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v ALS. SEKRETORIŲ^
ALTA PASKYRĖ 4,000 DOLERIU

TAUTOS FONDUI
Amerikos , Lietuvių Tarybos 

Jdyba balandžio. 23 dieną savo 
istinėje Chicagoje turėjo posė- 
, kurį pravedė pirm. dr. Kazys 
dlauskas. Painformavo’, kad 
etuvoš laisvinimo reikalais 
[laikomas glaudus telefoninis 
šys su VLIKo pirmininku. Iš 
alstybės departamento gautas 
štas ryšium su jiems prisiųstu 
įminimu, kad okupantas nėtu- 

teisėš mobilizuoti Lietuvos 
tu į savo kariuomenę. Valsty- 
!S departamento rašte pažynii- 
a, kad Washingtonas yra vie- 
>dds nuomonės su Amerikos 
Sėtuvių .Taryba kas dėl Lietu- 
>s okupacijos nepripažinimo, 
d. neleistinumo imti Lietuvos 
rrų į Maskvos karines jėgas ir 
il Afganistanoi 7
Valstybės departamento pafa- 
ja R. L. Ridgeway pranešė, 
id jai pavesta rūpintis Madri- 
> konferencijos reikalais, kuri 
yks lapkričio mėnesį. Ji pra
ise apie Helsinkio susitarimą 
įsirašiusių valstybių moksli
ukų -kdnferenciją- Hamburge, 
ar buvo stipriai pabrėžtas 
nogaus teisių reikalas.

jų pasiūlymais ryšium su ALTos 
veikla. Priimtas T. Blinstrubo 
paruoštas jiems laiškas su pa
dėka ir reikiamais paaiškini
mais. Nusistatyta paskatinti 
ALTos skyrius^ ruošti platesnius 
Lietuvos okupacijos 40 m. su
kakties ir trėmimų minėjimus.

(ALT Informacija)

Dr. j. Valaitis pranešė apie 
LTos Teisių komisijos darbus. 
į posėdyje svarstytas klaušį- 
las įstojimo į Tautos fondą, 
riimtas pasiūlynlas Įstoti dabar 
i; 4,000 dolerių įnašįi. ., -. 
Ižd. J. Skorubskas pranešė, 
ad aukos ALTosi’ veiklai; Liė- 
ivos laisvinimo* reikalui parem- 
,. įplaukia reikiamai: 
Susipažinus sū Liet. Bendruo- 

lenės pirmininko V. Kutkaus 
iš tu, kuriuo pranešama, kad 
B skiria trijų asmenų komisi- 
į išsiaiškinti santykius su AL- 
‘a, nutarta, kad pirmininkas 
r. K; Šidlauskas sudarys pana- 
ią ALTos komisiją, kuri bend- 
ai su LB paskirtais nariais ap
ars bendras pastangas Lietuvos 
eikalaiš.
Kuri. A. Stasys painformavo 

pie veiksnių konferenciją, įvyk- 
iančią birželio 21 d. Kultūros 
idinyje, New Yorke. Pasidžiau
gė, kad Amerikos Balsas pilniau 
terdavė pranešimą apie Chica
nos Lietuvių konferenciją, pain- 
ormavo apie gautas žinias, kad 
>us stiprinamas Radio Free Eu- 
ope-Radio Liberty ; veikimas, 
’riminė reikalą perteikti lietu
sių pageidavimus komitetams, 
■uošiantiems respublikonų • ir 
lemokratų rinkimines platfor- 
nas. Palankiai sutikta mintis 
^LTai įsigyti geresnę multipli- 
cavimo mašiną.

Dr. L. Kriaučeliūnas perteikė 
Liet Vyčių pirmininko raštą su

IRANE TEBĖRA APIE
100 AMERIKIEČIŲ

LONDONAS, Anglija. — Dau
giau negu šimtas amerikiečių 
tebėra Irane, — rašo patyrusi 
britų žurnalistė Clare Hollings
worth, skelbianti savo praneši
mus britų laikraščiuose. Ji tu
rinti gerus ryšius su iraniečiais 
ir dažnai susitinka su vietos vei
kėjais ir užsieniečiais.

ši britų žurnalistė tvirtina, 
kad nuo praeitų Kalėdų į Iraną 
įvažiavo’ apie šimtą amerikiečių, 

, turėjusių padėti nusileidusiems 
: kariams pasiekti ambasadą ir. 
! išlaisvinti ambasadoje laikomus 
įkait us. Kartu su amerikiečiais- 
į Iraną grįžo visa eilė studentų, 
glaudžiai bendra darbiau j antie ji

Prezidentas Carteris antradienio popietę Baltuosiuose Rūmuose sukviestų 
pareigūnų akivaizdoje padėkojo Gyrus. R. Vance už eitas sunkias Vals

tybės sekretoriaus pareigas ir pranešė, kad nauju sekretoriumi 
pakvietė senatoriųTEdinuud R. Muskie.

SENATAS GREIT PATVIRTINS E. MUŠK 
I VALSTYBĖS SEKRETORIAUS PAREIGU

BUS DIDELĖ LENKŲ ĮTAKA JAV 
KRAŠTO APSAUGOS REIKALUOSE

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris antradienį pa
sirinko senatorių Edmund Mus
kie (iš Maine valstijos) Valsly

su atvykusiais amerikiečiais. Jų 
tarpe buvo “žalių berečių” ka
rių ir ČIA agentų, kurie, turėjo 
savo kontaktus ir buvo pasiruo
šę padtėi kariams išvežti. visus 
įkaitus. Amerikiečiai turėjo pa
kankamai lėktuvų, kurie būtų 
galėję visus. išvežti. Daugelis jų 
kalba persiškai, Irano farsi tar
mę. Dauguma yra jauni vyrai, 
parinkti iš Europos ir Anglijos 
universitetų, pažįstantieji Irano 
istoriją ir yra pasiryžę padėti 
Irano' gyventojams išlaisvinti 
savo kraštą nuo fanatikų mulų.

PRITARIA PASTANGOMS 
IŠLAISVINTI ĮKAITUS

WASHINGTON, D.C.— Iš už
sienio ir krašto vidaus ateina 
laiškai ir telegramos, pritarian
čios amerikiečių pastangoms 
išlaisvinti Amerikos ambasadoje 
Teherane laikomiems amerikie
čiams, — pareiškė ponia Rosa- 
lynn Carter.

— Mes darome viską, kad su
laikyti amerikiečiai būtų išleisti 
ir parvežti namo, bet iki šio me
to’ visos mūsų panstangos ne
duoda laukiamų pasėkų, — vie
nos prakalbos metu pareiškė pd- 
nia R. Carter. Ji supranta, ką 
suimtųjų sulaikymas reiškia su
imtiesiems arba jų šeimoms. 
Pradžioje vis dar buvo vilties 
juos išlaisvinti, bet dabar, kai 
pats Chomeini įsakė juos išve
žioti po įvairias Irano vietoves, 
išlaisvinimo reikalas pasunkėjo.

FONDAS “NAUJIENOMS” REMTI
i.' Lš- - xI^AUJIE^'^AriTrOJUŠ.IRjteMĖJUS

' Išeivijos spauda visuomet buvo idealistų spaudos žmonių ,
pasisventimo ir sąmoningu tautiečiu paramos vaisius. Ji buvo * . ‘ \• m ■ v . , ',. . -v,..’,. . „ tvvistams. ira žinoma, kad su-ir laks pačia pagrindimo tautinio išlikimo sąlyga. Be savos span-1.*.,......................... ...
defs tautinis išeivijos ryšys nutrūksta ir išeiviai dingsta, tapdami} 
sve'timųjų trąša.

■J - “Naujienos” 65 su viršum metų atliko išeivijos švietėjo, kul
tūros skleidėjo, ryšininko ir kovotojo už tiesą uždavinius. Oku
pavus Lietuvą, “Naujienos”, kaip ir kita patriotinė spauda, stojo 
kovo’n už tautos laisvę, informuodamos per lietuvius pasaulį apie 
tautai daromas skriaudas, šaukdamos kovoti su okupanto agen
tais ir jų skleidžiamu melu. “Naujienos” rėmė ir besąlyginiai re
mia tautos laisvinimo veiksnius. Kai dalis lietuviškos spaudos 
“suminkštėjo” okupanto atžvilgiu, o kita net išdavė laisvinimo’ 
kovą, “Naujienos” — lyg ta uola — išliko pastoviai kovingos.

Laiko ir gyvenamo meto sunkumai yra palietę “Naujienas”. 
Kaip akcinė bendrovė, “Naujienos” neturi religinių ar labdaros 
priedangų nuo vis didėjančių mokesčių. Užtat, būrys skaitytojų 
ir rėmėjų, susijungę į šį Fondą, ateiname į talką “Naujienoms”, 
tikėdamiesi, kad ir kiti prisidės.

Fondo tikslas yra sudaryti atsarginį kapitalą šalia normalių 
laikraščio pajamų, kuris užtikrintų “Naujienų’’ leidimą ir reikia
mus — neišvengiamus pagerinimus. Siekdamas palengvinti ’‘Nau
jienų” vadovybės darbą, Fondas taip pat skatina savo 
ieškoti naujų prenumeratorių bei skelbimų.

Fondo valdybon dviems metams yra išrinkti penki 
ir du kandidatai. Fondo nariais, su teise rinkti ir būti 
miems, yra visi aukotojai, paaukoję Fondui per metus i

bes sekretoriaus pareigoms. Pre-
jhmų padėtį Sovietų Sąjungoje, ridentas antradienio popiete pra 
t Jame rašoma, kad per pastaruo- nešė Baltuosiuose Rūmuose su* 

• Įsius keturis^ inetus^ palaipsniui sirinkusiems ^pareigūnams api.
rgriežtejo^ygos^rsidentains irsenatoriaus

Susirinkusiųjų tarpe buvo ir bu 
ves sekretorius Cyrus R. Vance 

i laikyti ir kalinami ar laikomi atvykęs į Baltuosius Rūmus at- 
psichiatrinėse ligoninėse virš 100; sistatvdinimui 
žinomų disidentų, jų tarpe ne- siūlė prezidentui' bent laikinai 
mažiau 100 žmogaus teisių ak-

įteikti. Vance

sekretoriaus pareigas eiti pa-

narius

i nariai 
renka-

ne ma
žiau $10. Paaukoję $100 — skelbiami “Naujienų” Rėmėjais, o 
paaukoję $1000 ar daugiau — “Naujienų’’ Mecenatais. Aukos ir 
Fondo apyskaitos bus skelbiamos “Naujienose”.

Fondas kreipiasi į lietuvius visose kolonijose, kviesdamas 
sudaryti Fondo skyrius ar išsirinkti bent įgaliotinius, kurie pa
laikytų ryšius su Fondo Centru. Fcfrido raštinė — “Naujienose”.

Su Internal Revenue Service išsiaiškinta, kad mokestinių 
lengvatų Fondas negali turėti, užtat, jo veikimo teisinis pagrin
das, viso krašto apimtimi, lieka “Naujienų” carteris.

Fondas “Naujienoms” Remti (angliškai — “Naujienos 
Fund”) ątidarė savo sąskaitą Nr. 33221-0 Midland Savings & Loan

ų. O kiek yra nežinomų?Iskirti sekr. pavaduotoją Warren 
■Christopher. Prezidentas nuste
bino buvusį sekr. Vance senato
riaus Muskie pasirinkimu.

Senatorius Frank Church pa
reiškė, kad Senato užsienio ko 
mietas ilgai neužtruks patvir
tinti sen. Edmundą S. Muskie 
Valstybės sekretoriaus parei
goms. Sen. Muskie 20 metų pra
leido Kongrese ir ilgus metus 
dirba Senato užsienio reikalų 
komitete. Komitefto pirmininkas 
sen. Church pareiškė, kad sena
torius Muskie neturės jokios bė
dos būti patvirtintas sekreto
riaus pareigoms. Senatorius Ja
vits taip pat pareiškė, kad se
natorius Muskie! esąs ilgametis 
jo draugas ir neturėsiąs jokios 
bėdos patvirtininįai gauti. Jiedu 
abu yra Sėnalo v 

gelio duomenų bei faktų duo- įkomileto nariai, 
darni šie: r .

— 1979 m. 17 kalinių užduso. |mams spręsti.

Clayton Yec organizacijos ra
porte rašo, kad ypatingai pa- 
griežtintos sąlygos prieš 6 mė
nesius. Matomai prieš olimpia
dą Maskvoje norima visai už
gniaužti disidentu bei civiliniu 
teisių sąjūdžius. Raporte įdėtas 
šis svarbus pare;škimas: “Ten 
yra daug daugiau kalinių, negu 
tik tie. kuriuos mes žinome. Tik
rasis skaičius užtemdomas ofi
cialios cenzūro’s, slaptumo ir 
represijų prieš tuos, kurie užta
ria politinius kalinius”.

Raporte pranešama apie žiau
rų elgesį su kaliniais, maisto 
stoką, net badavimą, ir sunkų 
darbą, gi psichiatrinėse ligoni
nėse apie proto tortūras, nuodi
jimą vaistais ir t. t. Tarp dau-

KALENDORfc'LIS

Gegužės t: šv. Juozapas Darb., 
Vydmanė, Gegužė, Laimelė, Žil
vinas, Datanas.
. Saulė teka 5:49, leidžiasi 7 :47j

Oras debesuotas, gali lytij 
šilčiau. ’

AREŠTAVO RABINĄ 
MEIR KAHANE

Rabinas Meir Kahanc, anks
čiau gyvenęs New Yorke, areš
tuotas Jeruzalėje ir kaltinamas 
nelegaliu demonstracijų rengi
mu vakarinėse Jordano upės 
srityse. Jos iššaukė arabų kontr- 
demonstracijas. Jis sėdės arešti
nėje 18 dienų iki teismas spręs 
jo bylą. Rabinas Kahane JAV 
įsteigė karingai nusiteikusią 
Jewish Defense Lygą.

