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KONGRESO KOMITETAS PRITARIA 
CARTERIO IRANO POLITIKAI

. KOMITETAS NORĖS TARTI ŽODĮ, KAI REIKĖS 
TAIKYTI KARO VEIKSMUS

WASHINGTON,;D.C.— Atšto- .
vu Rūmų užsienio reikalų komi-/ METODISTŲ DELEGACIJOS
tetas vienbalsiai pritarė prezi
dento Carterio pastangoms iš
laisvinti Irane suimtus Ameri
kos. diplomatus ir" ambaSadc's 
Teherane tarnautojus.

Komiteto nariai turėjo progos 
susipažinti su dokumentais ir 
informacijomis, gautomis iš 
Irano apie dabartinę suimtųjų 
padėtį ir paskutinius.prezidento 

■ nutarimus apie santykių nutrau
kimą su Irano vyriausybę jranp 
diplomatų išsiuntimą ir.įsakyiiią 
išvažiuoti nešt udijubjantiems 
studentams. Atstovų Rūmų ko
mitetas vienbalsiai pritaria, pre
zidento padarytiems žygiams ir 
prezidentą remia. Komitetas tik- 
tai pasidarė rezervacijų dėl karo

PAMOKSLAS PREZIDĖN- 
i TUI CARTERIŪI

IndiariapOlyje vyksta metodis
tų sektos vienuolikos dienų kon
ferencija. Joje dalyvauja apie 
1,000 delegatų. Konferencija nu
tarė pasiųsti laišką Irano" dikta
toriui mulai Chomeini ir prezi
dentui Bani Sadr, taip pat pa
siųsti delegaciją pas" prezidentą 
Garterį.

Pranešime Irariui tarp kita ko 
rašoma, kad metodistų vadai, 
‘kurie kreipia dėmesį į vargšus 
ir priespaudoje esančius JAV 
ir pasaulyje, girdi žmonių ago
nijos aimanas ir jų laisvės 
šauksmą nuo užsieniečių domi
navimo, kultūrinio imperializ-

V
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B i WASHINGTON. D.C. Buvęs 
prezidentas Gerald R. Ford pa
reiškė įsitikinimą, kad respubli
konų partijos veiklus narys, 
Illinois valstijos kongresman as 
John B. Anderson norėtu būti 
trelcos partijos kandidatu pre
zidento' pareigoms.

Gerald Ford žino, kad Ander
son yra geras ųiucšridus ii tei
singas žmogus. Jis neabejoja jo 
gabumais ir sąžiningumu. Ta
čiau Fordas mano, kad Ander
sonui kandidatuoti trečios par
tijos sąraše nederėtų. Jam atro
do, kad toks elgesys pakenktų f dy to jai bandė visas priemones, 
respublikonų partijai.

ĮSIVERŽIMAS I AFGANISTANA 
SUGADINO sportinį: nuotaiką

Pierre Tnidean

Premjero" Pierre Trudeau kabinetas nutarė nesiųsti 
Kanados sportininkų į Maskvos olimpiadą. Valdžia 

pataria žmonėms nevažiuoti į Rusiją.

jėgos vartojimo. Tuo reikalū ko
miteto nariai norėtų būtf plačiau 
informuoti-ir ndri 4uręti-rteisę- 
karo veiksimi reikalu.

GEGUŽĖS 17 D. AMERI
KIEČIAMS-IŠLEISTI

LONDONAS, Anglija. — Eu
ropos Bendrosios Rinkos užsie
nio.' reikalų ministerial nustatė 
šių metų gegužės 17 dieną Ame
rikos diplomatams ir JAV am
basadoje Teherane ■ laikomiems 
Amerikos piliečiams išleisti iš 
Irano. c

Jeigu JAV vyriausybė, laužy- 
—dama veikusius susitarimus, ik± 

gegužės 17 dienos amerikiečių 
neišleisiantį, tai tada-vise's Bend
rosios rinkos valstybės nutrauks 
ekonominius" santykius su Irano 
vvriausybe, nieko nepardavinės 
Iranui ir nepirks Irano gaminių. 
Jos sutiks pirkti Irano naftą tik
tai ta sąlyga, jeigu jo kaina ne
bus aukštesnė naftos kartelio 
nustatytų kainų. Jeigu Iranas 
norės kelti kainas, tai Europos 
valstybių Bendrosios rinkos va
dovybė visai nebepirks Irano 
naftos, šitas visų valstybių nu
tarimas oficialiai praneštas Ira
no vyriausybei. 'Jeigu Irano vy
riausybė paleistų amerikiečius, 
tai ekonominiai santykiai vėl 
būtu atstatvti.

mo ir ekonominio' išnaudojimo”.
Trečiadienį 8 asmenų konfe- 

,rencijos-delegącijag įteikė prezi-- 
dėntuf Carteriūi raštą, prašantį 
prezidentą' būti nuosaikiu ir tai
kiu elgesiuose su Iranu, laikan
čiu JAV ambasadoje Teherane 
50 įkaitu.

Metodistai turi 9.7 milijono 
tikinčiųjų. " • 1 . .. .• '■ .Y ..

KUBIEČIŲ EMIGRA
CIJA DIDĖJA

Antradienį Havanos aerodro
me nusileido Iberia oro' linijos 
didysis lėktuvas paimti 380" ku- 
biečių-į Ispaniją. Išvykstančius 
pasitiko būrys demonstrantų, 
kurie vadino tremtinius išdavi
kais ir mėtė į juos kiaušinius ir 
rankinukus, taip pat naudojo 
fizinį, smurtą. ■

Taip pat antradienį Floridos 
krantus pasiekė žvejų laivu at
plaukę pirmieji 25 kubiečiai. Jie 
atvyko pro Kubos uostą Muriel. 
Tuo pat laiku uoste atsirado žve
jų laivas iš Galveston, Texas, 
paimti 200 kubiečių, kuriuos į 
uostą iš Peru Respublikos amba
sados atvežė autobusais. Pakro
vimą prižiūrėjo Kubos kareiviai.

— Pirmadienį Europos ban
kuose aukso uncija kainavę 
506.50 dol

*- Ceerfe Bmh

— JAV Atstovų Rūmai antra
dienį 219-180 balsų t dauguma 
priėmė įstatymo projektą nusta
tyto amžiaus jaunuolius regist
ruoti karo tarnybai. Tam reika
lui paskirta 13.3 milijono dole
rių. Įstatymas pasiųstas svars
tyti Senatui.

KALENDORĖLIS .

Balandžio 24: Doda, Fidelis, 
Grožvyda, Kantrimas, Valiman- 
tas.

SaulŠ teka 4:59, leidžiasi 6:40.
' Oras vėsus, vėjuotas, 

' i -

PO PERVERSMO LIBERIJOJE-ŠAUDOMI 
BUVĘ VALDŽIOS PAREIGŪNAI €

PIRMOJI JUODŲJŲ VALDOMA VALSTYBĖ AFRIKOJE 
PATEKO Į ŽIAURIŲ ASMENŲ RANKAS

MONROVIJA. — Iwkus revo- ■ 
liucijai ar perversmui, tuoj pat 
pereinama j ramų gyvenimą. 
Tik to nebuvo Rusijoj, šaudymai 
vyksta ir Liberijoje, pirmojoje 
juodųjų valdomoje .valstybėje 
Afrikoje. Ji buvo įsteigta prieš 
133 metus iš Amerikos Afriko’n 
grįžusių buvusių vergų. Liberi- 
joje yra 1.6 milijono gyventojų, 
kurių tarpe yra 45,000 nevieti
nių. Jie, kaip ir iš Amerikos grį
žę, sudarė valdančiųjų klasę. 
Vietinių gyventojų joje buvo 
mažai. Jie buvo kurstomi prieš, 
valdžią ir ta neapykanta pasi
naudojo Sgt. Samuel Kanyon 
Doc, įvykdęs perversmą.

Perversmas pilnai pavyko, bet 
revoliucija Liberijoje vyksta to
liau su visais jos žiaurumais. 
Balandžio 12 d. buvo sušaudytas 
ir balotoje vietoje pakastas bu
vęs Liberijos prezidentas Wil
liam R. Tolbert Jr. Balandžio 
22 d. S.- Doe įvykdė parodomą
sias žudvnes 13 buvusiu Liberi
jos aukštų pareigūnų. Tą dieną 
valdžios rūmuose jbuvo sušaukta 
spaudas konferencija. Po 10 mi
nučių korespondentai buvo pa
kviesti stebėti sušaudymą.

Chicago Sun-Times korespon
dentas sušaudymą taip aprašo: 
“Jie mirė pririšti prie stulpų 
Vandenyno pakrantėje, ant ku
rios XIX šimtmetyje jų protė
viai įmynė pirmąsias pėdas. Jų 
tarpe buvo sušaudyto prezidento

(vyresnis brolis Frank Ę, Tolbert 
Į ir 72 m. Richard Henries, Kon- 
1 greso" pirmininkas. Prieš šau- 
|dant abu apalpo. Ten buvo įkas
yti 9 stori stulpai, 10 pėdų atstu
me nuo vienas kito. Prie jų pri- 

. j raišiojami iki pusės nuogi pa
smerktieji. Tik buvęs užsienio 
reikalų ministeris Cecil .Dertnis 
ir valdančios partijos pirminio? 
kas Reginald. Towsend sutiko 
mirties vykdytojus ramįais vei? 
dais.” •. ; •- į

KALTINA PREZ. CARTER!

JNEW YORK (UPI). — Prin
cesė Ashraf Pahlevi, buvusio 
Irano šacho Rėza Pahlevi sesuo 
(dvynukė), antradienį apkaltino 
JAV prezidentą Carterį jos bro
lio išdavyste. Be td, ji griežtai 
pasisakė prieš dabartinį Irano 
prezidentą Bani Sadr, kuris, 
anot jos ,norėdamas suderinti 
Islamą su marksizmu-komuniz- 
mu, Iraną gali nuvesti i rusiškos 
diktatūros glėbį.

MOTINA, JOS KŪDIKIS 
IR 6 KŪDIKIO “TĖVAI"’

Londone aristokratų tarpe 
įvyko tokia keistenybė: motina, 
krikštydama savd kūdikį, i 
krikštynas pakvietė šešis vyrus, 
nes nežinojo kuris iš jų yra tik
ras jos kūdikio tėvas.

Kūdikis buvo pakrikštytas, o 
visi šeši vyrai buvo pavadinti 
tik krikšto tėvais .

Pensilvanijoj respublikonas 
George Bush gavo daugiau 
balsų ir pravedė daugiau at
stovų į partijos konvenciją.

MINISTERIS PATARĖ NUTRAUKTI VISUS 
ĮSIPAREIGOJIMUS KELIONĖN Į MASKVĄ

OTTAWA, Kanada. — Sovie
tų valdžia, pasiųsdama savo ka
ro jėgas į Afganistaną, sugadiųd 
tarptautines sportines nuotaiką.?, 
todėl Kanados vyriausybė, ap
svarsčiusi posėdyje Maskvos 
olimpiadą, nutarė prašyti visas 
savo sporto organizacijas nu
traukti visus įsipareigojimus ir 
nesiųsti savo narių į Maskvos 
olimpiadą, — parlamentui ant?, 
radienio’ vakarą pranešė Kana
dos užsienio reikalu ministeris 
Mark MacGuigan.

Tvirtinama, kad ministerių 
kabinete Maskvos olimpiados 
reikalas buvo iš pagrindii ap
svarstytas ir ministerial nutarė 
nesiųsti sportininkų į Maskvos 
žaidynes. Buvo apsvarstyti visi 
olimpiadų tikslai, turėta galvoje 
Sovietų valdžios nenoras atšauk
ti savo karo jėgas iš Afganista- 
no", kai Sovietų kariuomenės var 
dovvbė ir vvriausvbė nutarė ne
kreipti dėmesio į Amerikos, 
Australijos, Anglijos ir pačios 
Kanados žmonių pageidavimą. 
Sovietų valdžia manė, kad ji ga
lėsianti Afganistaną pavergti ir 
tuo pačiu metu suruošti tarp
tautinius sportinius žaidimus.

Laikraštininkai pastebi, kad 
dabartinis premjeras Trudeau 
norėjo Maskvos olimpiadoje da
lyvauti, bet didelė ministerių 
dauguma pasisakė prieš. Kana- 
dos vyriausybė jau informavo 
didesnes Kanados sporto orga
nizacijas apie vyriausybės nuta
rimą, išdėstė priežastis ir prašo 
tas organizacijas Į Maskvos 
olimpiadą nevykti ir sportinin
ku ten nesiusti. 

C. *•

Sdvietų valdžia kreipėsi į Ka
nados vyriausybę ir sporto or
ganizacijas atvykti į Maskva- ir 
dalyvauti ruošiamoje olimpia
doje. Kanados vyriausybė pra
nešė rusams, kad jų prašymas 
atmestas ir sporto organizacijos 
Maskvos olimpiadoje nedaly
vaus.

Tuo pačiu metu užsienio rei
kalų ministeris pranešė parla
mentui, kad tuo tarpu vyriausy
bė nesirengia atimti iš sporti
ninkų duotų pasų, bet ji tiki, 
kad sportininkai atkreips dėme
sį į vyriausybės prašymu ir ne
vyks j Maskvos žaidynes. Naujų 
pasų sportininkams vykti į 
Maskvą ji neduos. Ministeris 
taip pat pareiškė, kad vyriausy
bė neteiks jokios finansinės pa
ramos.

Kanados atsisakymas daly
vauti Maskvos olimpiadoje pa
darytas dėl rusų įsiveržimo į Af
ganistaną. Tai aiškus Kanados 
vyriausybės nusistatymas ir jis 
turės būti suprantamas ne tik 
kanadiečiams, bet ir pačiai 
Maskvai, — pareiškė užsienio' 
reikalų ministeris MacGuigan. 
— Tuo klausimu buvo platesnių 
diskusijų ir paliestos kitos prie
žastys.

