ai

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• 3ŪPESTINGA1 ISPILIX'MI RECEPTAI • FANNIE' MASAt 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
oiiaj.ioi

t

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 zal vak.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

TeL 476-2206

• 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. 
Meilaus straipsniai bei studijds, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daini* 
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.--------

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamasausko 
i įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
1 Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam

lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai j 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 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinskcf 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 32.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Iraniečiai nenori važiuoti namo

tvarko Valstybės departamento skirti pareigūnai. .
• Iš Irano sostinės ateinančios žinios sako, kad ne tik 

Irano vyriausybė, bet ir pats Chomeini labai susirūpinęs 
prezidento Carterio paskutiniu įsakymu iraniečiams iš
skristi iš Amerikos. Toks didelis iraniečių sugrįžimas į ‘ 
Teheraną ir Irano provincijas padarys įtakos į krašto 
ūkį ir politinę nuotaiką. Prezidentas Bani Sadr ir pats 
Chomeini skelbė, kad Irako kariuomenę tvarko Ameri
kos agentai. Dabar sakoma, kad mula Chomeini kreipėsi 
į popiežių Joną Paulių II, kad jis padėtų Iranui sunkio
je valandoje. -

Irano prezidentas Bani Sadr pareiškė, kad suimtų 
amerikiečįų likimo reikalą spręs naujai renkamas Irano 
parlamentas, bet prancūzų žurnalistai pastebėjo Irano 
prezidentui, kad JAV nemano taip ilgai laukti. Preziden
tas Carteris parodė daug kantrybės, bet toliau jis nesu
tinkąs laukti. Mula Chomeini neturį^ teisės tyčiotis iš 
amerikiečių vyriausybės, laužyti tarptautines teises ir 
nekreipti dėmesio į veikiančias sutartis ir tarptautinės 
teisės principus. Bani Sadr apgailestauja, kad Amerika 
imasi tokių griežtų žingsnių ir nenori respektuoti Islamo 
principų ir neleidžia Irano parlamentui spręsti tokio 
svarbaus klausimo.

Irano prezidentas Bani Sadr nuvyko į pasienį patik
rinti, ar amerikiečiai kartu su Irako kariais veržiasi į 
Irano teritoriją, tuo tarpu mula Chomeini ragino parti
zanus nuversti dabartinę Irako vyriausybę, nes jo prezi-

ne

Šileikis Riverview Parkas (aliejus)

Prezidentas Carteris nustebino iraniečius nauju pa
tvarkymu, liečiančiu 150,000 Amerikoje gyvenančių ira-j (jentas neturįs teisės įsakyti savo kariams veržtis į Ira-
niečių. Dabartinė Irano vyriausybė manė, kad JAV skelbs 
karą ir pradės apšaudyti Irano karo centrus, tuo tarpu 
prez. Carteris, įsakydamas iraniečiams važiuoti namo, 
pareiškė, kad karo veiksmų prieš Iraną jis nevartos. 
Prezidentas pakartotinai pareiškė, kad JAV. vyriausybė 
tuo tarpu karo veiksmų prieš Iraną nevartos. Kaso veiks
mus pavartos, jeigu būtų nužudytas ar sužalotas bent 
vienas suimtas amerikietis.

Šeštadienį prezidentas pranešė visiems iraniečiams., 
kad vyriausybė nepratęs vizų Irano piliečiams, gyvenan
tiems 'Amerikoje. Amerikoje ramiai galės gyventi 60,000 
Irano studentų,'studijuojančių įvairiose Amerikos moks
lo įstaigose. Vyriaūsybės patvarkymas nelies^ tų iranie
čių, kurie turi ilgesnio laikotarpio vizas, bet turės, susi
rūpinti 150,000 iraniečių, kurių vizos baigiasi dabar ar 
netolimoje ateityje. Jos nebus pratęstos. Pasibaigus vi
zoms, iraniečiai privalo su šeima ir. artimaisiais vykti 
į nurodytą išvažiavimo vietą ir vykti Į Traną~Jie lėktu
vais bus nugabenti į Londoną, o iš’ten lėktuvais turės 
skristi į Teheraną. • i-

Amerikoje yra įvairių pažiūrų iraniečių. Prezidento 
patvarkymas liečia šacho šalininkus, anksčiau apsigyve

no teritoriją ir už tai jis privalo būti nubaustas.
Amerikoje gyvenančių iraniečių teises tvarkantieji 

pareigūnai paskelbė, kad išimtis bus padaryta visiems 
buvusiems Irano kariams, gyvenantiems Amerikoje. Ne- 
norintieji grįžti į Islamo grupės valdomą Iraną kariai 
galės pasilikti Amerikoje.

Prezidentas Carteris, priimdamas Vakarų Berlyno 
merą, jam pasakė: ' . 1

— Labai svarbu, kad visas laisvasis pasaulis, ypač 
Vakarų Berlynas, suprastų labai glaudžią sąjungą ir la
bai artimą supratimą bendrų mūsų problemų. Reikia su
prasti mūšų ryžtą ginti Vakarų Berlyną saugumui ir ne
priklausomybei. Tokį ryžtą privalome parodyti Irano vy
riausybei-ir mulai Chomeini, kad laisvasis pasaulis rei
kalauja paleisti Amerikos diplomatus. . i.

Berlyno meras turėjo pripažinti, kad, reikia vienin-'i 
gurno. Kiekvienas berlynietis prisimena-Amerikos lakū
nų, karių ir kariuomenės vadovybės pasiryžimą neleisti 
Sovietų ginkluotų .pajėgų vadams..ir policijai pavergti 
Berlyno ir pagrobti naujų žemių. Berlyno meras pareiš
kė, kad berlyniečiai, prisimindami JAV pasiryžimą pasi
priešinti okupantui, džiaugiasi, kad Berlynas ir šiandien

goniery lietuvių stovyklą. Jis, dalių išžudyti kalaviju, badu, buvo idealistai, kilnios asmeny- 
prasėsi ir jį atvežė. Mes buvusį 
kankinį ir kacetininką sutikome 
^skėstomis rankomis.

Kambaryje po 18 asmenų ba
rakėliuose. Komitetas buvo re
zervavęs policijai vieną kainbąrį
a la kalėjimą. Nėra kur padėti.

mirtimi ir žemės žvėrimis. (Ar
tėjam prie to!)

