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Chięagos Lietuvių Taryba ba
landžio 13 d. šaulių salėje buvo 
sušaukusi savo metinę konfe
renciją. Ją atidarė pirm, Julius 
R. Kuzas. Į prezidiumą buvo 
pakviesti gen. kons. J. Daužvar- 
dienė, kun. A. Stašys, T. Blinst- 
rubas, G. Lazauskas, sekreto
riavo St. Mankus. Gilų patrio
tinį sveikinimą pasakė genera
linė kpnsulė Juzė Daužvardienė. 
ALTos vardu sveikindamas ku
nigas A. Stašys dėkojo Chicagos 
ALTos nariams už uolią veiklą, 
nuolatinę paramą vedant kovą 
dėl Lietuvos laisvės, skatinda
mas ir ateityje ryžtingai dar
buotis dėl Lietuvos.

Valdybos pranešimus padarė 
pirm. J. R. Kuzas, ižd. L Šankus, 
iždo globėjas O. Kremeris. Ame
rikos Lietuvių Tarybai laisvini
mo’ darbams paremti įteikta 
stambi auka — 8,000 dolerių. 

____ PaČios-konferencijos metu.auką 
surinkta netoli 500 dolerių.

Į naują Chicagos ALTos val- 
dybą išrinkti pirm. E. Mikužiu^ 
tė/ egž. sekr. dr. P. V. Dargis, 
vicepirm.: R. šarka, j. ĖL Kuzas, 
M. Pranevičius, V. Samaška. Iž
dininkė L Šankus, finansų sekr. 
A. Švitra, protokolų raštininkas 
St. Mankus, patikėtiniai: Kr. 
Austin, T. Kuzienė, P. Jokubka, 
O. Kremeris. Nariai: L Andra- 
šiūnas, P. Bučas, E. Boreiša, J. 
Bigeliš, J. Dikšas, A. Gabalienė, 
St. Janutienė, J.. Janiūnas, V. 
Lenkevičius, St. Kaulėnienė, H. 
Kuzas, K. Karazija, S. Klatt, C. 

____ G. Oksas, A. Pužauskas, P. Po- 
vilaitįs, D. Stūkas, V. šoliūnas, 
J. Šidlauskas, V. Valkavickas, 
V. Žemaitis.. ’ ' • •

Priimtas pareiškimas dėko
jant lietuviams už Lietuvo's lais
vinimo pastangas) vykdomas 
vadovaujamas Amerikos Lietu
vių Tarybai; skatinama nenuils
tamai ir toliau tęsti Lietuvos 
laisvinimo kova. •

Mok. A. Adomėnas padarė įdo
mų pranešimą apie pastangas, 
kad būtų atšauktas amerikiečių 
mokytojų sąjungos indorsavi- 
mas filmo' ‘The Unknown War”, 
kuris susuktas pagal Sovietų Są
jungos patiektą medžiagą.

Konferencija baigta Lietuvos 
himnu. Dalyvavo 24 organiza
cijų atstovai ir 96 svečiai.

Naujoji Chicagos ALTos val
dybą balandžio 21 d. šaukia po
sėdį, .kuriame svarstys birželio 
trėmimų minėjimo ruošimą.

(ALT Informacija)

GENERAL MOTORS ATLEIS 
12,000 DARBININKŲ

DETROIT, Mich. — Didžioji 
General Motors bendrovė, turinti 
26 dirbtuves automobiliams 
montuoti, pranešė, kad balan
džio ir gegužės mėnesiais bus 
priversta atleisti 12,000 automo
bilių darbininkų, iki šio meto 
dirbusių septyniose automobilių 
montavimo dirbtuvėse.

Vadovybė priėjo išvados, kad 
automobilių gamyba negalės eiti 
tuo pačiu tempu, kuriuo ji ėjo 
iki šio meto. Pati svarbiausioji 
pakaitų priežastis yra degalų 
brangumas. Gali parduoti tiktai 
tas mašinas, kurios sunaudoja 
mažiau gazolino. Vieniu darbi
ninkai atleisti visiems laikams. 
Jie nebus kviečiami į darbą. Tuo 
tarpu dabar atleidžiami tiktai 
neribotam laikui. Jeigu reikalai 
pagerėtų” iEBūtų reikalo priimti 
iki šid meto dirbusius, tai juos 
gali vėl pašaukti. Iš rišo GM jau 
laikinai atleido 90,000 darbinin
kų. Pati blogiausia vara Chrysler 
bendrovės padėtis. Iš1 viso dabar 
jau atleista 160,000 automobilių 
montavimo darbininkų.

PROFESORIAMS PATA-
- RTA NESNAUSTI

CHICAGO,' Ill. Matemati
kos ir fizikos profesorius Izaak 
Wirszup tvirtina, kad Amerikos 
mokslo įstaigos snaudžia. Jis 
žinąs,, kad Sovietų Sąjungos 
studentai-matematikai ir fizikai 
turi daugiau žinių ir stengiasi 
jas-:taikyti praktiškame gyveni
me ir" karo srityje. Jis yra įsi- 

' tikinęs, kad už kelių metų, jeigu 
amerikiečiai nepradės žings
niuoti spartesniais žingsniais, 
tai mokslo srityje atsiliks nuo 
rusų. Sovietų mokslo įstaigose 
duodama daugiau praktiškų ži
nių, o’ gabesni mokiniai verčia
mi daugiau dirbti ir suprasti 
galimą pažangą.

.Prof. Viršupas, turėjęs pro
gos susipažinti su dabartinėmis 
nuotaikomis Amerikos universi
tetuose ir institutuose, tvirtina, 
kad būtinai reikalingas spartes
nis žingsnis, jeigu norime, kad 
mokslo srityje rusai amerikie
čių nepavytų.

iš' — Fordd bendrovė atleis 
darbo 15,000 darbininkų ir už
darys tris dirbtuves. Aiškinama, 
kad gyventojai perka vis ma
žiau automobilių.

hMKALENDORĖLIS
’□L-

’ Balandžio 18: Antija, Apolo
nijus, Totilė, Aistra, Sudvinas, 
Gedautas.

Saulė teka 5:08, leidžiasi 6:33.
, Oras debesuotas, lis.
Į - l . .

laimėjęs Colorado Springs 
sportininkų konferencijoje, 
bandys antradienį laimėti 

Filadelfijos pirminius 
rinkimus.

r

i

f -

KETVIRTADIENI PASKELBS TAISYKLES 
MAISTUI IR VAISTAMS ĮVEŽTI

t ta*

PRAŠYS SĄJUNGININKUS TAIKYTI SANKCIJAS 
PRIEŠ DABARTINĖS VALDŽIOS SAVIVALĘ

WASHINGTON, D.C. Sia
m's dienomis prezidentas Par
teris padarys dar didesnį spau
dimą į dabartinę Irano .vyriau
sybę, kad būtų paleisti be pa
grindo sulaikyti amerikiečiai, 
laikomi Teherane, JAV amaba- 
dos rūsyje. Informuoti asmenys 
tvirtina, kad prezidentas Parte
ris uždraus maisto produktų iš
vežimą į mulos Phomeini vado
vaujamą Iraną. Be maisto, bus 

j peržiūrėtas ir vaistų išvežimas
Iki šio meto JAV vyriausybė ne 
sikišo į vaistų pardavinėjimą 
Chcmeinio vadovaujamai vy
riausybei, bet dabar prezidentas 
Parteris įsakė specialistams dar 
kartą peržiūrėti sąrašą. Būtina; 
reikalingiems vaistams nebus

• kliūčių,—bet -menkesnių vaistu 
pardavinėjimas, galimas daik- 
tas, bus sulaikytas.

TURKAI NUŠOVĖ JAV 
LAIVYNO KARININKĄ.

ISTAMBULAS, Turkija. — 
TreČadienį gerai ginkluoti tur
kai teroristai Istambulo prie
miestyje nušovė JAV laivyno 
jaun. karininką Sam Novello, 
>6 metų amžiaus, iš Erie, Pa.

Liudininkai tvirtina, kad įuž- 
puolikai paleido apie 100 šū
vių, iš karto užmušdami No
vello ir jo šoferį, turką Ali S. 
Baytar. Amerikos laivyno jaun. 
karininkas buvo pratarnavęs 
Turkijoje 12 metų ir ėjo atsa
kingas pareigas, žudikai bandė 
pabėgti motociklu, bet vienas 
buvo policijos nušautas ir kitus 
Ju pavyko suimti Bosforo pa-

Rodezija (Zimbabwe) vėl tapo nepriklausoma. Po paskutinių rinkimų' 
nauja valdžia siekia taikiai sugyventi su kaimynais.

PREZIDENTAS CARTERIS IR PREMJERAS 
BEGINĄS TARIASI BE PERTRAUKOS

; TOKIOS PAT DERYBOS DĖL PALESTINOS AUTONOMIJOS 
; NUMATOMOS TARP IZRAELIO IR EGIPTO DELEGACIJŲ

' WASHINGTON, D.C. — Iz- 
" raelio premjeras Menachem Be- 

gin, atvykęs antradienį Wash- 
ingtonan, tuojau pradėjo pasita
rimus su prez. Carteriu palesti
niečių autonomijos klausimais. 
Pasitarimai yra intensyvūs ir 
pertraukiami tik keletui minu
čių kiekviena valanda. Preziden
tas Carteris supažindino prem
jerą Beginą apie pasitarimų su 
Egipto prez. Sadatu rezultatus. 
Premjero Begino' reakcija dar 
nėra žinoma, bet jis yra priešin
gas JAV ir Egipto aptartam pla
nui perkelti į Washingtona 
Egipto ir Izraelio komisijas, be
sitariančias palestiniečių auto
nomijos reikalais.

Palestiniečių a u t o n o mijos 
' klausimai buvo numatyti iš
spręsti iki gegužės 26 dienos. Ši 
data nėra galutina, bet pagal" ją 
vyksta inaratond pasikalbėjimai 
Washingtone. Tokie pat pasi
kalbėjimai bei derybos numato
mos tarp Egipto ir Izraelio ko
misijų, sprendžiančių autono
mijos klausimus 1.2 milijono 
palestiniečių, esančių vakarinia
me Jordano upės krante ir Ga
zos srityje.

Iki šiol išryškinti Egipto ir 
Izraelio skirtumai principiniuo
se ir šalutiniuose klausimuose. 
Sutarta kai kuriuos klausimus 
spręsti viešų pasitarimų bei dis
kusijų būdu. Juose dalyvautų ir 
palestiniečių atstovai.

Prez. Carteris, po dviejų die
nų pasikalbėjimų su premjeru 
Beginu, laiko juos koTistrukty- rinkiminės kampanijos. Jis pa- 
viais ir labai produktyviais.

i Premjeras Begin gyrė preziden- 
I to Carterio daug gilesnį Artinių- 
•jų Bylų situacijos supratimą.

------ TTAL-^-TERORISTAI-------  
GAUNA GINKLUS 
Iš PALESTINIEČIŲ

TURINAS, Italija (UPI). — 
Prieš porą mėnesių Turine su
laikytas Raudonosios brigados 
teroristų vadeiva, 27 melų Fab
rizio Peci, kooperuodamas su 
policija, davė 70 lapų parodymą 
apie teroristų veiklą Italijos 
miestuose ir patvirtino įtarimą, 
kad teroristai gauna ginklų iš 
PLO. Jis yra įtartas 39 nusikal
timais ,kurių tarpe yra buvusio 
Italijos premjero Aldo Moro pa
grobimas ir nužudymas.

Peci pareiškė, kad Italijos te
roristai yra daugumoje gink
luoti čeko slovakų gamybos 
Skorpio*n automatais, kuriuos 
gauna iš Palestinos Išlaisvinimo 
Organizacijos. Tuo ginklu buvo 
nušautas Aldo Moro.

Policija tikrina žinią,- kad 
Peci prieš Aldo Moro pagrobi
mą buvo nuvykęs į Artimuosius 
Rytus ir atvežė ginklų į Italiją. 
PLO žinią paneigė ir pasmerkė 
Raudonosios brigados teroris
tus, kovojančius prieš demo
kratija.

KONG. P. CRANE REMIA 
RE AG ANO KANDIDATŪRA
WASHINGTON, D.C. — JAV 

kongresmanas iš Illinois Philip 
i M. Crane, pirmasis paskelbęs 
savo kandidatūrą į Baltuosius 
Rūmus, antradienį pasitraukė iš

reiškė, kad rems buvusio Kali
fornijos gubernatoriaus Ronald 
Reagan kandidatūrą ir įsijungs 
į aktyvią rinkiminę kampaniją.

Apskaičiuojama, kad bus ge 
rokai praplėstas vaistų sąrašas 
o ketvirtadienio vakare jis bm 
paskelbtas visam Amerikos lai
vynui ir kitiems administracijos 
organams. Atsakingi pareigūnai 
kuriems teks taikyti naujausia 

" prezidento įsakymus, privalė 
juos laiku gauti, kad galėtų dai 

_ .^įkarta pastudijuoti visa reikalą.
236 kubiečiai, negalį pakęst. F.!. gcnij supn>sli

Prezidentas taip pat yra pa
siryžęs prašyti sąjungininkus, 
kad jie taip pat prisidėtų prie 
naujo Islamo Vyriausybės pa
spaudimo. Sąjungininkai taip 
pat privalo būti informuoti apie 
prezidento Carlerio paskelbtas 
priemones.

Gerai informuoti asmenys 
tvirtina, kad prezidentas Car- 
teris taip pat ruošia Irano blo 
kada. Bet manoma, kad prez 
Carteris skelbs blokadą tikta, 
gegužės mėnesį. Ta blokada bus 
žymiai stipresnė ir uždraus ki
tiems įvežti prekes į Iraną. Teko 

kad prezidentas Ban'

•— Čikagos policijos vadas pa
tarė dideles pakaitas policijos 

administracijoje.

IŠSKRIDO 236 KUBIEČIAI

SAN JOSE, Kosta Rika.
Praeitą trečiadienį, balandžio
16 dieną, Į Kostą Riką išsk

Pastro diktatūros. Havanoje 
prie Perų Respublikos ambasa
dos susirinko didokas būrys 
Pastro šalininkų, kurie kohojo 
ir akmenimis apšaudė išvažiuo
jančius jaunus kubiečius.