PREZ. TITO NETEKO 
SĄMONĖS

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Prezidentas Tito antradienio va
karą neteko sąmonės, bet jis 
dar gyvas. Jo’ kvėpavimas labai 
pasunkėjęs.

Sveikata žymiai susilpnėjo, 
kai prasidėjo kraujavimas. Gy-

i bet nepajėgė kraujavimo sustab- 
tdyti. Jugoslavijos prezidento 
sveikata pradėjo.aiškiai silpnėti, 
kai teko nuplauti gangrenuotą 
kairiąją koją. Reikalą pasunkino 
plaučių uždegimas, širdies nega
lavimas, inkstų neveikimas, o

SOVIETAI GALI PAJUSTI 
DEGALŲ TRŪKUMĄ

WASHINGTON. — Amerikos
Centrinės žvalgybos agentūros 
(ČIA) viršininkas Stansfield / , - . ... . ., didesni sunkumai prasidėjo, kai turner pareiškė, kad jau dabar,, ,.. . ... ... . ,. kepenvs sugedo.Sovietų Sąjunga pradėjo jausti1, 
dideli naftos trūkumą. Jo many- —Po" kojos—amputac 
niu, Sovietai darys dideles pas- dentas atsigavo ir 
langas už iš bet kur gaunamą ■ dieną išklausydavo pranešimo

kiekviena r .

gazpliną moĮcėti jų gamybos pre
ciziškais ginklais.

SIŪLO PAKEISTI SOCIALINIO 
DRAUDIMO ĮSTATYMĄ

WASHINGTON (AP).— Dvi
dešimt senatorių daro pastangas 
pakeisti Social Security įstaty
mą, kad pensininkai galėtų už
dirbti neribotą sumą, nepraras
dami savo pensijos čekių. Sena
torius Birch Bayh, demokratas ■ 
-išTndFanos, pareiškė, kad neiiks- 
lu pensininką bausti atėmimu 
50% mokesčiams. Tai yra dir
bančiojo" diskriminacija. Sena-, 
torius Barry Goldwater, Arizo-i

apie, valstybės reikalus. Kai kil 
davo svarbesnis klausimas, jis 
duodavo pareigūnams kelis pa 
tarimus. Kepenų sugedymas la 
bai pasunkino jo sveikatos stovį. 
Tilo buvo nepaprastai stipru> 
žmogus. Jį pradėjo silpninti 
cukrinė, o vėliau ir kitos ligds 
Gydytojai abejoja, kad jis 2! 
valandas praleidęs be sąmonės 
galėtu atsigauti. Bet visi gvdv 
tojai žino, kad jis buvo labai 
stiprios sveikatos.

POLICIJOS VADAS'KATT"
TINA VEIKSNIUS

torius Barry Goldwater, Arizo-i CHICAGO, Ill.— Chicago® po 
nos respublikonas, pareiškė, kad Lcijos vadas Richard Brzeczel 
pensininkai yra sumokėję savo ’ kaltina tris policijos kapitdnus 
socialinės apdraudos mokesčius. 
Valdžios prievolė yra žiūrėti, 
kad jie savo pinigus gautų atgal, 
ar jie uždirba, ar ne.

Dabartiniai įstatymai numato, 
kad 65 m. sulaukęs pensininkas 
gali per metus uždirbti 85 '100.

kuriuos jam teko atleisti iš už 
imamų pareigų. Jis tvirtina, kad 
kapitonai William Duffy, Josepi 
DiLecnardi ir James Zurawskj 
buvo įvertinti daugiau, negu jie 
iš tikrųjų yra verti. B? to, jie 
yra veiksniai.

neprarasdamas savo mėnesinio)1 . , , . . * Kap. Zurawskis buvo paskir-pensijos čekio. Sekančiais mc- < . .1 . t . , r o tas valdyti administracijos patais uždarbio norma pakeliama1 .' .. .....
-i - -nA moo -i • r non tarnavimus, bet jis nepajege su ik $o,o00, o 1982 m. iki 6,000 . ’ J. 1. ”, , . / .... -• ^klausimo tinkamai tvarkvti.dolerių. Asmuo, įsejęs pensijon 
62 m., gali per metus uždirbti ne 
daugiau $3,720, neprarasdamas 
pensijos inokėjmų.

Policijos vadas R. Brzeczek 
i būtų nenorėjęs visa tai kelti vie
šumon, bet dabar ji 
reikalą įtrauktas, k dėl privali 
pasakyti, kad visi trys poiicijo- 

(kapitonai buvo įvertinti dsu 
giau, negu jie buvo verti. Jeigu 

Pirmadienį Nikaragvoje buvo jje būtų savo pareigas tinkama" 
sudaryta 17 asmenų Valstybės atlikę, (ai niekas jų nebūtų ki 
taryba įstatymų leidimui. Jon toms pareigoms skyręs, 
pateko tik vienas Demokratinio 

dar renkasi klasėse ir diskutuo- sąjūdžio narys. Iš penkių asine- 
ja, o dažnai problemas pradeda 
spręsti ne logika, bet kumštimis 
ir peštynėmis.

Paskutinėm 2 dienom muš
tynių metu universitete nuken
tėjo" apie 300 studentų. Teko 
jiems teikti pirmąją pagalbą ir 
šaukti ambulansus.

Musulmonai bando į universi
tetą įtraukti ginkluotus partiza
nus, bet universiteto vadovybė 
draudžia ginkluotiems žmonėms 
veržtis į universitetą. Preziden- 

Itas Banį Sadr nori kruvinų muš
tynių išvengti. •"’< •

NERAMUMAI TEHERANO 
UNIVERSITETE

TEHERANAS,-Iranas. — Jau 
trečia diena eina neramumai 
Irano universitete. Prezidento 
Bani Sadr vyriausybė uždarė 
universitetą, liet studentai vis

PAKAITOS NIKARAG
VOS VALDŽIOJE

nu valdančios grupės protesto 
ženklan pasitraukė Alfonso Ro- 
belo. Prieš keturias dienas iš, 
chuntos pasitraukė Violeta Cha
morro. Dabar chuntoje liko tik 
trys nariai.

įau j

Brzeczek tvirtina, kad jis. ati
duos prisiekusiųjų teismui savo 
pastabas apie policijos vado 
darba.

Šie trys policijos pareigūnai 
turėjo kelti policijoje vykusius 
nesklandumas, kai jie tebebuvo 
tarnyboje ir buvo laikas tuos 
klausinius kelti. Dabar, aišku,

— Balandžio 19-osios sąjūdžio : jau per vėlu.
teroristai paleidd iš Dominikos
Respublikos ambasados Bogoto
je Dominikos Respublikos gene- praneša, kad keleivinis laivas
valinį konsulą Augusio Sanchez, su 878 keleiviais susidūrė su

Filipinų žinių agentūra

Dabar jie laiko 16 įkaitų.
(

naftos tanklaiviu ir nuskendo.
800 keleivių buvo išgellieta, ki- 

_ Trečiadienį aukso uncija ’ tų likimas Tiėra žinomas. Rasta 
kainavo $503. 10 lavonų.

— Prez. Carteris Washingto
ne tariasi su krašto saugumo 
patarėjais.

5^



JURGIS JALINSKAS

UŽMIRŠTOS SUKAKTUVĖS
Įžanga

Praeitais metais plačiai ir iš
kilmingai buvo paminėtos Vil
niau* Universiteto 400 metų įs- 

*ukaktuvės. Tie pami- 
nėiimai buvo pravesti ne tik 
maskvinių satrapų okupuotoje 
Lietuvoje, bet ir išeivijoje. Tas. 
sukaktuves beparb^tant išeivi-j 
joje, visiškai nebuvo prisimin
tos ne mažiau reikšmingos visai 
lietuvių tautai 30 metų lietuvių 
išeivių - tremtinių sukaktuvės- 
Juk iš Lietuvos komunistinio 
siaubo genamos, II-jo pasaulinio 
karo pabaigoje į Vakarų Vokie
tiją atplūdusios lietuvių -masės 
1949 metais (mažesniais skai
čiais 1946,1947, 1948 ir 1950 me
tais) pasklido po visą laisvąjį 
Vakarų pasaulį. Tai buvo di
džiausia ;r lietuvių tautai nuos- 
tolingiausia jos išeivijos banga.

Lietuvių emigracija vyko ne 
ištisine, bet protarpine eiga. Ki
taip tariant—bangomis. Tą vyks 
mą sekant iš istorinių duomenų, 
ryškiai matomos trys bangos: 
pirmoji XVII šimtmetyje, antro 
ji — nuo XIX amžiaus pradžios 
iki XX-įo amžiaus 1924 m., (su 
pertrauka I-jo pasaulinio karo 
eigoje) ir masinė, siekusi dešim 
tis tūkstančių, įvairiausių pro
fesijų bei luomų asmenų, įvyko 
II-jo pasaulinio karo pasėkoje.

Apie tas tris išeivijos bangas 
čia ir pasisakoma.

I-JĮ LIETUVIŲ IŠEIVIŲ 
BANGA

■

T

i

M. ŠILEIKIS Karvės sode (Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)

ga apsistojo. Ir to neisaiškinimo 
kaltininkais prisieina laikyti mū
sų šiandieninius emigrantus is
torikus, o taip pat tos šakos jau
nus mokslininkus, baigusius stu 
dijas Amerikos aukštosiose mo
kyklose.

Tiesa, turime gan gausų skai
čių ir įvairių lietuvių autorių 
veikalų, kuriuose plačiau ar 
trumpiau yra paminėta mūsų 
emigrantų pirmoji banga, buvu 
sį XVII-tame šimtmetyje. Vie
nok tuose veikaluose paminėti 
istoriniai daviniai daugiausia pa
imti iš svetimtaučių (švedų, lat 
vių ir kt.) enciklopedijų ar is
torinių knygų, visai nepasisten
giant tuos šaltinius patikrinti 
ir tuo labiau atitinkamuose ar
chyvuose patiems paieškoti nau 
jų davinių. Panašiai, kaip Lais
vos Lietuvos laikotarpyje* elgė
si mūsų istorikai — A. Šapoka, 
išsirūpinęs leidimą nuvykti į 
lenkų okupuotą Vilnių ir jo ar
chyvuose atradęs visai naujų 
davinių apie senovės Lietuvą ir 
lietuvius (legendarinį ir net mū 
su literatūroje iškeiktą Čičins
ką), arba Z. Ivinskis, nuvykęs' 
j Romą ir Vatikano archyvuose 
suieškojęs Lietuvą liečiančių 
originalių dokumentų, kuriais 
remdamasis objektyviai Lietu
vių Enciklopedijoje nušvietė sve 
timtaučių istorikų pateiktus fąk 
tus.

Pirmoji lietuvių emigracijos 
banga, vykusi iš gimtojo krašto 
ir kartu iš Kuršo (Latvijos) 
toniniai žvelgian t,
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tautoje, jog daugybė lietuviško 
svieto išsidangino į Ameriką, 
nesgi viršiaus minavo jau, jog 
didžturčiai Lietuvoje svietą ver 
gė, kursai, vengdamas nuo ver- 
gybos, muko į Kuršą, kuriame 
kunigaikščiai didei išmintingai 
rėdės (valdė) ir savo valsčiuose

Apie pirmąją lietuvių emigran Į žmonių nei baudžiavomis, nei di 
tų bangą turime dviejų lietuviui džiomis -donimis (mokesčiais) 
pateiktus liudijimus. Pirmasis 
ir seniausiai vyskupo Valan
čiaus rezidencijoje rašytas mūsų

is- pirmojo istoriko Simono Dau- 
mažiausiai kanto liudijimas yra šitoks: 

yra ištirta, neišaiškinta jos apim “Toje pačioje gadynėje dar mi- 
tis ir vietovės, kuriose toji ban- nayotina notis nutiko Lietuvos

nesunkino; nuo to radusis tenai 
didei daugybei svieto, kunigaikš 
tis Jokūbas nupirko salą, Taba- 
gu (Tobagu) vadinamą, nuo is
panų karaliaus ir tenai išleido 
atėjūnus naujokynui įkurti ir 
tuomi pačiu prekybai praplatin

■ Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds

4

Į

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
andH, was increased to 6^%.

This 672% 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 
improved yield vili be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on ’ 2_ ■■

Bonds are getting better all the 
time. This new 6F2% interest rate, 
together with 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 way 
to save. .....

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

should increase your 
interest.
Bonds are a better

. StocIčC^ ;

America
So you see,
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ti, kur naujokyną paskuo ang
lai išgriovė, o likusįjį svietą iš
vežė į Newjorka; ir taip Lietu
vių giminės yra jau ir Amerikos 
sviete”. Kalbama apie Lietuvos 
būklę 1688 metais., (“Būdas se
novės lietuvių kalnėnų ir žemai 
čių” 307-308 psl.) Antras lietu
vio autoriaus nepasirašytas (jau 
nosios mūsų kartos istoriko Al
girdo Budreckio, autorių asme
niškai pažinojusio, teigimu, yra 
žymus Amerikos lietuvių dar
buotojas M. (Mykolas) Vaidyla 
dokumentinis liudijimas, pas; 
kelbtas 1922 metais Pittsburge 
ėjusame žurnale — The School
of Thinkers” yra’foksai:

“XVII-tojo amžiaus pradžioje, 
būtent. 1618-20 metais, stipri len-

. - - /Lkų -kariuomenė, Romos katalikų 
bažnyčios remiama, ąsivemžė į 
Lietuvą, kad atversti lietuvius 
liuteronus ir kalvinus į katali
kybę. Lietuviai protestantąi grie 
besi ginklo ir pradėjo gintis, ta
čiau buvo sumušti..:. Tie, kurie 
išliko gyvi ir turėjo turto, pas
klido po visą pasaulį... daugu-, 
mąs jų atsidūrė Anglijoj, a. iš 
tenai, su piligrimų tėvais, kelia
vo Amerikon. Jų tarpe buvo to
kių didikų, kaip Butvilai, Ged
vilai, Ardvilai, Landžiai, Dau
kantai, Purviai, Zubnckai ir ki- 
ti, daugiausia iš Kauno rodybos. 
Jų dvarus pasiglemžė lenkai 
atė ūnai ir Romos katalikų dva
siškąja. Kiti protestantai, kurie 
neturėjo iš ko toliau bėgti, žim 
tais tūkstančių- traukėsi Latvi
jon, užplūsdami visą šalį. Tada 
Latvijos kunigaikštis Jokūbas, 
pats būdamas protestantas, nu
pirko mažą salą, pavadino ją 
“Guadalupi”, kas reiškia /per
sekiojamiems ir nugalėtiems” 
ir toje saleje kolonizavo dešim
tis tūkstančiu lietuvių tremti- 
nių...”