FLORIDOJE LAUKIAMA 
PABĖGĖLIŲ ANTPLŪDI

KEY WEST, Fla. — Sel< 
dieni kilusi audra susis 
tremtinių pervežimą iš Ki 
i Amerika. Antradienio va 
astuoni Laisvės flotilos laiv 
atvežė 200 audros išvarą 
tremtinių. Imigracijos pan 
□ai praneša, kad iki šiol į 
West uostą atvyko virš ' 
kubieių.

Kuboje JAV atstovai). 
Šveicarijos ambasada pra: 
kad antradieni Mariel uoste 
1,252 maži laiveliai, i kuj 
pakraunami pabėgėliai iš 
Respublikos ambasados U 
noje. Havanos radijo prane 
tų laivelių uoste buvo 1 
Amerikos ir Kubos Pakn
sargybos laivai bendru sula 
patruliuos jūros kelius, s< 
darni pabėgėlius nuo netikėl 
bei nelaimių.

— Antradienį apie 20 
krikščionių aktyvistų susi] 
Washingtone pademonstruc 
kėjimą ir nekintamas mors 
vertybes. Jie meldėsi, gi< 
giesmes ir himnus, stipriai 
sakė prieš abortus, dah 
bendrose pamaldose. Suva: 
mas baigėsi juodųjų ir ba 
krikščionių bendru pikniku

užsienio reikalų 
ilgus metus i 

įkartu dirbo įvairiems klausi-:

Jie buvo viename kalėjime pa
statyti saulės kaitroje.

Kaliniai valgo žolę iš ba
do, norėdami papildyti maisto 
normą.

— Kaliniai priversti kęsti žiau-

Senatorius Edmund S. M 
gimė Amerikoje, Maine \ 
joje, Waterville kaime. 191 
tais kovo 28 d. Jo tėvas 
imigravęs iš Lenkijos, į: 
ūkį Maine valstijoje ir vis 
venimą ten ūkininkavo. Is 
savo sūnų j mokslą. Jis 
teisę ir įsitraukė į visuo’n 
vietos gyvenimą. Jaunas 
katas įsitraukė į Maine va! 
gyvenimą, o prieš 20 metų 
išrinktas į Atstovų Būni 
vėliau į Senatą.

1968 metais Chicagoje 
rinkusi Demokratų partijoj 
vencija išrinko senatorių 
ert H. Humphrey savo pre: 

; tiniu kandidatu, o šis savo 
! n-riu viceprezidento pare 
’ pasirinko sen. Muskie. Si 
riiis Muskie yra geras ka 
jas, bet ta s metais demo

Assn., kurios centras yra 8929 So. Harlem Ave., Bridgeview, Ill. rk’ žiemos šaltį drėgnose ir sal-| reigoms. Prezidentas
60455, o skyriai — 4040 Archer Avenue, Chicago, Ill. 60632 ir 
2657 W. Lithuanian Plaza Court, Chicago, Ill. 60629. Tam lietu
viškam bankui vadovauja advokatas Frank Zogas. čekius rašyti 
“Naujienos Fund” vardu.

Kviečiame paskubėti su savo auka. Kviečiame aukoti Fondui 
“Naujienoms” Remti.

Fondo “Naujienoms” Remti Valdyba "

KOMUNISTAI LABIAU PERSEKIOJA 
DISIDENTUS IR REŽIMO PRIEŠUS

AWESTY INTERNATIONAL PRANEŠA APIE NEŽMO
NIŠKAI ŽIAURIAS SĄLYGAS KATĖJIMUOSE

LONDONAS, Anglija. — Am- jos centras Londone antradienį 
nesty International organizacį- išleido rapdrtą apie politinių ka-

Baltuosiuose Rf nmose paaiš
kėjo, kad prez. C arter's prieš ke
lias dierms paty r s apie sekre
toriaus Vance n i ą atsisfatvdin- rinkimų nelaimėjo. 
Ii, jau žinojo, kati reikia ieškoti I Prez. Carteris, 
naujo žmogaus sekretoriaus pa-. sukviestiems 

? jau praeitą I taip tarė:
Sen. Muskie labai gci 

riumi Maskie, ilurtijos reikalais • žįsta užsienio’ reikalus, n< 
mingai d:rba Senato u; 
komitete. Be to, jam labai 
yra žinomi krašto ekono 
ir visuomeniniai reikalai, 
re kia manyti, kad visos s 
nios jam bus naudingos 
bes sekretoriaus pareigos 

Paskyrus senatorių E. ?
Va^tybės sekretoriaus

tose celėse. Jiems duodama tik sekmadieni susjsiekė su senato-< 
viena antklodė.

Raporte rašoma, kad į kalėji
mus sodinama už valdžios poli
tikos kritikavimą, už nusiskun
dimus vyriausybei, už religinius r^iąs į Texns vihtiją. Senatorius 
ssirinkimus ir už nusiskundimus jMuskie buvo tpkra 
dėl tautinių skriaudų

švykusiu i Te

tikti su sen. M i

i ncssee valstiją. 
‘ 'iškęs norą susi- 
• kie. kai jis skri-

Carteris, pranešt 
....s pareigūnam

kad prezi
dentas noris s’J juo kalbėti nau- 

įjo krašto aps< ji gos biudžeto pa- 
bet visai ne- 

/dentas būtų no
li Valstybės sek-1 goms, lengų įtaka labai srr 

liaus H kreipimąsi būti gailės- i retoriaus pareigoms. Sen. Mus- padidės. Be lenko Z. Rrzez 
tingu, pažadėjo buvusio režimd kie tu<? metu net nežinojęs, kad 
aukštų pareigūnų nešaudyti, ta- sekr. Vance’yra atsistatydinęs, 
čiau j'e bus teisiami už korup-jSen. Muskie, ynatyt, sekmadienį 
•ciją, nusižengimus žmogaus tei- prižadėjo imtis Valstybės sekre- 
sėms ir už išdavystes. (toriaus pareigų.

— Naujasis Liberijos valdo-’pildymo reikaįai 
vas Samuel K. Doe, atsiliepda-1 manė, kad pM 
mas į popiežiaus Jono Pau-jrėjęs jį paskij

dabar lenkų kilmės sekr. ? 
turės didelės įtakos. Save 
senatorius Muskie buvo į 
kęs už T actu vos nepril 
somybę.



Pėsčiomis aplink pasaulį

ariu ir sve-

Toliau sekė VLIKo pirminin
ko’ dr. K. Bobelio kalba. Jis pa
judino visus aktualiuosius pa
saulio įvykius Irane, Afganista
ne, olimpinius žaidimus, kuriuos

j svečių 
Chicagos 
lietuviai

duotos atitinkamo^ instiukcijo* 
ir rytojaus dienos laikraščiuose 
ansamblis “Lietuva’’ buvo bai- ko knygose nesužinosi. Jis siu 

dijuoja inžineriją.
Paklaustas: ar nebijąs pats 

vienas keliauti ir rizikuoti,

ONA MIKULSKIENĖ, 
Čiurlionio ansamblio kanklininkių vadovė fe

PABĖGIMAS NUO SOVIE
TŲ OKUPACIJOS

St. Petersburg© ALTos skyriaus 
metinis susirinkimas

Š. m. balandžio 15 dienų Lie
tuvių klulx> salėje įvyko' St. Pe
tersburg o ALTcs skyriaus meti
nis r : ’ ril ' rns.
č* * x rp:e 70.

Susir’nkiznų at daiė skyriaus 
pirnminkas dail. A. Būkštelė, 
plačiau apibūdindamas skyriaus 
veik ą untų bėgyje* nutiktus iš 
š .lies ‘rukdyinzj hzi sunkumus. 
Toliau 'eko valdybes narių jr 
revizijos kmnSriics pranešimai.

J nauja valdybą įeina: pinu. 
A Rakštelė ir sekantieji valdy
bos nar ai: O. Galvydienė, I. Va- 
lauskienė, Purtulienė, A. Plepys. 
/ revizijos komisiją įeina: kun. 
J. Gašlūnas, Pr. Poltoraitis ir J. 
Linartas.

daius. Gaila, kad jie užmiršta 
savo brolių ašaras ir sugeba nu
slopinti savo šventą sąžinę.

Išdėstęs savo mintis, dr. Bo
belis paprašė nekreipti dėmesio 
Į tuos nesklandumus, neprarasti 
tiesaus kelio, dirbti tėvynės nau
dai ir siekti laisvės Lietuvai. 
Dr. K. Bobeliui buvo gausiai ir 
širdingai paplota už jo’ aiškų ir 
teisingą žodį.

Susirinkimo užbaigai mūsų 
mielos narės pavaišino visus py
ragaičiais ir kavute. Svečiai ir 
nariai šnekučiavosi, dalinosi 
mintimis, džiaugėsi tarpusavyje 
draugiškumu ir visi patenkinti 
skirstėsi į namus.

ALTos Valdyba

Amerika ir daugelis kitų valš-1 
tybių yra priverstos boikotuoti 
Lietuviai taip pat yra skatinami 
prisidėti prie Maskvos boikota- 
v:mo, nevykti į okupuotą Lietu
vą, neš tuo; mes remiam Mask 
ves poliiikąj.įr stiprinant ekono
miškai. ; . T

Priešų veikimas paliečia mus 
lietuvius išeivijoje, pėr mūsų 
trutięČius,- kurie išsižada save 
idealo ir eina priešų tarnybon. 
Kiekvienas pozityvus įsventas 
darbas Lietuvos laisvinimui su
tinka- įvairius trukdymų^ šmeiž
tus, iškraipytą prastpje M? eilę ne
pagrįstų, žeminančiu -ir kirši
nančių aiškinimų, spaudoje, su
sirinkimuose’ ir plačioje visuo
menėje.

Tas viskas planuojama ir vyk
doma tokių žmonių, kurie nepa
rodydami savo tikro’ veido, o 
dargi skelbdamiesi esą “dideliais 
veikėjais' bei patriotais”, priešų 
skatinami arba paperkami va-, 
ro mūsų tarpe griaunamąjį dar
bą ir nepasitikėjimą mūsų va-

PAŠALINO FIRST NATIONAL 
BANKO PREZIDENTĄ

CHICAGO, Iii. - - A. Robert 
Abbotid, Chicago First National 
lanko prezidentas, praeitą pir- 
nadienį negavo reikalingos bal
ui daugumos ir buvo, atleistas 
š prezidento pareigų. Kartu su 
įuo iš darbo atleistas ir'.Harvey 
Capnick, kuris prieš pūšę metų 
juvo pasamdytas banko'reikalų 
vedėjo pareigoms. .

Robert Abboud buvo, skaito
mas vienu apdairiusių; Chicagos 
lankininkų, bet pastaruoju lai-į 
ku First National banke reika
lai nėjo taip sklandžiai. Dalinin
kai, pajutę netvarką, ryžosi, 
“stebukladarį” atleistais parei
gų. Laikinai jis dar pasiliks tose 
pareigose, iki oficialiai bus pa
skirtas naujas pirmininkas.

siausiai iškoneveiktas. Girdi, to
kių prabangių tautinių drabužių! 
neturtinga lietuvių tauta nie
kuomet neturėjo, kad tokius dra 
bužius nešiojo tik dykaduonės, 
iišlepintos dvarininkų dukterys, 
kad jie yra specialiai sugalvoti 
ir jie lietuvių tautinių audinių 
meno neatstovauja. Ir, bendrai 
paėmus, tokie ansamblio pasi
reiškimai “komunizmo staty
bai” netarnauja ir, kaipo tokie, 
nėra pageidaujami. Taip pat nei
giamai atsiliepė kritikai ir apie 
liaudies muzikos instrumentų 
orkestro muziką, bei pačius ins
trumentus ir tautinius šokius.

Tą Judo pareigą labai sąži
ningai atliko žymi meno kritikė 
latvė, kurios minėta kritika tuo
jau buvo išversta į daug sovie
tinių kalbų ir pasirodė visuose 
didžiuosiuose sovietų laikraš
čiuose.

čia pat, lietuviams
paaiškėjo, kad ansamblis “Lie
tuva” gali būti uždarytas arba 
įvesta drastiška cenzūra. O an
samblio vadovas, ankščiau pa
gerbtas aukščiausiais titulais ir 
ordinais, aišku, pateko į pačių 
aukščiausių valdovų nemalonę. 
Netrukus komp. J. Švedas Vil-

I niuje buvo Maskvos meno polit- 
i rūkų ilgai tardomas ir, vos įpu- 
| sėjęs šeštą dešmtį metų, buvo 

atlestas'į pensiją.
Ansamblis, netekęs vieninte

lio Lietuvoje likusio liaudies me 
no žinovo, tuojau sugniužo. Nau
jas vadovas turėjo paklusti poli
tinių instruktorių reikalavimų ir

,— FBI pareiškė Senato tyri
nėjimo komitetui, kad Mafia vei
kia 20 miestų ir veikloje daly
vauja mažiausia 20,000 asmenų. 
Komitetas tyrinėja organizuotus 
nužudymus ir organizuotą kri
minalinę veiklą.

Australietis Benis Bačiulis, 
22 metų amžiaus, savo kelio
nę aplink pasaulį, pradėjo pė
sčiomis su kuprine aut pečių. 
Buvo sustojęs ir Chicagoje ap 
lankytj savo giminaitę dail. 
Barborą Morkūnienę. Ta pro
ga aplankė Čiurlionio Gale
riją, Ine., pasirašė 
knygą. Išvaikščiojo 
miestą, pamatė kaip 
čia gyvena.

Savo tėvus, Northfield, Au- 
stralijoja, paliko prieš 13 me
nesių. Keliaudamas nešasi sun 
kią naštą: palapinę, ręikalin- 
gu§ drabužius ir kiek maisto.. 
Jo kuprinė tokia sunki, kad p. 
Morkūnienė nuo žemės pakel
ti negalėjo. Jis pamatęs įdo
miausią ir skurdžiai gyvenan
čių kraštų kurie jam padarė 
blogą įspūdį. Egiptas esąs ne
turtingas kraštas, bet darąs 
sparčią pažangą.