Pradžioje planuota išvežti vi
sus Parų Respublikos ambasa
doje esančius kubiečius į pasky
rimo kraštus, bet vėliau nutarta 
pirma juos išvežti į Kostą Riką, 
o vėliau iš ten galės juos per
vežti j paskyrimo' kraštus. Pre
zidentas Parteris sutiko į JAV 
įleisti net 2,500. Pirmon eilėn 
bus įleisti tie, kurie jau turi gi
minių Amerikoje.

Vokietijos. Anglijos, ir Itali
jos ministerių pranešimai aiš
kiai sako, kad Irano valdžia ne- 
luri teisės tardyti ar teisti JAV 
diplomatų. Tai sako Irano sutar
ties paragrafai, liečiantiėji dip- 
lomatinitis - santykius. Pradžioje 
Revoliucinės tarybos dauguma 
pritarė Chbmęįnio užsispyri
mams,. bet šiandien jie mano, 
kad jau atėjo laikas suvaldyti 
užsispyrimus, nešančius didelius 
nuostolius visam kraštui. Tuo 
tarpu .pavalgę piliečiai neprotes
tavo’, bet maisto .sieką gali pa
keisti jų nuomone apie visus 
Revoliucinės tarybos valdyTitO 
metodus.

Kosta Rikos prezidentas a t vy-1 girdėti.
ko į aerodromą ir pasveikino Sadr yra labai susirūpinęs rnc 
pirmus atvežtus. Vienas lėktų-! šiama blokada, bet mula Cho- 
vas išskrido į Kubą daugiau pa
imti. Jis sugrįš tiktai ketvirta
dienį. Kubos pareigūnai ilgai 
trunka, kol išvykstančius 
rašų

KETVIRTADIENI SKEI 
BIAMA ZIMBABVĖS 
NEPRIKLAUSOMYBĖ

u z-

meini blokada labai mažai rū
pinasi. Jis mano, kad iraniečia 
turėtų būti pasiruošę gyventi sv 
mažesniais maisto kiekiais.

Iš Teherano ateinančios žinios 
sako, kad kyla didelis konflik 
tas tarp Revoliucinės Islamo ta- 
rvhos ir mulos C.homeini. Iki šie 
meto Revoliucinės tarybos na- 

I riai darydavo nuolaidas Chomei- 
• nio užsispyrimams, taryba nu 
j sileisdavo net ir tuo atveju, k<r 
dauguma pasisakydavo prieš 
Chomeinio planus. Tapybos na
riai labai pasipitkinę prez. Car-

Didokas iraniečių skaičius bū
tų labai patenkintas, jeigu kas 
nors suvaldytų mulos C.homeini 
sauvaliavimą. Sumažinus Cho- 
meinio galią, padidėtų ne lik 
prezidento Bani Sadr galia, bet 
kartu būtų galima išvengti kraš
tui ir gyventojams nešamos ne
gerovės. įvairiems žmonių 
sluoksniams vis labiau pradeda 
kyrėti, kad vienas mula C.ho

meini gali keisti visus valdžios 
nutarimus. '

SALISBURY, Rodezija. —, 
Ketvirtadienį 12 vai. naktį sos-, 
lines stadione buvo nuleista 
Anglijos ir iškelta naujosios 
Zimbabwe respublikos vėliava. 
Iš JAV trečiadienį atvyko šešių 
asmenų delegacija, vadovauja-1 terio nutarimu perimti Ameri- 

. Irano 
tsargas. Prezidentas Carterh

ma 88 metų amžiaus diplomato! kos bankuose lankomas
W. Averell Harriman.

Trečiadienį į Salisburį atvyko į pranešė, kad jis le s Amerikos 
dalyvauti iškilmėse p r i n c a s. Įstargcins peržiūrėti aukso ir ki- 
Pharles. Jis atstovaus Didžiosios (tų vertybių naudojimą Irano iš- 
Britanijos vyriausybę. Iškilmėse , laidoms apmokėti. Leidžiama 
dalyvavo 90 valstybių delegatai. I Amerikos piliečiams kreiptis i

—-------- -------- —_— ------- 1 Irano atsargų administracijas.
Paryžiuje teroristai antra-' kad jos apmokėtų sudarytas iš- 

dienį padėjo bombas trijuose j laidas. Prez. Bani Sadr žino, 
susisiekimo ministerijos pasta-1 kad tos atsargos pradės labai 
tuose, padarė didelių nuostolių, greitai mažėti.

i

Dr. Henry Ktsingeris. buvęs 
Nixono patarėjas, yra dabar 
pasiruošęs padėti R. Reaga- 

nui laimėti rinkimus.
Viceprez. Walter Mondale,



Reportažas iš Šluto radijo valandėlės
Š.m. kovo 30 d. Siutas 8 vai., 

vak. pradėjo radijo valandėlės 
programą. Šio vakard tema: 
Olimpinis boikotas. Pašnekesys! 
vyko su Draugo sporto skyriaus 
vedėki V. Grybausku ir su buv. 
sportininku ir sporto mėgėju 
adv. P. Žumbakiu.

Prieš savaite šia tema buvo 
daug kalbama, nors programos 
ųebuvo. Pats šlutas rodė pasi
metimo žymių: važiuoti ir in
formuoti savo giminaičius apie 
gyvenimo sąlygas Amerikoje. 
Dr. Z. Danilevičius net dviem 
atvejais padarė rimtų pastabų.

Šį kartą šeimininkas, referan- 
tai ir publika laikėsi gana korek
tiškai ir davė rimtų motyvų boi 
kotuoti sporto olimpiadą ir būti 
atsargiems su ekskursijomis į 
okup. Lietuvą.

P. siutas pranešė, kad Kana 
da neboikotuos olimpiados ir 
jos sportininkai vyks j Maskvą.

Gan gražiai pasisakė Wuerz- 
burge laimėjęs aukso medalius 
sportininkas Markevičius.

Sportininkų nuomonė: išjung
ti politiką iš sporto., Deją, rusai 
turi profesionalus sportininkus, 
ktirie partijos visokeriopai pa
rengti. 'kT’-.-,

Manomai'Kati Amerikos boi
kotas priėji Afgąhistano okupa
vimą ir sūląįkymas įvairių pre
kių eksportas-; paveiks olimpia
dos pasisekimą.

Vakarų Vokietija, Japonija ir 
Amerikos įmonės įrengė viešbu
čius ir daugybę olimpiadai rei
kalingų patobulinimų. Iš kalno

Krizė Amerikos diplomatijoje
Tokia antrašte (The Crisis in dešimts metų J- A. Valstybių 

American Diplomacy) neseniai diplomatinė1 tarnyboj, kurios 
pasirodžiusi knyga patraukia eigoje ėjo įvairias pareigas to- 
Jietuvių dėmesį tuo, kad joje kiuose jautriuose postuose kaip 
yra stambokas skyrius (One Belgijoje, Graikijoje, Meksiko- 
Day in-the Life of Simas-Ku- je,- Indijoje ir Afrikoje^------------
dirka... 27 pusi.) apie Sim<įKu-Pasitraukęs ..iš tarnybos...jis 
dirkos išdavimą Lietuvos oku- parašė kelias knygas. Paskuti- 
pantams. nėr knygoj jis neatlaidžiai kriti-

Knygos autorius Smith Simp- kuoja mokslo institucijas, kurias 
son yra buvęs daugiau kaip dvi- baigusieji' esą netik labai men-

New Cookbook—A “Sneak Preview”
Fragrant Pumplcin Nut 

JPread and luscious Buttery 
Apple Squares are sure to be
come harvest-time favorites, 

j Whether to warm a chilly let’s- 
; Stay-at-home evening or pro
vide a congenial welcome to

J friends or relatives. These 
^-kitchen-tested recipes are a 
*sneak preview” of a brand new 
hard-cover cookbook.

The Kellogg's Cookbook in
cludes 200 pages of recipes, over 
*0 of which are shown in full- 
ccnor photographs throughout 
the bock.

It is being offered for $3.50 
and two box tops on packages 
of several of the company’s 

-----eereals and other convenience 
foods.

54 cup milk
wl teaspoon vanilla flavoring 

1 cup solid pack pumpkin 
1 cup All-Bran cereal or Bran 

Buds cereal
% cup chopped npfa

♦ In small mixing bowl, stir 
togtthcr Sour, baking powder, 
ooda, salt and spices. Set aside.

large mixing Ixrk. Wt 
margarine and sugar until wen 
Mended. Add egg, milk and 
▼MnlUa. Beat well. Stir in 
purtipkin. All-Bran cereal and 
mits. Add flour mixtm- Mix 
until well combined. Spread 
batter evenly In welį-grcased 
0x5x3-inch loaf pan.
• Bake in oven at 350* F. about 
to minuter or until woock'n pick 
*nsertcd near center comes out 
dean. Remove from pan. Cool 
♦e^Tpletely on wire rack before 
rikUig. f n-e half sEccx xand- 
rieh-styte M th softenM cream 
*hcčse as the filling, if desired, 
field: 1 loaf
X ’E l cud bumpkin is half 

e 1 lb. c&.n. Remainder can

Recipe Box

PUMPKIN NUT BREAD
154 cups regular all-purpose 

flour
2 teaspoons baking powder

54 teaspoon baking soda
54 teaspoon salt
1 teaspoon ground cinnamon

54 teaspoon ground cloves
54 teaspoon ground gingrt
54 teaspoon ground allspice
54 cup regular margarine oc 

butter, softened
54 cup sugar

kai orientuojasi pasaulio geo
grafijoje, bet nežino net savo 
krašto istorijos, kultūrinės jo 
evoliucijos ir neturi nuovokos 
apie pasaulyje egzistuojančias 
įvairias politines bei kultūrines 

santvarkas. Universitetais besi- 
iyietišką propagandą už ohm- vadinančios mokslo institucijos

išnuomota ir sudėti milijonai 
Pastatė norinčius dalyvauti į ga
ja keblią padėtį. Suprantama, 
rusai neriasi iš kailio ir varu ne- 

nors gero tikėtis 
nes režimas su-

kartą padaro tei-

riados rengimą — spaudi ir ra
dijo stotys įjungtos į tą akciją

Būtų buvusi nemaloni situaci 
ja, jeigu Amerikos sportininką- 
nebūtų pakluso prez. Carterii 
nakartoto įspėjimo. Būtų nuken 
ėjęs prezidento prestižas rinki 
irniais melais. Tačiau po Colo 
ado Springs konferencijos šis 
eikalas pusėtinai paaiškėjo.

Adv. Skorubskas klausė: Kaip 
ttro'dytų mūsų tautiečių reika- 
ai, jeigu, susikomplikavus pade 

Šiai. juos lankytų giminės. Su
prantama, ko 
nėra vilties, 
griežtintas.

Jau kelintą 
giainų pastabų daktaras Jonas 
Adomavičius.

Iš viso sportininkų tarpe šiuo 
klausimu jaučiama pasimetimo 
žymių. Jaunoji karta nežino mo
ralinio, pelitinio rusų įtaigojimc 
savo sportininkams.

Apskritai ši valandėlė praves
ta bene kultūringiausia — be iš
sišokimų. Kvalifikuoti asmenys 
kalbėjo ir j lankas neišėjo. Klau
sytojams darė malonų įspūdį.

Kadangi mūsų laisvinimo ins
titucijos besąlyginai remia JAV 
užmojus, tad ir mes šiais m e 
tais susilaikykime nuo ekskur
sijų ir pas . gimines okup. Lie
tuvoje. K. Emilis

PELĖ IR ŽIURKĖ

(Bus daugiau)

from

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOMF

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

see us for 

financing 

AT OUt LOW RATES

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

Aš labai buvau patenkintas, 
kad mano bosas buvo plepusis 
virėjas, o ne tas uniformuotis. _ Nepalio karalius paskelbė

Direktoriaus savotiškas būdas plačią amnestija.

2112 WEST CERMAK ROAD

f

Apni 18, 1V80

2 cups Rice Krispics cereal 
1’4 cups regular all-purpose flour 

54 teaspoon salt
54 c*P regular margarine or 

better
5 < milk

CHICAGO, IUJNOB «KM 
Pbnnei llrgUb 7-7747

HOURS j Jton.Tue.Frl,9-4 Thur.9-8 g*t. 9-i

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Bl’TTERY APPLE SQUARES
51 teaspoon ground cfnnamo<
5:4 teaspoon ^rtund nutmeg
*1 cup sugar
5 cups sliced, pared tart applet 
_ (about 154 lbs.) ..... .....

3 i* J>Icspoons regular 1 tablespoon lemon juice
* Adi-purposc flour Confectioners’ Sugar Glare

• Crush Rice Krispics cereal to fine crumbs. In medium-size 
mixing bowl, stir together crushed cereal, the 1U cups flour and 
the salt. Cut in margarine until mixture resembles coarse meal. 
Add milk, stirring until entire mixture is moistened. Pat half the 
dough in bottom and about half way up Uie rides of greased 
9x9x2-inch baking pan. Set aside.
• Stir together the 2 tablespoons flour, the cinnamon, nutmeg

sugar. Mix with sliced apples. Spoon into crust. Sprinkle witU 
lemon jmee. Set. asiae.
• Roll out remaining dough vn lightly floured surface to fit pan. 
Place over apples. Prick crust with fork 3 or 4 times.
• Bake in oven at 375* F. about 45 minutes or until apples are 
tender. While still waijn. drizzle with Confectioners' Sugar Gln^e, 
Cut into squares and serve warm or cooled.
Yield: 9 servings

VARIATION: 2 cups Com Flakes cereal, crushed to measure 
U* cup, may be substituted for the Rice Krises cereaL

CONFECTIONERS’ SUGAR GLAZE
1 cup sifted confectioners* sugar 4 tea spoons warm water
• Combine sugar and water in smr /Fixing bowl, stirring nnffl 
snwctlh If a tlimiur glasc is desired, add to 1 teaspoon more 
water.
Yield: % cup -

VAPT*TTON?S' 1 t*aspoons lemon or orange juice be rubJ 
rUUtedfor Liu : •

esą neužsitamau’a tokio pava
dinimo.