Kai atplėšė penktą antspaudą, 
mačiau užmuštųjų s’elas. Jiems 
buvo duotas baltas rūbas-

bes, o ne fariziejai.
Noriu priminti vieną mažą 

epizodėlj iš anglų pamokos. 
Apie 60 asmenų anglų pamokoj. 
Mes trys lietuviai: Vaičaitis,

Kai atplėšė šešta antspaudą, buv. Raseinių kalėjimo virši- 
jis matė didelį žemės drebėjimą, ninkas, kurio pavardės jau ne- 

Patalpinome į tą laisvą kamba-. saulė pasidarė juoda, mėnulis prisimenu ir aš. Mokytoja, airių

paLVaiKymaa liečia sacuu BaiiiuiiAus, diinĄUdu ąpigj v.c- * ...» ° ’ ■ --------J
nusius Amerikoj'e. Buvo ir demokratinio Irano šalininkų,.laisvas, geriau gyvena negu rusų valdoma Berlyno 
demokratiškai nusiteikusių iraniečių. Nebus siunčiamas Y1'3 pasiryžę ginti savo teises. Tai visų pareiga,
į Teheraną nė vienas iranietis, kuriam gresia pavojus iš 
dabartinės revoliucinės policijos, komunistų studentų, 
mulos Chomeini ginkluotų grupių, revoliucionierių ir 
partizanų. Vyriausybė nesiųs nė vieno, kuris anksčiau 
kovojo prieš šachą arba prieš mulos Chomeini revoliii-' 
eionierius. Jie bus priversti išdėstyti savo nep’asitenkini-( 
mą dabartine vyriausybe ir kad nusistatę už humaniškes-.
nę krašto valdymo formą. Vyriausybei privalo būti žino-- 
mos tų iraniečių pažiūros dabartinės prievartos klausimu.- 

Jeigu nepasitenkinimas dabartine Irano vyriausybe
pradės reikštis šiandien, kai prezidentas Carteris įsakė 
važiuoti iš Amerikos, tai toks prašymas nepadės. Dabar
tinės vyriausybės kritiką privalėjo pareikšti prieš prezi
dento paskelbtą įsakymą. į

Irano ambasada ir šeši konsulatai uždaryti. Konsu
latus saugo FBI paskirti policininkai, o Irano

NETOLLMA PRAEITIS

Profesoriaus kun. St Ylos 
sutiktuvės ir išleistuvės

reikalus

Anglų zonoj. Montgomery st o- cc-lo kalinys prof. kun. St. Yla. 
vykioje buvo apie 1,000 D.P. lie-plis pa eistas iš kaceto, prancūzo 
tuvių. Komitetą sudarė: pirm. į jėzuito padėdamas, gavo leidimą 
adv. Plokštis, buvęs Vilkaviškio, išvykti į anglų zoną. Važiavo į 
ginin. insp. A. Samusis, inž. Vyt. iLIumburgą. Nežinojo, kad čia 
Liuma, J. Kazlauskas, Amerikoj , esama, lietuvių. Hamburgo gele- 
gimęs stovyklos komendantas, j žinkelip stotyje išgirdo-lietuviš- 
ir K. Povilaitis —reikalų ve-] kai keikiantis. .Lis galvotrūkčiais 
dejas.

Staigmena'- -
prie jų pribėgo. Jie buvo speku- 

atvažiuoja ka- liantai ir pasisakė vykstą į Mont

rį. Mano mamos sesuo, buv. dek. 
Povilaičio Alvito klebono šeimi- 
linkė, ir kitos ponios gamino 
valgį įr priėmė buv. kacetininką 
kaip geriau galėjo. Jis darė pra
nešimus apie kančias ir mirtimi 
nukankintus. Įdomūs jo praneši
mai jaudino stovyklos gyvento
jus. Didelė naujiena, staigmeną.

Po dviejų savaičių išvyksta i 
amerikiečių zoną.: Raudonojo 
Kryžiaus pirm. Marijampolės 
apyg. teismo teisėjas V. Paulio- 
nis, komiteto prašomas, dūoc|a 
rūbus, nors ne ką jis turėjo. Pą- 

] darome išleistuves ir net nuo
trauką.

Po vaišių vietos klebonas kuo. 
Zd. mane klausia, ar aš turiu 
Naują Testamentą. Aš jam at
nešu. Jis atsiverčia Šv. Jono pra
našystes ir komentuoja. Jam pa
sakojąs prof. kuri. St. Yla. Ku
nigas Lipnumas esą buvęs dide
lis mistikas. (Jis mirė kacete.) 
Jis išpranašavęs Hitlerio armi
jos žuvimą ir pralaimėjimą prip 
Volgos. Į

Toliau: šešių pirmųjų antspau
du atplėšimasj štai buvo baltas 
žirgas. Jam duotas vainikas' ir 
jis išėjo kaip nugalėtojas. Po
piežius. Atplėšė antrą antspau
dą: kitas žirgas sartas, jam 
duota valdžio’s atimti ramybę 
žemėje ir kad vieni kitus užmu
šinėtu. Hitleris. Kai atplėšė trę- 
čią antspaudą, buvo juodas žio
gas — Mussolinis. Kai atplėšė 
ketvirtą antspaudą, buvo paišąs 
žirgas — Leninas ar Stalinag. 
o to žirgo vardas — Mirtis. Pas
kui jį ėjo pragaras; jam buvo 
duota valdžia ant keturių žemės kun. Staniukynas ir kiti. Jie

pasidarė kaip kraujas, žvaigž
dės nuo dangaus krito žemėn.

(Prašau pažiūrėti Svi Jono 
apaštalo apreiškimus Naujojo 
Testamento knygoje pusi. 575- 
612.)

Tai kun. Lipniūno pranašys
tės ir komentarai. Jis mirė, be
rods, Dachau stovykloje. Jis be 
abejo apdovanotas šventojo 
aureole!

Klausykit toliau. Kataliku Fe
deracija mane su dr. VI. Šimai
čiu 1958 metais siunčia į ALTos 
suvažiavimą Bostone.
. Suvažiavimo išvakarėse Keiks. 
.Demokratų ir kilų katalikų,or
ganizacijų pasitarimas. Daly
vauja apie 70 asmenų: vysku
pai, bažnyčioms ir vienuolijų dig
nitoriai, organizacijų atstovai. 
Visų nustebimui, prof. kun. St 
Yla siūlo ALTos pirmininkui ir 
“Draugo” redaktoriui eiti rašyti 
istoriją, atseit — pasitraukti iš 
ALTos pirmininko pareigų.

L. šimutis, pirma manęs sė
dėjęs atsisuko užpakalyje sėdė
jusiam prof. kun. St. Ylai pasa
kęs, kad prof. S. Sužiedėlis per- 
jaunas ALTos pirmininko pa- 
reigo’ins.