Keliautojas Ben. Bačiulis, su 
sitaupęs pinigų, gavęs vizas ke 
lionei, dar nori pamatyti Ame 
riką, vėliau vyks i Europą: 
Londoną, Paryžių, Ispaniją, 
Italiją ir kt. Rytai jam nepa
tikę, tai neramūs kraštai—po
litinės suirutės. Tačiau jis su
žinojo ir savo akimis pamtė,

atsakė: Visko pasitaiko, bet 
jis nebijąs. Tiktai kelionėje pa 
metęs apiei 800 nuotraukė. Ba 
čiulis savo tikslą pasiekė dide
liu ryžtu, sunkia kelione, nak
voti avęs savo nešiojamoje pa
lapinėje, eidavęs pėsčias, tik 
retkarčiais kai kas pavėžėda
vo.

Reporteris linki jaunam ke
liautojui Bačiuliui sėkmingai 
baigti savo kelionę grįžtant na 
mo — į Australiją. M.

Lt CoL Darius V. Bakūnas
Chief, Evaluation/Automation Branch 
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kad tinka tik kolektyvinių ūkių 
meldžėjoms ar vyrams, prie kas
dieninių darbų, bet ne šventi
niam pasipuošimui ar scenai.

Kai lietuvaičių buvo didžiau
sias idealas išsiausti tokius rū
bus, kokių kitos neturi, kad iš
reikštų savo fantaziją ir sugebė
jimą, tai šiandien ten tautinių 
šokių grupėms ar ehorams pa- 

| siūdina, kaip uniformas, vieno? 
j dus drabužius, kas visai priesin-

□NA MIKULSKIr^Ė

RUSAI NAIKINA MCSU TAUTINĮ MENA
nieko neliktų, kas primintų seną 
ir spindinčią mūsų tautos kul
tūra.

Mūsų moteriškoms širdims di*Į kurį laiką rimtai nebepasireikš- 
džiausias skausmas, kad rusai 
įniko reformuoti mūsų žaviuo
sius tautinius drabužius ir jau 
gana toli pažengė. Šiandien oku
puotos Lietuvos merginos ap
karstytos visokiais blizgučiais 
žoka ne tai lietuviškus, ne tai 
rusiškus tautinius šokius. Daro
si šiurpu, kas toliau dėsis. Mūsų 
gražiųjų tautinių'drabužių Lie-j kaip mūsų prosenelės ausdavo 
tuvoje nė ženklo’nebeliks. Taip! ir nešiodavo ir iš kokių šaltinių

mes žinome ju raštus bei sukir-j t‘ikslo ir‘mūsų šokėjai bei cho- 
pimo formas, nes jau gerokai Į raj, kajp gėlių darželis, įvairiom 
prieš pirmąjį pasaulinį karą j spalvom nebežydės. Ten žmogus

Bolševikai, pirmąkart okupa
vę Lietuvą, suspėjd areštais, ka
lėjimais bei išvežimais į Sibirą 
įbauginti mūsų žmones, pasida
ryti sau paklusniais.- Suspėjo 
įvesti griežtą cenzūrą spaudai,, 
literatūrai, teatrams ir chorams- 
Bet antrą kartą okupavę jau įni
ko griauti kryžius bei koplytėles 
su mūsų liaudies skulptorių kū
ryba — skulptūromis ir raiži
niais, plėšti nuo klėčių ir prie
angių meniškus medžio droži
nius, neva tai, į muziejus, o tik
rumoje — sunaikin yriui. Kad

davo- Dabar daugiau išpildo Le 
ninui pagarbinimus, negu mū
sų laudies dainas.

Kaip gi su tais mūsų tauti
niais drabužiais? i

Nevienas dar ir dabar teirau-; 
jasi, ar nepriklausomoje Lietu
voje austi ir nešioti tautiniai 
drabužiai tikrai yra autentski,.

Karo aviacijos personalui ir 
jų šeimoms skirta? laikraštis 
“Command Po^^ni. balandžio 
mėn. 11 d* laidele, editorialų 
pūslapyj aviacijospulk.
Itn. Dariaus V. Bakūno straips
nį, pavadintą “Kitos vietos 
nėra”. Antraštė duota net,per 
visą puslapį. Straipsnyje pik. Itn. 
Darius V. Bakūnas prisimena • 
bėgimą iš Lietuvos nuo soviet!- *’ 
nes okupačijos, vokiečių laivu,> < 
vežusiu pabėgėlius Vokietijos gi-: - 
lumon, apleidžiant Klaipėdą.

Straipsnyje redakcija išimti
nai pastebėjo motinos pasakymą 
tada 7 metų Dariukui, Klaipėdos 
uoste — su tūkstantine pabėgė
lių minia artinantis į laivą: 
“Pažvelk į šią padangę, tu jos 
daugiau niekada nebematysi”.

Antraštė paimta iš paties 
straipsnio, kai jo autorius 
straipsnio pabaigoje pastebėjo, 
kad jau Europą apleidžiant, pa
keliui Amerikon, Darius užklau
sė savo tėvą: “Kur mes bėgsime, 
jei Sovietai ateis Amerikon?” 
Tėvas atsakęs: "Kitos vietos 
nėra”. Iš to padaryta per visą 
puslapį antraštė — “There is 
no’ other place”.

Apie Lietuvos okupaciją pik, 
Itn. Darius V. Bakūnas pastebi 
šitaip: “Jei vokiečių okupacija 
buvo nepakenčiama, tai apie so
vietų okupaciją buvo baisu net 
pagalvoti”. Prie straipsnio įdėta 
puiki jo autoriaus nuotrauka, 
pažymint laipsnį ir jo užimamą 
vietą. Kaimynas

ga mūsų tautos charakteriui ir 
papročams. Širdį gelia žiūrint 
į tą niūrų vaizdą- Žinome, kad 
mūsų tautiečiai nepatenkinti, 
bet pasipriešinti negali. Va, oku
pantas pasiekė savo 'klastingo

ir rusai visu įnirtimu verčia* pa
čius lietuvius reformuoti visą, 
kas mūsų tautoje yra pranašes
nio — prastinti, banalinti, kad 
nepralenktų rusų tolygaus pasi
reiškimo.

Štai tų priverstinių reformų 
autentiška istorija, atpasakota 
mano konservatorijos kolegos, 
komp. Jono Švedo, buvusio Vil
niaus filharmonijos Liaudies An 
samblio “Lietuva” vadovo.

Po antrojo pasaulinio karo 
Stalino pataikūnams Maskvoje 
prireikė savo “dievaitį” pradžiu
ginti karo laimėjimo pasekmė
mis. Į Maskvą suvežė naujai pa
vergtų tautų: lietuvių, latvių ir 
estų menininkus, kad per aša
ras džiugintų pavergėją ir prie
varta reikštų padėkas.

Tuo tikslu buvo suruošta Mas
kvoje vadinama Meno dekada 
1954 m. Visų tarpe lietuvių tau
tos meno apraiškų, žymiausią 
vieta užėmė Vilniaus Filharmo- fe
nijos Liaudies Meno Ansamblis 
“Lietuva”, tuomet vadovautas 
komp. Jono Švedo. Mūsų talen
tingų dailininkų — dekoratorių 
tautiniais motyvais pasakiškai 
išpuoštoje scenoje, rinktinių bal
sų profesionalų choro, gausaus 
puikių kanklininkių ir pučiamų
jų liaudies muzikos instrumentų 
orkestro išpildomos dainos, gra
kštūs tautiniai šokiai ir aki ve
liantys, spaivingi tautiniai dra
bužiai, išlepntą Maskvos publi
ką pritrenkiančiai žavėjo. Žino
ma, tas Baisiai nepatiko Krem
liaus ponams. Kaip vergai gali 
kultūringiau ir žavingiau pasi
reikšti negu jų burliokiški an
sambliai! Juk “didžiosios tėvy
nės” pasireiškimų niekas neturi 
teisės pralenkti. O vargšė čeba- 
tuota nuskėlė, šokdafna savrr 
“kazačiokus”, grakščiai lietuvai
tei šokančiai Blezdingėlę, nie
kuomet neprilygs.

Tuojau po koncerto Kremliu
je įvyko aukštųjų meno politru- 
kų posėdis, įvykdyti jų valdovo 
reikalavimus 
samblio “Lietuva” koncerto me- 
rūnį-tygį, ypatingai publiką su- 
žavėjusnhr tautinius drabužius 
IXidjau meno kritikams buvo

mūsų kaimo mergaitės tokių rū
bų nebenešiodavo?

Seniausius šaltnius suradome
Karaliaučiaus universiteto bib
liotekoje. Juose yra mūsų tau
tiniu drabužiu piešiniai ir spal- 
vų aprašymai^ is 19-to šimtine-! tiek atskiru choru, ansam- 
čk>. 1939 metais Šaulių Moterų, klitį bei tautinių šokių šokėjų 
Taryba išleido savo jubiliejinį kaip, neva tai, tautiniaisgrupių, kaip, neva tai, tautiniais
leidinį, pavadinta “Tautiniai Dra. motyvais stilizuotas uniformas.

suniekinti an-

no 5-^ Sconce st ant

k was an army long on courage.

net pasipuošti pagal savo skonį 
negali.

Okupuotoje Lietuvoje dabar 
labai madinga dėvėti stilizuotus 
drabužius, tiek pavienių mer-

lt w» bad enough had te fight the British

■eatber, m >
Because winter M Valley Rrge meant snow, fce, 1

And then the money came, 
lame $27,OCK)£OC from the 
pockets of new Americans.

turned ouc

KFoog and self-sufficient. And they re helping tbe»

Buy United States Savings Boodk

bužiai”, paruoštą Dotnuvos Že
mės Ūkio Akademijos lektorės 
Mrkalmos Glemžaitės. Jame su
dėta visų Lėtu vos etnografinių 
sričių tautiniai drabužiai — na
tūralios merginų foto nuotrau
kos su spalvų aprašymais. Taip 
pat juostų ir kitokių audinių 
gausus rinkinys. Taip pat tau
tinių drabužių tyrnėjimo ėmėsi 
dailininkai Anastazija ir Anta
nas Tamošaičiai.- lankydamie
si Lietuvos kaimuose, rinkdami 
skiauteles seniausių audinių ir 
pas senutes tyrinėdami sukir
pimo formas ir sudarė kelias 
Žemės Ūkio Rūmu išleistas ’’So
džiaus meno” knygas. Pagaliau 
Tamošaičiai buvo įsteigę savo 
tautinių drabužių — medžagų 
audyklą Kaune, pasku Vilniuje. 
Jie aprūpino tautinėm medžia
gom daugumą jaunimo ir ansam 
blius labai skoningais tautiniais 
drabužiais. Taigi, nepriklauso- 
mere Lietuvoje austieji ir pasiū
dinti tautiniai drabužiai buvo 
autoritetingų žinovų nustatyti ir 
tikrai autentški.

Po minėtos Dekados bolševi
kai energingai ėmėsi mūsų tau
tinius drabužius reformuoti. Į 
talką, tikriausiai įsakymu, ne 
prašymp. pasiėmė tik iš Sibiro 
grįžusią, tą pačią, jau senutę, 
Mkaliną Glemžaitę, kuri paruo
šė pasibaisėtinai suprastintų tau 
tinių drabužoj leidmį. pagal kurį 
privalėjo audyklos austi me
džiagas ir siuvyklos siūdinti dra^ 
bužius. Leidinyje nėra tikrų fo4j 
to nuotraukų, vien pieštos figų J 
ros. Spalvos niūrios, rusvos arba \ 
samaninės, tiek vyru, tiek mote
rų drabužiams. Sukirpimo for
mos suprastintos, subanalintos

Tikrumoje skoningas, tautiniais 
motyvais drabužių stilizavimas 
nebūtų tokia blogybė. Geriau 
tegu mėgina dėvi gražiai stili
zuotą, tautinių raštų drabužį, 
negu katiušų iš Maskvos atvež
tos mados. Bet kuomet aiškiai 
matosi okupanto klastingi tiks
lai, neva tai tautiniais motyvais 
stilizuotomis uniformomis visuo
tinai išstumti užmarštin mūsų 
žavius tautnius drabužius, kuo 
mes galime didžiuotis ir išsiskir
ti iš kitų tautų, tai jau nedova
notinas nuskaltimas prieš tau
tos kultūrą r praetį. Kodėl ru
sai savo tautiniu drabužiu nes
tilizuoja? O jei kuriam scenos 
momentui paryškinti ir pastili- 
zuoja, bet pagrinde savo auten
tiškų drabužių griežtai laikosi.

Malonu pastebėt, kad išeivijos 
lietuvių chorai ar tautinių šokių 
šokėjų rateliai dar tebedėvi tik
rus tautinius drabužius. Tad ir 
ateityje neatsisakykime tų tau
tinių vertybių, kurias mums su
kūrė ir paliko mūsų brangios 
močiutės, kas mus šiltai riša su 
tėvyne ir garbinga tautos praei
timi.
(‘Švietimo Gairės’nr^, 1979 m.) asmeniui. Jis yra jau arešiuotas.

Milicija dirba__

Sovietų Sąjungos aukštas pa
reigūnas pranešė milicijai, kad 
dingo jo auksinis žiedas. Sekan
tį rytą jis jį rado po’ pagalve ir 
nuskubėjo į miliciją atšaukti 
savo pranešimą. Budintis mili
cininkas jam pasakė:

— Pervėlai planeši: mes jau 
turime suėmę nusikaltėlį, kuris ■ 
prisipažino pavogęs Tamstos 
žiedą ir jį pardavęs nežinomam
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WKO ŽINIOS Iš OKUPUOTOS LIETUVOS JURGIS JAŠINSKAS

(Tęsinys)
“Majoras Michailas Podka- 

minškij, g- 1920 m. Odesoje”. 
Nuo- 1943 m. iki 1973 m. ėjo 
“atsakingas pareigas” saugumo 
Organuose, “įnešė didelį indelį 
stiprinant tarybų valdžią Lietu
voje”. Taigi, jo įsakymu ne vie
na lietuvė motina neteko sūnaus 
ar dukters, d gal ir pati išken
tėjo šaltį ir badą Sibire, suran
dama ten ir mirtį. Už tokius dai- 
bus., “partija ir vyriausybė aukš
tai įvertino majoro M. Podka- 
ųĮinskioj nuopelnus,' apdovano
dama jį dviem Raudonosios 
žvaigždės ordinais ir daugeliu 
medalių”. , A r

Viktoras Savčink, g. 1922 m. 
Vinicos srity (Ukrainoj), nuo 
1946 m. iki mirties 1977 m., dirb 
damas tokiose pat “atsakingose 
pareigose’’ saugumo organuose, 
įnešė tą patį “didelį indėlį” sti
prinant tarybų valdžią Lietu
voje ir “buvo apdovanotas dau
geliu medalių ir Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumą garbės raštais”. Tarp kit- 
ko, . Savčiukas per kratą pas B. 
Gajauską sakė,. kad vis tiek pa
sodinsiąs jį į kalėjimą, šis “tau- 
rdsjLietuvos patriotas” mirė vos 
dvi savaitės prieš B. Gajausko 
teismąr , ■ • ; ;.