To rašinio tąsoje sakoma, kadj 
“tarp Anglijos. Prancūzijos ir 
Ispanijos kilo dėl tos salos ka
ras, ir buvusius/ten lietuvius ang 
lai savo laivais perkėlę Ameri
kon. paskirdami jiems vietą prie 
Hudsono upės, kur dabar stovi 
New Yorkas*. Lietuviai tuojau 
pradėję čia statyti miestą, kurį 
pavadinę “Aušra”*.

Tuo metu prasidėjusi gausi 
olandų ateivyje ir dėl to mies
to pavadinimo kilo ginčų. Olan
dai norėjo pavadinti jį “New 
Amsterdamu”, o lietuviai laikė
si “Aušros” vardo* Tie ginčai tę

štiš ir pavadino miestą New j 
Yorku”. (St. Michelsonas, Lietu 
vių išeivija Amerikoje” 4 psl.).

Taigi, turime originalius dvie
jų lietuvių liudijimus apie lie
tuvių išeiviją XVII-me šimtme
tyje: istoriko Simono Daukanto 
ir ligi šiol tikrai dar neišaiškin
to autoriaus. į

Tie abu liudijimai yra skir
tingi, nors abiejuose kalbama 
apie ano meto lietuvių išeiviją. 
Sakysime, Simonas Daukantas 
teigia, kad toji emigracija buvo 
iššauktą Lietuvoje buvusios bau 
džiavos ir valdovų priespaudos, 
o antrasis liudininkas nurodo,! 
kad lietuvių emigracija atsirado] 
dėl tuomet Lietuvoje buvusių į 
religinių kovų ir tą kovą pralai- 
mėjusių protestantų persekioji
mų. Tai buvo Romos bažnyčios 
ir jos karingojo jėsuitų ordino 
vykdoma ofenzyva prieš Lietu
voje išsiplėtusią reformaciją. 
Paminėtos ir skirtingos datos: 
S. Daukantas sako, kad tiktai 
1688 metais “lietuvių - giminės 
yra jau ir Amerikos sviete”, o 
antrojo liudininko daviniai ro
do, kad pabėgėlių masės iš Lie
tuvos į Kuršą (Latviją) pradė
jo trauktis po pralaimėtų kovų 
1618-1620 metais. Persekiojami 
protestantai ne vien i Kuršą ’ 
plūdo, bet taip pat ir į kitus Va
karų Europos (pvz., Angliją) 
kraštus ir vėlesniais metais vie
ni iš Anglijos “kartu su piligri
mų tėvais, keliavo Amerikon”, o 
kiti, pasitraukę į Kursą, to kraš
to valdovo kunigaikščio Jokūbo 
turimais laivais buvo perkelia
mi i to paties kunigaikščio lie
tuviams pabėgėliams nupirktą 
Guadalupes salą.

*

S. Daukanto ir neišaiškinto 
autoriaus minimi salų, į kurias 
iš Kuršo hercogystės buvo per- 
kialiami lietuviai, vardai ir tų 

* salų esimo vietos irgi visiškai 
skirtingi: pagal pirmąjį, tai bu- 

• vusi Tobago sala, esanti netoli 
Venecuelos krantų, o antrojo 
minima Guadalupes sala-Mažų- 
rų Antilų salyno didžiausia sa
la, esanti žymiai toliau nuo To
bago salos ir Venecuelos, nors 
abi rendasi Karibų jūroje prie 
Pietų Amerikos krantų.

(Bus daugiau)

į

— Irano studentai nenori 
grįžti į Chomeinio valdomą Ira
ną. Prašo leisti jiems pasilikti 

sėsi iki atvyko Yorko kunigaik Amerikoje.
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VILKO TEISMAS į ? t g 
Taip vieną kartą atsitiko, 
kad voverė iš ąžuolo iškrito. 
O lapės ten po ąžuolu tupėta 

ir akylai žiūrėta, 
kaip voverė po medį laksto, 
tarytum sparnuotas paukštis.
Nutvėrė lapė ją ir sako: : : 

“štai nepadėjo tau nei medžio augštis, 
nei tavo neišmatomų sparnų greitumas, 

nei uodegos miklumas: 
man vieną kartą patekai!!

_Ką su tavim daryti?”
—“0 kuo aš tau kalta, kad taip kietai 

mane nutvėrusi laikai!” 
prašneko išsigandus voverytė.

“Jau kuo karta”,

“taikos teisėjas tars
ir pagal tavo darbus tau atsvers.

0 čia — gana ...” '
. Ir lapė pasileido tekina.
Ar taip jau buvo sutarta, ar ne, 

tai nežinia,
tik žiūri — priešais vilkas.
Staiga sustojus lapė sako jam:

Labai džiaugiuos... Neveltui man laukimas ilgas, 
Štai pagaliau, po žvalgymui ilgam, 
nutvėriau šitą padarėlį 
bešokant savo šokimėlį.
Prašau, kaimyne, išklausyk — 
pabūk teisėju ir sprendimą ištaryk.”
O vilkas jau taip pat seniai 
šnairia akia į voverę žiūrėjo, 
kai po medžius ji šokinėjo, 

ir per abu žaptus apsuko liežuviu skaniai. 
Paskui ir sako: “E, dėl tokio padarėlio menko 

kalbėti daug netenka. 
Bet, dėl šventos teisybės 
ir tavo sąžinės ramybės, 

galėsim apsvarstyti, g '
kuo nusikaltus i ji ir su dalyti.”
Nudžiugus lapė sako: “O, teisėjatĮU’•

Aš jau seniai turėjau 
ją teismui pristatyti, . 

------ ------bet vis atidėliojau ■ . —: 
nes, iš teisybės, 
visos blogybės 
dar apie ją nė nežinojau. <

Dabar sakau: mums voverė labai kenksminga 
ir dieną naktį pavojinga!

Girdi, kaip kartais medy juo'kias, prunkščia 
ir mūsų jautrią sąžinę, begėdė, drumsčia!
0 kaip godi: ji sau j šovą krauja lobį, 

o mums nubaido grobį!” 
— “Aš nieko nebaidau, / 
nes permaža baidyti”.

________ mėgino teisintis mažytė.   
“Tai gal aš nematau?” , 
šiurkštokai jai pasakė 
užpykus lapė: .

“Tu mums ne vien tik grobį nubaidai, 
bet dar ir ko nereikia pamatai!

O jau ir pats teisėjas 
bus, rodos, pastebėjęs,, 
.• jog neretai 
nuo medžių iš augštai 

apmėtai mus, 
gyventojus ramius!”

— “Ne,ne. Tai krinta tik lukštai 
kai kandu kokį riešutėlį”, 
dar teisinosi voverėlė. ' 

supyko lapė: :
Palauk melage!”
“Juk tu aiškiausiai mūsų giminės, 

o kartais po pačius 
aukščiausiuosius medžius!

Kai negerai 
darai, 

tai susigėdai 
ir į medžius pabėgai!”

— “Vai ne!” atsakė voverytė;
“Juk aš į medį įlipau, 
kai žemėj vietos netekau. 
Nes kas gi liko man daryti? 
Jei voverė augštyn neliptų 
tai Jos ir padermės neliktų.” ' 
Tačiau tie žodžiai perarti 

jos buvo ištarti: '
tuojau ji vilko namuose visai nutilo 

ir į viršūnes niekada daugiau nebepakilo 
.1944. XII: 27 "
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Kartografą J. Andrių pagerbiant
., Vienas iš žymiausių mūsų 
kartografų — pulk. J. Andrius 
gimė 1900 m. spalio mėn. 1 die- 
^ą Panevėžyje. Taigi, šįmet jam 
ęukakš 80 metų amžiaus. Tad 
ne veltui Los Angeles rajnovėnai 
ir Santa Mdnikos Lietuvių klu
bas rengia jam akademiją-pa
gerbimą, o kaitų ir jo naujai _ _
paruošto Lietuvos' žemėlapio dirbo Lietuvoje}

eilę straipsnių Lietuvos Aide ir
'i'—:_ ZI- __ 1:1_Trimite (Kaip gimsta žemėla
piai ir kt.).

1931 m. Lietuvos vyriausybės ' 
buvd pasiųstas į Latviją, Estiją į 
ir Suomiją susipažinti su topo-1
grafijos įarbais. 1932 m. vieną 
vasarą buvo išsiųstas į Latviją 
pravesti trianguliaciją (latviai

sutiktuves, žemėlapi išleido De- 
venių Kultūros fondas, spausdi- paruošiant administracinį, smul-

Vadovavo topografijos skyriui,

io J. Kapočius^ • : '
Panorau atsilankyti j soleni- 

zanto namus ir kiek plačiau pa
kamantinėti jį' apie jo gyvenimą 
ir'nuveiktus darbus. Andriai gy
vena Santa Mdnikos pakraštyje. 
Jų dviejų butų namai nėra liuk
susiniai, bet už tai visos namų 
vidaus sieįos apkabinėtos J. 
Rimšos, J. Andriaus brolio Lie
tuvoje Andrijausko, pulk. ;And- 
rašiūno ir kt. paveikslais. Tai 
tikras muziejus.

Jubiliatas dar žvaliai atrodo, 
nesiskundžia savo sveikata, tik 
regėjimas dėl įtempto darbo su 
žemėlapiais esąs gerai. susilp
nėjęs. |, i ‘'

1919 metais J. Andrius baigė 
pirmąją Karo ’.mokyklo's laidą, 
1922 m- —r aukštesnius karinin
kų kursus, 1929 m. Įsigijo bran
dos, atestatą. 1930 m. baigė ka
ro topografijos (geodezijos) kur
są. Lietuvos kariuomenės sava
noris.

11926-41 metais dirbo Karo To-
A- f t! ; t-> r ■ Kyiasi prie hkjkvk

Pr.Ofe.SOn^-kad moksleiviai
K. Pakštas atveždavo is užsieniai.- ... , ...?Prasti visas vadovėliuose m:m-

kų- Lietuvos žemėlapį. Prie jo 
dirbo net 10 karininkų. Buvo’: 
-išleistas penkiuose variantuose. (

Pasitraukus Topografijos sky
riaus viršininkui inž. Krikščiū-• 
nui, kurį laiką buvo skyriaus 
viršininkas. Atėjus vokiečiarps, 
buvo paimtas j nelaisvę (gelbėjo 
kitus karininkus).

Tremtyje — Vokietijoje buvo 
Schwacb. Gmuende ir Nuertnri 
gene mokytoju. VLIKui prirei- 

ikus prie savo memėrandumo 
pridėti ir Lietuvos žemėlapį, pa-1 
ruošė jį kartu su dailininku K. Į 
Varneliu.

Atsikėlęs Į JAV-es, pradėjo į 
ruošti Lietuvos Enciklopedijai 
žemėlapį, kuris buvo išspaus
dintas 1956 m. šū prof. A. Salio 
vardynu. Prie šio žemėlapio dir
bo šešerius metus.

1973 metais paruošė didelio 
fc'rmato. mokyklinį žemėlapį, 
kurį išleido Liet. Bendruomenė. 
Nesileista į smulkmenas, bet tai- Į 
kytasi prie mokyklų programų, į 

galėtų jame|

Ą>-Tamušaitis “Žilvino Pasaka” Kilimas
j -

STASYS JUŠKĖNAS ’

VARPAS

ganizaciją primesti senajai išei- majame krašte vyraujanti prag požiūriu: menas — menui. Lie- 
vijai. Toj tokio užmojaus kratė-matinė pasaulėžiūra, atsakomy- 
si, ir užuot suartėjimo įvyko bes jausmo neribojama laisvė, 
plyšys. To meto ALT žmonės besaikis dolerio garbinimas ir 
tuojau suprato, kad naujųjų atei turto siekimas, visaip įtaigoja-

• A • v t M w t . •

Įvairių Lietuvos žemėlapių. Rei
kėjo eksperto juos peržiūrėti ir 
įvęttnlti. Kreipdavosi ir prof; V. 
Biržiška iš universiteto.
į Mokėdamas rusų ir lenkų kal

bas ,pradėjo savo noru studijuo
ti. kartografiją. Parašė studiją 
apie Mikalojaus Kristupo' Naš
laitėlio žemėlapį, išleistą 1613m. 
Tai buvo Lietuvos aprašymas lo- 
4ynų—kalba;—Studiją—paskelbė 
“Karo archyvo” žurnale.
j’ Antra J; Andriaus studija bu

vo — “Napoleono kartografiniai 
darbai Lietuvoje”. Spausdino

mas vietas. |
.1978 m. paruošė Lietuvos že-| 

mėlapį prie “Encyclopedia Li-! 
tuanica” (6-ojo tomo) su anglų 
kalba paaiškinimais.

