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riniuose Rytuose pilnai išspręs-
Mučača. sankryžoje įsistiprinusius įsiveržėlius iš Angolos

žvejybos reikalais

Gromyko Indijoje

Izraelis nesusitaria su JAV
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didžiausias.

atskrido į 
Vokietijo-

Vyrauja įsitikinimai, kad Tod 
man aptars su diktatorium Cas
tro ir diplomatinių santykiu at
naujinimo klausimą. Kubos dik
tatorius keliais atvejais pareiš
kė, kad jis norėtų, atnaujinti 
prekybą su JAV, bet jis nenori 
kalbėti apie nusavintus ameri
kiečių turtus Kuboje.

<?ver One Millicm Lithuanian 
In The United States

čių kovos buvo užskaitytas pre
zidento Mobutu Sese Sako lai
mėjimu ir prezidentui palinks
minti suruošta šokančiu _ekzotiš 
kų mergaičių programa.*^

Debesuotas, lis -
Sauli teka 5:54, leidžiasi 7:45

Kietasdiplomatas 
paskirtas Maskvai

Komunistu-fašistų 
susirėmimai Romoj

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

ROMA. — ’Pirmadienį suėjus 
32 metų sukaktuvėms kai 1945 
m. balandžio 25 d. Italijoje kilo 
revoliucija prieš atsitraukian
čius, nacius ir ftšistus. Sukak-

WASHINGTONAS. — Jung
tinės Valstybės atnaujino pasi
tarimus žvejybos reikalais, ku
rie buvo p-radė-ti praėjusį mė
nesį, nustatytr rubežių" teises 
Floridos Sąsiauryje (Straits). 
JAV-bių delegacijai Kuboje va
dovauja Tarp-Amerikos Reika-' 
lų "valst. sekretoriaus asistentas 
Terence Todman. Tai pirmas 
aukšto rango amerikiečio vizi
tas Kuboje nuo 1961 metų.

Continental" eina

WASHINGTQNAS. — Prezi
dentas Carteris pirmadienį Bal
tuosiuose Rūmuose sveikino Jor 
dano karalių Husseiną, be di
desnių ceremonijų kadangi Jor
dano karalius Washingtone- daž- KOLVEZI, Zaire Afrika. — 

Valdžios kariuomenė,.atakuoda
ma per aukštą dramblių žolę 
pirmadienį užėmė sukilėlių Įsit
virtintą centrą, 7,000 gyventojų

dentn Carteriu ir kitais pčeziden 
to patarėjais privertė karalių 
keisti savo nuomonę. Jis antra
dienį jau pareiškė, kad taika ne 
tik galima, bet ji yra būtinai rėi 
kalinga. | Taika valstybėms ir 
krašto gyventojams neša tik
tai gerbūvį, tuo tarpu karo pa
sekmės nežinomos.
Karalius išsiderėjo naujųginklų

Jordanijos karalius^pasitaręs 
gūnais, pajėgė įtikinti j uos,* kad 
gunais, pajėgė Įtikinti juos, kad 
jie sutiktų parduoti Jordaniją! 
reikalingas priešlėktuvines pat
rankas. '

Vakar ’Pentagono atsakingi 
pareigūnai pasiuntė kongreso ko 
mitetui raštą, kuris prašo leis
ti' parduoti  Jordanijai priešlėk
tuvinių pabūklų 64 milijonų do
lerių gurnai.

Angolos sienos, iš kur Į Zaire 
veržiasi sukilėliai, daugumoje 
bu' ''airės pabėgėliai žanda
rai, pabėgę iš Zairės po nepasi
sekusio sukilimo dėl nepriklau
somybės 1963 metais. Pabėgė
liai atakas prieš Zairę pradėjo 
iš Angolos praeito kovo 8 d. Z-

Fraeitą savaitgalį palestinie
čiai nušovė du Šri jos karius' be 
jokios provokacijos. Sirijos ka
ro vadovybė apsvarsčiusi susi
dariusią padėtį ir pasitariusi su 
Arabų Taikos Lygos vadovybe, 
nutarė imtis priemonių nugink
luoti calestiniečius.