Stoka tinkamo išsimokslinimo 
esą blogai atsiliepia ir į Ameri
kos diplomatinę tarnybą. Simo 
Kudirkos išdavimo pavyzdys 
esą gerai pailiustruoja menkai 
pasiruošusių valdininkų pasime- j 
timą krizės metu. Knygos au-‘ 
torius priskaičiuoja net dvylika 
suklydimų (slips), kurie buvę ' 
padaryti nuo to momento kai Ku 
dirka įšoko į Amerikos pakran
čių sargybos laivą Vigilant iki 
leidimo rusų įgulai jį prievarta 
susigrąžinti į Sovetskaja Litva.

Knygą išleido žinoma leidyk
la THE CHRISTOPHER PUB
LISHING HOUSE, North Quin
cy, Mass. 02171.

Rep.

i

DEMOKRATAI PASITIKI
PREZIDENTU CARTERIU
PRINCETON, N.J. — Senato

rius Edward Kennedy-labai nori 
tapti Demokratų partijos kandi
datu prezidento pareigoms. At-.. . ~ i mo Kapitonas gavo laikinai ajj
einanų antradienį jis dalyvaus, sistoti dukterį> vos už fri
Demokratų partijos pirminiuose* 
rinkimuose Filadelfijoje. Prezi
dentas Car toris yra įsitikinęs, 
kad jis gaus daugumą demokra
tų balsų, bet draugai jam pata
ria taip jau labai nepasitikėti 
demokratais. Reikia neužmiršti, 
kad Pittsburgho meras rengiasi 
balsuoti už senatorių Kennedy, 
bet ne už prez. Carterį. Galimas 
daiktas, kad senatorius Kenne
dy gali laimėti ne’ tik Fjtts- 
burghe, bet ir visoje valstijoje.

Prez. Carleris, kaip apskai
čiuoja Princeton viešosios nuo

kvartalas dar gana gerai išsilai
kiusių dviaukščių medinių na
mų, pastatytų hitlerinės Vokie? 
tijos darbininkams.

Kasdieninis Frau Beck vizitas 
. į_buvusią dėdės- virtuvę mote- 
į riškei apsimokėjo. Virėjas jai 
[ atiduodavo kavos nuoviras; ji 

menės sekimo į^utas, turi | viFė-IŠ jų kavą dar kartą< jr^r 
1&/C baigų džugiaū? Ttegir tuti ^buvusi kava be priekaištų!
senatorius Kennedy/bet prezi-1 — Pupelių kavos neįmanoma 
deniui turi būti aišku, kad sena -Į gauti, — skųsdavosi ji.
toriaus Ed. Kennedy šalininkai i Mes pupelių kavos gaudavo- 
nebesnaudžia. ! me, tik jos norma buvo gana

šykšti. Dėžutę skirtą vienam 
mėnesiui galima buvo lengvai 
sudoroti per savaitę. Paprastai 
mes apsieidavome be kavos; 
gautą normą mes kišdavome 
kur nors į kampą, o kai susida- 
rydavom kelios dėžutės mainy
davome i ka nors, kas mums 
buvo daugiau reikalinga. Kiek
vienas iš mūsų buvome pasida
rę savos rūšiės anspekuliantai, 
ir taip apsirūpindavome būti-- 
niausiais dalykais.

MŪSŲ GLOBĖJAI

Mindaugo vainikavimasProf. A. Varnas

V. R-šius

JIE MUS GLOBOJO
(Isvietintieji prieš 34 metus)

(Tęsinys)

Jų buvo aštuoni: penki vyrai 
ir trys moterys. Visi dėvėjo UN- 
RA tarnautojų uniformas, va
žinė’o lengvomis mašinomis ar
ba džypais. Ir gyveno taip, kaip 
tiko karo laimėtojų vietinin- 
ninkams: dideliame name, rekvi
zuotame iš vokiečio, čia buvo 
kiekvienam po miegamąjį, ne
mažas salonas ir valgomasis; rū
syje virtuvė, prie jos erdvus 
maisto sandėlys. •

Aptarnaujantis personalas bu
vo parinktas iš DP. Du virtuvės 
darbininkai ir skalbėja — lietu
viai; trys merginos — padavėja 
ir kambarinės ukrainietės.

Stovyklos gyventojai stengė
si įsigyti kokį nors užsiėmimą, 
už tai gaudavo padidintą maisto 
ir cigarečių normą. Cigaretės 
mums reiškė tą pat ką gauti al- 
gą. Už cigaretes ir kavą galė

jome gauti iš vokiečių .ko_mums_

Į mūsų virtuvę kasdien atei
davo pagyvenusi vokietė Fran 
Beck. Iš jos mes sužinojome, 
kad namas, kuriame buvo įsikū
rę UNRRA pareigūnai, priklau
sė į os dėdei. Senyvas volkštur- 
mo kapitonas gavo laikinai ap- 

jų kvartalų nuo savo buvusios 
gana patogios rezidencijos.

Tokių rekvizuotų pastatų mies 
te buvo ir daugiau. Keturi šim
tai pabaltiečių pabėgėlių buvo 
apgyvendinti taip vadinamuose 

j Siedlunguose- Tai buvo visas

Kiek k-artų teko man stebėti
(Ir sunku apie tai kalbėti),
Jei bijo ko bailys,
Tai mano, kad kiti viską jo akimis matys.

» * *_____ '_____

“Kūmute, ar tu girdėjai gerus gandus?” 
Pasakė žiurkei atbėgusi pelė,
“Juk sako,- kad katė pakliuvo liūtui Į nagus.
Tai mūs nebaugins daugiau katė;
Galėsim dabar ramiai miegoti
Ir urvo įėjimo nedaboti”.
—“Nesidžiauk brangioji”, ją žiurkė prablaivino, 
“Ir nesitikėk tu nieko iš to susidūrimo.
Kai judviejų nagai į kovą bus paleisti, 
Tai liūtas žus ir to negalima pakeisti, 
Nes nėra stipresnio už katę sutvėrimo”.

^»iiiiiiiiiniiiiiiiuiŲiHitiiimini;iiin..«i;iin»miiniiimiiiiiniiiiin!::iinnnuiimiiį

gy. RAŠTO 
NA U J AS1S TESTAM ENT AS 

IR PSALMAI
"LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
' ktETĄlS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 

I’RAKTlšKO kišeninio formato.
KAINA $3.—

LITHUANIAN MINISTRIES, F.O. Box 321, 
- Oak Lawn,- 111. 60454

trūko: medžiagų rūbams, batų, 
ar tokius maisto produktus, kaip 
sviesto, mėsos, pieno. Nors ame
rikiečių zonoje duonos valgėme 
iki soties, bet riebalų niekad ne
turėjome perdaug. Tada mes 
dar nežinojome, kad Amerikoje 
taukų nevalgydavo, juos mesda
vo lauk.

Man pasisekė gauti darbą, vos 
tik apsigyvenus stovykloje. Vir 
tuvėje buvo reikalingas virėjo 
padėjėjas, tikriau — puodų maz 
gotoj as ir pasiustinys, nes toks 
tikrumoje ir buvo mano- darbas- 
Buvęs pradžios mokyklos mo
kytojas šiliūnas UNRRA ponų 
virtuvėje ėjo vyriausio virėjo 
pareigas; jis buvo ir mūsiškio 
DP personalo bosas. Amžiumi 

buvo seniausias, per 50 metų 
senai persiritęs, o jau pastabu
mas — neapsakytas, gal būt dė
ka to pastabumo jam taip sekė
si apie kiekvieną uniformuotą 
pareigūną susidaryti, savo gana 
originalią nuomonę.

Kai kurie ne taip labai prasi- 
kišą charakteriai praeidavo ir 
jo nepastebėti. Bet du iš jų jis 
dažnai linksniuodavo. Patį jau
niausią prancūzą, pavarde Re- 
nauld, Šiliūnas vadino Bizūnu.

— Žiūrėk, kaip šiandien Bizū
nas uodegą suka, tikriausia na
muose nemiegoję, — pastebėjo 
virėjas vieną rytą, kai tuoj po 
pusryčių prancūzas įėjo virtu
vėn pasakyti, kad jis pietaus pas 
kažkokią Stroeder šeimą.

Direktoriaus buvo toks parė
dymas — nedaryti pietų tiems, 
kurie numatę pietauti ne na
mie.

Maa atrodė, kad prancūzas 
buvo kaip ir visi jauni žmonės: 
dailiai nuaugęs’ vyras, linksmas 
ir, žinoma', mėgo: išeigas.-Mėgo 

čiausia jam pavydėjo, dėl to ne
vengė iš jo pasišaipyti.

Gana savotiškai jis apibūdino 
ir UNRRA direktorių: • -

—Ar esi skaitęs Boccaccio De
cameron ą? Mūsų direktorius yra 
puikiausias tos knygos vyriau
sio herojaus pavyzdys.

Decamerono nebuvau skaitęs, 
bet apie tą knygą buvau girdė
jęs iš tų, kurie ją buvo skaitę. 
Tik ‘jau čia virėjo visai nębesu- 
pratau. Kaip jis galėjo dėtis taip 
gerai pažįstąs direktorių, būda
mas visą dieną virtuvėje? Ir čia 
padariau savo išvadą: mūsų se- 

tiūros vyriausiojo mūsų pono 
yra jam gerai žinomos. Tuo ži
nojimu jis norėjo pakelti savo 
prestižą.

Kągi, užeina žmogui ir tokie 
kvailoki norai.

Tuo tąrpu apie direktorių bu
vau susidaręs savo nuomonę. 
Tas ponas tikrai buvo grubus, 
šiurkštus, o nuoširdžiai juokian
tis man jo nebuvo tekę girdėti; 
vis kokia pasislėpusi pasityčio
jimo gaidelė tame jo juoke gir
dėjosi. Taip bent man atrodė.

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best way to

OUR SAVINOS 

.CERTIFICATES 

EARN UP TO

f vieną dieną plačiai nuskambėju.
Jaunojo prancūzo .pareigos bu 

vo įvairios, bet viena iš jų ir 
mums virtuvėje buvo žinoma; 
jis aprūpino virtuvės sandelį 
valgomaisiais produktais, aišku, 
neužmirštant ir gėrimų. Gėrimu 
ten niekad netrūkdavo, nes jų 
ir reikėjo: aštuoni pietų daly
viai, kartais d^r ir vienas kitas’ 
svečias, kasdien prie valgio iš
mesdavo po taurelę tai vyro, 
tai brandy, ar kokio s^of'h Tą

I jie pakartodavo ir vakare m 
vakarienės.

Taigi, kaip taisyklė. M”. Re
naud kartą į savaitę wkdavo i 
kažkokį tolimesnį miestą, V’’r 
buvo UNRRA sandėliai, parga
benti, jo žodžiais tariant, st:p 
plies.

Po vieno tokio maisto, prista
tymo, virėjui buvo priminta, jcą 
viščiukų parvežta labai nare
lis skaičius. Tas produktas, ku
ris toks pigus ir populiarus bu
vo pokario metais Amerikc’e. 
kažkaip buvo išsibaigęs Vokieti
jos UNRRA sandėliuose.

Virėjas dėl to nė kiek neru.ri- 
, minė. Ir kas jam: steikų buvo 
gauta užtenkamai, o .jam iš jau- 

; tienos visad sekdavosi paganąin- 
. ti gerus pietus. Jeigu ne mažas 
. pokalbis su direktorium savai

tę vėliau, viščiukų klausimas 
. būtų daugiau niekad neiškilęs.

Beveik kas rytą, prieš išva- 
, žiuodama į įstaigą, viena iš mo- 
i teru pareigūnių, Mirs Jones, už- 
. eidavo į virtuvę ir kartu su vi

rėju aptardavo tos dienos. me
niu. Tą paminėtiną rytą, ji tik 

. virtuvės duris prasidariusi, pa
sakė virėjui:

— Frank, vištiena pietums.
Pietūs atėjo ir praėjo labai ra- 

: miai- Vištiena buvo užgerta 
vynų ir u^igagdžiuota. citrini-

> niu^^"vlOT^m^ianaujtortu. Tiesa, 
direktorius pietuose nedalyva-

- -vo;^is-buvo-išvažiavęs į kaimy-— 
ninę stovyklą ir papietavo ten. 
su vietos pareigūnais. Ir tai ne-
buvo kažkas ypatinga; ne pinnag 
kartas; kad direktorius nevalgy
tų pietų namuose. :.į'

Tik už kelių dienų paaiškėjo, 
kad virėjas tiems pietums buvo 
iškepęs paskutinius viščiukus. 
Jų daugiau nebuvo nei /mūsų 
rūsyje, nei UNRRA sandėliuose, 
iš kur prancūzas juos parvėšda- 
vo. Tą išgirdęs direktorius pir
miausia puolė Miss Jones. Ko
kiais žodžiais jis ją barė, mes 
virtuvėje negirdėjome. Tikla-
bai aiškiai is.valgomo  jo persida
vė stragus pokalbis, kur neabe
jotinai išsiskyrė direktoriaus 
piktas balsas. Dar aiškiau su- 
protome, jog jai kliuvo, kai atė
jo visa išraudusi į virtuvę ir 
prašneko:

— Frank, niekad nekepk viš
čiukų, kai direktorius pietauja 
ne namie.

Netrukus atėjo virtuvėn ir 
pats direktorius, rūstus kaip 
Lietuvos istorijos vadovėlyje 
pavaizduotasis Perkūnas, ir tą 
patį priminė: nekepti viščiukų, 
kai jis išvykęs._______________

Savings and Loan
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TREČIAS PASAULINIS KARAS
Dar gerokai prieš aušrą, ba

terija buvo išsidėsčiusi pozicijo
se, vienkiemių aplinkoje. Brėkš 
tant, pirmo skaidinio pėstininkai 
pareikalavo stiprios ugnies tel- 
knio. Baterja ilgoką laiką šaudė 
be šusterimo, po keturis šūvius 
per minutę pabūklui. Taikyto
jui Wilsonui atrodė — amžiny
bė. Aplinkui susitelkė tiek daug

tuose, tęsėsi kanonados ir tankų 
motorų uraganas. Buvo rugsėjo 
4 d. rytas.