Pagaliau šįmet pasirodė J. 
Andriaus naujausias Lietuvos j. 
žemėlapis, mažesnio formato ne
gu mokyklinis, patogesnis šei- 
moms, visuomenei. Dirbo’1 me- - 
tus. Visos sienos parodomos kaip 
jos buvo Nepr. Lietuvės vyriau
sybės sutartos su kaimyninėmis 
valstybėmis, išskyrus Lenkiją

(Tęsinys)

II ir Lietuvių Tautos gelbėjimo
Jungtinėse Amerikos Valsty- pastangas, nuoširdžiai išreiškia 

bėse steigiamasis LB suvažiavi- savo tautnį solidarumą Jungti- 
mas ' '.Įvyko 1951 m. lapkričio. nių Amerikos Valstybių Lietu-

:RA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAAIS
ŪŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

"saverasmenišką dėmėsi, • gerai su jomis susipa- 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

mėn. 18 d. New Yorke. Suvažia-
• i ' Ž- . - _į . j . * ■

vime buvo paskelbtas steigia
masis aktasį’ kurio pagrindiniai 
dėsniai skamba taip: “Jungty- 
nūi Amerikos Valstybių—lietu- 
viai,’ džiaugdamiesi žmonišku ir' tangas.. Punktas d) tuo metu bu- 
laisvu gyvenimu šiame krašte j v o suprantamas, kad jau yra 
ir, kaip lietuviai bei lietuvių kil 
mės amerikiečiai, norėdami a) 
aktyviai: dalyvauti Jungtinių 
Amerikos Valstybių gyvenime 
ir Įsijungti į jų kovą prieš inter
nacionalinį komunizmą; b) veik 
liai prie to. gyvenimo prisidėti 
savo kultūrinėmis ir tautinėmis 
savybėmis bei lietuviškais pa
pročiais; c) bičiuliškai palaikyti 
giminingumo simpatijas su lie
tuviais už Jungtinių Amerikos

vių Bendruomenėje”. Pastara
jame punkte, kaip matome, yra 
aiškiai užakcentuota pareiga 
remti Lietuvos laisvinimo kovą 

■ir lietuvių tautos gelbėjimo pas-

vių atvežtinė organizacija įneš- 
nedarnumo į nusistovėjusį Ame 
rikos lietuvių organizacinį gy
venimą. Bet LB kūrėsi išlėto, ir 
■Iresni laiką ~okių nesklandumų 
neiškilo. Naujieji, išeiviai, spie
tėsi savitame gyvenime. Atstei- 
gė Lietuvoje veikusias organiza
cijas ir diferenciavosi į pasau
lėžiūrinius sambūrius. Kūrė pro 
fesines ir kultūrines instituci
jas. LB rūpinosi kultūrinių pa
jėgų telkimu, lituanistinėmis 
mokyklomis ir joms vadovėlių 
paruošimu. Organizavo bendri
nius renginius: dainų ir tautinių 
šokių šventes, kultūrininkų-kon 
gresus ir pan. Lietuvybės išlai
kymo srityje darbo turėjo aps
čiai. Ir tai buvo reikalinga ir 
naudinga. Tik vėliau paaiškėjo, 
kad ALT-os vadovybė LB atž
vilgiu nesuklydo. Tai atsitiko kai 
vienos grupės žmonių didesnis 
skaičius pateko į JAV LB va
dovybę. Jie užsimojo savo gru
pės programą vykdyti kompe
tencijų. LB pradėjo duplikuoti 
ALT-os veiklą, reikšdama pre- 
tencijų perinti jos funkcijas.

Nuo AIT-os įs3'te<‘—'-> pra
džios buvo prigijusi tradicija 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo proga rinkti aukas šios 
bendrinės JAV lietuvių organi
zacijos vadovaujantiems Lietu
vos laisvinimo darbams- LB va
dovybė tą tradiciją ėmė laužy
ti, surinktas aukas sau pasilik
dama. Tokie LB vadovybės žy-Į 
giai privedė prie nuomonių su
sikryžiavimo ir aštrių ginčų, tiek 
pačioje LB, tiek plačioje visuo
menėje. Vieni pasisakė už dar
bo padalos principą, antri už 
LB vadinamąjį visuotinumą. Tre 
ti, nepakęsdami nesantaikos, nu
mojo ranka ir su visam iš lie
tuviškos veiklos pasitraukė. Vie-}

tuvybės ugdymo židiniuose Įve
dami abejotinos vertės vadovė
liai. su. okupantų naudai propa
gandai -Organizuojami ..paaug
liai moksleiviai'' ir *šiu6entai Į 
taip \4dinamUs lituanistikos ;kur 
sus* Kapsuka/umvyrsitete, ĮVil- 
niųje. Kiek daug pasiseka |>ku- 
paitams Aį tų kursų laimėti, sun 
ku‘tiksliai pasakyti, bet jų lie
tuviškame laikraštyjeį-^ “Gim- 

aplinka: geri ištaikingi baldai, tasjis — kuęant^ pa-
bet sienos be lietuvių dailininkų rei^kimaTrodo,’ kadijię’Ąč^ ėku- 
naveikslų, be lietuviškų knygų x pantų duęnbšA'ęltųVndyh^. Jų 
lentynų, o vaikų kambariuose' 
prikrautos eilės džiunglių mų- 
kos plokštelių. Dažni tėvai links 
mo gyvenimo viliojami eina sau, 
o vaikai sau. Lituanistinėse mo
kyklose metas iš meto mokinių 
skaičius-mažėja. Jaunimas ren
kasi tik praktiškus mokslus, kad 
gyvenime turėtų kuo daugiau 
naudos. Pragmatizmo dvasioje 
išsiugdžiusiam jaunuoliui-lei pa 
sidarė nesuprantamas tautinis 
idealizmas, lietuvybė ir net gy
venamo krašto rekalai. Jie nu
tolę nuo lietuviško kamieno, už 
sitveria lėkštame savo asmeni
nio gyvenimo ir draugų rately- 
j'e. Taip išeivijos gyvenimui pak
rypus,..per 30 metų, be labai re
tos išimties, nesusilaukta naujų 
lituanistų. Lietuvos istorijos ir 
politinio bei diplominio darbo 
specialistų. Pasigendame taip

• pat ir talentingų žurnalistų, ku-. 
rie dirbtų Amerikos spaudoje ir, 
atitinkamai keltų Lietuvos ir ki
tų pavergtųjų tautų klausmus.

Į šeiyijos atsivežtųjų vertybių 
nykimą Įtakos turi ir pasauli
nio masto reiškiniai: krašto vai 
džios vedama egzistencijos ir de 
tantės politika su: Lietuvos oku
pantu.- Vatikano Rytų politika 
ir staigus posūkis katalikų baž 
nytiniam gyvenime. Iškyla lai
ko • dvasios ir laiko ženklų mi
tas, o . šalia jo-defetizmas. Be
silaikantys tvirtų įsitikinimų ta- 
po pravardžiuojami sukalkėju-

ma kosmopilitinė idealogija, 
kreipia išeivių vaikus iš lietu
viško kelio. Šeimose įsigali sve
timi papročiai, o lietuvių, kalba 
tampa įnamė. Ne tėvai vaikus, 
bet vaikai tėvus pradėjo mokyti 
gyvenimo. Pasikeičia ir ''namų

šįiapųš ir Vilioją Ąkuf^?~v|-kti. 
Iš lietuvybės išl&ikymo institu
cijos, LB vadoyybps-;.. nesulau
kiant nasisakymo “’prieš kursus, 
o'tik įtartinos tylos, bendradar
biavimas su okupaciniu, režimu 
plečiasi ir stiprėja,

Toipas Venclovą ąpląmai j ke
lionėms į okupuotąLietu va Įpri- 
taria,' bet ’Jtaip skelbia VokĮeti- 
os. infprmaęijos,.keiiąyhną; per 

“Tėviškės” 'draugiją jis laika pa
čiu blogiausiu būdu, o pareiški
mai redaktorių yra iškreipti, tai 
jo manymų mūsų spaudoje juos 
reikia atšaukti. Prieš pusmetį 
vieną tokį atšaukimą esame spau 
do j e matę. O kur kitų kursantų 
ir ekskursantų atšaukimai? Jęi 
dėl savo iškreiptų pareiškimų 
tyli,' tai parodo kapituliavimą 
prieš okupantą- Ko pozityvaus 
begalima laukti iš tokio jaunuo- 
lio aA jaunuolės? ;

(Bus daugiau) ’’

— Bijomasi, kad Irane nepra
sidėtų pilietinis karas, nes vis 
didesnė ‘žmonių dalis pradeda 
nepasitikėti midų primesta san
tvarka.

ENERGY
WISE ,

Valstybių ribų ir d) pareigingai 
remti Lietuvos laisvinimo kovą

: kas tą kovą veda ir jai vadovau
ja. Tai buvo 1940 m. senųjų atei 
vių Įkurta politinė institucija- 
Amerikos Lietuvių. T a r yba 
(ALT). Tokiu budu JAV LB 
savo steigiamuoju aktu Įsiparei
gojo ALT-os veiklą remti.

Senieji išeiviai naujuosius pa
sitiko labai nuoširdžiai, užjaus
dami jų vargą ir tikėdami, kad 
jie įneš jų organizacijas naujų 
jeigu.-Tai faktas, kurį Lietuvių 
Enciklopedija pažymėjo. Bet

toj lietuvybės išlaikymo, prasi- snie nu seniais. atsilikėliais, 
dėjo lietuvybės žlugdymas. Ne- juokingais ,svajQtojais. Gimsta 
apdairūs ar blogos valios vado-, Lietuvai sateIitini0 statuso idė-

juokingais svajotojais. Gimsta

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

g-: Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 Sk HALSTED ST,
CHICAGO, H> 60608

• Iš anksto be raginimą pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas------------------- ---------------------------------------------
Adresas .------------------------------------------------------------------------------

• ’ Užsakau
yra naujas skaitytojas. Priede .—i—_ dol.
Pavardė ir vardas---------------------------------------
Adresas ------------- ■-----------------------------------

kuris

(laikytasi Liublino unijos). Pa
žymėta buvusios lietuvių apgy
ventos vietovės . Rytprūsiuose, 
Lietuvos Rytuose ir kt. Žemė
lapis spalvotas; Jo atspausdinta 
4,000 egzempliorių.

Tur ne būti dėkingi autoriui, 
kad jis, sulaukęs jau gerokos 
metų naštos, sugebėjo dar šį že
mėlapį paruošti, o taip pat ir 
Devenių Kultūros fondui, kad 
jis ėmėsi kiek rizikingos inves
ticijos šiam žemėlapiui išleisti.

Reikią tikėtis, kad mūsų tau
tiečiai Įsigys šį naujai išleistą 
žemėlapį, juo papuoš savo butą, 
o kartu parodys ir savo vaikams 
ir vaikaičiams, kokia graži yra 
mūsų tėviškė.

Pulk. J, Andrius gali užtar
nautai Pacifikd pavėsyje pailsėti 
ir pasidžiaugtą savo gausiais 
darbo vaisiais.

J. Kutra

Spomoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą h 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus------ dol.
Pavardė ir vardas-----------------------------------------------------------------
\dresas —---------------------------------- ------------------------------------------

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

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

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

muscu’ar backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan's That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam rebever per 
dose to relieve backache.

To reduce pam, soothe inflammation 
so muscles foosen-you can move mere 
freely tn mmutes' There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescnptm than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

No. 79
"■y

vai, nutolę nuo JAV LB steigia-r 
mojo akto nuostatų, privedė 
JAV LB prie vidujinės suirutės 
ir, pagaliau, net prie to, jog' 
centrinė vadovybė pati savo ran 
komis suskaldė JAV Lietuvių 
Bendruomenę. Nuo to laiko pra 
sidėjo šmeižtai ir neapykanta-, 
lietuvio lietuviui, o okupantui 
velti dirva megzti -savo pinkles 
išeivių tarpe.
_____ ,_______ III

Išeivijos diferenciacija vyksta

ja. Įsteigtas mėnraštis su šuns 
paveikslu lietuviškai veiklai pa
šiepti. Tokį dvasinį išeivijos 
skeldėjimo procesą okupantas 
apsukriai išnaudoja. Lietuvių 
grožinė literatūra nuo tautinio 
atgimimo laikų kėlė lietuvišką 
sąmonę, stiprino lietuvio mora
lę ir laikėsi krikščioniškos doro- 

i vės principų. Dabar net premi- 
T:! jomis pagerbiami bolševikinio. 
V atspalvio veikalai. Aiškinamasi

naujoji išeivija norėjo savo or- ir nutautėjimo procesu. Gyvena

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

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Tel. 476-2206

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE \ 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė ar« 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metut r
M SLA atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoi 1 
p darbus dirba. ■ 4
S SLA— išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu t
4 apdraudę savo nariams. C

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. ŠIA neieAko pelno, na- 
nams patarnauja tik savišalpos pagrindu, r

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
f Susivienijime apsidrausti iki 310,000. J

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja ipdrauda — Endowment
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui. Riekiančiam J 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai. J

t SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
r $1,000 apdraudė* sumą temoka tik $3.00 metam*. A
t 4
f SLA — kuopq vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitčf
J j savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, Jie Jums J

mlriai pagelbės i SLA įsirašyti J
5 L - Galite kreipti* ir tiesiai i SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA /
J New York, N. Y. 10001
8 ’ .. .. <71 V. r *57 W. JOth St. M

Tot (111) 54J-U1® M
t

Organize car pools 
save gasoline.
Don’t be a Bom Loser!

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Slankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijas, 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 dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducfmenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, 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 
vitetvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 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 ?2.

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

April 23, 1930 Thurtday, April 24, 1980
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chieagoje ir priemiesčiuose: 
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pusei metų _____
trims mėnesiams 
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$12.00

$40.00.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius- Leidžia Naujienų Ben
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Pirminiai rinkimai
Pirminiai Amerikos rinkimai jau artėja prie pabai- 

' gos, nors dar yra visa eilė valstijų, kurių piliečiai dar 
netarė galutino žodžio.