WASHTNGTONAS. — Prezi
dentas Carteris pakeitęs ankšty
bes nę deciz i ją, paskyrė amba
sadorių Maskvai karjerinį dip
lomatą Malcolm Toon, žinomą 
savo kietos linijos nusistatymu 
JAV-bių ir Sovietų santykiuo-
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Lenkų polici
ja sugavo ginkluotą pabėgėlį, 
kurs Krokuvos aerodrome kėsi
nosi pabrobti linijinį lėktuvą. 
Liudininkų pareiškimais, susi
šaudyme su lėktuvo grobiku su
žeistas vienas įkaitas. Grobiką 
sugavus, išaiškinta kad tai len
kų kareivio būta. Lėktuvas' po 
to be jokio nuotykio 
ffurenbergą Vakarų

Pačiame Beirute ir jo prie
miesčiuose antradienio vakarą 
bu-C Lika, nesigirdėjo šūvių. 
Visiškas palestiniečių nuginkla
vimas gali priversti juos keltis 
į kitą valstybę. Egiptiečiai jų 
nenori, o Jordanijos karalius var 
gu sutiks1 leisti jiems vėl apsi
gyventi Jordanijoje.

’ Toon užima ambasadoriaus 
Stoessel postą.

Toon, 60 metų amžiaus, yra 
specialistas Rytų Europos klau
simais ir tarnavęs .Maskvoje 
prezidento Fordo1 paskyrimu. 
Toon 1975 ir 1976 ipetais buvo 
U. S. ambasadorių Izraelyje.

Sirijos kariai, tankų ir kul
kosvaidžių remiami, ėjo Į račius 
svarbiausius palestiniečių cent
rus ir atiminėjo ginklus. Vieto
mis palestiniečiai priešinosi, 
ginklų nenorėjo atiduoti. Ten 
vyko kruvini susirėmimai. Nu
ginklavimo metu žuvo keli Siri
jos kariai,bet gyvybės neteko 
.dar didesnis palestiniečių skai
čius. Paskutinėm trim dienom 
gyvybės neteko 80 žmonių, dau
gumoje palestiniečių. *
" Sirijos "karo- vadovybė*' burti 
sutikusi leisti ‘"palestnuėčiams 
nešiotis rankinius ginklus — ne
didelius revolverius. Kanuoles, 
kulkosvaidžius ir minosvaidžius 
palestiniečiai buvo priversti ati
duoti sirijiečiams, bet iki šio me
to jie turėjo teisę nešiotis revolve 
rius, kariškus peilius ir kitus 
rankinius .ginklus, šiandien jie 
jau nuginkluoti. Ginklus atiduo
ti Sirijos kariams įsakė pats pa
lestiniečių vyriausias vadas Jo
sifas Arafas- Praeitą savaitę 
jis pareiškė, kad jo vadovauja
ma organizacija nevartos tero
ro, kaip tai darė iki šio meto.

Pasirodo, kad nedidelė gru
pelė Palestinos ekstremitstų, tu
rinčių ryšių su Irako valdovu, 
paleido šūvius, atėmusius'gyvy
bę dviem Sirijos kariams. Pales
tiniečiai tuojau nustatė, kas iš
provokavo šį incidentą. Patys 
palestiniečiai suėmė tuos ketu
ris palestiniečius, bendradar
biaujančius su Irako agentais. 
Palestiniečiai bandė atiduoti su
imtuosius Sirijos karo vadovy
bei, kad pastaroji sustabdytų 
įsakymą nuginkluoti palestinie
čius. bet tas prašymas nepadė
jo. Sirijos karo vadai ryžosi nu
ginkluoti triukšmadarius ir Įves 
ti visame krašte tvarka.

James * Schletinger paruoiė planus 
energijai taupyti. Prezidentas Cart*- 
ris pilniausiai pasitiki Schlesingerio 
apskaičiavimais, nes jis yra surinkęs 

tikslius degaly atsargu duomenis.

Elektros autobusas 
Chicagos gatvėse?
Pirmadienį pačiame Chicagos 

miesto centre įvyko paradas, tu
rėjęs parodyti moderniąją atei-. 
ties transportaciją didmiesčiuo
se. Lygiai per vidudienį State 
Street gatve tyliai gracingai iš- 
šiaurės į pietus prariedėjo Baker 
Electric gražiai stilingai pedsta- 
tytas autobusas. Susidomėjusiai 
publikai patenkintai sekant Ba
ker Electric nuriedėjo tris blo
kus ir sustojo. Išlipo Beker 
Electric vairuotojas, tas- pats 
ir ..savininkas — Peter Kesling 
sustojimo priežasties paieškoti 
ir rado.-‘‘Pasibaigė energija, ne
beturime elektros”; pasakė šo- 
f eris-savininkas Peter Kėsling, 
ir paradas baigėsi. j