Tarytum įgeltas, taikytojas 
Wilsonas vienu šuoliu atsidūrė’ 
vilkiko vairuotojo kabinoje. Už- j 
vedė variklį, kuris veikė kaip' 
naujas laikrodis. Greitai vėl šo
kęs žemėn išsitraukė iš po vil
kiko Markenze ir su dideliu var,

i

-j

parako dūmu, kad graužė akis itemP*s « vairuotojo kab>- 
ir sunku buvo*kvėpuoti.” Nu0:non’ šuoliu atsirado prie vairų 
nesiliaujančio trenksmo ir oro* ir sušuko:“..-laikykis, draugu-

ži, mes turim kuo greičiausiai 
iš čia išsinešdinti į naują pozisi-

virpėsiu, galvą, atrodė, prisipil
dė švino ir visas kūnas ‘jautėsi 
tarytum sumuštas. Jis jautė ’to
kį didelį nuovargį, kad atrodė 
geriau negyventi. O karas gi pra 
sidėjo vos tik prieš tris valan
das.

Staiga, ugnis buvo sustabdy- j ketų išverstas duobių keteras, 
ta ir užviešpatavo mirtina tyla. į -- - .
Taikytojo Wilsono nugara per-1 ir kauburių.,

ją, sekančiam pasipriešinimui”.
Jis kaip vėjas atsidūrė prie pozi
cijoje esančio dar sveiko pabūk 
lo, kurį dideliu vargu prikabi
nęs prie vilkiko, lyg koks kau
bojus ganyklų lygumose, per ra-

Mikas Šileikis Vyšnios pavasarį

i

Sausio mėn. 1980-jų metų,

bėgo skaudantis šiurpas — taip 
tylu...

.Baterijos ryšių signalas paga
vo rusų radarai ir nustatę pozi
cijos * rietą, perdavė koordina
tes savajai artilerijai, šešiolika 
km Į rytus nuo taikytojo Wilso- 
no, dvi rusų raketų baterijos bu 
vo paruoštos šūviams. Dviejų 
minučių bygyje, nuo informaci
jos apie taikinio vietą gavimo, 
devynios tonos sprogstamos me
džiagos sudrumstė slogią Wilso- 
no tylą, apdengdamos ugnies 
skraiste visą bateriją, kartu ir 
jos aplinkoje buvusius trobe
sius. Taikytojas Wilsonas ir už
taisytojas Mackenze, parblokš
ti, žemėn sprogimų sukelto ura
ganinio vėjo, bandė nušliaužti 
nuo pabūklų šaudmenų tolyn. 
Jie prislaūžė prie netoliese bu
vusio, dar nesužaloto, vikšrinio 
vilkiko, palindo po apačia ir ati- 
priai prisispausdami prie žemės, 
užsidengė rankomis galvas..

Praėjus kiek laiko, taikytojas 
Wilsonas tarytum per sapną iš
girdo neįprastą garsą. Vėl užsto
jusioje tyloje, sunkiai alsavo už 
taisytojas Mackenze, kludytas

•/dingo tarp degančių vienkiemių; Western ir Meksikano oro lini- 
j jos paskelbė nuostabiai pigius 

Šie pripuolami epirodai vaizda- ‘ skridimus Į Meksiko miestą, 
duoja nuotrupas iš NATO jėgų į Ten ir atgal tik 99 dol ir 99 cen- 
būklės 1985 metų rugpiūčio 4 die • tai. Labai jau komerciškai aps-

teko patirti, kad ten galionas 
gazo dabar perkamas tik už 
amerikietiškus 26 centus. Taigi, 
vadinasi, Meksika gyvena aly
vos pertekliaus amžių.

Trijų valandų skridimas, Me-j

Lėktuvas skrioja pažemiu ir 
taiko į nusileidimo taką. Tai dar 

kelionė. Juk neperse- 
benusileisdamas lėktu- 
nepataikė į gerą kelią 
ir keleiviai žuvo. Tai,

nebaigta 
niausiai 
vas, kai 
susprogo

mų. Dabar gi. nutariau pats pa- čią pili, kurioje kadaise gyveno 
matyti. Dieną pasišvaistęs po j inperatorius, o dabar paversta į 
Maksikos sostinę ir netoli viež-j otropologijos muziejų. Prava- 
bučio radęs kelionių agentūrą, žiuojam ir didelį gražų zologijos 
kuri už 250 dol pasirašo sutartį' sodą bei tą “kaimą” kuris jau 
pirmos klasės viešbutyje su pil
nu išlaikymų keturias naktis ir 
penkias dienas. Autobusu iki 
Akapulko, o atgal lėktuvu; plius 
dar keletas valandų laivu apie 
salas. Taigi labai pakenčiama 
kaina.

Sausio mėn. 28 d. 198C ju me
tų šiame mieste saulėta. Rytas 
žėrė saulės spindulius, o mūsų 
keleivių grupė renkasi prie liuk 
susinio autobuso kelionei į Aka 
pulko. Gidas Lopez įaunas ir 
žvalus; moka kalbų ir susipaži
nęs su apylinkėmis. Taip prasi
deda kelionė į Akapulko per kai 
nūs iki miesto vadinamo TAX- 
CO, kuriame numatyta nakvy
nė.

Autcousas kiek pavėlavęs, 
apie 9 vai. ryto patraukia per 
plačią medžiais apsodintą gatvę, 

paminklų

gerokai užmiestyje buvo olim
piadai statytas. Dabar paversta 
butais ir išparduoti. Namai gra
žūs, raudonų plytų. Kai pasie
kiam -pnemestį, matosi labai 
skurdžių namukų, kurie galima' 
būtų pavadinti lūšnomis. Ilgai* 
trako išvažiuoti iš sausakimšai; 
prigrūsto ir transporto dūmais 
troškinančio miesto. Laisvas ke
lias jau neblogai, bet jis tik po
ros važiavimų. Tad jei privažiuo 
jamas koks sunkvežimis, ilgai 
vargsta šoferis iki gauna pra
lenkimo vietą.

(Bus daugiau)

JUNGIASI DVI DIDŽIULĖS 
TAUPYMO IR PASKOLŲ 

BENDROVĖS
šį antradienį, balandžio mėn. 

15 d., dvi didžiulės taupymo ir 
paskolų bendrovės: Talman Fed
eral Savings & Loan Association 
(balanso aktyvai 2.4 bil. dolerių) 

j ir Home Federal Savings <!t 
| Loan Association (aktyvai 860 
milijonų dolerių) nutarė susi
jungti. Tas junginys bus pava
dintas Talman Home Federal 
Savings & Loan Association, ku
rios aktyvus sudarys 3.26 bil. do
lerių. Tai bus pati didžiausia 
visoje Illinois valstijoje tos rū
šies bendrovė.

kai jau rieda lėktuvo ratai per į kurioje daug gražių 
• link Akapulko,

Gidas noriai aiškina Meksikos 
istoriją -ir pravažiuojamus pa
minklus. Sako, kad Meksiką ii-j 
gą laiką valdė Ispanai ir ne tik 
didelis luomų skirtumas bet ir 
vergiją buvo įvedę. Vėliau sos
tinę buvo užėmę prancūzai, nes 
buvo pabėgusi vyriausybė- Ta
po sudaryta koncervatorių val
džia ir pakviestas Austrijos ku
nigaikštis Maksimilijonas, ku
riam uždėtas valdovo vainikas. 
Jis išsilaikęs tik vienerius me
tus. Įvairios revoliucijos bei su
kilimai kraštą alino. h,; .ų i 

Pravažiuojame Emiliano Za- 
patos paminklą, kuris pagarsė
jo kai su sayo bendrininku Pan
cho Villa 1913 pagrobė valdžią 
nužudydami vos keturias dienas 
buvusį valdžioje Maderą. Toliau 
pasakoja apie nepriklausomy
bės paminklą bei pravažiuoįan-

žemę, visada jautiesi laimingas.

■ MEXICO CITY ŠIANDIENĄ7
w j X v 4.

nos rytą, kai rusai telktinėmis kaičiuota, kad nei pilnas šimtas, xicana oro linija buvo labai pa
jėgomis puolė NATO gynybą, Radijo ir televizija savo skelbi- togus ir be jokių bumptelėjimų. kaip ir pridera bene didžiausiam

Didelis erdvus aerodromas,
jėgomis puolė NATO gynybą, 
stengdamiesi ją pralaužti ir pa
siekti pirmą tikslą — Reino upę. 
Puolimas buvo toks stiprus, vei
ksmingas ir dalinai netikėtas, 
kad gynyboje buvę NATO da
liniai pradžioje buvo visiškai su 
maišyti'. Eilė kovotojų ir dalinių 
pakliuvo j nenusakomą moder-j 
nių ginklų kautynių uraganą, 
kokio karo istorijoje iki tol nėra 
buvę (1943 m. birželio 5-16 d. 
Kurskio kautynės prieš šiuos Į 
veiksmus nublunka). Perkūniš-1 
ki raketų sprogimų trenksmai, 
tarytum ugniakalnių gigantiškos • 
ugnies jūra, tirštų dūmų debe
sų klodai, kraujuįe mirkstanti 
žemė, visiškas netikrumas... Ko 
votoją pagauna panika, kai jis 
atsiranda prieš visa tai, sutelk
tą vienon vieton. Priešas, atro
do, visur esąs, lėktuvai temdo 
dangų, žemė draskoma artileri
jos sviedinių ir raketų ugnies; 
metalo pabaisos tankai slenka 
telkiniais, vilnis paskui vilnį, su

Radijo ir televizija savo skelbi
muose prašo skubėti, nes tokie 

; pigūs bilietai tuojau būsią iš
graibstyti. Taigi, buvo labai įdo 
mu pamatyti, ką Meksika per 

• alyvos atradimo laikotarpį bus 
savo kraštui davusi. O juk, kiek

pasaulyje miestui, naujas ir -šva
riai laikomas. Visur blizga. Pa
sų kontrolė pasitinka svetingai

Per Paciįiko vandenyną, kad 
ne liuksusinis aptarnavimas, vi
durnaktinis skridimas su užkan- 
džiais- nebuvo varginantis. Žino-] ir apžiūri paviršutiniškai. Gal 
ma, keleivių lėktuvas pilnas. Gal dėl to, kad vienas per petį per- 
dėl to ir paskelbė pigius skridi- kabintas lagaminėlis. ;

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Wž DEŠIMT DOIJERI^fAlJJTENOS-SfUN^ 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
jr' Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ .10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati* 
nimo vajaus talką!

------Prenumeratos _pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytoji 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be 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 --------------------- 1------------------------

kuris

Sponuoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_ _ dol
Pavardė ir vardas________________________
Adresas-------------------------------------------------------------------------

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

dideliu triukšmu spjaudydami 
viską naikinančius didelio ga
lingumo sviedinius. Pėstininkų 
šarvuočiai, įsiterpę tar plieno 
tankų, kai priartėja gynybos 
punktus, puola spiečiais visomis 
kryptimis. Nežiūrint veiksmin
gos prieššarvinės gynybos ug
nies, pro kliudytus priekinių puo 
lančių linijų degančius tankus, 
dar tankesnėmis vilnimis, ver
žiasi naujos jų vilkstinės. Atro
do, kad to, nenusakomai milži
niško daugiagalvio slibino joks 
“ęiteris” negalėtų, sustabdyti — 
jokios vilties, jokio išsigelbėji
mo. NATO jėgų daliniai, neišlai
kę tokio didelio spaudimo, vie
tomis palūžta ir ištirpsta masi-

_ nės ugnies begalinėje jūroje. Ne 
j vien rtsarginiai, bet ir būtipos 
1 tarnybos ir ankstyvesnėse kovo 
| se užgrūdinti veteranai, prieš to- 

kią nežmonišką įtampą, pasijun- 
ta bejėgiai.

(Iš “Kario”)

musz nes kitaip Meksika neve- 
privilioja turistų. Jų netvarka ir 
nešvara juos atbaido. Menu, kai 
buvau prieš penketą metų, nuo 
■visų paminėtų negerovių buvau 
apstulbintas. j

Glūduma nakties. Lėktuvas jei kelionės čekis-22,76 c. Taip 
supa saldžiam miegui, o Čia tau atrodo, kad geriausiai kelionėje 
neša užkandžius ir gėrimus. Žiū imtis tik čekius. j

Informacija nurodo kolekty-1 
vinį“ taksi, kuris už 33 pesus ve
ža ne tik į mi^tą, bet išvežioja 
keleivius pagal nurodytus viež- 
bučius. Taigi .ir pigu ir patogu.’ 
Į tokius autobusiukus telpa tik 
šeši keleiviai. Gavęs šoferis rei-} 
kiamą skaičių, įvažiuoja į tokį j 
didelį miesto mašinų judėjimą, 
kad net klaiku darosi. Linijų nė
ra, važiuoja kas kur ir kaip pa
kliuvo. Taip mašina prie maši
nos vėžio žingsniu stumiamės į 
šešiolikos milijonų miestą. O 
jau gazo, kuri dumpina iš leng
vų mašinų ir sunkvežimių bei 
autobusų, net trošku; Gal blogai 
valytas benzinas, bet’ šito Ame
rikos miestuose tikrai nėra. Pa
galiau po poros valandų pasie
kiu ir norimą viežbutį vardu 

j “Reformą”, kuris . randasi ant 
garsiosios centrinės ir plačiau-, 
sios gatvės pasaulyje tuo pačiu 
vardu “Reforma”/Pasitinka du
rininkas ir nustebęs, klausiamai 
žiūri, kodėl aš be lagaminų. Nuo 
peties: nukabinęs jam atiduodu 
nešti ir paryškinu, kad aš tik de
šimčiai dienų.