, Vienas iš tokių “Lietuvos pat- 
riątų”. buvo ir A. Mikalkinas. 
Jis dirbo Šiaulių saugume. At
vykęs į Šiaulius partizanų rei
kalais; '■ Balys Gaj auskąs buvo 
atpažintas ir atsidūrė akis į akį 
su.-saugumiečiu. Mikalkinu. Abu 
buvo, ginkluoti pistoletais. Kas 
pirmas iššaus,- , tas ir laimės. Tuo 
kartu laimėjo B. Gajauskas, sau 
gįmiėtis .krito.-Deja, šito nepa
sakė “žurnalistai” iš KGB Ben- 
dorius ir Kaneckas, Jie padarė 
B, Gajauską' paprastu žmogžu
džiu.. (Jie niekaip negali susįtai- 
kyti . su mintimi, kad prieš Ta- 
lybij. valdžią kovoja garbingi

PATRIOTAI IR BUDELIAI
prieglobstį tarybų pašonėje).

B. Gajauskas buvo suimtas ir 
nuteistas 25 metams. O juk B. 
Gajausko veiksmai turėjo būti 
kvalifikuojami kaip savigynos 
aktas, neperžengęs būtinosios 
ginties ribas. Bet šis atvejis Įvėr 
tintas visai kitaip: nušautas sau
gumietis ir dar rusas! Tuomet 
saugumiečiai B. Gajauską sušau 
dyti dėl susidariusių sąlygų ne
galėjo ir nuteisė 25 metarrisu Ir 
dabartinis ptocesas yra tik kerš
tas už aną saugumieti.

“Žurnalistai-’ Benderius ir Ke 
r.cckas, apšmeižę B. Gajauską, 
sąmoningai nutylėjo, kiek lietu
vių vaikų padarė našlaičiais sau
gumietis A- Mikalkinas. Už tai 
tokie buvo apdovanojami, Gar
bės raštais, medaliais, ar bent 
laikrodžiais, kuriais Tarybų vai 
džia 1944-1950 metais dosniai 

■ apdovanodavo sau gumiečius 
stribus ir kareivius už “band-- 
to” nužudymą.

Po Stalino mirties jau praėji 
ketvirtis amžiaus, bet, rusų pc 
eto Jevtušenkos žodžiais tariant, 
Stalino įpėdiniai nenurimsta. 
Antikristas mato, kad liaudis 
pradeda galvoti kitaip. Todėl ne
riasi iš kailio, kad tautą privers
tų galvoti taip, kaip jie nori ir 
būti paklusnia okupantams. Jie 
ieško Jr randa vis naujų aukų 
įbauginimui.

Saugumiečiai stengiasi įtrauk
ti Į savo nusikalstamą tinklą ir 
mūsų jaunąją kartą. Jie ver
buoja mokinius ir studentus,

UŽMIRŠTOS SUKAKTUVES
(Tęsinys)

Trecioji Eetuvię išeiviu
— tremtiną; banga

Nežiūrint tokių įmonių kom
binacijų apvogti savo darbinin
kus, jos vis vien nemažai pa
gelbėjo naujiesiems ateiviams 
čia . įsikurti ir susirasti geriau 
apmokrjnų dalbų.

Netrukus po skandalingo darb 
davių "biznio” išaiškinimo,. Ge- 
KO ;įmonėlė gavo Amerikos ka
rinės vadovybės užsakymą pa
gaminti jai artilerijos sviedi
niams įpakuoti popierinius ir 
smaluotais apvalkalais prideng
tus vamzdžius — tubas. Tai ga
mybai karinė vadovybė nupirko 
specialias popierio piaustymo ir 
klijavimo mašinas. Užsakymas

IUI-Ų

TORONTO NAUJIENOS

sėliai lengvai randa sau jaukų

net prasižengusius valdžiai poli-h^ 
tiškai. Ir taip jau 14-17 metų! 
rankomis skaldo tautą, šnipinė
ja ir kelia tarpusavio nepasiti
kėjimą. Vėliau iš šių nepilname
čių išauga saugumo kadrai su iš
lietu viškomis pavardėmis. Taip j 
atsiranda įvairūs pileliai, ka- 
žiai, Ignotai, raziūnai, bendoriai, 
keneckai ir pan., kurie su bude
lių neapykanta žvelgia į savo 
tautą ir ją žudo.

Tarybinis ■ saugumas 
Amerikos CŽV ar FTB, kuriu

Toronte didžiausią ekonominį 
gyvenimą vaidina du bankeliai: 
Parama ir Prisikėlimo parapijos 
:bankelis. Pirmajam vadovauja 
į V. Aušrotas, o antrajam S. če- 
;pas. Abu bankeliai 1979 metais 
paskyrė- apie 32,090 dolerių lie- 
tuyiškiems reikalams: švieti
mui — lietuviškoms mokyk- Į 
.dins, tautinių šokių vienetams, 

. lietuviškoms o r g a nizacijoms, 
j parapijoms, Lietuvos laisvini- 
|mo reikalams, lietuviškai spau-. 
1 dai ir 1.1. Ar jūs rasite bent 
j vieną tokią finansinę instituci
ją, kuri tokias dideles sumas 
skirtų lietuviškiems reikalams? 

. čia taupytojai gauna didesnius 
nuošimčius ir daug mažiau mo- j

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

f ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo .asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

pajėgus net geros, savistovios t 
korespondencijos parašyti.

ka už paskolas, negu bankuose. 
Tai turėtų būti Amerikos lietu
viams pavyzdys, kaip tvarkosi 
Kanados lietuviški bankeliai.

Balandžio 12 d. įvyko Anapi
lio salėje “Tėviškės žiburiu” 
spaudos balius. Programą atliko 
Clevelando mergaičių vienetas. 
Pasirodė labai gerai. Publika 
buvo sužavėta, susilaukė daug 
“katučių”. Salė pilnutėlė, virš 
600 suplaukė iš arti ir toli pa
remti savo laikraštį. Prie gero 
orkestro, skąnių vaišių, kurias 
pagamino Anapilio' moterų būre-, 
lis, svečiai sukosi valso bangose. 
Baliuje svečių tarpe matėsi ra
šytojas Juozas Kralikauskas, ku
ris neša literatures srity premi
jas. Valio, Juozai! Daugiau

nei veiklą plačiai aprašo spauda ar skink laurų kanadiečiams. Tai 
diskutuoja visuomenė. Tarybi- buvo kultūringas spaudos balius, 
niam .-saugumui nereikia kreip
tis. į jokį kongresą, i jokią

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

UŽ 10 DOLERIŲ.;
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką I

Prenum erotos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• B anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas_____________ __________________________
Adresas____________________________________ _________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savu 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol.
Pavardė ir vardas _________________________
Adresas__________________________________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

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

panaši?.i kaip So Bostone lietu
vius, išnaudojo, nuslėpdami ir 
pasisavindami ju valandini už
darbį. Ar jie šitą darbdavių afe- 
lą išsiaiškino ir ar atgavo iš jų 
pasisavintus uždarbius, neteko 
sužinoti. Tačiau ten dirbti tos 
įmonės savininku pasikviestas, 
kaip jų įmonėje išmowęš išbu
vęs neblogas popierio piausty
mo (paper slitter) specialistas, 
pastebėjau man daromas šuny
bes, pasivagiant mano išdirbtas 
valandas, kurias kasdien užsira
šydavau, pareikalavau grąžinti 
man jų nuslėptus pinigus. Rau
kėsi, vaidino nežinėlius, vienok ' 
sutiko užmokėti už mano išdirb
tas visas
bę lietuviai, pasitikrinę, irgi ra- .

buvo labai didelis, .siekiąs mili- do nemažai iš jų pavogtų vir- 
jonus vienetų, todėl So. Bosto- švalandinių pinigų. Juos atgavę, 
ne nuomotos patalpos buvo per į mano prieteliai So. Bostono 
mažos ir įmonės persikėlė į er- Lietuvių Piliečių klube “užfuri-' 
dvesnes Waltham mieste suras- dii’o” map dvigubai, didesnę abs- 
tas patalpas, čia tos gamybos tinėntinio gėrimo porciją. Susi- 
didžiąją dalį atliko taip pat nau- j radęs arčiau ■mano gyvenvietės 
ji lietuviai ateiviai: Antanas esantį pelningesnį darbą atsisvei 
Lizdenis, Juozas Valickas (Lie- kinau su GERO kompanijos są- 
tuvos kariuomenės savanoris-: vininku. gavęs iš jo paskutiniovininku, gavęs iš jo paskutinio 

i" dr profesorius A šapb- kūrėjas), Petras Rotomskis ir mano uždarbio piniginį čekį, ku- 
Tėviškės Žiburių redakto-įkt. Tuo laikotarpiu jie visi gerai • ’ —ka, Tėviškės Žiburiu redakto- ,KL- 1UU v>ai

rius, sakydavo: “Nurašinėji iš, uždirbdavo. Paba.gę sj pelnm- 
v;t„ ir ^tnA-šgąii kariuomenes užsakymą,

savininkai vėl 
grįžo prie vaikiškų žaislų gamy
bos ir svo įmonę perkėlė tolo
kai nuo Bostono į esančią vieto 

tikėtis, kad rimtas’! vę-Mainardą, kartu nusivilioda- 
žmogus parašys J.; mj ir Bostone gyvenančius dar- 
rimtą, išsamų, pilną j bininkus lietuvius. Tiesa, tų dar- 

jo gjwenima ir nuveiktus jo bininkų buvo mažas skaičius, 
darbus. J. Vigurys nes ^iti iau buvo susiieško:ę ge-

kitų žurnalu, laikraščių ir atne-;^1'
ši j “žiburius”, šitie dalykai jau; GER0 imones 
buvo prieš kelias savaites spau
doje”.

Reikia
plunksnos
Matulonio

vę-Mainardą, kartu nusivilioda-

nes kiti jau buvo susiieškoję ge
resnių ir arčiau gyvenviečių 
esančių darbų.

Mainarde “GERO” Įmonės sa
vininkai vieton So. Bostone bu
vusių lietuvių darbininkų, susi- 

... .1 ieškojo iš Porto Rico uždarbiau-
nis narių susirinkimas įvyko f . jaunuolius, kuriuos
balandžio 27 d. V. ir E. Kaltūnų į 
rezidencijoje. Susirinkimą pra-j

(R) Lietuvių Bendruomenės t 
East Chicago apylinkės visuoti-

Aukščiausiąją Tarybą, kad ga
lėtų persekioti žmogų, klausy
tis telefoninių pasikalbėjimų, 
sekti korespondenciją. Apie jo 
veiklą niekas viešai, nediskutūo- 
ja. 'Visą savo veiklą tvarko sa
vo nuožiūra. Konstitucija jiems 
tik popieriaus gabalėlis; Vien 
nepilnamečių įtraukimas f savo 
darbą yra nusikaltimas. Ir visa 
ši organizacija nusikalstama- 
Ateis laikas, ir tautų teismas pa
darys jai teisingą nuosprendį. 
Ji savo darbais nepalyginamai 
pralenkė gestapą.

Europoje siaučia privatūs te
roristai — raudonosios brigados 
ir pan., o mus smaugia valstybi
nis terorizmas. Ir kam pasiskųs-

Po vienerių metų kančios KGB 
-požemiuose, po visiško izoliavi
mo, kurio metu net motinai ne
buvo leista matyti savo sūnų, 
po slapto teismo, kurio datą sau
gumiečiai įvairiais būdais slėpė 
ir į teismo salę leido tik savuo
sius, Balys Gajauskas nuteistas 
15 metų. Faktiškai — iki gyvos 
galvos,.. **

Ir vėl verkia lietuvė motina, 
neturėdama vilties šioje žemėje 
pamatyti savo mylimą sūnų...

Su ja liūdi ir Motina Tėvynė.
■s. S. Virmantas

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 pain, soothe inflammation 
sd muscles loosen-you can move more 
freely in minutes’ There's no stronger 
backache medication you can buy with- 
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

No. 79

dėjo ir susirinkimui pirminin
kavo K. čiurinskas; sekreforia- 
vo O. Jasienė.

Praeitų metų susirinkimo pro
tokolą perskaitė O. Jasienė. Pro? 
tokolas buvo sklandžiai parašyk 
tas ir priimtas be pataisų.

Pagal darbotvarkę sekė valf 
dybos veiklos pranešimas, kurį 
padarė valdybos pirmininkas K. 
Čiurinskas. Iš pranešimo jautėsi, 
kad per metus atlikta daug nau-

Toronto neaplenkia ir mirtin
goji ranka. Neseniai į amžinybę 
iškeliavo visuomenininkas, poli
tikas, laisvės kovotojas a.a. Jo
nas Matulionis.- Plati Toronto 
apylinkė pasigedo Jono, taip pat 
labai nepatenkinti nekrologu-, 
kuris buvo atspausdintas Pr. 
Ališausko-Alšėncr .Tėviškės žibu
riuose. žmogus su mažiausiu iš
silavinimu ryžosi rašyti višuo- dingų, darbų . ■ : ’ i
menininko nekrologą, kuris ne- Kasininkas V. Kaltūnas pra-

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, I1L

> RŪPESTINGAI ISPILDGAG RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI s • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

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

TeL 476-2206

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE ( 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu Era tematinė ar- 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui- f
SLA —atlieka, kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoa 5 

darbus dirba, *

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu j 
apdtaudų savo nariams.