Zairei atvežtieji marokiečiai 
davė vietos gyventojams naujų 
vilčių savo reikalus 'patiems 
tvarkyti. Zairės kariai ir vyriąu 
sybė yra ‘įsitikinusi, kad jiems 
pavyks išvaryti į Angolą visus 
įsiveržėlius. i ■. -

Tiktai Zairės žvalgyba labai 
atidžiai seka Angolos /tankus, 
sutrauktus prie Zairės sienos. 
Niekam ne paslaptis, kad tuos 
tankus'valdo Kubos kareiviai, 
padėję rusams primesti komu
nistinę santvarką visai Angolos 
valstybei.

Zairės karo vadovybė bijo, 
kad tie tankai neįsiveržtų į Zai
rės teritoriją, kai įsiveržėliams 
pasidarys dar karščiau negu 
jiems buvo Mučača srityje.

Zairės kariuomenė 
atsiėmė Mučača

JERUZALE, Izraelis. — Iz
raelio užsienio reikalų ministe- 
ris Vigai Alon pareiškė, kad Iz
raelio ir JAV pažiūros į Artimų 
jų Rytų taiką žymiai skiriasi. Iz 
raėlio vyriausybė bijo, kad pre
zidento Carterio pasikalbėjimai 
su Egipto ir Jordanijos vadais 
nepaveiktų taikos pasitarimų ei
gos.

Izraelio karo vadai bijo, kad 
Egipto, Sirijos ir Jordanijos ka
ro jėgos nepultų Izraelio vienu 
metu. Jeigu Izraelio priešams 
pavyktų susitarti ir savo karo 
jėgas suderinti, tai Izraeliui bū
tų labai sunku atsispirti.

Iki šio meto Izraelis gynėsi 
nuo Egipto, bet dabar teks gin
ti Ir Libano ffrontą, kur Sirija 
laiko galingas karo jėgas.

Indijos užsienio reik. min. 
Atal Bihari Vajpayee pasakė 
Gromykai: “Nuo jūsų paskuti
nio vizito Indijoje prieš ketve
rius metus daug vandens nute
kėjo Gango ir Volgos upėmis..., 
bet šiame kintančiame pasauly
je mūsų draugystė pasiliko ne
kintantis faktorius”.

Sirijos karo vadai nenori klausyti apie 
jokias derybas su Palestinos ekstremistais

BEIRUTAS, Libanas. — Tris dienas pietiniuose Beiruto 
priemiesčiuose ėjo kovos tarp Sirijos kariuomenės dalinių ir gink
luotų palestiniečių, bet antradienio rytą ginklai jau nutilo, o pa
lestiniečiai atidavė Sirijos kariams paskutinius kišeninius ginklus,

“darbo vizito” ir netrukus tu
rėjo privatų pasikalbėjimą su 
prezidentu, kurs karalių perspė
jo nebūti dideliu optimistu dėl 
ilgai užsitęsusių santykių tarp 
Arabų ir Izraelio nutrūkimo.

Husseinas kartojo, kad Jor
danas yra pasiruošęs “suvaidin-

Sovietai susirūpinę 
Bijosi artėjančios 

Belgrade konferenuijos
MASKVA. — Sovietų Sąjun

ga pirmadienį perspėjo Vaka
rus, kad “bet koks mėginimas 
išprovokuoti konfrontaciją dėl 
žmogaus teisių artėjančioje Bei 
grado konferencijoje patikrini
mu Helsinkio pakto būtų kenks 
mingas detentei.
'Sovietų žinių agentūra Tass 

skelbia, kad tokią kovą laimėtų 
komunistai, kadangi jų sistema 
žmogaus teises garantuoja ne 
vien žodžiais, bet ir darbais. 
Tass skundžiasi, kad Vakarai 
bando išskirti ateinančoje kon
ferencijoje vien tik žmogaus tei 
sės, o tokius klausimus, kaip 
politinio bendarbiavimo, koope- 
ravimo prekybos ir ekonomijos

Bijosi artėjančios 
srityse nustumhti į paskutinę 
vietą”.