Ką tuo norėjau pasakyti?
Profesorius, išgelbėtas nuo 

mirties, neturi nei gėdos, nei pa
galiau sąžinės: reikalauja L. ši
mutį pasitraukti, nors šimutis 
buvo vienas iš didžiųjų veikėjų, 
kuris mums su ALTos valdyba 
iškovojo laisvę ir gerovę. Ne 
vizmo. ir Amerikos vyriausybei 
tokie buvo’ kun. dr. J. Navickas,

kilmės, prašo raštu atsakyti į 
klausimą: “Už ką ir kam gyve
nime esame dėkingi”. Pagalvo
jau ir parašiau: “Dievui dėkin
gas, kad išsigelbėjau, nuo* bolše
vizmui ir Amerikos vyriausybei 
dėkingas, kad davė laisvę ir 
darbą”. Mokytoja sušuko: “Pra
šau atsistoti. Aš tokio atsakymo 
gyvenime dar nesu gavusi”. 
Mano draugas kaiį) ir aš nuste
bęs ;kĮąusia, kąip?Sian atėjo to
kia mintis? ' •’

O aš klausiu: kodėl mūsų pro
fesoriui . neatėjo tokia mintis ? 
Jis už gerą panoro piktu už- 
mokėti. _ -

Kongrese. situaciją išgelbėjo 
poetas J. Tysliava. Trenkė ant 
stalo $1,5.00 ir šaukė: “Atidary
ki t langus, pravėdink i t salę, ši
muti, grįsk, šimuti, grįsk”, šau
kė suvirs 800 delegatų. L. šimu
tis man pasakojo, kad ■ po to 
prof. kun. Alos išpuolio jis gu
lėjo dvi savaites Šv. Kryžiaus 
ligoninėje.

Ponia K ab lien ė išėjo kalbėti 
su prof. S. Sužiedėlio parašyta 
balso kortele. (Man pasakojo L. 
šimutis), šimutis į salę negrįžo.

Vėliau frontininkai L. šimu
tį, kuris ALTai vadovaudamas 
išgelbėjo mus per Amerikos 
vyriausybę nuo išdavimo komu
nistams, buvo išstumtas.

Štai kokia mūsų kunigo Ylos 
moralė, ir dar neeilinio!

L. šimutis ir Co. profesorių 
kun. St. Ylą išgelbėjo nuo mir
ties ir davė Amerikoje saugų 
prieglobstį, o jis pano’ro jam 
piktu užmokėti, vieton dėkin
gumo. K. Paulius

- VINCAS ŽEMAITIS .......... ,

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

mirties sukaktį minint)
- (Tęsinys)

2) Besiorganizuojančius savanorių pulkus 
kovai su užplūstančia rusų . bolševikų kariuo
mene, skubiai reikėjo, aprūpinti maistu, apran
ga, pinigais. Tam reikalui buvo nutarta Vilkavi
škyje įsteigti karišką intendantūrą, kuri pava
dinta lietuviškai — Suėmimo Komitetas. Tai įs
taigai organizuoti ir vadovauti buvo reikalingas' 
gerai patyręs, sąžiningas, patikimas asmuo. To
kiu buvo pripažintas,daugumai gerai žinomas bei 
pažįstamas iš prieškarinių laikų buvęs Virbalio 
koperatyvo vedėjas Juozas Tupčiauskas, . nese
niai grįžęs iš Rusijos ir dar begyvenąs savo ūky 
Lauckaimio kaime, Kybartų valse. Liko tik gau
ti toms pareigoms jo sutikimą.
•?) Tarybos nariai buvo vienos nuomonės,- kad 

viėnųj metų Vasario 16 d. sukakties aktą,-kaip 
galint iškilmingiau paminėti Vilkaviškyjez“Man 
buvo pavesta su laryti keletą asmenų - Toms Tš- 
kilmėms komisiją.

.. -4. Padariau Tarybai pranešimą apie Vištyčio 
valse, rinkimų rezultatus ir jų dramatinę eigą. 
(Smulkiau tai aprašyta šio straipsnio III-oj da
lyje).

5. Per valsčių viršaičius ir miestų burmistrus 
buvo kreiptasi į apskrities gyventojus, prašant 
aukoti ir paremti kuo kas gali (ypač maistu, ap
ranga, pinigais) už Lietuvos laisvę prieš rusus- 
bolševikius kovojančius karius, savanriušy. viską 
perduodant naujai įsteigtam Suėmimo Komitetui 
Vilkaviškyje-!,,^. •; -
- Daug rūpesčių tuomet visiems buvo dėl gali- 

mtrištikti apskrities gyventojus bado ir galimos 
sė^tjįstokos pavasario sėjai. Vilkaviškio apskr. 
didesnė dirbamos žemės dalis priklausė, dvarams, 
kuriuose javus kulti skubėjo, siuntė Vokietijon ir 
šeimininkavo kaip jiems patinka, užvaizdos — se
ni kariai vokiečiai. Dėl ko nerimavo ypač dvarų 
darbininkai, kumečiai. Jiems buvo patarta strei
kuoti ir reikalauti, kad pirmoje eilėje už metus 
pirmyn būtų jiems atlyginta (nustatyta ordinari- 
ja) ir palikta grūdų pavasario sėjai. Tai šiek tiek 
padėjd. Taip pat daugelis nerimavo, matydami 
nuolat traukinius pakrautus įvairiu grobiu, rie
dant Vokietijon. Slaptai buvo tartasi išsprogdinti 
geležihkelio.tiltw«ant Šešupės ir Šeimenos upių. 
JT Augustaitis tuo reikalu pasitarti buvo nuvykęs 
į Kauną, bet paaiškėjus, kad vokiečiai, bijodami

rusų - bolševikų, savo karo daliniais padeda 
lietuviams karo frontuose, šis klausimas atslū
go ir jis (J. A.) įsirašė aspirantu karo mo
kyklon.

Bet patyrus, kad studentai, ypač grįžę iš Ru - 
sijos, karo mokykloje nepageidaujami,, jų parei
gos svarbesnės — vesti karo propagandai ir agi
tacijai prieš atsiųstus Lietuvon komunistų par- 
tijbs agentus. Jonas Augustaitis perėjo dirbti 
į vadovaujamą stud. Juozo Pajaujo vadinamą 
Spaudos Biurą (Kaune). Pradžioje komunistų 
partijos apmokami agentėliai tikėjosi raiti pri
tarimo tarp žemės ūkio darbininkų, ypač Vilka
viškio apskrityje, kur buvo taip daug dvarų. 
Kadangi jie atvirai skelbė, kai komunistiniam 
“žemės rojuje” dvarai nebus dalinami, bet pra
plėsti, kad juos tvarkys visų dirbančiųjų lygybės 
principu komunistinės valdžios skirti partijos 
nariai, darbininkai tuoj suprato, kad tai bus to
kia pat vergija, kokią jiems teko ant savo kai
lio patirti — čia pat tvarkant juos vokiečių val
džios skirtiems dvarų- užvaizdoms. Jie atsisakė 
jų klausyti tuo labiau, kai lietuviškų partijų, 
ypač krikščionių demokratų bloko, agentai kal
kėje ir aiškino, kad dvarus reikia išdalinti skly
pais nuosavybėn juose dirbusiems dailinin
kams. Rusiško plauko komunistėliai šį savo la
bai ryškų nepasisekimą ir žmonių nepasitenki-

nimą prisiminė, kai 1940 m. okupavę Lietuvą, 
per akis meluodami, įsikinėjo, kad žemės akyje 
jokios žemės reformos nedarysią: rusiškų “kol
chozų” ir “sovhozų” besteigsią.