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

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

— apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment J
Insurance, kuri ypač naudinęa jaunimui, siekiančiam j 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai, r

SLA — vaiku# apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
51,000 apdraudog sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centra:

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

307 W. «.--------
Tel. (Ill) SAI-Hl•

Įnešė apie pajamas ir išlaidas. 
Revizijos komisijos pranešimas 
sutiko su kasininko pranešimu 
visu 100%.

Valdybos ir revizijos komisi
jos rinkti neteko, nes valdyba 
ir revizijos komisija pasiliko ir 
antriems metams.

. Susirinkimas buvo darbingas, 
praėjo draugiškoje nuotaikoje. 
Po susirinkimo- uždarymo, V. ir 
E. Kaltūnai paprašė visus prie 
vaišių stalo. Dalyvis

ris buvo visiškai nieko nevertas, 
nes nepadengtas. Vėliau teko su
žinoti, kd tas kombinatorius už 
valdžiai taksų nesurr.okėjimą. bu 
vo patupdytas į šaltąją 14-kąi 
mėnesių. Dėl to nereikia stebė
tis, kadangi Amerika yrc. visokių 
galimybių kraštas.

Trečiąjį lietuvių išeivių arba 
tremtinių banga, apimdama de
šimtis tūkstančių įvairiausio iš
simokslinimo, profesijų ir luomų 
bei visokio amžiaus tautiečių, 
pasiliejo 1944 metų vasarą po 
tuomet alijantų ((Anglijos ir 
Amerikos) masiniais lėktuvų 
puolimais griaunamą ir fosfori
nėmis bombomis deginamą Vo
kietiją ir tik nežymus skaičius 
atbangavo į neutrąją Skandina
vų šalį-švediją ir kalnuotąją 
Šveicariją.

(Busdaugiau) ■ ’

— Midway Airlines bendrovė 
iš Chicago veš keleivius Į Wash- 
ingtoną ir Twin Cities.

— šv. Elenos ugnikalnis, pra- 
snaudęs tris dienas, pirmadienį 
vėl pradėjo šaudyti į padanges 
garus ir sierą.

ooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooo^oooooooooo

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos^ 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno- 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daimj’ 
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 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi.- knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

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

NAUJIENOS, CHICAGO 8, itU Thursday, May 1, 1980



THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Da^y Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.
1739 So. Halsted Street, Chicago, l\ 60608. Telephone 421-4100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of January 1, 1980 
Subscription Ratas;

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
six months, $12 00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

‘hieagoje ir priemiesčiuose:
metams_________
pusei metų „____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams------------

pusei metų _____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$22.00
$15.00
$ 4.00

$45.00
$24.00
$12.00

$40.00

Kanadoje:
metams _______
pusei metų ------
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
metams 
pusei metų

$45.00
$24.00
$ 5.00

$48.00

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu iu užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL

Juo pasitikėjo ir pats prezidentas. Tiktai prezidentas jau
tė, kad šį kartą dabartiniai Irano valdovai tyčiojosi ne 
tik iŠ paties prezidento, bet ir iš JAV. Prezidentas Bani 
Sadr ir užsienio reikalų ministeris Sadeg Gotbzadė tvir
tino, kad studentų saugojami amerikiečiai bus perleisti 
valstybės pareigūnų žinion. Pati Revoliucinė Islamo ta
ryba buvo nutarusi ambasadoje laikomus amerikiečius 
atiduoti vyriausybės žinion, o vėliau bus galima kalbėti • 
ir apie jų paleidimą. Bet paskutiniu momentu Chomeini 
sustabdė Revoliucinės tarybos nutarimo įvykdymą ir lie
pė prie ambasados nuvykusioms militarinės policijos jė
goms pasitraukti ir palikti amerikiečius studentų prie
žiūroje. Be to, Chomeini sugalvojo planą leisti naujam 
parlamentui spręsti amerikiečių likimą. Irano parlamen
tas dar neišrinktas, rinkimų nuostatai dar nepriimti, todėl 
visiems teks laukti neribotą laiką.

Tokios nuotaikos paveiktas prez. Carter's priėmė 
saugumo tarybos nutarimą ir liepė imtis ekspedicijos 
į Iraną. Paaiškėjo, kad paruošiamieji darbai jau buvo 
pradėti praeitais metais. Komunistuojantieji Irano stu
dentai įsiveržė į Amerikos ambasadą lapkričio 4 dieną, 
pagrobė visus dokumentus ir ambasadoje buvusius parei
gūnus. O lapkričio 9 dieną saugumo taryba jau nutarė 
organizuoti savanorių ekspediciją vykti Į Iraną, netikė
tai užpulti ambasadą ir išlaisvinti joje laikomus ameri
kiečius. Pasiruošimas turėjo būti kruopštus ir pavyzdin
gas. Jeigu jau didelės patirties neturintis Izraelis suge
bėjo pasiųsti ekspediciją į Ugandą, užimti Entebės aero
dromą ir išlaisvinti 130 izraelitų, kuriuos palestiniečiai, 
vokiečių teroristų padedami, laikė dideliame Entebės 
aerodrome, tai amerikiečiams irgi turėtų būti galimybės 
tokiam žygiui sėkmingai atlikti. Tada Entebės aerodro
mą saugojo diktatoriaus Idi Amino militarinė policija ir 
aerodromo sargai. Trys Izraelio lėktuvai pasiekė Ugandą, 
nusileido naktį Entebės aerodrome, jį užvaldė, pagrob
tuosius suvedė į transporto lėktuvus, susirinko visus su
žeistus ir užmuštą ekspedicijos vadą, ir visus laimingai 
pervežė į Izraelį. Jeigu jau izraelitai taip sklandžiai iš
gelbėjo pagrobtus keleivius, tai amerikiečiai, buvo gal
vojama, taipgi galės išlaisvinti 53 įkaitus.

Izraelio ekspediciją ruošė kariuomenės štabo virši
ninkas, kuris dabar vadovauja visoms Izraelio karo jė
goms, tuo tarpu amerikiečiai daugiau pasitikėjo savimi. 
Izraelitai buvo aptarę kiekvieną smulkmeną, parinko 
žmones greitiems sprendimams daryti, lėktuvams ir kul
kosvaidžiams valdyti. Kiekvieno lėktuvo įgula kelis kar
tus puolimą išbandė, tuo tarpu amerikiečiai tokių ban
dymų, matyt, nedarė. Ekspedicijai paruošti dirbo saugu
mo tarybos patarėjas Zbigniew Brzezinski, krašto apsau
gos sekretorius Harold Brown, karo jėgų štabo viršinin
kas Šen. David Jones ir viceprezidentas Walter Mondale. 
Balandžio 11 d. nutarė siųsti paruoštą ekspediciją, o ba
landžio 24 dieną jau pasiuntė lėktuvus į druskos dykumą. 
Buvo apskaičiavę, kad, be lėktuvų, misijai atlikti turėtų 
užtekti 6 didelių malūnsparnių, bet nieko iš to neišėjo. 
Pirmoji nelaimė įvyko, kai'vienas sunkus malūnsparnis 
negalėjo pasiekti savo nurodytos vietos ir turėjo grįžti 
į netoli laukiantį lėktuvnešį. Dar kitas malūnsparnis tu
rėjo mechaninių problemų ir turėjo nusileisti dykumoje. 
Trečiojo malūnsparnio motoras sugedo.

-Nevykęs pasiruošimas
Prezidentas Jimmy Carteris antradienio vakare su

kviestiems žurnalistams pareiškė, kad laikas gelbėti Ame
rikos ambasadoje laikomus diplomatus ir ambasados tar
nautojus buvo parinktas geras. Jeigu jam dar kartą, 
tektų daryti panašų sprendimą ir sąlygos būtų tos pačios, 
tai jis vėl padarytų tokį patį sprendimą.

Šiame pranešime paaiškėjo, kad šių metų balandžio 
11 dieną saugumo taryba svarstė klausimą, siųsti ar ne
siųsti karių ekspediciją į Iraną suimtų diplomatų ir tar
nautojų gelbėti. Kovo pabaigoje jau buvo aišku, kad tai
kiu būdu beveik nebeliko jokios vilties išgelbėti 53 Ame
rikos diplomatus ir tarnautojus. Prasidėjus nesusiprati
mams Irano ir Irako pasienyjje, susidarė didesnis pavojus 
ambasadoje laikomiems suimtiems amerikiečiams. Mula 
Chomeini ėmėsi priemonių uždrausti vyriausybei ne tik 
perimti iš komunistuojančių studentų suimtus amerikie
čius, bet susidarė pavojus jų gyvybei. Pats Chomeini 
skelbė, kad JAV kursto Irako vyriausybę pulti Iraną.

Pasienyje jau įvyko keli susirėmimai, ir bet kurią 
dieną suimtuosius saugojantieji studentai gali juos vi
sus išžudyti. Saugumo taryba, vieną valandą pasvars- 
čiusi reikalą, nutarė siųsti karių ekspediciją į Iraną. Visi 
saugumo tarybos nariai sutiko be atidėliojimo siųsti ka
rius į Iraną ir imtis7 priemonių įkaitams išgelbėti.

Cyrus R. Vance, saugumo tarybos narys, buvo vie
nintelis, kuris pasipriešino ekspedicijai į Iraną. Jis buvo 
priešingas šitokio gelbėjimo metodams. Sekretorius Cy
rus Vance aiškino prezidentui ir kitiems saugumo tary
bos nariams, kad Amerika pralaimės net ir tuo atveju, 
jeigu kariams pavyks išgelbėti visus amerikiečius. Vance 
buvo įsitikinęs, kad prievartos metodų vartojimas nu
stums Iraną į Sovietų Sąjungos rankas. Jis patarė sau
gumo tarybos nariams būti kantriems, nepastūmėti Irano 
Į Sovietų glėbį, bet taikos priemonėmis tartis 3u_iranie=- 
čiais išlaisvinti suimtus amerikiečius.

Prezidentas Carteris tame posėdyje neteko Valsty
bės sekretoriaus, tarnavusio jo kabinete nuo 1977 metų. 
Sekretorius C. Vance buvo teisingas, darbštus ir parei
gingas tarnautojas. Darbštumą ir pareigingumą jis mo
kėjo įdiegti kiekvienam departamento tarnautojui. Juo —--r, — o_r„ nau r^n.<į

pasitikėjo Kongreso nariai ir įvairių komitetų vadovai.' per 7 minutes įsakė viską baigti ir išskristi iš Irano. Už kokios šį kartą buvo padarytos.

Perkūno' Siena nepriklausomybės laikais Kaune

A. SVILONIS

Tamsus Juozo Gailos veidas 
VLIKo šešėliuose

(Tęsinys)

VII /

Pagaliau jis puola ir niekina 
ir VLIKo valdybos sąstatą. Mat, 
anot jo žodžių, ten sėdi seniai, 
oensijos amžiaus, išskyrus tik 
du jaunuolius. Kodėl jis juos 
vadina “seniais”? Gal dėl to, kad 
jie nepasmerkia RLB-nės? Ži
nome, tokiė'jam yra tik Lietu
vos laisvinimo darbų trukdyto
jai. Jam nesvarbu, kad jie tiek 
laiko yra paaukoję lietuviškiems 
reikalams. Pagaliau, ar blogai, 
kad tokie “seniai” su didele pa
tirtimi veikia laisvinimo darbą? 
Juk istorijoje* turime daug pa
vyzdžių, kai žilo plauko žmo
nės, savo tautai, jos laisvei yra- 
nuveikę didelius darbus. Užten
ka tik prisiminti pokario Euro
pą. Kas ten, karo suniokotas 
valstybes pastatė ant kojų? Jau
nuoliai? Kas iš griūvėsiu prikė
lė Vokietiją? Arne “senis” Ada- 
nauer’is? O gi ir mūsų Tautos’__ _____  ____ _______ „
prisikėlimui nepriklausomam! okupantui; tuos, kurie savo ra- 
gyvenimui. Matyt, kad Juozas šiniais suniekina mūsų laisvini-

Gaila nėra skaitęs nei pasauli
nės. nei mūsų Tautos istorijų.

Tikrai sunku suprasti, kodėl 
jo išmone VLIKo posėdžiuose 
negalima paminėti tų. kurie yra 
tapę mūsų Tautos okupantui 
parsidavėliais ir juos pasmerkti. 
Kodėl tokie neturėtų žinoti, kas 
jems gresia pagal Lietuvos įsta
tymus? Kodėl jie neturėtų žino
ti ir Niurembergo teismo spren
dimų? Jis rašo, kad iš okupuoto 
krašto pabėgęs lietuvis gyve
nantis laisvėje ir materialiniame 
pertekliuje neturėtų taikyti Įs
tatymų tautiečiams. Gaila, kad 
Juozas. Gaila neskiria kenčian
čio, persekiojamo tautiečio nuo 
parsidavėlio, tautos budelio. Tik 

"tokiems tūrėtų būt primenami 
įstatymai bei Niurembergo spren 
dimai. Juk ir pavergtieji pogrin
džio spaudoje juos pasmerkia. 
Kažin ar neatėjo laikas pasmer
kti ir laisvėje gyvenančius to
kius tautiečius, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu pasitamaujo

8 valandų prezidentas Carteris per radiją jau pranešė 
apie nepavykusią ekspediciją į Iraną.
_ __Visi—paruošiamieji darbai ir nepasisekimai dar ir 
šiandien nepaskelbti. Tikslia's šio nepasisekimo prie-netekęs susisiekimo su dviem, pasiūlė baigti ekspediciją

neskristi į Teheraną, bet pasitraukti iš Irano. Tada įvy- žastis tiktai vėliau galės nustatyti. Dabar galima pasa
ko didelė nelaimė, kai susidūrė malūnsparnis su lėktuvu, kyti, kad amerikiečiai nebuvo tinakmai pasiruošę, savo 
kuris turėjo jam parūpinti benzino, žuvo astuoni kariai. į veiksmų nebuvo tinkamai suderinę.