• • * 'f.iiai mėtė' “molotovo kokteilius” 
TA V ir Kllhš fnria komunistų vyr. būstinę Bolog- 
JUT U IlUUd Ulllddkn^ o-komunistai bombardavo 

Į “naujųjų” fašisstų vyr. būstinę 
Romoje. Daugiau incidentų pra
nešta iš Udine, Turino, Neapo
lio, Aosta ir Soleto. -r

JORDANIJOS KARALIAUS PESIMIZMAS 
į DVI DIENAS PASIKEITĖ

Pasikalbėjimas su prezidentu Carteriu 
jam paryškino taikos gerbūvį >

Jordanijos karalius Huseijinas, 
dvi dienas praleidęs su 'prezidentu Carteriu, iš pesimisto tapo 
tapa optimistu.

Iš Londono atskridęs Jorda
nijos karalius pareiškė, kad šian 
dien žymiai sunkiau siekti tai
kos Artimuose Rytuose, negu 
tai buvo prieš metus.

Jis dalyvavo Arabų pąsitari- 
muose, žinojo ne tik arabų, bet 
ir krašto gyventojų' nuotaikas 
karo ir taikos klausimais.

Izraelis dar nepasiruošęs 
koncesijoms

Jordanijos karalius pareiškė 
įsitikinimą^ kad Izraelis dar nė
ra pasiruošęs tikrai taikai Ar
timuose Rytuose.

Karalius Huseinas nurodė, 
kad dėl menkniekio iš vyriau
sybės buvo pavarytas premje
ras. Rabin, o Izraelio premjeru 
paskirtas Peres, griežtos kovos

Sovietų tankai stovi prie Zaires sienos, 
bet į Katangos provinciją jų dar nesiunčia

Kinšasa, Zaire. — Antradienio rytą marokiečiai ir Zairės

NEW DELHI. — Sovietų už
sienio reik. min. Andrei Gromy
ko pirmadienį čia atsirado trijų 
dienų oficialiam vizitui, pareikš 
damas, kad yra atvykęs disku
tuoti su Indijos lyderiais “abid-l ju JAV ambasadorium Havano- 
vi šalis interesuojančius klausi
mus

Atstovas Todman 
tariasi Kuboje ,

- Dabartiniu metu Havanoje 
tebeposėdžiauja Valstybės* De
partamento pareigūnas Terence 
Todman ir tariasi su Kubos jū
ros teisės specialistais apie: žvė- 
jojimą

JAV paskelbus 200 mylių Zo
ną, tokias pačias teises savinasi 
ir kitos valstybės. Vietomis rei
kalai pinasi, todėl reikia iš anks
to aptarti visas galimybes, kad 
vėliau nekiltų bereikalingų kon
fliktų. Valstybės Departamente 
kalbama, 'kad diplomatas Tod
man gali būti paskirtas pinnūo-

~ LHdokžš“ "įsiveržėlių- . skaičiūr 
pateko į nelaisvę, dar didesnis jų 
skaičius žuvo kovos lauke. Mu- 
čačą sankryžos išlaisvinimas Zai 
rei yra labai svarbus, nes galės 
kelius naudoti kareiviams ir ka 
ro medžiagai permesti.

Marokiečiai atnešė 
naujų vilčių

Vaistai moterims 
sukėlė vėžį

CHICAKO, Illinois. L- Dvi 
moterys' patraukė du gydytojus 
ir Chicagos Universiteto kliniką 
teismšn už pavojingų vaistų tei
kimą. Dabar aiškėja, kad klini
koje moterims duodami vaistai, 
kurie jose sukėlė vėžio ligą. Mo
terys reikalauja, kad atsakingi 
pareigūnai sumokėtų joms 2,2 
milijonus dolerių už primestą li
gą ir galimas josios pasekmes. 
Universitetas vedė mokslinius 
bandymui ir įšvirkštė moterims 

[Lily bendrovės pagamintus;vais 
[tus DĖS. •

Lenkų pabėgėliui 
nepasisekė pabėgti
VARŠUVA.
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Biržos akcijos
L. smarkiai krito

Pirmadienį biržos akcijos kri
to kaip niekad šiais metais. Tai 
sekė po Carterio administracijos 
išreikšto infliacijos bukštavimo.

“The Dow Jones industrial” 
sumažėjo 12,47 punktais Nuo 
1976 lapkričio 5 d^ kai kritimas 
buvo 17,87, tai

į bilijoninį biznį
“Continental” bankas tęsia 

savo nemažą reorganizavimą, 
kad palengvintų biznį su multi- 
nacionaliniomis korporacijomis, 
užsienio bankais ir šalimis.