“Reforma” viežbutis gražus, 
bet švaros trūksta. Nežiūrint

riu į laikrodį, vidurnakčio pusė 
antros. Puriausi nuo miego ir 
traugiu lėktuvo staliuką. Nes
varbu, kad nenoriu, valgyti, svar 
bu, kad visi tai daro, o jr patie
kalai kutena nosį. Laikas bėga, 
nuvaikydamas snaudulius.

Laiko skirtumas — trys valan 
dos. Kada mūsų lėktuvas nerda
mas Į priekį įlėkė į aušros proš
vaistes, pasirodė saulė. Kapito
nas pranešė, kad jau skrendame 
per Meksikos sostinę. Per tirštų 
dūmų debesis matosi aukštų na
mų virtinės. Milžiniškas mies- 
tas, kuris šiandien jau turi per 
16 milijonų gyventojų, skęsta 

, dūmuose.

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

Seniausias automobilių pardavėjas lietuviu

•>
■»-----
■»

Volare Premier Coupe
------------------------—- ---- —r--------------------

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalmė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metua.

atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo< 
darbus dirna*

SLA—išmokėjo daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams,

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

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiais 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jum* 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centru:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N<w York, N. Y. 10001

307 W. XHh St.

Taigi, dar dokumentu kont- 
rolė, ir aš jau stoviu eilėje prie 
pinigų iškeitimo. Didelė lenta 
nurašyta įvairių kraštų pinigu 
keitimo tarifais. Tarpe kitų,: 
Amerikos doleris 22.56 centai. O

Ligi šios ’ dienos pirmavusi 
First: Federal Savings Loan 

:Asso'ciat’^onį-,turėjusi sav^e balan
se 3^06 bil. dolerių aktyvų,'pasi
liko jau-’antroj e neto j e.

Tenka pastebėti, kad Talman 
Fed. Sav. & Loan Assn, yra ži
noma beveik visiems Chicagos 
pietvakarių lietuviams. Retas 
kuris neturi ten savo taupymo 
sąskaitos. ' ' J., ž.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st SL. Chicago. UI

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECĘPTAJ • FANNIE MAY SAL
DUMYNA1 • KOSMlgrntns REIKMENYS ; ;i

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaiatininka*

TeL 476-2206

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

; tuo, čia turistų, ypatingai iš 
; Amerikos rytinių valstijų, gana 

daug. Jų daugiausia, tai pensi- 
i > ninkai. Jis nėra per brangus, tik 
; 33 dol dienai, žisoma,- apie jo- 

kius pusryčius, kaip kituose 
kraštuose, nei negalvok. Į viež 

M bučio kainą neineina.
I Į GARSŲJĮ KURORTĄ —
J * AKAPULKO

t Skaičiau, girdėjau ir visokių 
8 ■ reklaminių vaizdų mačiau, kaip 
A' tas Akapulko gražus, iš kitų 
E J kitokių kontroversinių atsiliepi-

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM® Tablets are 
50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s That means MOMENTUM 
Gives you 50% more pam reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pa»n, soothe inflanvnation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m minutes? There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

• 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 4ik-§3^----------

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

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

• 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 
ritdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina S6.

• 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 JaŠinskd 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.

f W*.-.
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Kalifornijos pakraščiuose

Kučio akylumas, tai laisvės troškimas. Laisvės paverg
tai Lietuvai ir laisvės pavergtam žmogui Kol p^ve-g*^ 
sis siekė laisvės kartu su kitais, tai jis žingsifavo kartu 
su lietuviais, seniausiais laikais. Kada 1‘etuvis pradeda j 
klausyti, ką okupanto atsiųstas persirengęs vienuolis 
pradeda pasakoti'apie sunkias gyvenimo ir darbo sąly
gas, kada jis pataria išklausyti okupantui parsidavusių 
mūsų "filosofų”, aiškinančių, apie “gerbūvį”, kurį neša 

j atsilikusiai Lietuvai naujos plaunamos mašinos, nauji 
1 rusiški dvarai, tuose dvaruse sėdintieji agronomai. Ge- 
rusiški dvarai, tuose dvaruose sėdintieji agronomai Ge- 

1 sijos gilumą. Tai esą reikalinga “didžiajai tėvynei”, Af
ganistaną puolančioms Sovietų divizijoms,’ užsieniuose 
gyvenantiems agentams ir įvairių renginių orga
nizatoriams.

Atlikęs ilgas darbo valandas įstaigoje, kad galėtų 
Šeimai duoną uždirbti, už namą morgičius sumokėti, vi. 
sus laikraščius peržiūrėti ir pastabas padaryti, o vė
liau pradėti planuoti ir ruošti sekantį žurnalo 
numerį.

Sovietų karo jėgos ir policija pavergusi Lietuvą ir 
sukišus į kalėjimus kiekvieną savarankiškai galvojantį 
inteligentą, kiekvienas spaudos, žodis kontroliuojamas. 
Kontroliavo ne tik laikraščius^ žurnalus ir knygas, bei 
skaičiavo kiekvieną makalatūrosa lapą, kad jis kartais 
nebūtų atrastas ir panaudotas nelegaliai spausdina
mai knygai. Tuometinėje Lietuvoje nebuvo nė vieno ne
legaliai leidžiamo laikraštėlio, lapo ar medžiagos tuome- 
tinei gyvenimo kronikai.

Bet paskutiniais keliais metais atsirado visokių ne
legalių leidinėlių. Geriau patyrinėjus reikalą, vieni buvo 
paruošiami Amžinajame mieste, kiti Chicagoje, o tre
tieji Vilniuje, bet kur jie iš tikrųjų buvo baigiami ruoš
ti, tiktai už šimtmečio sužinosime. Niekas neabejoja, 
kad ir okupantas prie vieno kito savo ranką pridėjo. Mes 
okupantą pažįstame ir labai atsargiai tuos nelegalius 
leidinėlius skaitome. Kas juos paruošia, — nebūtų pa
grindinis dalykas, bet svarbu, ką' jie rašo. Varpo redak
torius turėjo kantrybės juos pastudijuoti, pasibraukti 
ir, kas naudinga, nurašyti ir visiems pranešti. Iš naujai 
pasirodžiusios “Aušrelės” jis pacituoja kelis įdomius 
dalykus. Paskutinio Varpo įžanginiame redaktorius pa
cituoja, be kitų dalykų, žinias “Aušrelės” ištisai:

“1944 m. sukilimas, trukęs 10 metų, buvo nu
malšintas dar žiauriau. • Atrodo, kad teks laukti ke
lis dešimtmečius, kol subręs naujos pasipriešinimo 
jėgos. Tačiau dar nenutilus partizanų šūviams, 1956 
metų Vėlinių vakarą Kauno miesto kapinėse iškilo 
trispalvė. Studentai ir inteligentai, iš Rusijos konc- 
lagerių sugrįžę kaliniai su ašaromis akyse traukė 
Lietuvos himną, giedojo “Marija, Marija, peleng- 
ving vergiją . . Skambėjo šūkiai “Laisvę Lietu
vai”, “Lauk rusiškuosius okupantus!” Lėkė akme
nys į čekistus. Vilniuje tą patį vakarą iš Rasų kapi
nių išsiliejęs jaunimas, dainuodamas patriotines 
dainas, užtvindė gatves, keletui valandų sustabdy- 
damas eismą.” Varpas, psl. 3, Nr. 16.
Apie pacituotas žinias visi būsime girdėję. Dalį jų 

parvežė keleiviai, girdėję ir matę apie Kauno įvykius, 
įsikalbėję su Kaune buvusiais broliais ir seserimis, pa
pasakojo apie moterų ir vyrą plaukų kirpimus, daužy- 

Vafpu, nėS jame rado rašinių, raginančių pakartotinai mą policijos kordonuose ir be teismo išvežtus prievar
tos darbams. Bet mes taip pat žinome, kad žinias reikia 
išrankioti, tvarkingai surašyti ir perrašyti, kad galė
tume atskirai pertvarkyti, sustiprinti dvasią ir pasi
ryžti vesti kovą už pavergtą mūsų brolių laisvę.
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Reikia stiprios dvasios lietuvių
- * ■ •

Antanas Kučys, Varpo redaktorius, bene bus švie
siausio proto, nepalaužiamo darbštumo ir nepaprastai 
didelę kantrybę turįs vyras. Jis nuodugniai išstudijavo 

* dr. Vinco Kudirkos pagrindines idėjas, išmoko jas tai
kyti kasdieniniame gyvenime ir pajėgia kiekvienus me
tus išleisti pavyzdinį Varpo numerį.

Amerikoje yra daug varpininkų. Jų yra tiek daug, 
kad jie pajėgė suskilti į dvi sroves. Kiekviename Varpo 
numeryje Kučys nagrinėja pagrindines dr. Kudirkos 
mintis, taiko jas pačioj Lietuvoj ir tremty esančių lie
tuvių gyvenimui ir paruošia labai daugelio tremtinių lau
kiamą žurnalo numerį. Tuo tarpu kiti sėja ir sėja pa
dundinęs dr. Kudirkos idėjas, bet nepajėgia sukelti susi
domėjimo ne tik Kudirka, bet iki. šio meto tie gimdai ne
dygsta. Jie net pradėjo rašyti apie tai, ką jie per metus 
rašė, bet ir tie rašymai bei komentarai jiems nepadėjo. 
Pasėti grūdai nedygsta. Nedygsta todėl, kad Kudirkos 
“Varpų” neskaitė, o ką skaitė, tai nesuprato. Ką parašė, 
tai pasimetė, o pasimetę pradėjo kviesti Rozalimo daini
ninką paaiškinti, kur dr. Kudirkos buvo padaryta klaida. 
Reikia džiaugtis, kad tokį dainininką turime. Jeigu ne 
jis, tai nežinotume, prie kokių akligatvių lietuviški poli
tikai būtų nuėję, tiesaus kelio ir drąsaus žodžio nematę 
ir negirdėję.

X

Antanas Kučys, vienintelis varpininkas, kuriam aiš
kintojai nebuvo reikalingi. Jis senus Varpo numerius dar 
Kaune perskaitė, suprato pagrindines idėjas ir pradėjo 
jas skelbti. Jis suprato pagrindinių dr. Kudirkos idėjų 
esmę, jam fifereįkėjo eiti į smulkmenas, - užtat ir nepasi
metė. Ką dr. Kudirka rašė prieš 90 metų, tinka ir šian
dien. Kiekvienas Kučio redaguotas Varpas kitoks, bet jis 

- vis" panašesnis į dr. Kudirkos Varpą. “Senajame Varpe 
; skelbtos pagrindinės idėjos dar ir šiandien galioja. Šių 
: dienų Varpas kitoks, bet jame nerasite nei vienos idėjos, 
* kuri nebūtų pačiam Kudirkai prie širdies. Nebuvo nei 
: vieno sėjiko, kuris nebūtų besidžiaugęs naujai išėjusiu

i
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perskaityti. Senas Varpas buvč naujas kiekvieną kartą, 
, kai jj skaitydavai. Naujas Varpas buvo senas, nes jis ra- 
' gino būti stiprios dvasios lietuviais net ir tuo atveju, 

kai atrodė, kad stiprybės nebeliko. Bet pats svarbiausias

w
 ♦ 

*

VINCAS ŽEMAITIS

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

mirtie* sukaktį minint)
, (Tęsinys) •

Man teko stebėti, kaip Suėmimo komiteto pir
mininkas Juozas Tupčiauskas čia teisėjo pareigas 

— sugebėjo pavyzdingai, šaltai, net kartais su tam 
tikru humoru atlikti. Daug griežčiau buvo nu
bausti įteikusieji milicijai kyšį. Nubaustiems jis 

. pasiūlydavo atsivesti ginėju žydų rabiną, bet spe- 
! kuliantai baudas sumokėdavo ir nebuvo atsitiki

mo, kad būtų Stsivedę rabiną. Milicijos sąžinin
gumas visai pakirto ir sulaikė visokią spekulia
ciją. Sąžiningi milicininkai buvo premijuojami ir 
gerai atestiiojaihi.

Patikrinus grūdų atsargas kai kurių mažiau 
karo nelaimių paliestų valsčių, (pavyzdžiui, aš as
meniškai tikrinau Keturvalakių valsčių), paaiš
kėjo, kad vokiečių rekvidjos juos buvo palietę 
daug mažiau, negu valsčius su daug dvarų, taip 
kad šis Ajis’ Hties valdybos privalomas potvarkis 
tuojau buvo atkauktas. _ _ __

Juozas Tupc’auskas kaip patyręs ūkininkas 
ir įgudęs Įstaigų (kooperatyvo) vedėjas, taip sėk

mingai ir rūpestingai tvarkė Suėmimo komiteto 
reikalus, kad pradėjus mokėti už pristatomus 
maisto produktus, pritrūko vietos, teko perimti 
sava žinion Vilkaviškio dvaro patalpas su trobe
siais bei sandėliais. Paremontavus dvaro rūmus, 
Čia įsikūrė Suėmimo komiteto įstaiga, apsigyveno 
jos pirmininkas J.T. su žmona, o po vasaros atos- 
togų atsikėlė iš Naumiesčio progimnazijos i jos 
pirmojo direktoriaus Vaitkevičiaus vadovaujamą 
“Žiburio” gimnaziją (3-čią klasę) vaikai: Vytau
tas su Onute (vėliau Pavilčiene). Tenka prisi- 
miritŲdkad tuose pat Vilkaviškio "dvaro rūmuose 
prieš šimtą metų (1812) Prancūzijos imperatorius 
Napoleonas nakvojo, rašė savo armijai įsakymus 
ant palikusio sode akmens stalo ir priėmė Vilka
viškį pasiekusios savo armijos paradą. Tai prisi
mindamas, rodos, Vardadienio proga, mums tar
nautojams sveikinant, Juozas Tupčiauskas, visuo
met geroje nuotaikoje, su humoru ir įprastai pyp 
kele dantyse, pasakė, kokia didelė šiandien Lie
tuva būtų, jei toks Suėmimo komitetas, sakysim, 
jau 1819 metais būtų veikęs, tik viena aišku — 
jis dabar šios įstaigos vedėju tikrai nebūtų.