Antradienį vyko Filadelfijos pirminiai rinkimai. Ne 
tik respublikonų įtakingas- vadas Ronald Reagan nusku
bėjo į Filadelfiją eilę kalbų sakyti, bet ten jau ištisą sa
vaitę kalbas sakė senatorius Edward Kennedy. Jis būti
nai nori fiapti Demokratų partijos kandidatu prezidento 
pareigoms. Jis sako kalbas prieš prez. Carterį. Kriti
kuoja prezidento užsienio politiką, išmetinėja labai ramų 
ir nuolaidų elgesį su Irano valdžios atstovais ir mulos 
Choipeini .šalininkais. Senatorius kritikuoja prezidento 
Carterib elgesį Afganistano reikalu ir jo nutarimą ne
siųsti Amerikos sportininkų "į Maskvos olimpiadą. Mask
vos propagandistai skelbia, kad prez. Carteris išardė 
Maskvos olimpiadą. Propagandistai pripažįsta, kad olim
piada jau nebus tokia, kokios rusai norėjo. Ji bus daug 
mažesnė ir ne tokia ištaiginga, šiandien jau visiems aiš- 
ku, kad amerikiečių Maskvos olimpiadoje nebus, bet So-

* vietų propagandistai visai nekalba, kad Sovietų valdžia, 
siųsdama savo divizijas į Afganistaną ,išardė Maskvos 
olimpiadą. Maskvoje nebus- reikalingų įrengimų naujai 
pastatytame sportininkų viešbutyje, bet rusai taip pat 
tvirtina, kad 1984 metais nebus jokios olimpiados Los

■ Angeles mieste. Soviėtų kariuomenės vadai bando kerš- 
I tauti Amerikai. Jiems labai nepatinka, kad prezidentas 
; Carteris sustabdė Amerikos biznierius pardavinėti ne tik 
: Maskvos olimpiadai reikmenis, bet ir bendrai elektroni-
- kos mašinas pardavinėti ‘rusams. Maskvos olimpiados va- 
; dai jau tūri paruoštus propagandos planus, kurių svar- 
Z blausias tikslas: niekinti JAV dėl visų Maskvos olimpia- 
Z dos nesklandumų. Rusai yrą pasiryžę mesti visą bėdą 
T prezidentui Carteriui. Jeigu amerikiečiai būtų atvykę
* į olimpiadą, tai sporto šventėje būtų buvusi visai kito- 

kia nuotaika.
Z Bet senatorius Kennedy dar labiau prezidentą Car-
- terį puolė, negu Sovietų valdžios įvairūs vyrai. Senatorius
- E. Kennedy šavo kalbų metu pareiškė tokią didelę neapy

kantą, kaip tai dabar daro Sovietai. Senatorius Kennedy
* vis siekė iškelti viešumon, kad yra labai pavojingas pre- 
Z zidento nemokėjimas valdyti didelę valstybę, kad prezi-

Blogiausia, kad pats prezidentas Carteris pajuto, kad 
jis gali būti dar kartą iraniečių apgautas. Jis pasakojo, 
kad turėjo vilties išgelbėti suimtuosius apie birželio pa
baigą, bet dabar padėtis darosi vis labiau neaiški, nes 
Irano valdovai ir savo patiems piliečiams teisybės neskel
bia. Nežiūrint šen. Kennedy kritikos, prezidentas Carte
ris galėjo būti pas kaimynus, pasakodamas savo abejo
nes ir didelę neviltį.

Prezidentas, būdamas Washingtone, papasakojo abe
jones, bet į Pensilvaniją nevažiavo. Jis ir kalbų Pensil
vanijos gyventojams nesakė. Jis visai nekreipė dėmesio 
Į senatoriaus Kennedy daromą spaudimą, kad preziden
tas vis dėlto nuvyktų į Pensilvaniją ir pasakytų kelias 
kalbas. Prezidentas, turėdamas galvoje paskutinius įvy
kius Irane, pareiškė, kad jis privaląs rūpintis Teherane 
esančių Amerikos piliečių likimu, o pirminiais rinkimais 
rūpintis vis pasiuntė savo bendradarbius. Prezidentas 
pasakojo apie dabartinę padėtį pačiame Irane, apie pa
čių iraniečių nuotaikas, bet tuo pačiu metu organizavo 
laisvojo pasaulio pasiryžimą padėti prež. Carteriui išgel
bėti suimtus Amerikos diplomatus ir ambasados tarnau
tojus. Pasirodo, kad ne tik Japonija ir Australija pasi- 
sakė prieš dabartinę Chomeinio politiką, bet ir Europos 
Bendrosios rinkos valstybės, atšaukusios savo diploma
tus, informavo Irano Revoliucinę Islamo tarybą, kad jei
gu iki gegužės 17 dienos Amerikos diplomatai nebus iš
leisti iš Irano nesužeisti ir nesužaloti, tai jie taikys eko
nomines sankcijas dabartinei Irano vyriausybei. Prezi
dentui Bani Sadr buvo priminti tarptautinio teismo nu
tarimai, Jungtinių Tautų nuomonė ir sutarčių laužymas.

Prezidentas Carteris į Pensilvaniją nevažiavo ir kal
bų nesakė, bet jis, paskelbęs Amerikos nutarimus ir prie
mones dabartinei Irano vyriausybei paspausti ir tarp
tautinei akcijai organizuoti, padarė daugiau įtakos į pir
minių rinkimų dalyvius, negu senatorius Edward Ken
nedy, puldamas prezidentą.

Paskutiniai duomenys rodo, kad senatorius Kennedy, 
išleidęs dideles sumas pinigų rinkiminei propagandai ir 
nupirkęs daug vietos laikraščių garsinimams, vis dėlto 
labai mažai laimėjo. Reikalas būtų buvęs truputį kitoks, 
jei prezidentas būtų pasakęs kalbas keliuose didesniuose 
Pensilvanijos centruose. Senatorius Kennedy paskelbė, 
kad jis laimėjęs Pensilvanijos rinkimus, bet rezultatai 
nėra taip jau dideli. Dar nebuvo visi balsai suskaičiuoti, 
bet buvo aišku, kad senatorius pravedė į Demokratų par
tijos konvenciją 93 atstovus, o prezidentas pravedė 92 
atstovus. Kaio senatorius Kennedy, taip ir prez. Carteris 
surinko po 40% balsų. Už senatorių Kennedy buvo pa
duoti 629,671 balsas, o už prezidentą Carterį paduoti 
619,638 balsai. Laikraščiui einant i maširia, dar buvo ne- 
suskaičiuoti visi pirminių rinkimų balsai? 8% balsų gali 
pakeisti balsuotojų skaičių ir prezidentui. Carteriui duoti 
pirmenybę. Bet šiuo atveju rinkiminiai daviniai reikalo 
nepakeis. Prezidentas Carteris Demokratų partijos kon
vencijoje turės daugiau atstovų.

Pensilvanijos pirminiai rinkimai truputį pakeitė 
santykius respublikonų tarpe. George Bush surinko 54 U 
paduotų respublikonų balsų, o Ronald Reagan gavo tik
tai 45%. Už Bush balsavo 479,254 balsuotojai respubli
konai, o už Reaganą paduoti 398,169 balsai. Bush gavo 
54 atstovus į partijos konvenciją, o Reagan gavo 45 at
stovus. Trečiasis respublikonas kandidatas gavo 1 atstovą. 
George Bush vardas pakilo, partijos konvencijoje jis ga
lės garsiau pakalbėti. Geriausiu atveju, jis galės derėtis 
su Ronald Reagan viceprezidento pareigoms. Kada paly
gini demokratų pirminiuose rinkimuose paduotus balsus 
ir respublikonų, tai respublikonui Pensilvanijoje yra ma-

M. Šileikis Jockson Parko tiltas, (aliejus/

VL. BAKŪNAS

PASTABOS IŠ TOLO
VEIKLŪS LIETUVIAI RESPUBLIKONAI

Los Angeles pastaruoju laiku ta Lee” — jos puošnioje reziden 
labai aktyviai pradėjo veikti 
lietuviai respublikonai, kurie ir 
šiaip jau čia įvairiomis progomis 
gana judriai pasireiškia lietuvių 
ir amerikiečių politinėje veiklo
je- Beį dabar lietuviai respub
likonai išvystė ypatingai gyvą 
veiklą ryšium su artėjančiais 
(prezidentiniais) rinkimais ir 
visai nereikia spėlioti kuris yra I tuviai respublikonai * (kurių ten 
jų kandidatas: Ronald Reagan, buvo suslinkę apie 50) “sumė

tė” arti 50000 dolerių kong- 
resmano Dornan rinkiminei kam 
Danijai, šioje popietėje dalyva
vo ir pats kongr. Dornan.

cijoję, kur Susirinko apie 120 
kviestiniu lietuvių, už tą popie
tę sumokėję po 50. — dol. kiek
vienas.
das—Reagano kampanijai iš tos 
popietės atliko arti 6000. — do
lerių. Negana to, balandžio 13 
d. kitcce puikioje (Sinkių) rezi
dencijoje Santa Monikoje, lie-

ŠVEDIJOJE MIRĖ
KRISTUPAS PLONAITIS

Šiomis dienomis pasiekė ma- 
! ne liūną žinia, kad Švedijoje 

Aspen (netoli Goėteborgo) mi
rė Kristupas Plonaitis (turbūt 
apie virš70 metų amžiaus), klai 
pėdiškis lietuvis — mūsų laikiš 
Klaipėdoje pasižymėjs kaip en
tuziastingas jūrų skautas, bū-

l Atskaičius vaišių išiai- Į riuotojas, patrijotas lietuvis

Nelabai šenai sudarytas Ro
nald Reagan kandidatūrai rem
ti ir fo rinkiminei kampanijai 
niniginį vajų pravesti lietuvių 
komitetas, kurin įeina: Rūta 
Lee — garbės pirmininkė, Liuci
ja Mažeikienė — pirmininkė (ji 
yra ir Los Angeles lietuvių res
publikonų klubo nepaprastai ak
tyvi pirmininkė), Br. Skirienė 
— vice-pirm., patarėjai: dr. E. 
Jarašūrias, A. Markevičius, A. 
Mažeika, A. Skirius ir V. Vi
dugiris. Komiteto nariai: A. Ba- 
jalienė, S. Kvečas, F. Masaitis, 
R. Mulokas (Lietuvių Demo
kratų Lygos atstovas Amerikos 
Lietuvių Taryboje — Centre), 
R. Nelsas, R. G. 'Nyergės, R. 
Paškauskas, V. Pažiūra, L. J. 
Venckus ir E. Vidugirienė.

Šis komitetas nesenai, kovo 
30 d., surengė “Popietę su Rū-

dar, galima sakyti “vaikėzo” 
metuose 1923 metais dalyvavęs 
sukilime.

Kristupas Plonaitis, mūsų ju
ru skautu eilėse buvo vadina- 
mas-tik “Kristapųžiu”, gimė Kur 
šių Neringos krante, Kintų kai 
me, pasiturinčio lietiivio^ūkįpin- 
ko šeimęje. Išėjęs^, viųrinį moks
lą Klaipėdoje, * dirbo bankuose 
bugalteriu, o vokiečiams Klai
pėdą 1939 atėipūs — laisvojoje 
uosto zonoje buvo vienu iš aukš 
tų pareigūnų sandėlių ir čfarbi- 
ninku administracijoje. Vos tik

Taigi — ką reiškia politinis 
entuziazmas: per vos dvi savai
tes tas nedidelis lietuvių respub 
likonų būrelis respublikonų po- 
litin ei akcijai sukėlė 11.00Ū. — oaskelbflš Lietuvos-Vokietijos

’ PETRAS TARULIS

l ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)

Kūfkūlgis huvyto ir suprato, kad, kaip viša- 
. dos, padarė labai neapgalvotą klaidą. J^m visai 
Z nereikėjo čia girtis! Kai būtų gavęs padidintą al

gą, būtų atnešęs ir atidavęs Teresei, būtų pati pa
mačiusi ir nustebusi. 0 dabar? Nepasitikėjimo 

‘kirminas ėmė krtitėti užantyje: kaip visados, kad; 
tik nebūtų Teresės tiesa ?--- ' - ;---------- -

♦ S *

Taigi, šiandien Kurkulgis į banką atėjo, be 
nuotaikos. Atsisėdo šavo kamputyje, šavon, vis 
braškančion, matyt, bebaigiančion atsiklijuoti, 
kėdėn. Nesižvalgė. Nesidomėjo, kas aplinkui de
dasi, ir įniko į savo storąją knygą. Jis tvirtai buvo, 
įsitikinęs, kad šiandien jam turi būti nesmagumų. 
Bet jis sau vienas pagalvojo, kad jeigu taip sėdės, 
dirbs, nė iš viėtds nesijudihs, tai tie “neshiagu- 
inai” patys prie jo negi prieis.

Bet atsitiko taip, kad jau gerokai padirbėjus, 
kĖtč.Uk t;es jo stalu susimetė trejetas vyrų ir 
trokšdami /.?rs minutei pabėgti nuo įkyrėjusio 
darbo, Raip fn&’i berniukai, dar mokykloje būda
mi, atsargiai aps. žvalgė, kad viršininkai nematy
tų. ir^ėhiė/šnė'kpč ttptis. . ’

Prokuristas, kuris sėdėjo prie langelio į pub
liką ir šiuo metu kaip tik klientų neturėjo, sago 
aistros deginamas pasakoti anekdotus — pasku
bom nors, bet pasakojo vieną, anot jo, “anekdd- 
čouką”. Tai buvo labai senas, visų girdėtas, bet 
iš kur gi jis paims naujų! — anekdotas: “Caro ofį- 
eierius kartą paklausė savo tarnaą: “Ivan, į ką 
aš panašus?” O Ivanas jam atsakė: “Į liūtą, vąše 
blagorodije”. — “Durak, kur tu matei liūtą?” ^- 
vėl klausia oficierius. O Ivanas jam atsako: “Pa
veiksle, vąše, blagorodije. Jėzus Kristus joja juo 
į Jeruzalę”...

Kadangi tą seną anekdotą pasakojo įtakingas 
prokuristas, visi klausiusieji pasileido juoktis “kį- 
ki” ir “cha-cha” — smulkiai ir susilaikydami kva
tojos bendradarbiai.