“Continental” Hlinojaus Kor
poracijos metiniame susirinki
me pirmininkas Rogers Ander
sonas kalbėjo, kad bankas pra
eitais metais sukūrė mulfinacio- 
nalinį banko skyrių ir organiza
vo banko generalinės tarnybos 
sekciją r ’ ■ ;

360 multinacionalinės korpo
racijos turi 600 bilionų dolerių. 
Per paskutinius 5 metus bankas 
išleido 15 milijonų dolerių ko
munaliniams projektams.

Banko prezidentas Perkins pa 
minėjo laiškų srautą, kad pa
keistų dabartinį valstijos įsta
tymą, draudžiantį naudotis ėlek 
troniniai tvarkomais skyriais.

Pietų Afrikos klausimas susi
laukė ir čia, banlęo akcininkų su 
sirinkime, kontroversinės dis
kusijos.



Rotacine tvarka pasitrauku- į

Tilžės vaizdas iš Panemunės žiūrint

Balandžio 16 —. 17 dienomis sąskrydis bus suruoštas Brad- 
Londone įvyko DBLS metinis Įforde. 
atstovų ir Lietuvių Namų bend-
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rovės akcininkų suvažiavimas. sjeji direktoriai J. Alkis ir A. 
Dalyvavo iš 15 skyrių 18 atsto-’ Vilčinskas buvo vėl perrinkti 
vų, kurie atstovavo 667 narius.liekančiai kadencijai.
Be to, dar 4 atstovai atstovavo 
kitas įvairias lietuviškas orga
nizacijas.

Suvažiavimą atidarė Sąjungos 
pirm. J. Alkis ir pasveikino vi
sus Suvažiavusius atstovus ir 
svečius. <

Sąjunga šiemet mini savo gy
vavimo 30 metų sukaktį. Ta pro
ga G. Jonstonienė paaukojo sa
vo kūrybos Vytauto Didžiojo 
paveiksią, kuriuo papuošė lie
tuvių Namus. Jai padėkojo S. 
Kuzminskas ir buvo įteikta puo 
kštė gėlių. Paveikslą atidengė

■ nepriklausomos Lietuvos atsto
vas V. Balickas.

Suvažiavimo pirmininku iš
rinktas D. Banaitis, vicepirmi
ninku — K. Bivainis. Protoko
lą rašė A. Kučinskienė. Manda
tų komisijon išrinkti A. Jalovec 
kas, J. Adamonis ir J. Dimša. 
Rezoliucijų 'komisijon — V. 
Vilčinskas, Ar Bučys ir K Tarno 
šiūnas. *

Suvažiavimą sveikino Lietu
vos atstovas V. Balickas ir pa
ryškino sunkias lietuvių kovas 
dėl savo krašto laisvės. Sąjun
gos pirm. J. Alkis apibudina Są 
jungos veiklą ir palaikomus ry
šius su kitomis lietuviškomis 
organizacijomis.

Vicepirm. Z. Juras palietė Są 
jungos politinę veiklą ir bendra
vimą su tarptautinėmis organi- 
zacijonųs.'Aptąriti Studijų- ša-

Iš ru«ų kalbos versta Jono Valaičio
ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS

1895 dl

ŽMOGUS FUTLIARE
(Tęsinys)

— Nupieš nąują karikatūrą, ir visi tai baigsis tuo, kad 
įsakys įteikti atsistatydinimą.., J.

Kai jis pakilo, Varenka jį pažino žiūrėdama į jo 
! juokingą veidą, suglamžytą paltą, kaliošus, nesuprasda- 
: ma, kame reikalas, manydama, kad krito pats netyčia, 
'nesusilaikė ir nusikvatojo, viso namo girdima:. .

— Cha-cha-cha!
Ir šiuo skardėjančhi, pagaunančia ,eha-eha*eha pasi

baigė viskas: ir piršlybos, ir Bielikovo būvis ant žemės. 
Jau jis negirdėjo, ką kalbėjo Varenka, ir nieks nematė. 
Sugrįžęs į savo namus, jis visų pirma pašalino nuo stalo 
portretą, o po to atsigulė ir jau daugiau, nesikėlė.