Prezidentas Carteris, patyręs iš gen. David Jones 
apie nelaimę, ir gavęs prašymą

Kongreso komitetas nori ištirti visą ekspedicijos 
utraukti ekspediciją, eigą, kad kitą kartą nebūtų padarytos tos pačios klaidos,

įtraukti į išeivijos kronikas, tuo
j paruošti juos istorijos teismui

VIII
Pagaliau, Juozas Gaila baigia 

I savo reportažą apie “šešėlius” 
VLIKe tuo. kad VLIKo veiks
nys yra nepajėgus vadovauti 
laisvinimo veikiai. Mat ‘joje 
viešpatauja, jei ne apatiškumas, 
tai dviveidiškumas. Seimo tarpe 
buvo žmogžudys, suokalbininkas 
ir bendrininkas. Seimo atstovė 
buvo moteris, pasižymėjusi oku
panto šmeižtu skleidimu prieš 
savo tautiečius, nors ji buvo už 
tai VLIKo valdybos ir tarybos 
pasmerkia. Be to, VLIKas nega- 
1; vadovauti laisvinimo veiklai, 
nes jis persunktas “reorgų” dva 
s:os. šitaip apie mūsų tautos at- 
sfowbe *egali atsiliepti tik mū
sų tautos pavergėjo samdiniai, 
kūne rašo ir spausdina Vilniuje 
“Gimtąjį kraštą”.

Po viso to, ką Juozas Gaila 
yra prirašęs apie VLIKą, tenka 

j jo paklausti, ar jis mano, kad 
tuo savo reportažu pasitąmavo 
pavergtosios Lietuvos laisvini
mo kovai? Juk jo suniokojimas 
laisvinimo veiklos ir jos veikė
jų, be abejonės yra pasitamavi- 
mas okupantui. Įsivaizduokime, 
kad ši jo reportažinė informaci
ja apie Vyriausią Lietuvos Iš- > 
laisvinimo Komitetą pateks į 
pavergtojo krašto pogrindžio 
spaudos leidėjų rankas, ar jų 
neapims baisus nusivylimas mū-. 
sų laisvinimo veiksniais? Ir kas 
tokį pasitarnavimą atliko? O gi, 
buvęs JAV LB-nės pirminin
kas— Juozas Gaila. Tat ir klau
si, kuo šis jo reportažas skiriasi 
nuo išdaviko Alseikos, kuris sa
vo raštais, pabėgęs pas okupan
tą, suniekino .laisvinimo veiks
nius ir jų veikėjus?

Liūdna ir labai liūdna, kad 
LB-nės’ oficiozas spausdina ir 
dar net liuksusiniame popieriu
je, tokius ir panašius reporta
žus. Redaktorių pasiteisinimas^ 
kad autorių streipsniai ^nebūtinai 
atstovauja PLB-nės valdybos 

-nuomonę. Reiktų jų paklausti,— 
ar jie pritaria šiems Juozo Gai
los reportaže išrašytiems VLIKo 
“šešėliams?” Bet iš viso, toks 
pasiteisinimas yra tik pilotiškas 
rankų nusiplovimas. Toks repor
tažas minėto rasėj o yra sabota
žinis, kuris labai kenksmingas 
mūsų laisvės kovai-

SULAIKĖ PARDAVIMĄ

Maisto ir Vaistų Administra
cija išėmė iš apyvartos du be re
ceptų vaistinėse parduodamus 
svoriui numesti produktus — 
Dietac lašus ir Dietac tabletes. 
Tyrinėjami ir kiti svorio kontro
liavimui preparatai. Jiems ame
rikietės bei amerikiečiai išleidžia 
ik; $300 milijonų per metus.

S Tabako rūkymas mažina 
atmintį ir didina nemigą.

J. KUČINSKAS

KELIONĖ I ROMĄ
(Tęsinys)

Vykstant didelėms statyboms, daug salos na
tūralaus grožio buvo sugadinta, o kai kurios prieš
istorinės liekanos buvo amžiams palaidotos že
mės gelmėse. Kai kurios grotto visgi pasiliko ne
sunaikintos ir jų radiniai tapo labai svarbūs 
mokslui. Ten buvo atrasta įvairių akmeninių kir
vių, peilių, medžiojimo įrankių, įvairių puodų, 
vazų bei papuošalų. Visi jie yra gana meniškai 
padaryti, išmarginti įvairiomis linijomis bei 
brūkšniais ir nudažyti įvairiomis spalvomis.Visas 
tas iškasenas galima pamatyti Neapolio muziejuj.

Iškasenos parodo, kad patys pirmieji salos 
gyventojai gyveno urvuose. Ir tik daug vėliau "jie 
pradėjo statyti savo namus ir kurti didesnes gy
venvietes. Gyvenvietėms pasirinkdavo tokias vie
tas, kurios lengviau apginamos nuo jūros plėšikų, 
kurių tuo metu būta gana gausu. Išsikėlę iš jūros, 
jie užpuldinėdavo jūros pakraščiuose įsikūrusias 
gyvenvietes.

Nuo 800 iki 250 metų prieš Kristų, Capri sa- 
oje domina."* graikai. Jie tada valdė visus Vidur
žemio jūros pakraščius ir aplinkines salas. Jie čia 
-)al ko žymius pėdsakus savo kultūros, meno, 
mokslo bei Įstatymų. Daug poezijos ir legendų

yra užsilikę iš tų laikų. Viena gražesnių yra le
genda apie Sirenas — jūros merginas, kurios gy
venusios Viduržemio jūros salose ir viliojusios 
jūreivius, prekiaujančius vynu, alyva ir vaisiais. 
Jų viliojimas buvęs toks stiprus, jog laivų kapi
tonai prašydavę savo jūreivių, kad juos pririštų 
prie laivų stiebų idant nepasiduotų Sirenų vi
liojimams.

Romėnai Capri saloj pradėjo dominuoti tik 
nuo 29 metų prieš Kristų. Tais metais Romos im
peratorius Augustas, išsikėlęs į salą, ja labai su
sižavėjo ir panoro ją sau įsigyti. Šią salą jis iš
keitė su Neapolio respublika į Ishia salą ir joje 
įsteigė savo vasaros rezidenciją. Daugybę pra
bangių rūmų bei vilų jis čia pastatė, įvedė romė
nų administraciją ir salą pradėjo tvarkyti pagal 
Romos įstatymus. Lotynų kalba jau tapo salos 
kalba. Ilgainiui sala pasiekė nemažo klestėjimo.

Gi Romos imperatorius Tiberius šioje saloje 
įsteigė nuolatinę savo buveinę ir iš čia valdė Ro
mos imperiją, reikiamas žinias perduodamas iš 
signalinių bokštų arba laivyno pagalba. Po jo 
mirties, Romos imperatoriai ir kiti didikai tik 
retkarčiais šią salą aplankydavo ir sala kaipo di
dikų ir karalių rezidencija jau daugiau nefigū
ravo.

, Žlugus Romos imperijai apie 180 m. po Kris 
taus, sala vėl atiteko Neapolio respublikai. Nesant 
tinkamos apsaugos, salą pradėjo užpuldinėti įvai

riausi jūrų plėšikai, ją ilgai terorizavo įvairios 
gentys, kaip gothai, vandalai, saracėnai. Ir taip 
pamažu didingi imperatoriaus rūmai bei vilos 
buvo gadinami bei teriojami. šeštame šimtmetyje 
saloje išsikėlė turkai ir čia įvedė savo administra
ciją. Saloje susidarė du didesnieji gyventojų susi
telkimo centrai — Capri ir Anacapri, tačiau ji$ 
buvo labai nevieningi ir atsisakydavo drauge ko
voti prieš bendrą priešą. Po turkų, salą okupavo 
narmanai, vėliau ispanai ir prancūzai. 1534 me
tais į salą vėl atsikraustė turkai. Jie įvykdė sa
loje didelius sunaikinimus, o gyventojus padarė 
vergais. Pusė gyventojų mirė nuo maro, kiti žuvo 
kovose, kai anglai ir prancūzai norėjo salą už
valdyti.

Apie 1861 metus italų’ atskiros respublikos 
bei miestai susijungė, Italija pasiskelbė nepri
klausoma respublika ir atsipalaidavo nuo sveti
mųjų globos. Tada ir Capri sala buvo prijungta 
prie Italijos. Nuo tada kruvinos ir žiaurios kovos 
saloje daugiau jau nepasikartojo. Dabar Capri sa 
lą gausiai lanko turistai. Jie žavisi salos grožiu, 
ilsisi jos puikiose vasarvietėse, kaitinasi karštoje 
Italijos saulėje ir plūduriuoja mėlynuose Vidur 
žemio jūros vandenyse. Turistus čia vilioja pui
kūs restoranai, įvairios užkandinės, įdomūs nak
tiniai klubai, kuriuose galima stebėti ne tik įvai 
rias programas, bet ir gerai pasišokti grojant pui
kiam orkestrui.

Čia, sėdėdamas restorane arba ant jo patio, 
kur išnokusių vynuogių kekės kabo virš tavo gal
vos, gali klausytis įvairių dainininkų, kurie, pri 
tardami gitaromis, dainuoja pačias gražiausias 
neapolitanų dainas. Taip pat daugybė spalvingai 
ir viliojančiai įrengtų krautuvių sulaiko turistą 
bent po jas pasidairyti, gerai apžiūrėti pačias pre
kes ir jų kainas palyginti su savo krašto kainomis 
Kas gi žino, gal kai kas patiks ir nepasigailėsi 
čia palikęs.keletą desėtkų dolerių. Prekių čia gau
su. Visur siūloma praktiški, greitai džiūsta mau
dymosi kostiumai, prašmatnios, labai lengvos ir 
patogios kelnės vyrams ir moterims. Gražiai iš
puošti lengvi sandaliai traukte traukia juos pa
bandyti. Gi pabandęs, jau nenori jų nusiimti.

Daugybė gražių karolių, padarytų iš koralų, 
vilioja moteris. O ir vyrai kartais sustoja prie jų 
galvodami, ką gi nupirkti savo brangiausiai. Tik 
čia jau reikia būti labai atsargiam, kad vietoj 
originalo už aukštą kainą kartais neįsigytum 
gražiai nudažyto pakaitalo.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"
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? IV.JtATTO TYRINĖTOJA’
J. Murikant, 195 Van Pelt Avenue. SUien Island, NY. 10303

SUSIRINKIMŲ i

Ai. Šileikis lenuolis

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildins) TaL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitariiii^. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U04

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

Ką Šventasis Rastas sako apie tikrąjį ir gyvąjį Dievą, dan
gaus ir žemės Sutvertoją? Šventieji pranašai, kurie buvo pažinę 
Dievą, štai kaip rašė apie jį. Psalme 34:8: “Ragaukite ir matykite 
kaip geras yra Viešpats. Laimingas žmogus, kuris glaudžiasi prie 
jo”. Dar skaitome: “Kaip didelis tavo gerumas, kurį palaikei 
tiems, kurie glaudžiasi prie tavęs” (Psal. 31:39). Pats Išganyto
jas, kalbėdamas apie Dievą, sako: “Neš Dievas taip mylėjo pa
saulį (žmoniją), kad davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, 
kuris į jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą” (Jono Ev. 
3:16). Panašiai kalbama Uono 4:7, 8: “Meilė yra iš Dievo ir kiek
vienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kuris ne
myli, nepažino Dievą, nes Dievas yra meilė”. “O Dievas mums 
parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai mes tebe
buvome nusidėjėliai. Taigi, juo labiau dabar, nuteisinti jo krauju, 
būsime išgelbėti per jį nuo rūstybės”. — Rom. 5:8, 9.

DR. PAUL V. DAP.GIS 
GYDYTOJAS K CHIRUKOM 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim R4. Westchester, IL. 
VALANDOS: 3—4) darbo dienomis ir

j

TaU 562-2727 *rba 562-2725

BE 2-5393

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

. 3907 West 103rd Strwt
Valandos pagal sosnarima.

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2615 W.'71 St. TaL 737-5149
Tikrinu akia. Pritaiko akiniijy ir

“contact lenses™ 
VaL agai tuaitarimą. Uždaryta tree

DR.LEON AS SE1BUTIS
- i INKSTŲ, PŪSLES IR 1 , 
PROSTATOS CHIRURGU A

----------2656 WE$T »r<* STREET—

Ofise talafu 776'530
Rexidanc!|as 945-5545

Upytės Draugiško klubo nariy susi
rinkimas įvyks penktadienį, gegužės 
2 d., 1 vai. popiet Anelės salėje, 4500. 
So. Talman Avė. Nariai prašomi atsi
lankyti, nes yra svarą q r j kalų ap
tarti. Po susiiiiikimo b^s va .iės. i

KETURAKIO, AMERIKOS PIRTYJE
AUTORIAUS, ATSIMINIMAI
(Tęsinys)

stovėdavo: kačerga

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

kibirams su vandeniu ir kito
kiem indam sustatyti ir aukš
čiau — šaukštdėtis, šaukštams, 
dubenims, lėkštėms ir kitiems 
smulkesniems indams laikyti ir 
dar autoriau šaukštdėcio, jau 

palubėje, lentyna rečiau 
vartoitiniems reikmenim^ sudėti. 
Dėl vaizdo pilnumo dar reik pa
minėti esamą kampe, tarp pe
čiaus bei duru. svarbiausiu šei
mininkių įrankių stovyklą; bū
tent, ten
'žarsteklis), ilgu kotu, skujinė 
šluota — pečiui šluoti, antra pa 
nrasta, beržinė šluota — aslai 
*luo^i ir pagaliau — kaponė 
viauHnėm, šutintom bulvėm ka- 

! ^oti. Be to. jei kartais vyrai pir- 
kion atsinešdavo botagą, tai ir 
šis ten išsitekdavo. Jei šis karū
nas, kartais atsitiktinai, netektų 
•^vo aukščiau išvardinto pagra
žinimo — kačergos bei šluotų, 
tai atrodytų lygiai taip pat ne-» 
laukiai tuščias, kaip ir dabarti
nės madingos svetainės kampas 
be didelio veidrodžio. Tai nė
maž. neperdėta. Visgi kartais 
atsitikdavo, kad šis kampas ir 
nevisiškai teisėtiems tikslams 
būdavo panaudojamas: kartais 
apytingė šlavėja, užuot sąšlavas' 
išnešusi ir mėšlynan išmetusi, 
jas tik šian kampan subraukda
vo ir po šluotom paslėpdavo.