Kas liečia mane asmeniškai, tai aš visuomet 
su nuoširdžiu dėkingumu prisimenu savo pirmąjį 
taip didelį patriotą viršininką, kurio tiesiog tė
viškoje globoje, kuone metus laiko, kaip jo pava
duotojui, teko atlikti administracinį stažą. Tas 
man daug gelbėjo, kai 10 metų vėliau teko sėk

Chicagos Amerikos Lietuvių 
Tarybos konferencija

Konferencija įvyko š. m. ba
landžio mėn 13 d. Šaulių są
jungos namuose. Ją atidarė pir
mininkas Julius R. Kuzas. Į 
prezidiumą buvo pakviesti gen 
kons. J. Daūžvardienė, kun. A. 
Stasys, T. Blinstrubas, G. La
zauskas, sekretoriavo St. Mau
kus. Gražų patriotinį sveikini
mą pasakė gen. kons. J. Dauž- 
vardienė. ALTos vardu sveikin
damas kun. A. Stasys dėkojo 
Chicagos ALTos.nariams už uo
lią veiklą, nuolatinę paramą ve
dant kovą už Lietuvos laisvę. 
Skatino ir ateityje ryžtingai dar 
buotis dėl Lietuvos nepriklau
somybės .atstatymo.

Valdybos pranešimus padarė 
pirmininkas J. R. Kuzas.. ižd. 
Irena Šankus, ižd. globėjų var
du O. Kremeris ir vice-pirminin- 
kė T. Kuzas. Konferencijos da
lyviams buvo patiekta nuo 1979 
m. gegužės mėn. 1 d. iki 1980 
m. kovo mėn. 31 d. piniginė apy 
skaita. Per tą laikotarpį turėta 
$19.740.000 pajamų ir $16.397.54 
išlaidų Balansas kovo mėn. 31 
d. rodė $3.347.47. Pajamų ir iš
laidų sąskaitos ir pateisinamieji 
dokumentai Revizijos komisijos 
rasti tvarkoje. Už tvarkingą ii 
pavyzdingą sąskaitybos vedimą 
Revizijos komisija p. Irenai San 
kus pareiškė padėką. Konferen
cijos dalyviai apyskaitą patvir
tino.

1980 m. vasario 16 d. proga au- 
ku gauta- $10.806.89. Konferen
cijos metu Amerikas Lietuvių 
Tarybai įteikta stambi auka 
8.000 dolerių. Konferencijos da
lyviai Lietuvos laisvinimo rei
kalams suaukojo netoli 500 do
lerių.

šiuo metų Chicagos Lietuvių 
Tarybą sudaro šios organizaci
jos: ARK Federacija, — 7 ats., 
Lietuvių Tautinė Sandara. — 
7 ats., Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjttnga, — 7 ats., Socialde
mokratų 4 kuopa, — 7 ats., Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdis, — 7' 
ąst Vilniaus krašto Lietuvių Są
junga, — 1 ats., Lietuvos Vy
čiai, — 2 ats., AMLRK sąjunga, 
— 1 ats., Anglijos Britanijos 
Lietuvių klubas, — 1 ats. ir Lie 
tuvoš Miškininkų Sąjunga, — 
1 ats. Tuo būdu 1980/1981 me
tais Chicagos Lietuvių Tarybą 
sudarys 10 organizacijų atsto
vai. '

1980/81 metais j Chicagos Ame

tuvių Sąjunga: Vincas Vilkavic- 
kas. Anglijos-Britanijos Lietu
vių Klubas, — Justinas Šidlaus
kas, Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, 
— Stefanija Kaulėnienė ir Lie
tuvos Miškininkų Sąjunga, — 
Vincas Žemaitis.

Iš čia patiektų Tarybos narių 
sąrašo buvo išrinkta Chicagos 
Amerikos Lietuvių Tarybos val
dyba šios sudėties: Euphrozina 
Mikužis, — pirmininkė, Vincas 
Samaška, Rimas šarka, Julius 
R. Kuzas ir Mykolas Pranevi
čius vice-pirmininkai, ekz. sekr. 
Paul V. Dargis M. D., ižd. Ire
na Šankus, finansų sekr. Anta
nas Švitra, protokolų sekr. Sta
sys Mankus. Iždo patikėtiniai: 
Kristina Austin, Tėbdora Kuzas, 
dr. Petras Jokubka ir Oskaras 
Kremeris.

- • i . . .
Konferenci'os dalyviai priėmė

rikos Lietuvių Tarybą sudaran- atatinkamus nutarimus, kuriais 
čibs organizacijos paskyrė šiuos Chicagos-Amerikos lietuvių ta- 
asmėnis; Lietuvių Tautinė San-! ryba vadovausis per 1980/87 me > 
dara: Julius R. Kuzas, Teodora 
Kuzienė, Casimir Oksas. Hilda 
Kuzienė, Df. Vytautas Dargis. 
Edvardas Boreiša ir Kazys Ka
razija. Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga: Ignas Andrašiū- 
nas, Petras Bučas, Stasys Man
kus, Rimas Šarka, Veronika Len 
kevičienė, Donatas Stukas ir Os 
karas Kremeris. ALRK Fed era- 
era: Vladas Šoliūnas, Sabina 
Klatt.'dr. Petras Jokubka, Ade
lė Gabalienė, Stefanija Janu
tienė, Povilas Povilaitis, Julie 
Dikšas. Amerikos Lietuviu So
cialdemokratų Sąjungos, 4 kuo- 
na: Mykolas Pranevičius, An
tanas Švitra, Euphrosina Miku
žis, Kristina Austin. Jūratė Ja- 
siūnas, Algirdas Pužauskas ir 
Juozas Bigelis, Lietuvos Vyčiai:
Irena Šankus ir Vincas Šamas- 'vo 24 oigahizacijų atstovai ir 96 
ka- ALRK Moterų sąjunga: Ju- svečiai.
lie Dikšas. Vilniaus Krašto Lie- Ignas Andrašiūnas

mingai tvarkyti Kazlų Rūdos urėdijos didžiulį 
(apie 30,000 ha) miškyną, ir nuo tų pat metų dar 
perimti visos Sūduvos urėdijų miškų revizoriaus 
— inspektoriaus pareigas.

Kad aprūpinti kariuome»rę maisto riebalais 
prie Suėmimo komiteto pradėjo veikti pirmas vie
šas pieno nugriebimo punktas su didele Alfa La- 
val centrifūga. Daktaro Tekoriaus, atsikėlusio iš 
Vištyčio ir einančio Apskrities valdybos Vicepir
mininko pareigas, rūpesčiu, buvusiose Suėmimo 
komiteto patalpose buvo įruošta apskrities ligo- 
ninė, joje tų metų rudenį pasimirė mano tėvelis. 
Vakarinėje miesto‘dalyje, pavyzdingai įruoštame 
apie 1 ha vaismedžių ir vaiskrūmių sode, gyveno 
man tuomet veterinarijos studentui gerai pažįs
tamas ir žinomas veterinarijos gydytojas K. Ja- 
šinskas. Apskrities gydytojas buvo dr. Kudirka.

Pirmuoju apskrities komendantu buVo Barz 
da-Bradauskas ir tuoj po jo jaunai atrodąs kapi
tonas Zaskevičius. Dar iš vokiečių okupacijos 
laikų apskrityje garsėjo savo žiauria veikla dvi 
plėšikų gaujos. Lietuvių milicija juos visus suga
vusi pristatė komendanto žinion. Kap. Zaskevi- 
čiui vadovaujant, karo lauko teismas nuteisė juos 
sušaudyti, kas buvo viešai įvykdyta už miesto ribų 
prie Marijampolės plento. Sušaudyti buvo tik du 
gaujų vadai, visi kiti išstatyti sušaudymui nuo 

I egzekucijos sąlyginai, jei daugiau nenusikals, bu
vo atleisti. To užteko, kad po to visame apskrityje

tus- Taip pat priimtas pareiški
mas dėkojant lietuviams už Lie
tuvos laisvinimo pastangas, vyk 
domas vadovaujant Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Bendrai kon
ferencijos dalyviai skatino ne
nuilstamai kovoti ir tęsti* Lietu
vos laisvinimo darbą iki galuti
nio laimėjimo. Mokytojas A. 
Adomėnas padarė įdomų prane
šimą apie pastangas, kad būtų 
atšauktas amerikiečiu mokyto
jų sąjungos indoršavirpąs filmo: 
“The Unknown War”. kuris su
suktas pagal Sovietu Sąjungos 
uateikta medžiagą. Konferenci
ja pasižymėjo vieningumu i1" iš
skirtina rimtimi. Keliami klau
simai buvo sprendžiami damio- 
ie ir nuosaikioje nuotaiknV. Ji 
baigta Lietuvos himnu, ttelyva-

įsiviešpatavo ramybė ir gyventojų saugumas, net 
iki 1939 metų Antrojo pasaulinio karo pradžios, 
neminint taip vad. Suvalkijos ūkininkų streikų 
laikotarpio.

Pagyvenę asmenys gerai prisimena kiek daug 
mūsų klebonijos, dekanatai buvo lenkybės apsėsti. 
Ypač senesnio amžiaus klebonai, iš tuščios fana
berijos ar medžiaginiu išskaičiavimų, stengėsi 
lenkiškai kalbėti ir svetimą mums lenkiškumą pa
laikyti. Be to, jie ar jų vargonininkai sutašyda
mi naujagimių metrikus lenkino (slavino) lietu- 
vių vardus hei ^vardes. Tai prisiminėir J. Tup- 
čiauskas,' kai jis» patriotinių jausmų vedamas, 
vien griežtu neatlaidumu privertė savo parapijos 
dekaną Oleką (1906) pakrikštyti naujagimį sūnų 
lietuvišku-Vytauto vardu. Tais laikais tai buvo 
savo rūšies patriotinė sensacija, nes primygtinai 
buvo siūloma krikštyti lenkišku Vitoldu, ar kitu 
internacionaliniu katalikišku vardu.

Mieli, daktare V. Taurai ir ponia O. Pavil
čiene! Baigdamas reiškiu ne tik mano, bet, tikiu, 
ir visų artimųjų šio pobūvio dalyvių vardu gilią 
užuojautą Jūsų brangaus tėvelio jo 50 metų mir
ties sukakties proga. Labai dėkoju Jums, davus 
man progos velionį, taip artimai prieš 60 metų pa
žint?, ners trumpai šio ep’tafinhj pobūdžio apy
braižoje tų lemtingų Lietuvai 1918-1919 metų fone 
prisiminti.

(Bus daugiau)
4 — Naujienos, Chicago, <S, UI. Ei d v, Ap Ii FT 1T0



Gerai naudokitės laiku, nes dienos yra. piktos". Efez. 5:16.
. M ^ai kurie vertėjai išverčia šituos žodžius “atpirkdami la.- 

» lyg kad laikas jau nebėra mūsų, šio gyvenimo rūpesčiai ir 
leikalaĘ pasauliniai įpročiai ir mūsų nupuolusio kūno geismai, 
yra palinkę sunaudoti visą mūsų laiką šio gyvenimo reikalams. 
Pasišveųtęs žmogus turi rūpintis dangiškais, didžiojo Karal.aus, 
reikalais. Mes turime surasti laiką skaitymui ir tyrinėjimui, at
siminimui ir dėkojimui Dievui už geradarystes. Turime rasti šiek 
tiek laiko skelbimui gerųjų žinių kitiems. Jei pasiduodame pa
saulio gundymams, tai visiškai neturėsime laiko Viešpaties re.- 
kalams. Turime pasirodyti išmintingais, gerai naudojančiais lai- 

<į, o ne pasiduodančiais pasaulio vilionėms ir apgaudinėjimui.

•V. RASTO YYRiriėl^
j. Muzikam, 195 Van Pell Avenue, siaieu įsiana, a. Y. lu3uj

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMO 
kiekvieną diena BUTINI KRIKŠČIONIUI

JUGOSLAVIJOS PRHIWAS TITO
G1NEKOLOG1N8 CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawfora 
Medical Building) TeL LU 5-6444 
Ąiūna ligonius pagal m si taring

Jei neatsiliepia, sKampinu

DR, PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

We»*<he®t»r Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

' kas antrą šeštadienį 8—3 vai
Tol.: 562-2727 arba 562-2728

U

TE1------ BE 3-5W

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 WMt 103rd Stiwt.

Valandos pagal su ai tarimo

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. ToL 737-5145

Tikrina akis, Pritaiko akini uy ii 
“contact lenses”

VaL agaa «učtariniA Uždaryta tree.

OR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 43rd STREET .. 
VaL antrad. 1—4 popiet

Ofiao telef.: 776 '830 
Rezidencijoc telef.: 443-5546

Drąsus, savim pasitikįs, svar
biausia, žiaurus ir negailetingas 
priešams, savo jėgomis iškilęs 
iki komunistinės Jugoslavijos 
patriarcho, pokario Europoje 
datęs nuostabius politinius ėji-' menės gyvenimo. 
mus — toks buvo Tito, kaip jį ■ O tas jo žiaurumas ir pastatė 
apibūdina David Floyd žurnale Tvg'oslaviią. kur šiandien ji yra. 
“Now”. jįs turėjo patarėjų ir įjuos išklau

Gimęs 1892 m- neturtingoje sydavo; bet paskutinį žodį pasa- 
valstiečių šeimoje netoli Žagre- kydavo jis, o ką pasakydavo, tai 
bo, jis .negavo jokio pradinio iš
silavinimo. Jaunas dirbc pada
vėju mažo miestelio kavinėje.
Bet jo gyvenimas iš tikro buvo’ -utarė palikti Maskvą, grįžti į 
ypatingas. Dar jaunuolis jis Jugoslaviją ir perimti komunis- 
jau kovojo kaip Austro-Vengri-; tu partijos vadovaviihą. Tai pa
jos armijos seržantas pirmajame darydamas, jis sutrukdė Stali- 
pasauliniame kare. 1917 m. — nui suardyti Jugoslavijos komu 
Rusijos revoliucijos dalyvis. Tris, nistų partiją, o grįždamas išsi- 
dešimtaisiais metais komunistų gelbo’o nuo sovietų koncentra- 
intenacionalo slaptas agentas,; cijos lagerio, kaip kad atsitiko 
antrojo pasaulinio karo metu -auteliui prieškarinių komunis- 
partizanų vadas Jugoslavijoje, +u vadų. 1941 m. jis suorganiza- 
vėliau įjos komunistinio režimo; -v-o labai paveikų pasipriešinimą 
architektas, o paskutiniaisiais ■ orieš jungtines vokiečių-italų 
35 metais neginčijamas Jugosla-j ka~o jėgas. 0 -1943 m. jau turėjo 

'•-ąsos pasisakyti ir, apie planus, 
l”v-;;’cs buvo numatęs pokario 
Jugo.'l" vijai.