Apie po trijų dienų, atėjo pas mane Afanasijus ir pa
klausė, ar nereikia kviesti daktaro, taigi su ponu kažkas ' 
nutinka. Aš nuėjau pas Bielikbvą. Jis gulėjo po užklotu, ' . 
pridengtas kaldra, ir tylėjo; ką klausi, o jis tiktai utaip’’ 
arba “ne” — ir daugiau nei garso. Jis guli, o šalia vaikš
to Afanasijus, tylus, pamiuręs, ir giliai alsuoja, o iš, jo 
degtinė, kaip iš karinamos. , ? . ; ’

Po mėnesio .Bielikovas mirė. Jį laidojome, mes visk^ 
taigi abejos gimnazijos ir seminarija. Dabar,, kai jis gu- . 
Įėjo karte, jo išraiška buvo santūri, maloni, net linksi * J 
ma, tarsi jis būtų nudžiugęs, kad pagaliau jį paguldė i 
futliarą, iš kurio jau jis niekados neišeis. Taip, jis pasie
kė savo idealą! Ir tarytum jo garbei, laidotūvių metu bu-' 
vo apsiniaukęs, lietingas oras, ir visi mes buvome kalio-’ > 
šuose ir su skėčiais. Varenka taip pat buvo .laidotuvėse . 
ir, kai karstą leido į duobę, pravirko. Aš-pastebėjau, kad<- 
chochlutės tiktai verkia ąrba kvatoja, ; vidurinės „gi jų 
nuotaikos nebūna. '

Prisipažįstu, laidoti tokius žmones, kaįp Bielikovas, '
i
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pratarė Burkinas
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Perėjimo į fetrinę sistemą 
aktJs — civilinis įstatymas 
94-168. Fordo .'pasirašytas, dar 
neįgyvendintas. Akto tikslas

JAV pamažu įveda 
metrinę sistemą

JAV" pradėjo slinkti prie met
rinės sistemos <hio 1866 m. Ke
liąs dar ilgas. Paskutinis žings-

kvietimu ir šią vasarą suruošti atsiminimais paįvairintą, paškai 
ekskursiją |~S. Rusiją. Ekskur- tą skaitė kųn. J. Vaišnora.
Santai bandys kartu vežtis ir '■ Meninėje dalyje. V. Ždanavi-

- ■-

rūošįarųa. Anglijoj.' Susipažinta 
su skautų stovyklos eiga, kuri 
išvyks Lietuvių Sodyboje, šie
met ūkautų stovykloje bus pra
vesti ir lituanistiniais klausi
mais -pasikalbėjimai. Tautos 
šventės progą didysis lietuvių

Sąjun- Į 
gos Taryba pareigomis pasiskirs 
tė sekančiai: pirm. — A- Ku- 
činsknienė, vicepirm. — R. šo
va, sekret. — K. Tamošiūnas.' 
Revizijos komisija: A. Žukaus
kas, P. Duoba ir A. Jaloveckasl

< Nutarta, kad įstatų keitimo 
komisija ir Centro valdyba pa
ruoštų galutinį įstatų projektą 
ir jį pateiktų sekančiam atsto
vų suvažiavimui. Priimta kele
tą rezoliucijų, liečiančių Sąjun-, 
gos vidaus veiklą. Ir viena pa-j 
siųsta Anglijos Užsiennių reiką^ 1 
lų ministeriui, ryšium su artė
jančia Belgrado konferencija. 
Baigėsi apie dvi dienas užsitę
sęs suvažiavimas, nuskambėjo 
Tautos himno garsai ir atstovai 
išvažiavo į savo kolonijas.

Trumpai
— Manchesteryje mirė Zuza

na Smolskienė, 83 m. amžiaus. 
Velionė buvo senosios kartos iš- 
eivė.

— Birminghame mirė Ona 
Endriukaitienė 77 m., amžiaus. 
Velionė į Angliją atvyko po ant
rojo karo. Pinigais rėmė lietu
višką veiklą ir spaudą.

— Kovo 27 d. Londono lietu
vių bažnyčioje buvo atlaikytos 
specialos pamaldos. Jose daly
vavo lietuviai ir būrys airių ka
talikų. Tai Wold Christian Cul
tural Crusade nariai. Kaip žimo-

■ me, jie bandė nusiųsti į Vilnių 
‘ šv. Marijos statulą, kaip taikos 
čir tautų brolybės simbolį. Bet,

komunistinė Rusija nedavė le-| to ir Socialinio klubo salėje.. Ati- 
dimo. Dabar yra kilusi mintis i daromąjį žodi tarė kun. J. Sa-

- T’pasinaudoti Sovietu ambasados kevičius- Gražiais apie velionį i x
-i * r ****•■ _ *•*.•.* v - - -'ii

šv. Marijos statulą. O ar jiems 
pavyks tą sumanymą įgyven
dinti, tai parodys netolima atei
tis.