Tačiau toks vaizdas vis dar ne 
pilnas,' nes jame dar trūksta 
paties^ būdingiausio dūminės 
pirkčios esminio požymio, bū
tent — -kųdmento. Taigi tas ku- 
dmentas..jis, vargšas, tiek am 
žiu savo ugniakuro jaukia, ma
lonia šiluina glamonėjęs, gaivi
nęs buvusias praeities kartas; 
savo linksmai bespragančia lieps 
nele švietęs jų darbščioms ver
pėjoms, nagingoms- audėjoms, 
įvairiems meno kūrėjams—diev. 
dirbiams bei kitiems medžio 
drožėjams, ypač, ilgais žiemos va 
karais, dabar jau užmirštas ir 
dabartinei kartai visiškai neži
nomas. Gyvenimas vietoje nes
tovi, ir tą užmirštai senų seno
vės padarą dabar sėkmingai pa
vaduoja nepalyginamai tobules
ni įrengimai tiek šilumai, tiek 
šviesai gaminti.

—Tenka manyti, kad kųdmento 
žymiai pirmykštesnis ’pranokė
jas tai buvo S. Daukanto “Lietu
vių būde” ketvirtainiška, asloje 
iškasta duobė į kelio mierą gi
lumo, ugniaviete vadinama. Aiš 
ku — kudmentas buvo anos, ket 
virtainiškos duobės žymus pa
tobulinimas, atseit: pažangos 
vaisius. Gyvenimas vietoje nes
tovi.

Kad dabartinei kartai, išsky
rus senelius, kudmentas nėra 
žinomas, tad jaučiuosi įpareigo
jamas jo išvaizdą bei paskirtį 

me, kampe stovi ilgas, platus, nors trumpai aptarti: ‘ '
vienos lentos liėpmis stalas;
□riešais jį — uslanas: antram! 
kampe, kur suolų nėr. stovi lo
vos; trečiam — molinis, juodai 
aprūkusia kakta — pečius, šalia 
io durys priemenėfi ir kitoje du 
rų pusėje, žemai — suolelis —

gė mokslą, buvo Įšventintas ku-
Smuikas, kuriuo kun. Vincas ni^. ir dirbti Sein^ VTS‘ 

grodavo, dabar yra pas mane, 
mano globojamas- Sako, kun.

Brighton Parko Lietuviu Motery1 
klubo narių susirinkimas ivy^s ketvir-; 
tadienį, gegužės 1 d., 1 \al. popiet! 
Anelės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Narės prašomos atsilankyti, nes yra v . . .
daug svarbių reiklų aptarti. Bus irA'incas nuves kiek pašaipus ir,. 
vaišės. E- Štrungys, sekr. į būdamas Seinų Dvasinėje Semi-

■ narijoje, ypač mėgdavęs gnib-
—Kabule antradienį demonst-' telt seminarijos įvairaus rango 

ravo afganistanietės studentės ir, tėvelius. Matyti, vargšas turėjo 
gimnazistės, šūkaudamos “Mir-; pertempti stygą, nes galų gale, • 
tis Sovietams, Mirtis Babrakui.po keleto metų, jį iš seminarijos! 
Karmalui”. Priežastį demonst-; pašalino: esą neturįs pašauki-] 
racijoms davė mergaičių kolegi
jos vedėjos ir '-------
nužudymas.

— Johannesburge policija ap
šaudė apie 2,000 studentų, jau 
aštuntą dieną demonstruojančių 
prieš žemesnio lygio mokslą j uo- 
dųjų mokyklose. Areštuo’ta 600 
demonstrantų* prieš kitus pa
naudotos lazdos.

]-* mo. Vincelis kiek sumišo, tačiau 
vienos mokinės i nenusiminė. Jis išgavo reikalin- 

į gus dokumentus bei liudijimus, 
i res buvo nutaręs stoti į kitą se- 
J r'inorijo — gabumų gi, taip, pat 

■ ir pašeukimo jam netrūko- Nu- 
ėm atsisveikinti... ir čia iš vie
no. bene aukščiausio seminari- 
jes šulo (rodos, kad tai buvo 
vienas iš garsiųjų. Marmu) gir- 
r'1; “padrąsinimą”: šis rodo 
Vmcvi savo riebios rankos del-

i
i

_Chomeini antradienį ..ar j na ir sako: 
kartą 
prieš 
veržti

kvietė iraniečius kovon; 
Ameriką, norėjusią Įsi- i 
Į Iraną.

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

j

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

tundra praktika, epae. MOTERŲ !]>«= 
Ofisas 2652 WEST 5Wa SY22IT 

Tai. PR 5-1223
OFISO VAL.; pim.. acsracL, tra&ac 
Ir penkt. 2-4 ir 8-8 tsL rak. feJUdir 
aiaia 2-4 vak popiet ir feiJa Isiki ■ 

grupt-arhrą

_ Saudi Arabijos karalius 
Chaleb vėl sunkiai susirgo. Kli
matas jam labai karštas.

: “Atmink, pane’ Kai 
š4ai ant šito mano delno plaukai 
užaugs, tai tada būsi kunigu”. 
Nepaisydamas tokio nepalan
kaus. stačiai beviltiško įspėjimo, 
Vincas nuvyko ir įstojo į vieną 
iš artimi Jų Lenkijos vyskupijų 
seminariją, kur sėkmingai bai-

Pancakes A La noliday Brunch

P ŠILEIKIS, 0. P.
OaTHOPBDA>?HOTKZISTA
Apariu! - ProtexaL Meet bai 

% dažai Special patatbe
j Area Supports; Ir t t 

u.; 4 ir 6—8. Šeštadieniais 6—j

Tekt: S-5M4

F L 0 KID A
DR. Č. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
į . takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tek (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA

MOVING
Apdraucfa p*Hrr«u«tyma»

U (vairiu
ANTANAS VILIMAS

Tel. 576-1552 M*a J7MW4

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

kupifon. Čia pirmiausia nuvyko 
Seinuosna prisistatyti, ir ką gi 
jūs manot: kun. Vincas, besis
veikindamas, anam šului, prie 
visų ten esančių, gan atkakliai 
ir sako: Ekscelencija parodykit 
savo plaukuotą delną, nes aš 
štai jau kunigas.v Ekscelencija 
labai įsižeidė, tapo kun. Vinco 
aršiausiu priešu ir, keršydamas, 
nuolat jį gainiojo po visą vys
kupiją, žinoma, skirdamas jį 4 
menkiausias parapijas. Kun. Vin 
cas mirė jaunas, vos 36 m. šven 
težeryje — ir ten palaidotas.

Dėdę kun. Antaną dar teks 
vėliau prisiminti. _

Mano gimdytojai Simonas- 
Martynas ir Magdalena-Kristina 
Vilkutaičiai susilaukė dvylikos 
vaikų, septynių sumų ir penkių 
dukterų, jų tarpe aš buvau sep- 

~trn~tas gymis. Mano gimime-met- 
rikose data užrašyta: 1869 m. 
kovo mėn. 1/13 d/Gulbiniškiuo
se- Taigi nuo šios -dienos aš ta-, 
pau pilnateisiu Lietuvos pilie
čiu, šio garbingo titulo neprara
dau ir su juo viliuosi nueiti ir 
ten, iš kur nebegrįžtama.

Toliau savo praeities pasaką 
sekdamas, vėl matau tą pat dū
minę tėviškės pirkią, tik dabar 
iau žymiai aiškiau bei ryškiau: 
štai dviem pasieniais, ant asloje 
mkaltu kuolų, lentiniai suolai, 
priešakiniame, kerčia vadinama

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL ROME

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

Telef. 476-2345

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

š

(Bus daugiau)

— Cliicagoje vyksta Amerikos 
vyskupų konferencija moder
naus šveicarų kunigo idėjoms 
išaiškinti ir erezijoms suval
dyti.

1

'I'
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PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUAMCA AVE.

1446 So. 50th Ave^ Cicero, ūk

Tek: YArds 7*3401

Tek: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

A stack-your-own pancakes holiday brunch buffet leave! 
you free to welcome friends. Pancake sandwiches—or Pan-Sam 
— are put together on the spot with cooked bulk sausage. Pre
pare slacks of pancakes from Log Cabin pancake and waffle 
mix; keep waim in a low oven until serving time. Team the 
•‘sandwiches” with warm Jiffy Peach Sauce made with Log 

\ Cabin syrup.
Pan-Sans

Buttermilk, regular or Cooked bulk sausage
complete pancake and Jiffy Peach Sauce
waffle mix

Prepare batter as directed on pancake mix package for 
desired number of servings. Bake on hot griddle, allowing about 
1/4 cup batter for each cake. To make pan-san, top one pan
cake with sausage and cover with second pancake. Serve hot 
with Jiffy Peach Sauce.

Jiffy Peach Sauce. Combine 1/2 cup pancake and waffle 
syrup and 3/4 cup diced drained canned peaches. Makes 1 cup.

Note: Recipe may be doubled.
Try these other combinations and serve with pancake and 

waffle syrup:
Currant or other tart jelly and cooked bulk sausage 
Blueberry pancakes with softened cream cheese 
Scrambled eggs and minced cooked bacon, chopped hair 

or frizzled dried beef . . u
Deviled ham and scrambled eggs
Scrambled eggs, seasoned with curry powder, topped 

with pineapple
Scrambled eggs, sprinkled with grated cheddar cheese 
Sliced Canadian bacon covered with warm canned 

crushed pineapple
Crushed fruit and prepared whipped topping
’’ t spiced applesauce and toasted chopped pecans

'2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL 974*4416

3354 So. HALSTED STREET Tek YArds 7*1911

Tn today’s "do-it-yourself” world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning Increasingly to 
“turnings”—or architectural .spindles as they're kno’TO in the 
trade—to provide Innovative and frnaginAtfTe touches M the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades In staircases—now 
are available In a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it comes to 
the decorative uses to which 
they're now being put.

Architect interior designers 
and ^do-it-yourselfers’ find 
the sphxfies a versatile, stylish 
and Inexpensive way to add 
character to a b^tne or oCfice, 
Indoors or out.

Spindles are being used as 
candle bolden .or lamp bwww, 
as room dlvkiers, screens and

mounted on vaHs and doom 
as decorative elements, used 
m pl Ant holders or as crfflai 
elements.

RADIJO ilIMOS VALANDOJ

the ▼nrki’w bknwi 
.manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items tn nine different 
styles, three different thick
nesses and In heights from TU 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western vooda, ^roed 
on hopper-fed lathes, mdded 
to a smooth finish then shrink

plMtkL A brother* on «p£ndto

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL va k, šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vsdėfa Aldona Daukut 

Tal««4 HRasUek 44415 

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-itcti drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven

Naujienos, Chicago, 8, lit Thursttey. May 1, 1U30
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Dariaus - Girėno iškapotas užrašas

— Prez. Franklin D Roose
velt po pagalve laikydavo re- 
valve-į, gi jo žmona nešiodavo

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7'7741

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEM.JS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą.

Hi-^jiUiiiuMin jaMiiiS >uįuiOį

Namai, Žemi — Pardavimui Namai, Žam4 — Perdavime
REAL ESTATE FOR SALI | REAL ESTATE FOR SALI

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
© Mokesčių inspektoriai cpš-. juos paslėpdavo palėpėje. Ji bu- 

kaičiavo, kad vien Nevarios vals- vo taikos mylėtoja.
tijoje padavėjos ir kelneriai su
sikiša į kišenes virš $200 milijo
nų arbatpinigių, nesumokėda
mi mokesčių. Daugiausia arbat-! rar.k’nuky’e. 

plnigių gauna Las Vegas ręsto- j —Prohibicija Mississippi vals-
ranuose ir naktiniuose klūbuo- i tijoj oficialiai buvo panaikinta 
se. Tikrumoje jiems reikėtų su- - tik 1966 m.
mokėti apie $50 milijonu paja-į _ . ... a Svogūnai pradeda laiškusmu mokesčiu ir $9 rmh tonus so-1, . . , .r.j,. j ‘ j • ' | leisti del nepastovaus oro. Ypa-ciJĘiųęi apdraudai. L.” • | tingai nepastovus -oras yra si

>. © Juokinga, bet yra tikra, j pavasarį, šviežių laišku mėgė- 
kad ir naminės degtinės mėgė
jai nukenčia nuo infliacijos bei 
kainų kilimo. Prieš 10 metų ga
lioną degtinės galima buvo iš
varyti už $10, o dabar kainuoja 
,$30. Pabrango ne tik cukrus ir 
javai, bet ir dujos ar benzinas, 
kuriais varoma nelegali degtinė 
slaptuose branvoruose.

© Komercijos department© 
pranešimu 1959 m. Amerikos 
.Prekybos laivynas turėjo 1,223 
įlaivus, o šiandien jų yra tik 500 
įir iie išveža tik apie 4% prekių.
i įį. National Dairy Herd Im- 
iprovement Assn. tyrinėjo kar- 
jvių . pieningumą bei pieningų j 
■ karvių veisles- Praeitų metų 
; konferencijoj nustatyta, kad 
1 rekordinio pieningumo karvė 
11975 m. davė 25 tonas pieno. 
-Naudojantis stebėjimo ir prakti
škos duomenimis, taip pat kom- 
,-puterių apskaičiavimais, nusta
tyta, kad sekančio šimtmečio 
pradžioje per metus pieningos 
veislės karvė duoda 50 tonų pie 
no.