Kurkulgiui pasidarė nesmagų, kad iš tokių 
niekų jie juokiasi. Galima sakyti, jam pagailo ttj 
vyrų, kurie tuo menkniekiu tenkinos. Jis norėda
mas.padailinti padėtį čia pat sumanė ką nors juo
kingą pasakoti. Tarytum kas jį už liežuvio pa
traukė. Jis tik iš mandagumo šyptelėjo jr tuojau 
pradėjo:

r- O man šį rytą toks juokingas nuotykis pa
sitaikė. Einu žemyn laiptais, žinot, ties Šuliniu. 
Priešais mąbė .atęiha. trys bobos. Ir. tik žiūriu: 
viena klast, šHdu;mat, sugriuvo, antra, pamačius, 
kaip pirmoji:griūva, išsigando įr plėšt — išsitiesė! 
•O trečia, tai jau nieko nelaukus, greičiausia dėl

dolerių. Be abejo — abiejose ^u^itarimą pilietybės optavimo 
respublikonų rengtose popietėse re&alu, Kristapužis buvo pirma- 
’ • - <- • J sis (kaip girūęs Klaipėdos kraš-

jte ir vokiečiams Klaipėda užė
mus pasidaręs automatiškai Vo
kietijos piliečiu) — optavo Lie
tuvos pilietybę ir gavo piliety
bės pažymėjimą Nr. 1.

Man teko su juo suSpažifiti 
ir susidraugauti juru skautu ei
lėse 1926 m., kai Lietuvos Mo
terų Sąjunga Tautiniam Laivy
nui Remti nupirko iš kontraban 
dininkų atimtą laivą “Malaya” 
ir jį perleido mums — juru skau 
tams. Tas laivas buvo, Vydūno 
siūlvmu, pavadintas vardu “BU
DYS” ir juo per eiles metų esa
me išraižę Baltijos jūrą — lan
kant įvairius svetimų kraštų 
uostus: Liepoją, Wisby, Rone- 
mamn. Šiite, Kopenhaga, Ka
raliaučių ir kt. Kristapužis bu-

(Nukelta į penktą puslapį)

dolerių. Be abejo — abiejose

buvo ir ne respublikonų, gal ir J S1S (kaip girdęs Klaipėdos kraš- 
vienas kitas demokratas, tai vis 
dėlto yra pavyzdys ką gali keli 
respublikonų “aktyvistai” suor
ganizuoti. Ir tai, iš lietuviško 
taško žiūrint — —sveikintinas 
reiškinys, nes lietuviams labai 
ir labai reika aktyviai dalyvauti 
Amerikos politinių partijų veik
loje. Bet kur yra Amerikos lie
tuviai demokratai?

žai vilties laimėti. Tai, žinoma, priklausys nuo demokratų 
kandidato prezidento pareigoms.

Tokius laisvus pirminius rinkimus gali rasti tiktai 
Amerikoje ir laisvame demokratiniame pasaulyje. Nei 
okup. Lietuvoje, nei autokratų valdomame pasaulyje 
laisvų pirminių rinkimų nėra. Kandidatus į prezidentus 
ir kitoms valstybės pareigoms parenka Brežnevas ar jo 
paskirtas valdininkas.

kompanijos — kliurkti...
Ir Kurkulgis čia pat gardžiai nusijuokė. Nu-, 

sijuokė ir paeiliui į visų veidus pažiūrėjo, ieško
damas pritarimo. Bet nė vienas net nešypterėjo. 
O prokuristas be jokios pauzės ir nekeisdamas 
savo kalbos tono, akiplėšiškiai,. bent kaip Kurkul
giui pasirodė, nekreipdamas dėmesio į Kurkulgio 
pasakojimą, tarnybiškai sausai paklausė:

— Kaip su ta sąskaita, kur vakar prašiau?
Visi kiti nė žodžio netardami nusigrįžo 'ir nu

ėjo į savo vietas, staiga savo, veiduos rodydami 
uolumą darbe. Jie aiškiai pabrėžė, kad pokalbis 
juos nustojo domintu

Še tau ,kad nori! Kurkulgio veidas staiga 
pasidarė išsunktas. Juk jis tyčia šią istorijėlę bu
vo sugalvojęs, kad palinksmintų savo bendradar
bius. Tiesa, jis matė, kaip viena boba nusakytoje 
Vietoje, jam rytą einant į tarnybą, buvo sugriu
vus. Jis čia pat sukūrė, pagautas nelaukto įkvė
pimo, ir geriausius, kaip jam atrodė, tikslus turė
damas, visą šią pilną sąmojaus komedijėlę. Ir iš tų 
jo nuoširdžių pastangų — kiti tik paniekinamai 
pasityčiojo.

Ir Kurkulgis ėmė aiškintis dėl anos sąskaitos, 
be reikalo suklupdamas ir painiodamasis. O kai 
jis vėl liko vienas prie savo stalo, jautėsi labai 
įžeistas ir be reikalo pažemintas.

— Matai, ar aš tau nesakiau? — pats sau 
vienas samprotavo jis. Jis pastebėjo, kad šis ir

4 — N

visi kiti panašūs mažmožiai, visokie gyvenimo 
menkniekiai dažniau, jį giliau .įžeidžia, negu tik
rai dėmesio verti dalykai.

Bet tai buvo jo nelaimingoji diena. Vadinas, 
taip ir turėjo būti. Jis net patenkintas liko dėl to 
menko adatos įdūrimo. Tegu tik tuo viskas pasi
baigia, kad tik nieko daugiau, .dar piktesnio, 
nebūtų!

Bet po kokios valandos Kurkulgio veidas pa
sidarė toks sausas, toks bejėgis. Kaip tik šian
dien paaiškėjo seniai lauktas algų reikalas. Ir pa
aiškėjo, kad algos daugeliui tarnautojų kiek padi
dintos. Prisiartino banko jubiliejus, ir ta proga 
bankas savo tarnautojams suteikė kai kurią pa
guodą. Kitaip negalima buvo. Jau seniai buvo aiš
ku, kad algos menkos. Ir bankas vykusiai šį rei
kalą sutvarkė. Kai anksčiau buvo keliamas algų 
klausimas, atsakingi banko pareigūnai sakydavo: 
“Palaukit, tuojau bus banko jubiliejus, tada ir 
pasvarstysime šį reikalą”. Tuo jie nuramindavo 
ir savo Sąžinę ir tarnautojus, ir tuo pačiu nudel- 
simu bankui skriaudos, žinoma, nepadarė

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS''

ujienos, Chicago, 8, UI. ThurFday. Apr’! 21, 1080

k%25c4%2596t%25c4%258d.Uk


ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Pakęskite vieni kitus ir vienas kitam atleiskite, 
kaip Viešpati jums atleido.” — Kol. 3:13.

Visuomet turime būti pasirengę atleisti. Mūsų maloningu
mas ir noras atleisti ir nematyti nieko pikta, turi pasirodyti vi
suose mūsų žodžiuose ir darbuose. Tuo atžvilgiu mes būsime pa
našūs į Dievą, nes jis yra maloningas, palankus, labdaringas ų 
atleidžiąs musų nusidėjimus. Mūsų širdys turi būti pripildytos 
tokios atleidimo ir pasigailėjimo dvasios, taip, kad nė ano mūsų 
veidų nepasirodytų pyksmas arba rūstavimas. Iš tikros šridies 
turime atleisti savo broliams, o tada mūsų dangiškasis Tėvas at- 
Ics mums mūsų nusidėjimus.

IV. RAITO TYRINĖTOJA*
J. Muzikam, 195 Van Pelt Avenue, Staica island, N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS SUSIRINKIMŲ
AKU8RRUA IR MOTRRŲ LIGQ> 

GINEKOLOGINI CHIRURGUA

4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildins) ToL LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarim*.

Jei rvabtilippi w skamDiaii S/4-8U06

džio” paskugalyje svetimuose 
uostuose plevėsuodavo Lietuves 
risosivė. Lietuvos Šaulių Sąjun 

gai įsigijus jachtą “Šaulys” — 
Kristapužis buvo pakviestas jai 
vadovauti ir jis tą jachtą (vo
kiečiams Klaipėdą užėmus) 1939 
m. liepos, mėn. nuplukdė į šven- 
'orios uosta. Jis daug įdėjo ener 
'rijos, darbo ir nesigailėjo lėšų 
' “Budį” — jj paruošiant ilgoms 
iūrinėms kelionėms, o taip pat 
reprezentuojant Lietuvos jūrų 
-kautus svetimuose uostuose. 
Išviso Kristupas Plonaitis buvo 
"eležmis vyras mediniame lai
ve — ir kaip jūrininkas, ir kaip 
skautas, ir kaip lietuvis ir žmo
gus išviso.

Wašlei Britai ir rų vaikams 
Jurgiui ir Lėlei su šeimomis — 
“nano nuoširdžiausia užuojauta.

GREITAS JŪRININKO 
SPRENDIMAS

=E

Mažeika S'Evans

Vokietijos Bendruomenės pranešimai EUDEIKIS

Laidotuvių Direktoriai

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

DR. PAUL V. DARGŪS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WasKhactar Canununity klinikos 
Medicinos direktorius

4933 S. Manlmia Rį, Westchester, IL.
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir

Brighton Parko Lietuvių Moterų 
klubas rengia Bunco ir kortų balių 
sekmadienį, balanozio 27 d., Dariaus- 
Girėno salėje, 4*16 bo. Western Ave. 
Pradžia 1 vai. popiet. Bus labai gražių 
ir vertingų dovanų laimingiesiems. 
Taipgi bus šiltų virtinių ir kugelio. 
Kviečiame visas nares ir svečius atsi
lankyti ir smagiai praleisti popietę.

E. Strungys, sekr.

Vokietijos LB darbuotojų su
važiavimas vyko 1979 lapkričio 
10 Romuvoje. Posėdžiai pradėti 
9,30 vai. Pirmininku išrinktas 
Mečys LANDAS, sekretore Pau 
liną IVINSKIENE. Rezoliucijas 
suredaguoti paprašytas J. Luko 
sius su prezidiumu, Priimta dar 
botvarkė.

Vokietijos LB Valdybos pir-

T»l.: 5*2-2727 arba 5*2-2722

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Stiwt 
Valandai pagal suatarim*.

Chicagos Lietuvi y Suvalkiečiu drau
gijos narių susirinkimas įvyks penk
tadienį, balandžio 25 d.t 7 vai. vakaro 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Naria. 
prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišes.

E. Strungys, sekr.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71 St TeL 737-514? 

Tikrins skū. Pritaiko afrinin, 
“contact lenses”'

ir

VaL asai anai tarimą. Uždaryta tree.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET ' ‘ 
VaL antrad. 1—4 popiet

Ofiso talafu 776 'W0 
Raudone*}** ttWu 446-554$

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^odra praktika, s^c. MCTKRŲ Ilge 
Ofisu U52 WEST 5*a FtROI' 

Tai. PR S-1223
OFISO VAL.: pirą.. antzacL, tradao. 
Ir penkt. 2-4 ir 8-8 vaL vak. fcitadl. 
ilsis 2-4 vaL popiet ir kits 

pagal suturima-

P ŠILEIKIS. 0. P.
OBTHOPKDAS-PBOTEZISTa. 

t Aparatai - Protezai. Med. bar. 
| dažai, Spacial! papaiba ta|aaa* 
w (Arch Supports) ir t t

2350 Wwt 43rd St. CNoj*. 01. 
Tetef.; PRe^ct 0-5004

PASTABOS IŠ TOLO
(Atkelta iš ketvirto puslapio) 

vo mūsų vadu jūroje, kur ypa
čiai audrų metu visų akys bū
davo. nukreiptos į jį,, nes buvo 
netk patvarus jūrininkas, bet 
ir sumanus laivo vadas visokio
se situacijose. Be to — labai 
skautiškas asmeniniuose santy
kiuose visai su visais.

Kristapužis 1927 m. su Mar
tynu Braku atstovavo Lietuvos 
jūrų skautus pasauliniame jūrų 
skautų suvažiavime Kopenhago
je, o 1932 m. dalyvavo Kazimie
ro Mažono jachtos “Gulbė” ke
lionėje į Londoną. Kaip tik šios 
kelionės metu, jachtai stabtelė
jus Goeteborge, ten Kristapužis 
susipažino su Lietuvos gen. gar
bės konsulo Erlandsono dukra 
Britą, kurią už poros metų ve
dė. Britą gyvendama Klaipėdo
je išmoko puikiai lietuviškai. Jos 
tėvo, konsulo E. Erlandsono la
bai ryžtingų žygių dėka — Šve
dijos valdžios įstaigoms tarpinn 
kaujant, Kristapužio šeimai vo
kiečiai davė leidimą išvykti Šve 
dijon, kur nuo 1942 m. ir gyve
no. Kristapužis palaikė nuolati
nius ryšius su visame pasaulyje 
išsisklaidžiusiais “Budžio” įgu
los nariais jūrų skautais, visada 
prisimindamas tuos laimingus 
ir audringus laikus, kai ‘:Bu-

i

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Anglijos vandenynų jūrinė 
oažiba keleivinis laivas “Queen 
Elizabet II” nesenai lankėsi čia 
mano kaimynystėje San Pedro 
uoste, kuria proga turėjau ma
lonumo pora valandų “pažiop
soti” krante —^laivui išplau
kiant toliau kelionėn aplink pa
saulį. Keleivių daug — visos 
1200 vietų išparduota, kainos vie ‘ mininkas Andrius ŠMITAS pra- 
nam nuo 8000. — iki 115.000 do 
lerių. Viskas užimta, yra pakan 
darnai žmonių mėgstančių jū- 
ros keliones ir nesigailinčių tam 
net stambaus pinigo- Tiek to — 
noriu pasakyti ką kita apie to 
laivo (šioje kelionėje) viešnagę 
Sovietijoje Vaitoję. Pabal iš 
anksto numatytą ir sutartą tvar 
kraštį, lavui sustojus ant inka- nešėjai, 
ro Yaltos uoste, kur sovietiniai 
imigraeros pareigūnai pareiškė, 
kad į krantą pasidairyti išleis, 
ne visus bet tik kai kuriuos tu-j 
"istus. Laivo kapitonas, anglas,: 
nadarė labai greitą sprendimą ir 
’ovietiniams pareigūnams pa- 
eiškęs, kad arba išleis visus ar

ba nei vieno — paliepė ištrauk- 
4i inkarą ir pasisukęs išbraukė ’

nešė mūsų Bendruomenės veik
lą. Baigdamas, kvietė susidomė
ti dr. K. Čeginsko keliama min
timi prie Vokietijos LB steigti 
Lietuvių kultūros institutą.