— Golbome mirė Bronius Ra- 
monaitis 55. m. amžiaus. Velio
nis buvo gimęs Stakių k’:, Ra
seinių aps. Palaidotas vietos ka
pinėse.

— Balandžio 3 d. Londone 
buvo paminėta arkv.J, Matulai
čio 50 m. mirties sukaktis. Mi-Z - -
nėjimas pradėtas pamaldomis 
Londono lietuvių bažnyčioje. 
Akademinė dalis pravesta Spor-

kuklesnis negu jo pavadinimas. 
Tai yra — sukurti 17 narių ko
misiją kurios paskirtis būtų 
koordinuoti šalies laisvanorišką 
perėjimą į metrinę sistemą. Kol 
kas ten yra tik 14 narių. Fordui 
kliudė rinkimai. Sekančių trijų 
mėnesių bėgyje laukiama Carte 
rip administracijos žingsnių.

L. E. Barbow, Krašto Stan
dartų Biuro narys sako., kad 

■perėjimo į metrinę sistemą ak
tas nėra vyriausybinė iniciatyva, 
nes jis -turėtų koordinuoti jau 

-1 vykstančius pasikeitumųSj
Pasikeitimai ypatingai jau-

& was bad enough we had to fight die British 
fix out freedom. But oa top of that, We had to 6gk- 
the Weather, too.

Because winter at Valley Forge meant snow, ice, 
Arid Meeting temperatures. AS serious enemies to a

turned out

rioc nearly enough food, and short oa 
ammunition.

-k was an army long on courage, 
btk short on.money.

Arid then the money came.
. Some $27,000000 from the 

sts of new Americans. 
That’s how people took stock

needed. Bonds can be cashed ac your bank. Interest te

E Bonds on 6% tncenesr when held to mMurfcy

«elves to safe, dependable savings. By taking stock in 
America with the Payroll Savings Plan. 

Buy United States Savings Bonds. 
They won’t leave you out in 

the cold. L,

.stock 
in America.

čius padeklamavo iš Lietuvos, 
gautą eilerąstį; 0 Viešpaties, ioic6motyvų konstrukcijos 
tarne kilnusis”., J, Augustaity- 
tės-Vaičiūnienėš sukurtą eileraš 
tį “Arkivyskupą Jurgį atsimi
nus” skaitė P. Mašalaitis. J. Pa- 

: rulis smuiku ir V. O’ Brain pia- 
. išpildė keletą lietuviškų
melodijų. Užbaigai J. černis sti
priu šėlo balsų,.padainavo tris 
lįaūdiėš. dainas. * ' . .J

* -% -

į' •— Londone mirė Jonas Ra- 
mažauskas, 69 m. amžiaus. Ve- 
įlipnis buvb senosios kartos lie
tuvis, gimęs Londone. Dalyvavo 
lietuviškoje veikloje ir .mėgo 
spaudą. Palaidotais -balandžio 4 
dieną. : J y

— Didžiosios savaitės pasku
tinėmis dienomis švenčių nnotai 
ką gerokai sudruscntė sniego ir 
ledų krituliai. Tąi beveik.’knvo 
pagrindo galvoti, kad šiemet ir 
Londone turėsime šaltas ir snie
guotas Velykas. Bet pietinė Ang 
lija atsilaikė ir sniegą matėme 
tik tol, iki jis pasiekė žemę.

. Bet kitose Anglijos vietovėse 
Velykų rytą žemė buvo'prasipuo- 
šusi stora sniego danga. Abidyi 
Velykų dienos Londone buvo 
gražios ir saulėtos. Londonie- 
čįus šventėms paruošė ir prave
dė rekolekcijas sv^ąs iš Romos 
kun. j. Vaišnora. »

— šiemet 'ončoniėtis J. Pa
rulis jau sula_-kė penšihinko am 
žiaus. Sukaktuvininkas yra se
nosios' kartos lietuvis, gimęs ir 

-augęs Londone. Visa Paruliu 
šeima yra pamėguri dainą, mu
ziką ir aktyviai dalyvauja lietu
viškoje veikloje. Sukakties pro- 

žmona šiemet atostogauti tolimo 
joj Amerikoj. Tai ^o Velykų 
švenčių stryktelėjo- drąsų šuolįi 
per platųjį Atlantą į Amerikos 
žemyną. Ten numatę ilgesnį įai-

| ką paatostigauti ir aplankyti sa
vo gimines ir pažį^amus.