® Agrikultūros departmentas 
praneša, kad šiemet vištų ir ka
lakutų taimeriai užaugins ir pa
teiks rinkon rekordinį šių paukš 

—-eių-skaičių, dėlto vištiena ir ka- - 
lalįitiena nepabrangs. Sausio 
męn. rinkoje buvo 1.6 bilijonai 
svaru paukštienos, 10% daugiau, 
negū tuo laiku praeitais metais.

>3
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jams patartina išleidžiančius
laiškus svogūnus pasodinti į va
zoną ir laikyti ant saulėto lan-
S°- t • ‘if- - I

® Duodu maltos ąuvies. re
ceptą, gautą iš okupuotos Lietu-
vos. j Mildažių vasarvietę ir keįsda

1 kg šaldytos menkės, 40 g rū-

Petersburg Beaoh,< Flai'-Grį^dą- 
mas į savo dukros taip pat žen^p 

mas adresą, atsiuntė $3 'šukąj 
kytų lašiniukų, 100 g pyrago, 2 Tiek pat atsito^^pnas.^Kes^u-i 
svogūnai, maltų pipirų,‘druskos, 1135 Marquette ,Parkp^ Dekųi.j 
acto, pieno, petražolių lapelių. | _ Dėkui Matui Gįausk^i išl 

Žuvį nuvalius, mėsa nuima- Marquette Parko už;įteiktą" $10| 
ma nuo kaulų, pasūdomą ir pas- auk^ j »•: !
lakstoma actu, ižųvis ir.piene iš-: į

— Stįl Petersburgo Lietuvių; 
Klube suruošti -Pietų ĄĄtti^osi 
lietuvių jaunimo koncertai davėį 
$300 pelno. Šį pelną nutarta pa-' 
siųsti LB Kultūros Komisijai,' 
nes jų pastangomis minėti šokė-j 
jai ir dainininkės buvo atkvies-- 
ti į šiaurės Ameriką.-: - i i
— Laikinai pasitikusiems JAV*; 

ėse trims Uragvajaiis. lietuvių: 
“Ąžuolyno” šokėjams St. Peters, 
burgo Balfo skyriaus pirm. J.

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

Tel. 247-5081 (Pr.)

i Žagarės klubas
J

■ i —? ^ijijįr^tprius J. Edgar 
Hoover pradėjo spausdinti 10 
labiausiai paieškomų sąrašą 1950 
m. Idėją jis gavo iš madų kūrė
jų leidžiamo 10 geriausiai apsi
rengusių asmenų sąrašo.

— Gen. Dwight D. Eisenho- 
weris jaunystėje mėgo skaityti 

—kariškus—romahug. Jo motina

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• V.NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė.' 
Tol. 927-3554

Lietuvių Žagarės klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyko kovo į * 
23 dieną Anelės Kojak salėje, j 
4500 So. Talman Avė. Nariais^ 

į gausų susirinkimą atidarė pir-;
■ . . ’ pa1sveikindamas visus atsilankiu
sius. Nutarimų raštininkė per-; 
skaitė praeito susirinkimo pro
tokolą, kuris buvo priimtas, kaip 
ir kitų valdybos narių praneši
mai. Pranešta, kad serga Emily 
Nemčauskas. Jai palinkėta greit;

Hot Springs, Ark.
4 \ j 2>u.z>ixiLi2vuii<i auuare
.Pavasarinis į gamtą išvažia- Į mininkas Paul Masilionis,

mirkyta bdndė^du kjartus>per-1 
malama,' ą masį'" ' sudedama iš- 

i spirginti lašiniukai, smulkiai su-
piaustyti svogūnai ir petražolių 
lapeliai bei pipirai. Masė min
koma, kol pasidaro vientisai. 
Kekso kepimo forma ištepama 
riebalais ir pabarstoma džiuvė-, 
siais. Į paruoštą formą sukrė.-! 
čiama žuvies masė (į vidų gali-, 
ma įdėti du virtus kiaušinius) : 
ir kepama orkaitėje 1 valandą.' 
Kepsnį galima paduoti šiltą su Valausko iniciatyva kovo mėn.; 
virtomis bulvėmis arba šaltą $u 30 d pietų metu klube surįnkJ 
marinuotomis daržovėmis. į . I ta $110 auįų $20 auką įteikė!

M., Miškinytė p]aza Beach motelio savininkas, r , 4 . ' ,• ’ '
--------------------------------------- 5

] — Venecuelos Lietuvių Drau- 
jsr, gija, švesdaina sėkmingos veik-'

J------- TR U VP A!—L los 10 metų sukaktį,- rengia Mo-|
tinos Dienos minėjimą š.m. ge-

• gūžės 10 d., šeštadienį, šaulių sa- 
* j Įėję, 2417 W. 43rd St. Bus trum-

— Dėkui J. šeštokui iš Mar- pa programa, veiks laimės šuli-
quette Parko už ankstybą .pre- nys, šokiams grc’s-_ šaunus or- 
numeratos-pratęsimą ir tą:pro- kėstras; šampanas ir Šilta vaka- 
ga atsiųstą $10 auką. Taip pat rienė. Pradžia 7:30 vai. vak. Vic- 
dėkui tos apylinkės tautiečiui, tas rezervuoti tel. 776-3727, Aų- 
užsisakiusiam vieneriems me
tams Naujienas ir įteikusiam ; ? T. - , ,
$5 auką, bėt pavardes prašiu-' “ Chicagos Lietuvių Spaudos 
šiam neskelbti. ’ ; nari« susirinkimas šau-

kiamas š. m. gegužės 2 dieną
— Juozas čėsna iš Beverly 7 vaj vakaro Lietuvio Sodyboje, 

-Chores, Ind., žiemą praleido St. 6515 So. Cahfomia. Visus na-
, rius klubo valdyba kviečia gau
siai dalyvauti, nes bus rimtų 
pasitarimų.

Klubo valdyba
— Horoscopes or Astrologies 

Tarot Card Readings. Saturday 
1.1 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or Į 
925-8392. Professional Member 
American Federation 
jtfgers. (Pr.)

• SPECIALI 20% 
DA PPJSTAČIUS Šį 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir aukai pirmais trim šių metų mėnesiais 
nes monetas bei pašto Ženklų uždirbo 426 milijonus dolerių.

i

ka $10 asmeniui. (Pr.-)

vimas — piknikas rengiamas 
gegužės 10 d., šeštadienį, prie 
Ouachita ežero netoli užtvan
kos. .Pradžia 12 valandą.

Vieta yrą po stogu su stalais 
ir suolais. Visus Hot Springs ir 
apylinkių lietuvius kviečiame 
atvykti, p a s i džiaugti gražia j pilnai atgauti sveikatą. 
gamta: ir pabuvoti tyrame ore. Klubas nutarė su 
Bė-to, :bus laimėjimų stalas ir šventėmis pasveikinti S. Barčus 

j įdomybių. Dalyvius radijo programą. Tam reikalui; 
linksmins puiki muzika. Gros 1 skvrė 30 doleriu. I

Notary Public
Insurance, Income Tax

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

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS ;< 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Klubas nutarė su

kitokių įdomybių.

Petras B’ukis akordeonu ir Pet
ras Gedvilą sakscffonu.- Pagros, 
lietuviškų šokių ir dainų, tai ga
lėsim padainuoti ir pašokti gra
žioje pavasario gamtoje. Nepa
mirškit, gegužės 10 d. 12 vai. 
Tą dieną visi lietuviai, užmiršę 
praeitos žiemos rūpesčius, va
žiuokim į pikniką.

KAS TURI GELBĖTI NUO 
' VANDALIZMO?

I

Velykų?
PtAJYGPOUP

Taip pat buvo nutarta, kad; 
sekantis klubo susirinkimas busi 
birželio 22 dieną, cf ne gegužės i 
25 d., nes geg. 
Memorial ar Decoration Day.-- 
Lietuvių Tautinės kapinės tą die- 
ną ruošia įspūdingą mirusiųjų Į ar užeiti į mūsų įstaigą, 
paminėjimą, Kur tikriausia da- j Mes visuomet pasiruošę 
lyvaus nemaža mūsų narių, ta';| jums patarnauti.

. 25-ąją pripuola: a

We’ll help you make the right move.

Jll GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti

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

mento laiptai, poreiai, .stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 Šo. Kedžie Avenue ' 

Tel. 776-8505

• Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas tr Taisymas 
2646 West 89th Street 

______Tai- REnublie 7-1941
: klubas dėl to ir nutarė perkelti; 
Į susirinkimo dieną.
• Po susirinkimo buvo vaišės 
kurių metu vyko malonūs pokal ■ 
biai ir. minčių pąsidaliniųias geį 
roj nuotaikoj. : j-

Gimtadienio proga buvo pa-< 
sveikintas Charles Gedvilą. Su-'- 
giedota. “Happy Birthday”-ir viĄ 
$a valdyba sveikino ’ narius siįj 
šv. Velykomis, linkėdami^ gero.^ 
sveikatos ir gražių margučių.: -j

Dar kartą noriu priminti na ’; 
riams, kad sekantis mūsų kluly 
susirinkimas bus birželio 22 d 
(Gegužės mėn. susirinkimas Ii: 
kosi perkeltas dėl jau aiškinti 
aplinkybių).

Rožė Didžgalvis, koresp.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

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

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

/ /. . ■ y"—• 1i
Siuntiniai į Lietuvą Į 

ir kitus kraštus Į
P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980 \

Prieš kurį laiką Marquette 
Parke buvo užpuolimų pagau
sėjimas. Po to lyg ir aprimo. 
Vienok vėlai vakare baugu išeiti 
į gatvę. ,

Bet chuliga»ai visokiomis ble
vyzgomis nupaišo garažų duris. 
Prieš kurį laiką net dienos metu 
išmušė kepyklos buto duris. Lai- 
kinai užkalė fanera. Ko ten ne- 
prirašyta! Net ant delikatesų 
krautuvės mūre? zigzagų yra. 
Plačiame rajone garažų durys 
nuterliotos.

Vieno garažo durys taip biau- 
riai buvo nuterliotos įvairiais 
tauškalais, kad nuomininkas, ne
iškentėjęs, naujai nudažė. Sumo
kėta $15. Ar ilgam?

Gyventojai prašo Namų Savi
ninkų draugijos valdybą šauk
tis stipresnės policijos apsaugos 
apvaldyti skersgatviuose triukš
maujančias ir netvarką kelian
čias jaunuolių genges.

Vietos gyventojas

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkų Rolkta

of Astro-

— Atlantic Ricrfidd bendrovė

NU0LA1
SKELBT

rffr.aa

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIEN1 '

2608 69th St, Chicago, HL 60629 © TeL WA M787 į
Dideli* pasdrlnkim** geroa rūffeg {vairių preklįj, i

MAISTAS B EUROPOS SANDtLIŲ
•A

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

*501 W. 6Sth St, Chicago, HL 60629. — Tel. WA 6’2717

CARTERIS TIKĖJOSI IŠGEL
BĖTI AMERIKIEČIUS

WASHINGTON, D.C. — Pre 
zidenlas Carteris, dar kartą pra
plėtęs laikraštininkams pareiškia 
mus apie pastangas išlaisvint- 
53 Teherane laikomus amerikie; 
čius, pareiškė savo įsitikinimą 
kad Amęrikos kariai būtų išgely 
bėję Amerikos ambasadoje Te
herane laikcftnus įkaitus. ’ - *

Prezidentas neaiškino, kaip jie 
būtų buvę išgelbėti, tik pažymė 
jo, kad visas planas buvo pa : 
ruoštas.ir viskas būtų buvę at
siekta, jei nebūtų tekę operaci 
jos nutraukti, kai įvyko nelaime, 
su lėktuvu ir malūnsparniu. Įvy. 
kus šiai nelaimei, teko atšauki- 
visą suimtųjų gėlbėjimb ekspe' 
diciją.

Prezidentas Carteris, išsikal
bėjęs su kariais, sužeistais ne
laimės vietoje, priėjo įsitikini
mo, kad ekspedicija buvo gera1' 
paruošta. Viskas susitrukdė dėl 
nelaimingo atsitikimo. Ameri
kiečiai Irane nieko nesužeidė 
neišmetė bombų ir nieko nesu
gadino. Irano valdžia neturi jo
kio pagrindo skųstis, nes nė vie
nas iranietis nenukentėjo.

PIRKITE IkV TAUPYMO BOHVT

HOUSEHOLD HELP
Own ruoni, own TVr-Niee house. 
Lite housework. • Free medical, 
free dental. $50 per week + food 

for English speaking girl 
under 25.

Call 788-3132 after 5 P.M.

Midland Taupymo Bendrovei 
reikalinga 

TARNAUTOJA — TELLER 
su patyrimu ar be jo. 
Skambinti 254-4471 

ar 925-7400.

■HELP WANTED — MA1.S-FF.MALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

COOK AND 
ASSISTANT COOK

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

of Lake Michigan.
Salary plus rdom & board.

Season June 23rd thru 
Sept 1, 1980.

Call JOHN CERVENKA
(312) 964-0229

— Walter Cronkite sako, kad 
•is mažai nusimano apie politi
ką ir niekas jo nekvietė kandi
datuoti viceprezidento parei
goms. Jeigu kas jį kviestų, tai 
jis nesutiktų kandidatuoti.

— Keturi Irano lėktuvai kul
kosvaidžiais apšaudė stiprų 
Amerikos karo lėktuvą, paliktą 
druskos dykumdje. Nušluostę 
motorų dulkes, būtų turėję ge
rą lėktuvą, o dabar patys suga
dino naują lėktuvą.

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, Tol. 254-7450

tskviotimaiy w 
šymai ir kitokį blankai.

Taip pat daromi vertimai, giminių 
mi pilietybėj .pgfe.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolic, Agent 
3208/} W. 95th Si 
Everg. Perk, III,

State Fam Fire and Osuattv Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS 3
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak.
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos

• arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000________ :______

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 We»t 63rd Street

Chicago, m. 60629

DENTURE WEARERS
j A major 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

J v* JfeujiADoa, CMcagą ą JU. Thursday, May n 1M0