'"44 <-> susitikęs su Čurčiliu, 
v’s paiėgė tą įtikinti, kad san
tarvininkai jam padėtų, o tuo 
būdu j s užsitikrino laisvas ran
kas neo Maskvos įvesti savo 
’-.omunisfiniam režimui.

"u savo žmona Jovanka vien dėl 
to, kad ji tvirtai gynė savo pa
žiūrą, kas turėtų lydėti Tito į 
Pekiną. Titui nepatiko jos kiši
masis, ir jis pašalino ją iš visuo-

ūdavo ir vykdoma.
Pirmasis kritiškas jo karjeroje 
omentas buvo 1937 m., kai jis

DR. VYT. TAURAI 
GYDYTOJAS JR ZNIRURGA 

pralrHk*. MOTU?
765? ~ ~

T#l. «
VAL.: pirm tntrxd. u-*c 

r penkt 2-4 ir £-8 ręlr Sr- v- 
ui# 2-4 ml popiet -*

JRTHOPKD  A>PROTEZIST r 
Aparaui - Protezai. Med. 
dažai. Speciali pafalba 
Arch Supporta) ir t t

Ttbf.: PKM»«rt «-5N4

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

vijos viešpats.
Į jį buvo žiūrima su pagarba’ 

tiek Vašingtone, Maskvoje, Pe- Į 
kine, Paryžiuje, Bonoje, tiek Lon} 
done. Jis buvo neginčijamas Ju
goslavijos raudonasis monar
chas.

Nežiūrint visų atsiekimų ir žy
mių asmenų dėmesio jam, Tito 
buvo labai vienišas žmogus, ne
turėjęs draugų. Jo ilgametis 
draugas Eš Kardelį jau miręs. 
Slaptosios policijos .vadą A. Ran 
kovic ris atleido jau 1966 m. M. 
Djilas, ilgametis jo draugas, nu
sivylęs naujuoju Tito komuniz
mu, ėmė kritikuoti tą režimą ir 
turėjo net kelis kartus sėdėti

1 kalėjime.
Kaip ir visi stiprūs ir populia

rūs vadai, Tito negalėjo ramiai 
žiūrėti į naujai 'iškylančius žmo
nes, nes tikėjo, kad tik jis, o 
niekas kitas gali valdyti Jugos
laviją. Todėl niekam nedavė 
progos kuo nors pasireikšti, o 
tai buvęs pats didžiausias jo as-

• meninis nepasisekimas. Jis ne
paruošė Jugoslavijai įpėdinio, 
kuris perimtų ’o rolę-

Dėl savo įgimto vienišumo ir 
pasitikėjimo savo jėgomis ir dėl* atsakymą, 
žiauraus politinės linijos laiky- -am 
mosi, 25 metus darniai Sugyve
nęs, pagaliau 1977 m. išsiskyrė rimais, o tuo ėjimu jis išstatė

v: savo tautą prieš izoliaciją. 
Vėliau Vakarai atėjo jam į pa
galbą. Atsimindamas tą notą, jis 
sakė Stalinui, kad neradęs išei
ties kaip nors kitaip padaryti, 
nes, sako, kad ir kaip mylėtum 
socializmą ir Sovietų Sąjungą, 
bet niekas negali mylėti ko nors 
daugiau ,negu savo gimtąjį kraš 
tą. Jeigu jis nebūtų pasiprieši
nęs Stalinui, Jugoslavija būtų 
buvusi įjungta j Kremliaus ma
šiną, o gyvendamas 34 metus 
Sov. Sąjungoje, jis matė tos sis
temos antihumaniškumą žmogui.

Išgirdęs tokias herezijas, Sta
linas darė viską Titui sunaikin
tu

Politiniai Tito manevrai ir iš
gelbėjo Jugoslaviją nuo Krem
liaus. Bet ir jis .pats parodė ko
munizmo veidą, susitvarkyda
mas su savo politiniais priešais 
ir vokiečiu kolakorantais. Vie
nas baisiųjų nussikaltimų buvo 
jo susidorojimas su britų jam 
grąžintais apie-120.000 kroatų, 
slovėnų, serbų, juodkalniečių 
karo belaisvių.. Nors partizanų 
štabas prižadėjo pasielgti pagal 
tarptautinį įstatymą, bet daugu
mas jų buvo žiauriausiai nužu- 

; dyti. Kitas atsikeršijimo teismas 
buvo suruoštas karo metu popu 
liariam serbų vadui D. Miharlo- 
vičiui. Šis buvo susitaręs su vo
kiečiais eiti kartu prieš Titą. 
Bet Tito jį susekė, sugavo ir nu-

Z\’ė vienas V. Europos komu- 
va^a* nedrįso eiti į dery- 

su Stalinu, išskyrus Tito.
* — iis padarė patį svar- 

nutarimą 1948 m. Stali- 
rp^0 nenorJ -įū-

• T K*e^l:aus klapčiuku. Tad jis 
ė—ė^i pneironių pašalinti jam 
ork-uudyti tą kraštą taip, 

buvo nacaręs su kitais 
-r kraštais. O jo noras

aiškus: sunaikinai Tito.
Per sovietu ambasadorių Sta

linas nusiuntė Titui notą, ku- 
’^o^e jo karjerą palygino su nu
žudytojo Trockio karjera. Tito 
yra pasakojęsis, kad toji nota 
^aip paveikė jį, lyg perkūnas bū 
tu i į trenkęs. Bet greit atsigavo, 

sovietų ambasadorių 
lank, sėdo p^ie stalo ir parašė 

paneigdamas visus 
metamuosius kaltinimus. 

Tito kabinetas sutiko su jo nuta-

PERKRAUSTYMAl
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Leidimai — Pilna apdraudė 
7 EMA KAINA

£
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(Minimum $500)

Certificate

m
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

it iii.wrwiwiirwi

Apdrausta* p*4rrauatTpw«t 
U (valriv •Wvmv- 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. J76-1W arta

Nuo
1914 metu

Midland saving: ♦♦» a-- 
nauja taupymo « .aini; 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojami 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi it 
ateityje.

Sąskaita* apdraustos 
>1ci $40,000

2657 W. 69 STREFT- 
Chicago. IL 6062.

8929 SO. HARLEM Av E 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

5 M
Passbook Savings.

džiotojų būstas Serbijoje. Kiek
vienos respublikos sustinėje di- 

«lė.- vilos buvo visad pasiren- 
engurios jį priimti, jei tik jis 

nanorė ų apsilankyti, šiaurėje 
'"Ha*kos jūra’e Brionio sala 

’->uvo visa paskirta jam ir jo sve 
čiams. Kai jį pradėjo varginti 
-eumat’zmas, krašto pietuose 
buvo pastatyta jam nauja vilą.

Po Jugoslaviją Tito dažnai ke 
1:audavo lydimas visos eilės au- 
“^omobilju ar jam specialiai skir
tų “mėlynųjų traukinių”. Po 
Adriatikos jūrą ar kelionėse į 
žsienius jis plaukdavo savo mo

torine jachta Žuvėdra.
Mėgo brangius rūbus ir žiban- 

uniformas. Visuomenei jis 
-'asirodydavo labai tvarkingai, 
nušukuotais plaukais, paskuti
niuoju metu padažytais, kurie 
jau nebesiderino su jo senstelė-, 
jusiu veidu. '

Tito buvo prižiūrimas ramių 
tarnų, kurių viršininkas buvo 
armijos generolas. Svečius, ar 
tai būtų karaliai, karalienės, 
princai, valstybių vadai, prezi
dentai, politikai ar pasitaikiusie
ji žurnalistai, jis priimdavo for
maliai, vaišindamas geriausiais 
gėrimais ir maistu.

Taip Kumroveco piemuo pa-: 
siekė aukštumas, bet paskutinie 
ji politiniai nepasisekimai apvy- ■ 
lė jį ir sugrovė kai kurias jo 
iliuzijas. , !

Iš Eur. Lietuvio

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

r. 6845 SOUTH WESTERN AVE
< Tel. 737*8600-01
V 9837 SOUTH KEDZIE AVE.

Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS- DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

RUSAI BIJO APMOKYTŲ 
SPORTININKŲ

MASKVA, Rusija. — Maskvos 
dienraštis tvirtina, kad ČIA 
įstaiga bando apmokyti Ameri
kos spo’rtininkus, kurie šią va
sarą turėjo vykti į Maskvą ir 
dalyvauti olimpinėse žaidynėse. 
Tas pats laikraštis tvirtina, kad 
pats Zbigniew Brzezinski1'jTą' 
susirūpinęs Amerikos sportinin
kų labai silpnu politiniu pasi
ruošimu.

Aišku, kad ČIA nori, kad 
Amerikos sportuojantis jauni
mas būtų gerai informuotas 
apie Rusijos komunistus ir de- 
mokratijo's išgriovimą. Jiems 
reikalingos ne tik sporto žinios, 
bet būtinai reikia, kad ie turė- 

Į tų supratimo, kaip tas sportas 
šovė. Smerkdamas Stalino žiau- Į praktiškai yra įveltas į politiką 

ir gali pasitarnauti negarbin
gam tikslui.

rūmą, deja, Tito naudojo jo me
todus susitvarkyti su visais to 
meto opozicionieriais. Kai jam 
orireikė pagalbos iš Vakaru, jis 
tada sušvelnino savo režimą, 
nors jokiai opozicijai neleido 
-eikštis, o tokiai iškilus žiauriai 
ią sunaikindavo. .

Nors kilęs iš neturtėlių, kovo
jęs už proletariato interesus, 
bet labai mėgo ištaigingą gyve
nimą. Sakoma, kad mažai mo
narchų gyveno geriau už jį. Be 
nuolatinių rezidencijų, jam bu
vo pavestas buvęs karališkasis 
dvaras Brdo, Slovėnijoje, me-

YOUR DOO NEEDS 
VITAMINS, TOO.

■ P* I ■ I
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTbS automobiliams pastatyti

A Sergeants >
frie cj re reopie

* 1979 Miller Morton Company, a subsidiary o< 
A H Robms Co.. Richmond. Virgmia 23230.

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

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 974-4416

GEORGE F. RUDMINAS
3319 S<u LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1,38 -1139

EMILY DARGIS
Gyv. Chicago, III., Bridgeport^ apylinkėje

Mirė 1980 in. balandžio 17 d., -1:30 vai. ryto, sulaukusi 
78 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Kauno mieste. Ameri
koje išgyveno 70 metų.

Paliko nuliūdę: sesers sūnūs — Albin Žilvitis su žmona 
Antoinette, ir Ralph Jones su žmona Betty, sesers duktė 
Gloria Young su vyru Richard ir kiti giminės, draugai beij 
pažįstami.

Velionė buvo sesuo a.a. Anna Žilvitis ir Helen (Look.
Kūnas bus pašarvotas penkiadienį 3 vai. popiet P. J. Ri

diko koplyčioje, JJ35I So. Halsted St.
šeštadienį, balandžio 19 d., 10 vai. ryto bus lydima iš 

koplyčios j (.roxvn Hills kapines, Knox, Indiana.
Visi a.a. Emily Dargis giminės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: dukterėčia ir sūnėnai.

! I,a;dotuvįjų direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. YA 7-1911

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArd» 7-3401

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

3354 So. HALSTED STREET Pel. Y Ards 7-1911

tADIJO IRIMO* VALANDOS

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldone Deukirt 
Tala*: HtmUct 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

5 — Naujienos, Chicago, 8, Hl.

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!
♦

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed The medically proven 
ggynauihtarei
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai;

q Ypatingai yra vertingi vir
šutiniai salo'ų lapai. Juose yra 
daugiau kalcijaus, geležies ir 
vitamino A, negu viduriniuose 
galvelės lapuose, nors jie daug 
patraukliau atredo ir yra švel
nesni.

patikimiausi darbininkai,

G JAV pinigų kalyklos direk
toriaus pavaduotojas dr. Alan 
Goldman pareiškė, kad vieno 
cento moneta gali būti išimta 
iš apyvartos, nes jo gamyba 
kainuoja 1.2 cento, o infliacija 
dar padidina jos savikainą. Per 
virš 200 metų nukalta 160 bili
jonų centų. Dabar per metus 

• išlydlnama 10 bilijonų centų, 
bet per pirmuosius metus pra
nyksta iš apyvartos trys bilijo
nai, per antruosius — 2.3 bilijo-1 

m į® 
jl.3 bilijčho centų. • 
| q Prekybos tyrinėjimų bend
rovė Predicast, Ine., pranašau- 
|ja, kad šio dešimtmečio pabai-j T *   * v /x a •-« .

pra
leidžia mažiausiai darbo dienų. 
Po jų seka amerikiečiai, kurių 
85% mėgsta arba yra patenkin
ti savo darbovietę. Jie pralei
džia mažiau darbadienių už 
prancūzus, vakarų vokiečius, 
italus, olandus ir švedus.

• U.S. News & World Report 
žiniomis, 1,000 amerikiečių ten
ka 520 lengvų mašinų, gi l.tįOO 
Sovietų Sąjungos bei jų okupuo- 

kraštų gyventojų tenka tik 
automobiliai.

M. Miškinytė

tų

’•’Į ?