Apie finansus- informavo iž
dininkas Justinas LUKOŠIUS.

Po Valdybos pranešimų buvo 
klausimų, kuriuos aiškino pra-

LANBDAROS draugyjos veik 
lą apibūdino jos pirmininkas 
Jonas GLANŽA.

Tos draugijos tikslas panašus 
į Vasario 16 gimnazijos — pa
dėti lietuviškajam jaunimui eiti 
mokslus. Nuo 1975 “Labdara” 
remia liet, mioksleivius Lenki
joje. ypač Punske bei Seinuose. 

; Ir Brazilijos lieti jaunimas pra- 
^t<?al į plačiuosius vandenynus,’^ paramos. .

LB apylinkių vadovų prane
šimus pradėjo Bonn-Koelno apy 
linkės pirmininkas J. IVANAUS 
KAS. Kadangi ši apylinkė sus
kilo į dvi — Bonn-Koelno ir So- 
lingeno — tai jų neaiškios, o 
taip pat ir narių skaičius. Soli
darumo įnašus moka 12 narių. 

. Suruoštas Vasario 16 minėji- 
i mas, kuriam gauta 361,74 DM 
! paramos iš Nordrhein— West- 

falijos vyriausybės. Vokietijos 
LB Valdyba prašoma paaiškin
ti sovietinės pilietibės klausimą, 

, kuris pasidarė neaiškus 1979 lie 
’ pos 1 paskelbus sovietams nau
ją pilietybės įstatymą.

Kaiserslauterno apylinkės pra 
nešimą pateikė J; BARASAS. 
Tos apylinkės ribose gyvena apie 
180 tautiečių, kurių 65 priklau
so apylinkei. Iš 8593 LS lietu-1 
vių kuopos narių tik 12 yra įs
toję į LB.'Jautrūs lietuviškiems 
reikalams. .Reiškiamas nepasi
tenkinimas padidintais solidaru-

na-ikes krante ištysusiomis aki- 
rnis cežiopsančiuš ruskius... Kai 
kakare. kapitonas pasirodė ba- 
'ių salėje, publika jam už toki 
ouikų rusms tsakymą sukėlė 
aJsistoię ilgas ovacijas, o ypa
tingai smarkiai plojo amerikie-
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The New-Way Apple Pie

mo įnašais. Skaitoma lietuviška; 
spauda.

Bocholto apylinkės pirminin
kas Jer. GULBINAS nurodė, 
jog šios apyl. ribose gyvena 44 
lietuviai, kurių 24 yra LB na
riai, o taip pat 5 jaunuoliai, ku
rių 2 kalba lietuviškai, o 3 tik 
supranta. Valdyba ir kontrolės 
komisi/a vis perrenkamos tos pa 
čios. Su krašto vyriausybės pa
rama surengtas centrinis Vasa
rio 16 minėjimas NRW. Nuo 
1979: X. 1 užsidarė lituanistinė 
mokykla dėl vaikų stokos. Vei
kia knygynėlis.

Salzgitter-Lebenstedto apylin 
kės pirmininkas Ant. KAIRYS 
pažymėjo, kad apylinkei priklau 
sb tik 25 nariai, nors lietuvių 
gyvena čia keli šimtai' Nenoriai 
mokami solidarumo įnašai. Ren
giniai: Vasario 1 ir Motinos die 
nos minėjimai, Kalėdų eglutė. 
Lankomi ligoniai. Vieną kartą 
per- mėnesi įvyksta liet, katali
kų ir evankelikų pamaldos, po 
kurių susirenkama kavutės ir 
pasišnekučiuoti. Pageidaujama 
paaiškinimų dėl sovietinės pilie
tybės.

Mainzo apylinkės- pirminin
kas V. VILKUTAITIS: 34 na
riai. Jaunimo nėra. Paminėta 
Vasario 16. Liet, katal. pamaldos 
būna kiekvieno mėnesio trečią 
sekmadienį. Po pamaldų susi
renkama į restoraną papietauti 
ir pasišnekučiuoti. VLB Valdy
ba prašoma į minėjimus atsiųs
ti prelegentą su paskaitėle.

Memmingeno apylinkės pir
mininkas K. RADZEVIČIUS: 
kolonijoje gyvena 193 lietuviai. 
Niekas nenori vadovauti LB 
apylinkei. Lankomi ligoniai. Su 
rengtas didingas Vasario 16. Mo
tinos dienos ir Tautos šventės 
minėjimai. Liet, pamaldos lai
komos kas sekmadienį. Lituanis
tinė mokykla nutraukė darbą 
1975. Nors vaikų yra, bet trūks
ta mokytojos. Laukiami Vokieti 
jos LB Valdybos nariai su pra
nešimais.

Miesau apylinkės pirminin-

(Nukelta į šeštą puslapį)

PERKRAUSTYMAl

L*ldim«i — Pilni apdraud* 
ŽEMA KAINA
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MOVING

Here’s real, homemade apple pie made t new way that’i 
light, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 hours. 
Thanks to a handy container of thawed Birds .Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
erust and eliminate oU baking for this luscious pie.

Amber Apple Pie
1-1/21
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GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

C hi cages 

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA A VE. Tel: Y Arda 7-į401

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

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

li jvalriy etvfvmv.
ANTANAS VILIMAS
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cups coarsely chopped 
peeled apples (about 
2 medium)

cup chopped pecans 
baked 9-inch graham 

cracker crumb aust, 
pooled

package (3 02.) lemon 
flavor gelatin 

tablespoons sogar 
cup boiling water 
teaspoon cinnamon 
teaspoon nutmeg 
cups ice cubes 
container (8 az.) frozen 
whipped topping, thawed

Dissolve gelatin and sugar completely in boiling water, 
stirring 3 minutes. Add *pice« and ice cubes and stir constantly 
until gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any 
unmelted ice. Using wire whip, blend in whipped topping; then 
whip until smooth. Fold in apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple slices, if desired.

Dip apple thces in lemon juice to prevent darkening.'

Tn today*! “do-tt-ycxirseir world, tte amateur decorator ar 
the professional too, for that matter, U turning incrt^Mngly te 
numingi'’—or architectural rptodle* a« thefr* known in tte 
trade—to provide innovative and isnasjnattvv tooeter te Ite 
tema*

Architectural spindi—yea. 
they're the same product* 
which used to be known ar 
baJuittrades in 
are available in a variety of 

■ Maes and styles. But the sky’s 
the limit vhen M corner to 
the decorative Uses to ▼hich 
they're nc*v being put.

and ‘do-lUyotinelf enw flnd 
tbe spindles & TanatDe, styMh 
and inexpetudn way to add 
character to a terne or 
Indoors or oat.

candle bolder* or lamp boars, 
■b room dlrtlm, ano aad 
valanaea. <r m far ecCfiee

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

mounted » walte and doon 
u decorative elemente, laeed 
mr plant bokferi or w £rS® 
elemente.

K A Mord Oru
Wa&lu tbe voridV Jarratt 
.manufacturer of architectural 
spindlesų produce* these dec
orator Items \n ntor dUTerwi 
styles three different thlck- 
neesee and tn belgbte Crgm TM 
inches tbeUthtfaeL1

Tte spindles ar* of 
selected western wood*. įrned 
on tepper-fed lattes. sateal 
to a smooth finteh tten shrink

tADUO M1MOS VALANDOS

Lietuviu kcltM: kasdien nno pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30

Voda|a AMona Daukrn 

Tolo*: HtaOeek 6NU 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Powerful anti-iteh 
drug you can buy . 
without an Rx!

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*'. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for -------------
itching. ® RiCOZFJVE

•J — Naujienos, Chicago^ &, UL Thiu>day. Apni Jf. r.iyo



MŪSŲ SPAUDOJE
kelbimus jau- egzistiioiąntiėniš 

‘aikraščiams. Normaliu tarifu Į
LB, Pasaulio Lietuvis 
ir lietuviška spauda .

Dirvos 16 n. nuolatinėje skil
tyje “Iš kitos pusės”, vm taip 
komentuo a vieną lietuviško gy
venimo detalę:

“Antanas Juodvalkis, rašyda
mas balandžio 3 d- Dirvoje apie 
Bendruomenės valdybų konfe- 

■ renciją Detroite, tarp kitko pa
minėjo ir PASAULIO LIETU
VIO bėdas: »

“Diskusijų metu ne tiek kai 
beta dėl turinio, kiek svarsty
tas nepateisinamas vėlavimas. 
Dalyvių dalis irgi manė, kad. 
reikia ir karikatūrų ir veiks-1 
nių pokalbių, nors kai kam, 
tas ir nepatiktų. Redakcija 
dirba be atlyginimo ir atiduo
da savo laisvalaikį. Vienam! 
numeriui paruošti reikia apie'

’ 380 vai.”
Jei jau skaičiuojamos praleis

tos valandos, blogai. Amerikos ■ 
lietuvių spaudą išlaikė ir išlai-' 
ko tie, kurie valandų r.eskaičiuo 
ja, bet jai atidavė VISĄ savo! 

. gyvenimą.
Iš kitos pusės žiūrint, Bend- ’ 

ruomenė už tat ir susilaukė ne-. . 
; pasisekimo, nes jo valdiniškų' . 
pažiūrų vadai pirmiausiai metė-; 
si į tas sritis, kuriose Amerikos

už informacinio pobūdžio skęįbi 
mus, dvigubu už poleminio po
būdžio, barantis su kitais veiks
niais. Visi būtų patenkintu Ir 
niekam ir galvą neateitų skai
čiuoti veltui praleistųf yalan/iS,” 

Lietuviai tokiais atvejais sa
kydavo: Neturėjo boba bedės, 
tai nusipirko paršą, e Bendruo

menės vadai, nepabėgdami atT 
3 likti savo tiesioginhį?ūžd<ivinių, 

. metasi j kitu veiksnių dąfboį<sri4 
I tis ir siekia visuotino dominavi-
mo.

K. PetroHaitis

VOKIETIJOS BENDRUO
MENĖS PRANEŠIMAI 

J ’ J F • *

(Akelta iš penkto puslapio)

kas J. NEVULIS: apylinkėje 
gyvena 57 tautiečiai,' t&p' jų 
25 jauni, bet lietuviškai kalbą 
tik retas. Nėra ;gąlimyl?ėą įąteig-Į 
ti lituanistinės liąrtkyklps,” ne3 
trūksta mokytojo, fa niekas j oš 

I nepasigenda. Ęuošijayįi^ piidėji-; 
Į mai, daugįausįą sų^kaimyninė-Į 

mis Kaiserslaūterno bej ■ ŠaaYoi 
krašto apylinkėmis AptvArkdmi 
tautiečių kapąi,;SolidapAiiįio įiią-i 

l šus suriioka 20 narių ir įvairio-, 
. . . , • . . , mis progomis dar aukoja. Na-

Muv,ai buvo pusetma, susit-| užsisakę’nenMza1
! varkį:

: dagiau cįepąšįėl^Tk^p

1 je turėjome n.ėt j^
kr^^y.^n^4j,ga[l^a^^6us^iWeh^^ 
ti: .-jei.•■Siiaviehnihi^-r.tufifsavof 

jorganus, kodėl jo negali turėti 52 
{Bendruomenė? Prašom! Skirtu- moj-V-šusilžį&s&'j/įį-R^^^. 
Imas čia tik būtų, jei Bendruome į Daugumas kiąlba ji^uVjšl^^V'ei 
|nę laikytumėm ne kokia atski-j kla gyva: Minėjjnaųs^jŠjt^ius 
Įra visuomenės sekta, bet beveik I renginius ruošiaiSnj^^&T^’^py- 
■valstybėš, jungiančios visus pi- ] linkė, bet taip pat ^feįžrųiklu- 
l'iečius ar tautiečius, pakaitalu.! bas ir “Ratukas”. Surengta Lie- 
Tuo atveju,'ypač, jei Bendruo-! tuvių savaitė kitataučiams- su 
imenė, kaip aiškinama, laikytina i paskaitomis, dailės paroda, fil- 
idemokratinė institucija, kedėl j mais, taut, šokiais ir dainom bei 
pai reikalingas savas laikraštis? 
Įjuk .nei JAV-ėse, nei Vak. Vo
kietijoje, nei D. Britanijoje, nei 
Švedijoje ar Norvegijoje nerasi 
“oficiozo”. Praktiškai, jei Bend-: 
ruomenė nori ką nors paskelbti,! 
jai pigiau ir svarbiausia greičiau 
galima būtų padaryti per egizis 
tuojančius laikraščius. Juk jų ; 
tarpe yra net dienraščių. Jei ji' 
to padaryti nemoka, išduoda sa- j 
Vo kaip tik ne “bendruomeniš-' 
ką”, o siaurą “sektinį” galvoji- Į Hamburgo, lietuvių, 
mą ir totalines užvaldymo užma j Romuvoš apylinkės pirmini 
čias. . i kas R. TENDZEGOLSKIS: |i
i Bet ir čia yra išeitis. Jei ben- Į 120 lietuvių Bendruomenei p4 
druomenė turi pinigų sayo laik- ' klauso .48. Mannheime gyver|< 
rkščio išleidimui, ji galėtų juos <|aug tautidčių; reiktų įsteigi 
naudingiau išleisti, duodama • ten atskirą apyLnkę. Gw<?šn& 
i____ i________ i._________ ’______________________________ H

itU

-- f 4* A’
TeL Virginia 7-774}

Namai,'Ž.mi — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

w Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽFM -.IK NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ..