. . Iš Kauno Konferencijos grįžęs, vieną dieną 
sutikau Juozą Tupčiauską atvykusį į Apskrities 
valdybą. Pirmoji pažintis paliko man malonaus, 
inteligentingo ir patyrusio asmens įspūdį. Jis pa
sakė, kad pasiūlytos jam pareigos žinomos ir pri
imtinos, jis tik norėtų bent porą asmenų jaunes
nio amžiaus sau pagelbon ir čia pat pasiūlė man 
būti jo pavaduotoju. Pasakęs ačiū už pasitikėji
mą, sutikau ir pasiūliau paimti mano seną drau
gą - bendraklasį Adolfą Draugelaitį, Daugėlai- 
čių k., Kybartų valse., maisto aprangos sandėlių 
prievaizda ir siuntinių Kaunan palydovu - pris
tatytoju. Pasirodė, kad jį žinojo ir mielai sutiko. 
Buhalterį, sekretorių pasakė jis turįs. Apskrities 
valdyba perleido apačioje kieme, fligely, laisvas 
patalpas raštinei ir sandėliams.

(Bus daugiau)
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PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

— Naujienos, Chicago, 8, LB. Tm <1 v. A ,r J |\ 1%’O
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

DIEVO ŽMONIŲ DRĄSUMAS

Esamąjį laiką Sv. Raštas vadina paskutinėmis dienomis ir 
pavojingais laikais, kuriuose daugelis “alps bijodamiesi ir lauk
dami to, kas užeis visam pasauliui; nes dangaus galybės sujudės” 
(Luko 21:26). Tikintieji psalmisto žodžiais sako: “Dievas yra 
mums pneglauda ir stiprybė, labai tikra pagalba suspaudimuose.. 
Todėl nebijosime, nors ir žemė drebėtų’’ (Psal. 46:1). “Viešpati 
geras ir jis sustiprina sielvarto dienoje; jis žino kas juo pasitiki” 
(Naumo 1:7). “Būkite drąsūs ir elkitės rūpestingai ir Viešpats 
bus su jumis geruose dalykuose” (2 Kroh. 19:11). “Nebijokite 
ko jie bijo ir neišsigąskite. Kareivijų (dangaus pulkų) Viešpatį 
laikykite šventu; jis teesie jūsų baimė, ir jis tebūna jūsų išgąs
tis”. Jį gerbkite ir klausykite (Iza. 8:12, 13). “Nesiduokite nieku 
nugąsdinti savęs priešams, jiems tai yra žuvimo ženklas, jums gi

. išgelbėjimo”. — PiL 1:28.

j. Muzikantę 195 Van Pelt Avenue, Statei I

DR. K. G, BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildin,) TeL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarime. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

We«*ch«star Community klinikos 
Medicinos diroktorius

<931 S. Manheim Rdw Westchootor, ik
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Tel.: 542-2727 arba 562-2728

TE1____BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 Wact 103rd Str«M 

Valandos pagal ausitarima.

KOKIC?
Lietuviams 

gimnazija Vak. Vokie 
džiaugsme rn 
išeivijos 
čiau gaus.

lis laiškų, 
sakymai, 
skaudūs faki' j : 
mą ir pasididžia- 
ir skausmingą rū; .
ną mokinių ir vadavę 
smūkį apsileidimą ir

l (>-tos 
je —

DR, PRANK PLECKAS
. OPTOMETRISTAS
t. KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W 71 St. T»L 737-5145

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses”

VaL agai susitarimą. Uždaryta treč.

eis'i- 
nuo- 

iklau- 
symą “Tėviškės” draugijai Vil
niuje. Vasario 16-tos gimnazija 
yra išlaikoma beveik užsienio 
lietuvių išeivijos. Vien a.a. kun. 
Sugintas Amerikoje surinkdavo 
gimnazijos išlaikymui dešimtis 
tūkstančių dolerių, šiandien ir
gi lietuvių kolonijose yra susi
organizavę Vasario' l(i-tos gim
nazijos išlaikymo būreliai, kurie

tėvai. Ypač tėvai iš Jungtinių 
Ame .-ii;os Valstybių ir Kanados 
(Mano pabraukta — K.M.) nori, 
kad jų vaikai, būdami Europoje, 
pamatytų gimtąjį kraštą. Eks
kursijos paprastai vyksta per 
Velykų atostogas, kai mokiniai, 
u'darius bendrabutį, pereina tė
vų ž’nion. Jie leidžia vaikams 
c-kskursuoti.-ten, kur patinka. 
Būtų gera,’kad Jūs paskelbtu
mėte lietuviškuose laikraščiuose 
laiške išdėstytą,’nuomonę. Jūsų, 

- laišką iškabinau mokytojų, kam- 
politinio politru- -įaryje . prašydamas mokytojus, 

mokinius įsitikinti Jūsų, prašo
ma prasme..

Prieš mano akis galis labai 
ilgas laiškas mokinės. Laimutės 
ir Daivos iš Kanados (Dabar

JOJE AUKLĖJAMA?
mėnesinį mokestį. Tokiam 

; priklausau ir aš pats ir 
rr-ku po du dolerius.

' i banguoi'nči - 
k : d Vasario . 16-tos 

š'andiėn valdo ir tvar- 
uokyklos kųratGrija, bet; 

•e susidariusi “Tėviškės”

ir

DR. LEONAS SEIBUTTS
INKSTŲ. PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*56. WEST 33rd STREET 
VaL antnd. 1—4 popiet

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Ofiso Hlef.: 776'3*0
Rozidondlos tolof4 MS-5545

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.

v
draugija, vadovaujama tėvynės^ 
duobkasio ■
ko, užsitarnavusio generolo laips
ni P. Petronio ir jo svito's.

Sukrėtė drebulys ir * šiurpas, 
Paskaičius “Dirvos” 1980 metų.

0 numsryje paskelbtą LMK Fe
deral j ai duotą tos gimnazijos, 
^'rektoriaus Vinco Natkevičiaus pavardę susilaikau skelbti, bet 
■•'.'sakymą į jų laišką. Lietuvių. 
Moterų Klubų Federaciją savo, 
laišku paprašė direktorių su
stabdyti . gimnazijos mokinių, 
ruošiamas ekskursijas į oku- 
Duc'ta Lietuva. Paskaitykite ir 
padarykite savo gilias išvadas 
.š direktoriaus atsakymo.