— Teresė Degutienė, East 
Chicago', Ind., pratęsdama pre
numeratą, gausiai parėmė Naft-

Fgdje vienas iš 10 Amerikoje ga- jienų Iek,hn? gedama kjįo
hninamų automobilių bus varo- 
rinas elektros energija.
f e Plaunant vilnonius audi
nius ar megztukus, nenaudoti 
^tik specialius preparatus arba 
(įtik sodą, ir plauti drungname 
^vandenyje. Tokios pat tempera
tūros vandeniu reikia ir galuti- 
pinai išplauti. Jokiu būdu ne- 
{Iiaudoti šalto ar karšto vandens, 
aiuo kurio vilna susitraukia. Vil- 
ijio’nės medžiagos negalima gręž- 
Ii, J>etfreikija lęistūvahdeniin- iš-1 
sisunkti bei išgaruoti.

Į S Svarbu žinoti, kad kūdikis 
didesnę laiko dalį pramiega. Tri
jų metukų berniukui ar mergai
tei užtenka 10 valandų nakties 
įniego, gi 45 metų asmeniui pil
nai pakanka 7 valandų. Patar
tina nevartoti miego tablečių, 
nuo kurių vartojimo nelengva 
atprasti.
i © Amerikos universitetų Ag
ronomijos mokyklose dabar stu- 
dijuoja 33% mo’terų, gi prieš 
10 metų jų buvo tik 2%.

• Kalifornijos universiteto 
studija rodo, kad japonai yra

8
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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. ~ 

COxNTACT: LARRY WILLIAMS
763 - 2020

SAFETY SOCKET SCREW CORP.
6501 N. Avondale Chicago, IL 60631

Equal Opportunity Employer
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— LB (R) Brighton Parko Anna Paliukas ir Eva Cheplis.

. hhimal, žemi — Perdavimai 
REAL ESTATE FOR SALI

r 5g/ 
f*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 1 
IR ŽEM_tIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSTMOKĖ-UMATS

DĖL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

jžX>

Kernel, Žemi — Pardevimul 
REAL ESTATE FOR SALS

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7*774]

Brighton Parko dažnomis auko
mis paremi
Dėkui už $10 auką, įniktą Nau
jienoms.

— A. Smatavičius iš Rock- 
fordo' lankėsi Čikagoje. Sutikęs 
Naujienų vyr. redaktorių M. Gu
delį, įteikė $10 dienraščipi para- 
mai. Malonu buvo jį sutikti, o 
dabar viešai padėkoti už auką. '

— Antanas -Juodzevičius iš 
Bridgeporto apylinkės lankėsi 
Naujienose pasimatyti su pažįs
tamais ir nusipirkti lietuviškų 
knygų. Dėkui už vizitą ir už 
$16 auką. -f i''-'

— Dėkui Mikui Mikėnui, rū
pestingam namų remonto kon- 
traktoriui, 5000 S. Talman Avė., 
už vizitą Naujienose, ankstyvą 
prenumeratos pratęsimą 
6 dolerių auką.

• Marquette Parko 
Savininkų organizacija 
visuotinį narių susirinkimą š.m. 
balandžio įnėn. 18 d. 7:30 vai. 
vakare. Valdyba kviečia visus 
narius dalyvauti- ir atsivesti 
naujų kandidatų bei svečių. Su
sirinkime bus svarstomi visai 
apylinkei labai svarbūs reikalai. 
Yra pakviestas aukštas policijos 
pareigūnas, kuris kalbės apylin
kės apsaugos reikalu. Bus nemo
kama loterija; Po susirinkimo 
— kavutė. Susirinkimas įvyks

-----------------  ...................................................____________..................- ._________________________________________ J 

ia lietuvišką spaudą, apylinkės visuotnis metinis su- Narės buvo priimtos Vienbalsiai} 
in___ z :^?i.4-. x’ J., -------~................................................. __ ...............................................*x_ i______ *____ .

veikiausiai išbristi iš skolų, kai
rios sudarė nemaloncmų ne $k 
leidėjams, bet ir skaitytojamįs. 
Dėkui už ankstyvą prenumera
tos pratęsimą ir atsiųstą 60 do
lerių auką. |

— Ona Jasienė iš Crox^n 
Point, Ind., pratęsdama be ragi
nimo prenumeratą, atsiuntė $^Q 
auką. Dėkui už ją ir už bendra
darbiavimą', ypatingai už lengvo 
turinio eilėraščius, tinkančius^ 
.M^ąįįęs^ygų^

— Balys Klovas iš Marquette 
Parko mus pradžiugino' gerais 
linkėjimais, ankstyvu prenume
ratos pratęsimu ir $25 auka. 
Dėkui.

— Dėkui dr. Fl. Tallat-Kelp- 
šai iš Evergreen Parko už $6 Į 
auką, pratęsiant prenumeratą. .

— Lietuvių Fondas paskyrė 
Naujienų paramai $50 auką ir 
ją atsiuntė per mūsų bendra
darbį ir korespondentą Stasį.
Juškėną. Dėkui valdybai ir vi- j parapijos salėje, 6812 So. Wash- 
siems tą fondą sudarantiems j tenaw Avė. Valdyba
aukotojams. jį _ Panevėžiečių pobūvis-va-

— Zelma ir Algis Juškėnai iš karienė įvyksta balandžio 19 d.
=? 7:30 vai. vak. šaulių namų sa- 
v. Įėję, 2417 W. 43rd St. Prie įėji- 
£ mo bus galima gauti keletą pa-

vienių pakvietimų. (Pr.)

ir už

Namu 4. 
šaukia

art

£

i

sirinkimas- šatikišinaž IFm. ba
landžio 20 (1. 2 vaT popiet šaulių 
Namuose, 2417 W. 43rd St. Na
riai ir prijaučiantieji maloniai 
kviečiami atsilankyti. Po susi
rinkimo — draugiška 'kavutė.

Apylinkės, valdyba
• SPECIALI 20%. NUO1-A1 

DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei,pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta

, Sackainas. PATRIA, 4207 So. 
ramento » prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

VAKARAS 
"JUOKAI IKI AŠARŲ" 

Ir

R. LB Marquette Parko apy
linkės valdyba š. m. balandžio 
mėn. 26 d. 7 vai. vak. Marquette 
Parko lietuviu parapijos salėje, 
6820 So. Washtenaw Ave., ruo
šia vakarą, kurid programą at
liks aktorius-hūmoristas VITA
LIJUS ŽUKAUSKAS.

šilta vakarienė, bufetas. Gros 
K. Venckaus orkestras. Auka 
$10. Pakvietimai gaunami pas 
valdybos narius arba paskambi
nus tel. 737-1286.

R. LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba

— JAV LB (R) Cicero Apy
linkės valdyba rengia Jaunimo 
kultūrinę popietę š.m. balandžio 
mėn. 20 d. 11:45 vai. ryto šv. 
Antano parapijos salėje, 1500 S. 
49th Ct., Cicero, III. Visi kvie-mas priėmė, 
čiami atsilankyti. Valdyba

MOTERŲ KLUBAS
Brighton Parko Lietuvių Mo

terų klubo susirinkimas įvyko 
balandžio 3 dieną Anelės salėje. 
Vadovavo pirmininkė Nellie 
Skinulis, kuri gražiai pasveikino, 
visas atsilankiusias nares.

Nutarimų raštininkė Eugenija 
Strungys persfc^ė^ valdybos 
nutarimus, kunuoš| susirinki- 

1
Į klubą įsirašė dvą narės —

0

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

each-^
IW

• w - ■ ■ ■__  w ■ -
SIUNTINIAI I LIETUVĄ J

MARDA N0REIKIEN1 j 1
2608 West 6»th St, Chicago, BL 60629 © Td. WA 1-2787 įAR JŪSŲ DANTYS KLIBA?

Ar nusibodo klijuoti ir dėti pamušalus?
Taupykite pinigus. Sutaupykite mažiausiai $100!

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — Td. WA i-2737

«

PENSININKAMS visą BALANDŽIO mėnesį.
Aukščiausios rūšies dirbtiniu dantų patarnavimai.

IŠTAIGA VEIKIA JAU DVIDEŠIMT METŲ BERWYNE.

Duodama atidarymo stiliaus atgaiva vakaro metu tarp 
6 ir 8 vai. vak.
Speciali dantų apžiūra ir patarimai pirmadieniais ir ket
virtadieniais, balandžio 21, 24, 28 ir gegužės 1 d.
Teikiami kiti dirbtinių dantų patarnavimai: pritaikymai, 
remontai, išlyginimai, dalinės protezas, ištraukimai ir 
kiti teikiama

i

sumažintomis kainomis.

Blokas į pietus nuo 
MacNeil ligoninės.
R. T .A. stotis prie 
pat dury.

Dr. M. G. Karagianis, 
D.D.S., B.S., B.S.D.

& Associates

Suite 104
South Berwyn Medical 
& Professional Bldg.
3340 S. Oak Park Ave.
Berwyn, Dlinois

Id yur node 
stuffed ub? <
Get instant relief 
with BENZEDREX W

INHALER 
naval decongestant

Ih-anešta ,kad serga Anastazi
ja Williams, Anna Paleikis ir 
Agnes Zeikus. Joms palinkėta 
greit pasveikti.

Brighton :Parko Moterų, klu
bas rengia Bunco’ Party balan-Į 
džio 27 d.' Dariaus-GirėnO postai1 
salėje. Religinio komisiją’ suda
ro: Nellie Skinulis, Antoinette 
Kalys ir Eugenija Strungys. Na
rės apsiėmė paruošti skanit 
valgių ir daug skanių tortų. I 
Pradžia 1 vai. popiet. Įėjimas — Į 
1 doleris. ...
, Po susirinkimo buvo' ‘Velyki 
vaišės su margučiais ir popiet 
užbaigėm malo'niais pašnekę-i 
siais bei pakilia nuotaika. 1

Sekantis susirinkimas įvyk: j 
gegužės 1 dieną.

E. Strungys į

1

I

i

t NAŠLIŲ, NAŠLIUKU) IR 
PAVIENIU KLUBAS

W-

Klubo susirinkimas įvyko ba j Į 
landžio 11 dieną Vyčių salėje 
2455 W. 47th Street. Susirinki 
mą atidarė Leonas Vasiliava; 
6:15 vai. vak. Pranešė, kąd mi 
rė du klubo nariai:-Jadvyga Pu 
kenas ir Frances Dauderis. Pa .3 v 
prašė narius minutei atsistoti 
pagerbti mirusių narių atmini 
nią-ir išreiškė valdybas bei na 
rių užuojautą mirusių šeimoms 

Sekretorė Victoria Cinką per 
skaitė praeito mėnesio proto 
kolą apie klubo veiklą ir pa 

jjįiekė. piniginę atskaitą. Valdyb' 
pr1 nariai vienbalsiai protokol: 
priėmė.

Valdyba pasveikino visus at
silankiusius narius, linkėdam; 
visiems laimės. Jono Litvino į 
kaip ligonio, pareigas valdyboje Į 
perėmė Antanas Brokevičius.

Klubas turės du parengimu: 
— liepos 12 dieną ir rugsėj: 
27 dieną, kurie įvyks Vyčių sa 
Įėję, 2155 W. 47th St.

Po susirinkimo buvo’ vaišės 
Sekantis susirinkimas įvyk* 

birželio 13 d. Vyčių salėje 6 va 
landa vakare.

Koresp. Anna Condux

• 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 

t.Marguette Parko rajone.
• RESTORANAS su namu ir visais 

įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY• ?T i t
, f ( Notary Public
, (.Insurance, Income Tax

^951 W. 63rd St. TeL 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

NEIGHBORHOOD!
REALTY GROUP

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

.įuomoti ar apdrausti savo nuo-
| savybę Chicagoje ar bet kur 
j Amerikoje, prašome skambinti 
I ax užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet, pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLŠ 
ir turime kompiuterį.

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

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali, daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išle^|a<knvga su legališkomis :

gaūna-
l73Sit?iwn rTįatsied St.. Chica-

?O

*•

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chic&gos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3S59

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVB. 
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kedziė Avenue 

Tel. 778-8166 arba 776-8505

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 W««t 69th Stre«t 
Tai. REpublie 7-1941

Siuntiniai Į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. Y A 7-5930

M. i I M K U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

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 

v į __ :___________ _

VICEPREMJERAS TENGAS 
ATSIVEDĖ JAUNUOLIŲ

PEKINAS, Kinija. — Kinijoj 
veceprėrhjerafc-! Tengas \Hsiao- 
pingas, nepajėgdamas aprėpt 
visų svarbesnių reikalų, jau at
sivedė prie savo stalo ir keturii 
telefonų kelis jaųnesnjūš parti 
još Vadus, ;4aldžinšm'' provin 
cijas. Jaunesnieji mokosi ir pa 
deda.

Komunistų partijos vyriau 
siais patarėjais jis paliko vyres 
nio amžiaus kovos draugus, bu 
vusius karius, kurie didžiausic 
pavojaus valandomis įspėjo Mac 
Cetungą nežudyti Tengo.

Tengas prašo kiekvieną nau
jai atėjusį vyrą vakare jam pa 
pasakoti, ką jie nutarė ir ką pa
darė. Blogus nutarimus aiškini 
ir pataria ateityje taip nedaryti. 
Apie gerus — nieko nesako.

— Kuboje '•u'ūnrgonizavo gru
pės jaunų vyrų ir moterų, kurie 
visaip iškoneveikia užsienin iš
važiuojančius kubiečius.

ATSIMINLMV . 
rSKlUSXEI.IA I 

lėiigvai skaitoma ir 
įddrhi 250?puslapių knyga, su
krunta autoriaus troboje.
Čįtagos ir apylinkės lietuviai, 

skftsnelių mėgėjai, prašomi at- 
vy^if'ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

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

Juozo šmotelio
Knygos kaina — 5 doleriai.

Į Remove hard callus 
Jrithout

i rcr.: 'ori, i\mds, elbows. 
Dorio'S I:"<3 that hard, thick 
C’"■•■*3 eft-r-r can be softened 
end refh.ri'ed medically. The 
Gar 2 ingredient doctors find 
so elective is available in 
DrnMA+SOFT™ Medical For
mula for Hard Callused Skin.

■■ r

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 8 vaL vak. Šeštadieni nuo 

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

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

Chicago, UI. 60629

HELP WANTED — MALE
D^rbinlnky RelkU

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

A -* NatųUftafc €hfca^ 8į Friday Ajril JĄ