2212 W. Cermak Road Chicago, HL

« - •> s Ji

veiklos pastaraisiais metais pati kyklą steigti ‘‘neapsimoka”. Su- 
apylinkė neparodė. Daugelis na 
rių‘ ‘dalyvauja Vasario 16 gim- 
nžfžijdi ruošiamuose renginiuo
se. 1978 surengta Sodo šventė, 
davusi apie 4.000 DM pelno IV 
PLJK ruošti. 3 apylinkės nariai 
1978 atstovavo Vokietijos LB V- 
me PLBSeime ’Į’oro^tę,. 6. nariai 
yra Vokietijos LB Tarybos na-j 
r _ _ ----------------- ------- ---
dėjo prie IV PLJK ruošimo. Dau energijos pats dirbti ir kitus ju- 
giau kaįp> pusę jaųpinąo, neskai-, dinti. ;

Hannovery ir apylinkėje gy
vena apie 20 liet, šeimų, bet LB 

kurie 
moka solidarumo įnašus. Pami- L * * j* * ’ > . ■

neišgaliu, nes esu jau 83 metų, 
rengti Vasario 16, Motinos die- Be Naujienų sunku būtų gyven- 
nos, tautos bei kariuomenės ti, nes jas skaitome nuo to laikoj 
švenčių minėjimai, pabaltiečių kai tik atvažiavome iš Vo'kieti- 
pavasario balius, Kalėdų eglu- jos. Linkiu Jums geros kloties 
tė. Liet. kata!, pamaldos laiko
mos du kartus per mėnesį su pa- 
sivaišinimais ir programėlėmis 
po jų. Jaunimas suvokietėjęs, o 
vyresnieji baigia pavargti. Tik 

riai.'Daug’narių paveikiai prisb. kun. Šarka turi pakankamai

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
darbuotis dėl Naujienų ir dėl 
Lietuvos ladsvės”. Dėkui už taip 
nuoširdų laišką ir už auką.

— Tradicinė Jūros Dieną 
įvyks liepos 19-tą Union Pier,; 
Mich., lietuvių vasarvietėje. Ją 
rengia ir kviečią dalyvauti Ci
cero Jūrų šaulių kuopa. j

— Kriaučeiiūnų vardo Vaikų] 
nameliai, 2743 W. 69th St., bus, 
atdari apžiūrėjimui balandžio

° Ii r į.fj t i
tant gimnazijos mokinių, kalba;
lietuviškai. Pageidaujama glau-Į
dėsnio bendrądarbįiąyiindisu; k^i. priklauso tik-12 asmenų,f 
meninėmis apylinkėmis., 1 1 . , . , ~

h Stuttgartp apylinkės pirira- nimos Vasario 16, Tautos šven- 27 d. 1-3 vai. popiet. Bus galima 
m‘ r‘inke' Eug. LUCIENĖ: apylin-Įtė, Motinčs hiena,"_

|į J i keje gyvena apie .urujvių
^ešin Kurių;59 prikląiįso LĘ.Sąįii^ąjrų-;

!j mo įnašus' moic’aį '48. ' Vęiklg fi- į
Sgy-J tuahistihė'' mėk^kl^Iė. Šūtėngti
įtriųj Vasario ;.16> Bąįsįojb .‘ĮjiržąĮip- inį-

nėjimai, motinų'p’agėfbimžiš, išjĮ _ _ ......................
kilmingas vysk.. Deksnio prie- Į yra įsigijusi ’vokiečių/pilietybę
mimas,/Kąiėdį'legate.i.1 ĮšįiB^- Rėngiaųpi^/Vąsarip' 
den-Wuerttembęrgo.Jšjraąto,.,kąs- birželiu, iįąutos ig. 
met gaunama api^H'-SOO-D-iil įa-. f J'J _

...

kėje gyvena apie! ’ 200.'• lietuvių, j
! • 1 SUruosiama

Kalėdų eglutė. Jaunimas lietu
viška! veikla;nesidomi,, o .vyres
nieji tolydžio išmirštą.

Luebecko mieste irgapjrlinkė-. 
je gyvena apie 40,taūtiečių, ku-j 
rių -23 priklauso LB. Daugumą

V■- ik.--i? ’’.‘it i 5 įU'.n <

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

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. ' 
Tek 927-3559 < i

f

Notary Public

Insurance, Income Tax

liet, valgiais. Veikia vaikų dar
želis, stengiamasi suorganizuoti 
lituanistinę mokyklą. Iš Bavari 
jos krašto vyriausybės gauna
ma apie 1.000 DM paramos per 
metus.

Pinnebergo apylinkės pirmi; 
ninkė M. Berentienė: apylinkėj 
gyvena tik 8 lietuviai, kūnų ; 
priklauso .LB. Solidarumo įn. p 
šus susimoka visi. Savų renginį l 
neruošiamu :— glaudžiamasi pr < 

t

den-Wuerttembęr^ė kįraštp.>kąs- biržęįi^.. ^utęs ūj.kariuomenės 
met gaunama ąpie^.SOO^DM švenčiu,-',’ miiiisiųjy^ minėjimai, 
rambs! J'a'učiąriias trūkumas lie- ruošiamas Joninės., Scbleswjg- 
turiškąm s darbui; asipęip^. Holsteino- vyriaū^bes; lešoinis 
Lankomi nariai ,'ir jaūpai’ątvy- 5-ięm’s taiĮti'ė^arh'š užsakomas 
kstantiėji reį>at:n^iita.l!K Š!tėn^d*! 
masi palaikytiCĮitartrpifus’- ’tysiug 
su mišriomis, ^unęnii^ ^r ki^ą,ų 
čiais. Platinamar lietiivrara Wra?

Dalis LB apylinkių atsiuntė 
savo pranešimus, paštiį sp ši^.į| 
duomėnimis: ■■ ;

Bad ■ Zwischenatoo - . apylinkę

“Europos. ;lįętuyĮš”. .Pągrippinis 
rūpestis — kūo’j.ijgiątr išiąikyti 
lietuvybę.?, j’ " !■ ;
;!;P- < iii p ji

L.

-U v

Į^>Wą Ępyer jis 
—o-. ičii5 Parkb • £‘o' iigdmės per- 

ir Kalėdų eglutė. -Tam reikalui traukos vėl tapo Naujienų pre-Į ir Kalėdų eglutė. -Tam reikalui traukos vėl tapo Naujienų pre- 
į iš Zem. Saksonijos vyriausybes numeratore. Ji gydėsi ligoninėje

Everyone has chain fever and we’ve 
got the selection and prices to prove it 

All styles... all widths and 
lengths... all great value and all

in 14k gold
40% off

14k Gold Charms — 30% off

14k Gold Earings — 30% off

14k & 18k Religious Medals — 30% off
■ ........... -■----------------------------------------------------------------------

ifT.MlIt BeatrtySupply, Inc.

Į gauta- 600 DM. Didžiausias rū-Jir buvo igvykusi- j F1(/rida Džiu. 
pestis -kaip išlaikyti atžalyną; gu ją maį.ti skaitytoj i sara- 
lietuvisku. Apie lituanistines mo j §uose 
kyklos įsteigimą nėra-ko ir gal-j. .
voti.

Burgsteinfurto apylinkei pri
klauso 8 išsisklaidžiusiai gyveną 
tautiečiai. Lietuviškai. kalbančio 
jaunimo nėra. Jokių renginių ne 
ruošiama.

Dortmundo apylinkėje 10 na
rių. Dirbama kartu su Moterų 
klubu. 1978 surengtas Lietuvos 
kariuomenės sukakties minėji-j tu, neinant su juo ar jo agentais 
mas.
Duesseldorfo LB apylinkėje tik

6 nariai, todėl jokios veiklos ne
galima švystjdi.

Frankfurto apylinkės pirmi
ninkui R. Šileriu! pareiškus norą 
pasitraukti iš Bendruomenės, jo 
pareigas perėmė Ramutė Rožans 
kaitė. Apylinkei priklauso 7 jau
nuoliai.

Hamburge ir jo apylinkėse Norco, Cal., atrašė tokį laišką: 
gyvena apie 400 lietuvių, bet LB “Rasite $5 čekį. Tai mano dova- 
priklauso tik 39. Solidarumo jna na, kaip tas našlės skatikas, 
šus moka visi. Lituanistinę' mo- Naujienoms. Daugiau, tuo tarpu

Helen Buchinskienė iš Mar
quette Parko atrašė tokį laišką: 
“Siunčiu $55 metinei prenume
ratai ir $10 Naujienų paramai, 
linkėdama Jums visiems geros 
sveikatos ir sėkmės nugalėti su
sidariusius finansinius sunkia
mus. Linkiu Naujienoms kovoti 
neatlaidžiai su Lietuvos okupan-

jį jokius sandėrius”. Dėkui už 
į laišką, ankstyvą prenumeratos 
pratęsimą ir už auką.

— Antanas Mačionis, St. Pe
tersburg Beach, Fla., pratęsda
mas be raginimo prenumeratą, 
savo gerus ir prasmingus linkė
jimus atlydėjo $10 auka. Dėkui.

— Ponia Elze Lenderskis iš

užregistruoti 3-5 metų vaikus į 
sekančių mokslo metų Montes-1 
sori draugijos globojamą vaikų ] 2951 W. 63rd St. TeL 436-7878, 
darželį. ’

| — A.a. Kazimieras Germanas,' 
Klaipėdos krašto sukilimo daly
vis, inžinierius, buvęs susisieki- j 
mo meisteris ir aukštas švieti
mo pareigūnas, mirė balandžio- 
18 d. S t.. Charles, III., sulaukęs 
83 metų., Ęaįaidoląąjšv, .EįązĮ- l 
miero. lietuvių kapinėse!

— Marquette Parko BALFo 
5-ojo skyriaus valdvba kviečia , 
visuotinį metinį narių susirin-1, 
kįmą, kuris įvyks žsn. balandžio 
27 d., ll;30 vaf,' tuoj po'pamal
dų,’ šve.::Mergėlėš Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Bus val
dybos ir kontrolės komisijos 
pranešimai, naujos valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimai.

—r įfęroscopes or Astrologica 
Tarpt Card. Readings. Saturdav 
h ‘t-a 5' no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Hm. 1717. Mes kai 
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
925-8392. Professional Member 
American Federation 
dgers; (Pr.)

• SPECIALI ' 207c 
DA PRISTAČIUS ŠI 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento « prie Archer.

TeL 247-5081 (Pr.)

839-1784 arba 839-5568.

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

Kreiptis:
A. L A U R A I TT S 

4645 So. ASHLAND AVB. 
523-8775 <

of Astro

NU0LA1
SKELBI

— Princesė Ashraf Pahlevi, 
Irano šacho sesuo, kaltina prezi
dento Carterio administraciją, 
kad ji nepadėjusi ginti šacho 
teisių. Savo išleistoje knygoje 
ji rašo, kad Amerika neturėjo 
leisti mulai Chomeini pagrobti 
krašto valdžios.

Tftw 1ft >■ 1ft ■» 1ft »■ 1fr<»»«1ft« 1ft«
SIUNTINIAI Į LIETUVA

MARIJA NOREIKIENt į ‘ . I

2608 WM 69th St, Chicago, UL 60629 • T«L W A MTffl ;

MAISTAS U EUROPOS SANDtLJŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GUT PARCEIS SERVICE 

2501 W. 69th. SL, Chicago, HL 60629. — TeL WAi-2717

— Irano valdžia planuoja “vi
siems laikams” uždrausti naftos 
pardavimą tdms valstybėms, ku
rios dabar paskelbs Tranui eko
nomines sankcijas.

— Antradienį Chicagoje tem
peratūra pasiekė 91’F.

HELP WANTED — MAI E-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

COOK AND 
ASSISTANT COOK

Needed for Camp Sokol, New 
Buffalo, Michigan, on Shores 

of Lake Michigan.
Salary plus retom & board.

Season June 23rd thru

Call JOHN CERVENKA
(312) 964-0229

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo- 
Į savybę Chicagoje ar bet kur 
t Amerikoje, prašome skambinti 
I ar užeiti į mūšy įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę
■ jums, patarnauti.’

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

■Tel. 767-0600
independently owned and operated

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION? a 

7152 So. Kedzie Avenue 
Tel/ 776-8505

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpublic 7-1941

Siuntiniai: į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

AUTO SALES PEOPLE
Exper. sales people wanted to sell 
; America’s No. 1 Car and Truck, 

Chevrolet. We offer:
High commissions. 
Heavy floor traffic. 
Demo
Good finance sources 
Hospitalization 
Lge. inventory-indoors 
Good Hours 
Heavy advertising 
Quality service dept.

925-6700
TALLY CHEVROLET 
6711 S. Western Ave.

Chicago, Illinois

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blankai.

** ** HOMEOWNERS POLICY

ik

Contact Mr/Garrett for appt.

HELP WANTED — FEMALE 
Darttnlnay Reikia

HOUSEKEEPER/BABY SITTER
Live-in for infant expected in sum
mer. Rogers Park. Will have private 
3 rm. apt. with private entrance. Pre
fer older woman. References reqrd. 
Must speak some English. Long term 
job. 1 878-5414

REIKALINGA MOTERIS, kuri’ 
prižiūrėtų senyvo amžiaus žmoJ 
gy. Gyventi vietoj — kambarys, 
valgis ir užmokestis. Marquette 
Parke. Skambinti tel.

WA 5-0033

WOMAN. Live-in plus salary, 
for lite housekeeping, nd 
cooking,-and care of infant. 

5 or 6 days. 
Call 388-2116 
or 389-4636

F. Zapolit, Agent 
3208'/į W. 95th St 
Ever®. Pirk, 111. 
60642, . 424-8654

A
State Fain* Fwe and Casaalty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, Ill. 60629

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Miesto

MONEY MAKING 
OPPORTUNITIES

$205.80 guaranteed for 5 hour work 
week at home. Ladies answer 

to financial security. ,

— Generolas Fabian Ver 
deda Filipinų prezidentui Ferdi
nand Marcos valdyti kraštą.- Ge
nerolas Ver nemėgsta garsinti*, 
todėl ir pajėgia gerai sugyventi Write: Tooley, 3616-U.S. State,
su prezidentu. Suite 601, Chicago, Hl. 60609

pa-

c ~ ąj RL Thursday, April 24, 1980