šl:i jo laiško ištrauka:
.. d ikiiį už Jūsų laišką, ku

riame prašote sulaikyti ekskur- 
>’jo j Lietuvą (Direktoriui Lie
tuva jau nėra okupuota, anek
suota ar pavergta. Dėmesio!). 
Naž’nau, kas ją. organizuoja. 
Dažniausiai tai daro moksleivių

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

Sandra praktiką, spec- MOTERŲ Upe* 
Ofisas M52 WBfT rrMr 

Tai PR
OFISO VAL.: pirą, trtrad. 
r Denkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. flfcjtadlr- 
niaij 2-4 vaL popiet ir kita lito 

pagal suaiurinut

ORTHOPEDas-PROTEZIST? 
Aparatai - Protėjai. Med. bar 
dažai. Speciali M«aiba feOle*** 
i'Arch Supports) ir t t

West 63rd SL Cbteepa. WL M429
Telef.; PRaepaet C-5M4

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

Id yur RC-de 
stuffed ubfte
Get instant relief
With BENZEDREX

INHALER
nasal decongestant

ją vėliau skelbsiu). Ji rašo, kad) 
“norinčių važiuoti į Lietuvą mo
kinių susidūrė, .toks didelis ir 
ilgas sąrašas, kad; leido važiuoti 
tik pusę”. Jcfe ir Daivos vargai 
— į važiuojančių eilę nepateko, 
buvo jau. per daug. Kelionė ir 
visos kitos išlaidos mokiniams 
nieko nekainuoja. Viską apmo
ka kažkokia draugija iš Vil
niaus. Kitai ekskursijai ir ji su 
Daiva jau yra Įgavusi iš Mask
vos ambasados, blankas, tik jas 
dar neužpildė..

Kadangi jo’ms- nepavyko va
žiuoti, tai Laimutė aprašo savo 
draugių, parvažiavusių okupuo
tos Lietuvos matytus vaizdus, 
sutikimo Įspūdžius, ką kalbėjo ir 
rodė prisistatę palydovai. Jos 
draugė Lucija ir berniukas Eu
genijus pasakojo, kad susitiki
mas su giminėmis buvo grau
dingas ir jaudinantis. Kelionėje 
'ir mieste pamatė didžiausius 
plakatus su Lenino' paveikslais

ir iižrąšiis apie jo ųietų gi
mimo sukaktį. Kituos3 plakatuo-, 
;e buvo rašoma, kaip ruošiamasi 
minėti 10 metų sukaktį, kai Lie- j 

• tuva buvo išlaisvinta iš kapita- 
I lįstų jungo. Tarybinis jaunimas 
ir visi gyventojai šias sukaktis 

• atžymėti ruošia tautinių šokių 
šventę, kurią atliks Tarybinės 
Lietuvos jaunimas ir visi gyven
tojai. Iš parodyto ekskursan
tams filmo matėsi, kaip rusai 
bando surusinti kraštą ir pa
versti šeimas tarybinėmis, net ir ’ 
nustatyti kiek šeima turi turėti 
nikų. Filmo pavadinimas: Mū-

tlkslas — komunizmas Lie
tuvoje ir pasaulyje.

Net ir vaikai, suprato, kad ru
sų tikslas: visus paversti komu
nistais, —. rašo savo laiške Lai-1 
mutė iš Kanados apie jos drau
gių _  Vasario 16-tos mokinių
parvežtus įspūdžius. Ir vaikai ar 
jaunimas žino, kad kalbėti visur 
yra pavojinga, nes visur yra, 
rašo kabutėse, “Microphones”. 
Ji dar mini, kad. jau sudaromi 
mokinių sąrašai važiuoti į Vil
niaus lietuviškus kursus niver- 
,sitete. Jei leis tėvai, ir ji ma
nanti važiuoti su savo drauge
Daiva.

Kur yra dingęs, per Toronto' 
Lietuvių Dienas kilusiose disku
sijose apie Vasario. 16-tos >gim- 
nazijon įsiveržusias dėmes, iš 
okupuotos Lietuvos, kad bus su
daryta kažkokia PLB komisija 
ir reikalas ištirtas? Kol kas yra 
tyla ir miegantis reikalu ištyri
mas. Tikrai, jei nebus sustab
domos gimnarijos mokinių eks
kursijos į , pavergtą Lietuvą, išei
vijos lietuviai, per būrelius^ re- 
miantiėji; gimnaziją, turėtų pa
daryti savo rimtas- išvądias ir 
imtis žygių, kad jų aukomis šel
piama gimnazija neruoštų išei
vijos, jaunimo Maskvos" 'stiliaus 
lietuvių patriotų ar patikimų 
tarnų. Gana ir taip kėturių. ko- 
munarų stovinčios /stovyklos 
okupuotoje Lietuvoje!':

K. Makarijus

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

£ k

ECU NO LOGY

condi- 
ditarytions. j Mob

Data Processing System 
Shown ir* the photo is housed 
in a portable shelter about 
the size of a trav tzai'er. It

AMSULANSO 
PATARNAVIMASiucagos 

Lietu vię 

Laidotuvių 

Direktorių

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRANSKEI RESPUBLIKA 
KVIEČIA ŠACHĄ PAHLEyi 

APSIOYVĘNTI.

. pietų- Afrikos Sunday Times 
1-me puslapyje įdėjo žinią, kad 
Transkei respublika pakvietė 
buvusį Irano šachą Rėzą Pahlevi
ir šeimą apsigyventi jos terito
rijoje. Pakvietime žadama su
teikti Transkei pilietybę, duoti 
nuolatinę apsaugą ir pasirinkti 
vieną iš trijų rezidencijų.

Laikraštis taip pat įdėjo 
Transkei premjero G. M. Manta- 
zima laiško šachui nuotrauką. 
Jame rašoma: “Esu valdžios 
įgaliotas jums, pranešti nuošir
dų kvietimą nuolatos apsigyven
ti Transkei respublikoje bendrai 
sutartu laiku ir sutartomis ap
linkybėmis” .

PHILLIPS - LABANAUSKAS
J 3307. So. LITUANICA AVĖ. Tel: IArd» 7-3401

BUTKUS - VASAIHS
1446 So.? 50th Ave^ Cicero, DL TeL: OLympic 2-1003;

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

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM’ Tablets art 
50% stronger than Doan's.
Before you take Doans Pills for 

muscuiai backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doans That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose la relieve backache. /

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move we 
freely in minutes' Theres no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Šo. LITUANICA AVĘ. Tel: YArds 7-li38-1139kinds of front-line computing 

chores, such as directing air
craft strikes against enemy 
armor, or determining th< 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems, a tubd 
dUry of United Technologies 
C z'-*ation, developed th< 

v ; m, which is built 
company’s "mili 

* c ;ital computers.
. ;n *, Lry is derived from

- computers manu 
f ■ A red by Digital Equip meni 
Corporation. Special compo
nents and packaging makr 
them suitable for military u» 
on land, at sea, and in the air.

$

the 
many

tie cc' r

tystem

PERKRAUSTYMA!
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

MOVING
Apdrauetoa perkrau^Twe* 

U įvairi V aHriumv. 
ANTANAS VILIMAS

Tai. 176-1332 arba 376-5994

No. 79

v/
Mylimai motinai

MARCELEI WENGALIS
mirus, :

velionės dukleris - Barbarą Zumaricnę, Marcelę Ra
gauskienę, judthiejų vyrus, anūkai ir anūkes nuošir
džiai užjaučiame. »■ •

JAV LB (B) CICERO APYLINKES 
VALDYBA

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, HL 974-4410

3354 So. HALSTED STREET

RADIJO ilIMOf VALANDOS

Lietuvį kalba: kasdien nuo pit* 
nūdienio iki ’ penktadienio 4:00 
4;30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėfa Aldona Daukm

TeleAi 44413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

j “T _ - . • - a> v* ■ »■ — 1 t-

o — Naujienos, Chicago, 8, Ill.

TeL Y Arda 7-1911
i

Powerful anti-itch 
drag you can buy 

without an Rx! I
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other s£in 
conditions. Doctors find exten 
severe itching can be treated 
with a special drug You c|an 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for — 
itching. * BiCOZENE



DETROITO NAUJIENOS nos dienoj proga? rengiamą šokių: 
’ vakarį šaulių ųamuose gegužės!

DETROITO LIETUVIŲ ORGAN1ZAŲUŲ CENTRO
METINIS SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyks balandžio ■ —- Jurgis Račytų, Robertas 
mėn. 27 d. 12 vai. šv. Antano pa- Į ka — Marius E.. Rusinąs; 
rupijos patalpose. Organizacijos' norius — Ahloną Dargytė-Bx 
prašomos kiek galima greičiau kiewicz; dekoracijos — Akies 
paskirti atstovus, ir mandatą Vaktorytės ir, į Petro Šturmo; 
grąžinti Centro valdybai. Atsto- grimas į— Lilės Nakrošienės.

Scena atsidarė be įžanginio 
Žc’dž.’\ Anksčiau veikėjai būda- 

i vo perstatomj trumpu žodžiu;
Pirmame veiksmė dailininkas 
S. Vešiota tapo portretą ir kal
basi su išlepinta-kaprizna žmo
na Vida Vesiotiene. Jų dviejų 
pasikalbėjimas buvo komiškas, 
sukeliantis juoko, bet toliau sė
dinčiai publikai ne viskas girdė
josi. Vėliau aktoriai įsidrąsino 
ir garsiau kalbėjo’, viskas buvo 
gerai girdima.

Veikalas nepaprastai intriguo- 
[ j antis per visus tris veiksmus.

“2 Į Stebint negalėjau atitraukti 
akių nuo veiksnio, tai apie pasi
žymėjimą Į blanknotą, kaip ku
ris aktorius veikė, taip ir nebu
vo laiko. Aš ir daugelis žiūrovų, 
kurie šalia manęs sėdėjo, buvo
me patenkinti ir po kiekvieno 
veiksmo’ šiltai plojome. Publika 
jautriai išgyveno, tarytum būtų!

Dau-

3 dieną 7 vai. vak. Šokiams gros 
Evaldo Knoll orkestras. Bus šal-Bus sal-}'

vai kviečiami susirinkime gau
siai dalyvauti.

Darbotvarkėje: sus irinkimo • 
atidarymas, mirusių narių pa
gerbimas, praeito susirinkimo 
protoko skaitymas, atstovų man
datų patikrinimas, valdybos na
rių pranešimai ir jų tvirtinimas, 
Revizijos komisijos pranešimas, 
Valdybos ir Revizijos komisijos 
rinkimai.

šiais metais yra numatyti di
deli darbai: suruošimas festiva
lio kartu su kitomis pavergto- į 
mis tautomis liepos 18, 19 ir 20 : 
dienomis vidurmiestyje, prie | 
upės, Didžiojo Birželio Trėmi
mo minėjimas kartu su estais ir 
latviais Dievo Apvaizdos para- 
pi os salėje, Southfield,' laiškų 
rašymas JAV'pareigūnams Lie
tuvos bylos reikalu, pagalba 1 
Amerikos Lietuvių Tarybai ir .
Vvriausiam Lietuvoj Išlaisvini-. Jd“ ,dA 1 ,2£u’ u" 3 , * , ‘

$ido konfereneijon, ir dar kiti 
^lebaigti darbai.
| ŽIBURIO LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS BALIUS
Į Balius įvyks balandžio mėn. 
19 d. Dievo Apvaizdos parapijos 
galėję. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Italus galima užsisakyti pas Bi
rutę Barauskienę, tel. 554-4368. 
jarba pas visus mokyklos Tėvų 
komiteto narius- Kviečiami visi 
ĮDetroito ir apylinkių lietuviai 
skaitlingai dalyvauti.
į'- Balių ruošia mokyklos Tėvų 
komitetas.' - - 
. i;j PRAŽYDO SAULĖ- 
' ■>' >:gjHžų S&IW

Saulėgrąžų Sala, V. Alanto 
Irijiį veiksnių komedija, jau 
praeityje. Suvaidino Toronto te
atras “Aitvaras”. Veikėjai - vai- 
dintojai: Saulius Vešiota — dai
lininkas dr. Eimutis Birgiolas;

• Vida Vešio.tienė (jo žmoną) — 
Ramunė Jonaitienė; Zigmas 
Riauka — Vytautas Stuikys; 
Stasys Stasionis (verteiva) — 
Stepas Ramanauskas; Juozas 
Vi tartas (meno' galerijos savi
ninkas) — Algis Kairys; Lionė 
Vytartienė (jo žmona) — Aldo
na Dargyte-Byszkiewicz; Vaiva 
Vytartaitė (jų duktė) — Vaida 
Kuprevičiūtė-Jay; agr. Dalinda

— Anna (Norvainis) ir Justi
nas Leonauskai atrašė tokį laiš
ką: “Siunčiame šimto ($100) do
lerių dovaną su nuoširdžiais lin
kėjimais išsilaikyti. Esame ilga
mečiai Naujienų skaitytojai bei 
rėmėjai ir norime, kad jos mus 
lankytų ir toliau”. Dėkui už laiš 
ką ir už nuolatinę paramą. Taip 
pat dėkui skaitytojui, pasirašiu
siam XY inicialais už tokią pat 
auką. j ■ .

— Antanas Rapšys, Norco, 
Col., lietuviškos veiklos vetera
nas ir patriotinės spaudos rėmė
jas, tarp kita taip rašo: “Siun
čiu Naujienoms $50 auką, kad 

’galėtumėte asimokėti atsiradu
sias skolas ir išbristumėte iš fi
nansinių rūpesčių, kurių mes 
visi turime, ypatingai mūsų tė
vynei Lietuvai esant pavergtai. 
Naujienos yra ryškiausias kovo
tojas už jos laisvę”. Dėkui už 
prasmingą laišką ir už auką.

— A. Giedraitis, Santa Moni
ca, Cal., poetas, kultūrininkas, 
spaudos bendradarbis ir žinomas

džia, siunčiu' $50 amerikiniškąis 
pinigais skoloms mažinti. Se
kantį 'mėnesi gal vėl galėsiu pa
siųsti”- Dėkui už šią auką ir už 
nuolatinę paramą.

— K. Čiurinskas iš St. John, 
Ind., mus pradžiugino tokiu laiš-' 
ku: “Ištikus finansiniams sun
kumams, linkiu ištvermės vi
siems Naujietiū darbuotojams. 
Tuo pačiu siunčiu $50 auką”. 
Dėkui.

— Sūduvos knygų leidyklos'ir 
Kasečių klubo vedėjas Vladas 
Šulaitis, 7414 Dimbarton Avė., 
Los Angeles, Cal., sveikina visus 
tautiečius pavasario švenčių pro 
ga linkėdamas visiems geros sėk 
mės. Ta pačia proga jis parėmė 
Naujienų leidimą $10 auka. Dė
kui. _ ,

— Davidas Venkus, Darius 
Polikaitis ir Vitas Lukošiūnas 
yra Rice aukšt. mokyklos garbės 
mokinių sąrašuose.

-—Patricija Sirevičiūtė ir Kath 
leen Antikauskaitė yra Lourdes 
aukšt. mokyklos garbės moki
nės.

— Marija Tauraitė iš Lourdes 
aukšt. mokyklos dalyvavo paro
domojo teismo posėdžiuose.

— Lemento lituanistinės mo- 
kyklos pavasario balius įvyks 
gegužės 3 d. Graikų bažnyčios

dailininko S. Vešiolo žmonoj 
Vydos, kai kam ir ašara nurie
dėjo per skruostą. Gerai, ka<įf 
laimingai baigėsi ir su vyru sų§ 
sitaikė. Kadangi apie vaidybą 
nenusimanau, tai nesiimu paskįg 
rai aktorių aprašinėti. g

Bendrai imant, aktoriai sav& 
roles atliko? labai gerai ir 
priekaištų. Ne be reikalo meg 
no vienetas pavadintas Torontu 
teatras “Aitvaras”. Negalvoju*! 
kad. “Aitvaras” paskutini kart^ 
Detroite; mes jo lauksime vėf; 
artimiausiu laiku. Galiu drąsiar nekilnojamo turto pirkimo-par- 
sušukti režisorei A. Dargytei^ davimo tarpininkas, atsiuntė to- 
Byszkiewicz ir visiems “Aitva^ ]aįšką: “Siunčiu $40 prenu-

-xeiWams ^p^gr^ų ^4 meratos mokęstį už 1980 metus,. salėJe; Bilietus platina _R. ža
dinimą tris kartus Valio! Jię to jįq "
tikrai užsipelnė. ■ Jj.

V •” A - - — .

•Po vaidinimo, padėkds'l^odį .valdiškus: namus 
tarė Vincas Tambšiūriaši' llėži- 
soręi A. Dargytei dvi; jaunos 
mergytės — Rūta irj Nfytė 
šnapstytės Įteikė puokštę rąųdo-, 
nu rožių;.taip pat gvaizdikėliu 
papuošė ir autorių V. Alanitą, o 
jo žmoną — korsažu. Svečiams

už kalendorių ir $100 .para- 
mos-išlyginti “nemalonumus per 

Sėkmės vi- 
J sam Naujienų štabui”. Dėkui už 

- viską, ypatingai . už vertingą 
bendrad arbiavimą.

— St. Vilin^Lvičius iš Grand 
Bend, Ont, tažff rašę^ “Išgirdęs, 
kad turite nerąalonu^hų su val-

torontiečiams ir kai kuriems f: . J
dctroilieciams' vaišes paruošė j *u0Pa >r sauli’\ fe, ,
Ona ir Cėsys šadeikai. Pobūvį;?' Ant.Su -aus as
reikia skaityti pasisekusiu. Da- r 
lyvayo apie 200 publikos. t *

Rengėjai:. Lietuvių Namų 
draugija, Susivienijimo 352-oji •'

rauskienė ir J. Zubinienė.
— Igno Petrausko laiškas til

po Chicago Tribtihe ketvirtadie
nio laidoje. Jis'klausia, kodėl 
JAV komunistai kovoja prieš 
atomines jėgaines, o Rusijoj jas 
propaguoja?

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje atidalyta estų dail. 
Valdur Motrž pomirtinė darbų

— Lietuvių Tauragės klubas 
kviečia visus ^atsilankyti į Moti-

S *
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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

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

ttl 
CoiapomM 

Quarterly
OUR SAVINGS _
CERTIFICATES

EARN UP TO ’8%

see us for
UOtfti {inancin9 
n AT OUR low RATB

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOMl

____________J flHKinsur

Mutualhd^r
Sayings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ELUNOtS tUOI 

Pmx Kawrauxas, Prttitot Fhaoet Ylrftnla 7*7747

HOURSi Mon.Tut.Er1.9-4 Thur.$-3 S*t. S-l

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

’ ta ir šilta vakarienė. Auka f 10 
asmeniui. Rezervacijoms skam

binti tel. 476-X117. (Pr-)
paroda. Ją globoja Lilli Moetus. 
Atdara kiekvieną dieną 1-4 vai. 
popiet. Uždaroma gegužės 30 d.

-— žiburio lituanistinė mokyk
la Detroite švenčia 30 m. sekmin 
gos veiklos sukaktį. Ta proga 
Tėvų komitetas ruošia balių ba
landžio 19 d. 7 v. v. Kultūros 
centre. Programoje dalyvaus 
sol. Vanda Stankienė, palydimai 
Ąžuolo Stelmoko orkestrą Vie
tas rezervuoja Birutė Baraus
kienė.

— Ponia Jean Vance išrinkta 
atkurtos 14 Lietuvos Vyčių kuo
pos Ciceroje pirmininke. Atku
riant daug pastangų padėjo kuo
pos garbės pirm.. Sabina Klatt.

•— Dail. Kazimiero Žoromskio 
darbų paroda bus balandžio 26 
ir 27 d. Prisikėlimo parapijos sa
lėje, Toronte.

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai 
bame . lje^y(iškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
\merican Federation of Astro 
‘dgers. (Pr.)

2608 West 6Mh St, Chicago, HL 80620 • Tel WA 9-2787 Į

MAISTAS H EUROPOS SANDtLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629. — Tel WA 9-2797

t SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE f
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rraternalinė ar- 

ganizadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.____
4 SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos į 

darbus diroa. ; - J
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu Ą 

apdraudų savo nariams. y

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na- / 
riama patarnauja tik savišalpos pagrindu.

t
f Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
f Susivienijime apsidrausti iki $10,000. m

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
j Insurance, kuri ypač naudinga jatmlmui. riekiančiaisJ aukštojo mokslo ir jn gyvenimo pradžiai.

F SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
r 5L0OO apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

4 ŠIA—kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
J | savo apyMnkės SLA kuopų veikėjus. Jie Juma

mielai pagelbės i ŠIA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai I SLA Centrą:

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

307 W. 30th St.
T<1 (312) 543-2219

N am* i, Žami — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Nemel, Žemi — PerdavliĮKii 
REAL ESTATE FOR SALA

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 1
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel. Virginia 7-774}

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS '

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

z VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir salini ngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public
Insure.n e e, Income Tax

2951 WJ63rd St. TeL 436-7878;
839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120- pusmečiui, automobilio
Liability -apdraudimas, pensininkams

Kreiptis: -P
' A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND A V B.
523-8775

0
We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

momoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų Įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road
į . Tel. 767-0600

independently owned and operated

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 776-85G5

/ • '4 ; .

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
TeL REpubllc 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago,1IL 60632. Tel. YA 7-5980

Skaitytojų Balsai
>1 —
*

Gerbiamieji! :
Šiandien pasiekė manė 'žinis 

apie Naujienas ištikusią nelai-
į mę. Siunčiu prenumeratos mo- ’ 
Ikestį už vienerius metus (1980- 
•7-17 — 1981-7-17.) ir truput: 
Jums padėti, kiek liks nuo pre 
numerates. .

Esu pensininkas, tuo tarpt 
daugiau negaliu, bet tikiu, kad 
sudarytą fetadą Naujienoms pa 
dėti po trputį galėsiu paremti

Jums linkiu viso geriausio.
Priede: $100 piniginė perlaida.

Pr. šimėlaitis
Mt. Hope, Ont., Can

* » *
Gerb. Redaktoriau!
šiandien, balandžio 7 d., ga 

vau Jūsų Naujienų 55, 56 ir 5. 
numerius, kur iš vedamųjų aiš

’ kiai matosi kritiška - padėtis fi 
nansiniuose reikaluose. Gaila 
kad neaps'ižiūrėjote pirmiau. Tie 
$9.200 nėra jau tokia didelė su: 
ma. Piniginiuose reikaluose 
stipresni skaitytojai lengvai ga 
lėtų sumesti/

Pas mus Winnipege irgi dau 
gelis jau šoka “kazoką” ii 
džiaugsmo’ ir mūsų kunigas jai 
iš anksto per pamokslą apibarė 
Naujienas, ko niekada anksčiai 
nėra buvę. Tiek to, Naujiem, 
skaitytojai turėtų mesti asme 
niškas ambicijas ir tarpusavio 
ginčus ir padėti išeiti iš tos pa 
dėties.

Mes toli gyvendami per vėla’ 
nugirstame, o ypatingai įdomu 
kad tie mūsų didieji “šventuo 
lėliai” jau iš anksto viską nu 
girsta ir žino. Tiek to, bet vis 
tiek laikykitės.1 Aš čia prided' 
$200 (amerikoniškais), tad ga’ 
kiek pagelbės. Rudenį, kai gau 
siu nuošimčius, vėl prisiųsiu.

Parašykite raštus ir kitiem- 
Naujienų skaiiytdjąins, ha< 
duotų bent po kokius $200 i: 
ta suma greitai išsilygintų. Pei 
tiek metų skaitę Naujienas ir ji 
netekti — jog būtų gėda priei 
visus.

Priede $200 banko čekis Nr 
4425222.

K. Strikaitis
Winnipeg, Kanad:

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/> car gar.1 

Write: Box 164, Beverly
Shores, Ind. 46301

LEMONT 
HILLCREST ESTATES

Beautiful all brick ranch with 4 
bedrms.; full finished basement, 
2 car attached garage-& a fenced 

yard. Possible related living.
Wolski Realty 

257-2234

PERSONAL 
Asmeny laiko

i PRAGARO KORIDORIAIS
• (2-oji dalis)

“Kas tiki Sūnų, turi amžiną 
gyvenimą, o kas neklauso Sū
raus, neregės gyvenimo, tik Die
vo rūstybė pasilieka ant jo’’ 
Tond 3:36.

Pasiklausykite šios ypatingai 
'domios Šv. Rašto temos išdės-1 
tymo šiandien 9:15 vai. vakarei 
Sčr'“Lietuvos Aidus" radijo ban-1 
įja 1490 A.M.
j .Penktadienį ta pačia radijo j 
Sanga 4:23. vai. popiet išgirsite 
!‘Kas Tas, Kuris?!”

Parašykite mums pareikalau- 
lami knygelės “Pragaro korido- 
•iais”. Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries
P. O. Box 321
Oak Lawn, Ill. 60151

Norėčiau susipažinti moterį, kur-S' galėtu tapti gyvenimui drauge. Mėgs- 
K tu keliauti, mena ir kultūrinius pa-3 - - -5 rengimus. 
t metru. 70

Esu 65 metų, 175 centi- 
kg. svorio.
pasimatymo. Rašyti: 
Naujienos. Box 240 ' 
1739 So. Halsted Street 
Chicago, IL

; z Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
falo pat daromi vertimai, gimini v 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Lupeli*, Agent »i
3208y2 W. 95th St 
Evsrg. Pirk, III. <6*© 
6G64X - 424-S654

State Fatro He 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

Advokatai-----
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Ir pagal susitarimą.
Tel 776-5162 arba 776-5163

2649 West 63rd Street
Chicago, ID. 60629

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

PORK BONING FOREMAN
5 years experience. Must speak En
glish. Spanish helpful. Salary com

mensurate with experience.
4 Calk TOM tor appointment 

VL & & MEAT CO.
3823 S. Halted Ph. 927-7515

•• — Naujiena*, GhfcagOj 8t ĮU, Tuesday, April 15$ 19S0

Ant.Su