.— Škotija. GLasgewe jnirė 
Petras Balsytis, 86 ffl. amžiaus 
ir Marija Balkau.s kaitė, 70 m. 
amžiaus. Bellshill mirė Ono Sa- 
kalausknienė 87 m., amžiaus ir 
Juozas Pautienius, 86 m. am
žiaus. -

_ Velykų Šventėtas sulaukė
me šių metų antrąjį “Šalinio” 
numerį, beveik visa* numeris 
yra skirtas arkv. J, Matulaičio

m. mirties sukaktai panrinė-
VM Vytenio®

mūšų fizionomijos buvo kuklios, liesosniekam neigėjo-1 
‘si šio.ipžlpnumo jausmo parodyti, — jausmo, panašaus į | 
tai, ką patyrėme seniai, seniai, dar jaunystėje, kai vyrės-1 
nieji išvažiuodavo iš namų, ir mes bėgiodavom sode va-1

Įrengymų ir skaičiavimo pramo
nėse. Tai prekybos su užsieniu 
rezultatas: Pramoninę iniciativą; 
parodė tik likerio pramonė, pra
dėjusi perėjimą be išorinių sti
mulų. Iki 1979 m.-sausio vy
nas jau turi būti parduodamas 
metriniuose buteliuose su pažy
mėjimu etitetėse’semi ‘dydžio 
matu.’ . -
\ Stanley Doore, Oro Prognozes 
Tarnybos narys nurodė kad te
levizija nuo praeito rudens -nau
doja dvigubą Farenheit-Celsija 
oro pažymėijmą. Tai televizijos 
laisvanoriškas Įnašas Į metrinio 
švietimo pastangas.

Tarp vyriausybinių organiza
cijų “metrinėse” pastangose pir

mentus skuba nes nori koordi
nuoti savo matus su NATO są- 
juhginnkų matais Anglijai, pe
rėjus į metrinę sistemą. Europo 
j e neliko šalies, jos nenaudoj an 
čias. Prancūzija įvedė ją 1799 m.

Mūsų ilgio ir svorio matai 
nustatomi tarptautinio metro it 
svorio terminais. Futas yra 
0,3048 metro ir tuntas (para
das) — 0.4535 kg. A. B.

e Avis tapo naminiu gyvuliu 
priešistoriniais lafkais. Klajoklių 
gentys jau turėjo avių kaimenes. 
Jų yra daug rūsių. Geriausia vii-, 
na yra Kašmyro avių, iš lų vilnų 
išaudžiama to pat vardo medžia
ga, viena iš gražiausių ir patva
riausių. Antroji vieta tenka Aus-: 

ga J. Parulis pasiruošė kariu su. tralijos avių vilnoms. Nors avis 
yra naudingas gyvulys, bet vi
sos tautos avį laiko kvailu gy
vuliu, net kvailumo simboliu, 
lygiagrečiai su asilu.

• Kanarėlių tėvynė yra Kana
rių if Madeiros salos. Jos pasižy
mi savo plunksnų grožiu ir čiul
bėjimu. Taip pat daugelio- mė
giamas salioninis paukštis, - yra 
papūga. Jos tėvynė yra Ausfrali- 
ja ir yra laukinės, tik kitur, kaip 
ir kanarėlės, laikomos narveliuo
se dėl gražių plunksnų ir suge
bėjimo išmokti žodžius, net sa
kinius, Papūga sugeba ne tik žo
džius ar garsus imituoti, bet ir. 
kaip l*eždž»onė, mėgsta kartoti 
net judesius.

■ Net užuomina, net silpna .viltis dėl jos galimybės. teikia .
sielai sparnus, ar ne tiesa?’ ‘ ;‘ : J.' ~" į *1

Sugrįžome iš kapinių, mes,- gerai ausįteikę. Bet pęą- * 
ėjo nedaugiau Savaitės, ir gyvenimas vėl tekėjo, kaip tė-^į

mas, aplinkraščių neųždraustąsj. taęi.ąu^ p2nąi_ ,ir ueleds- r 
tas; netapo geriau. Ar iš tikrųjų,' Bįelikovą palaidojo, of 
kiek dar tokių žmogysčių futliare pasiliko, kiek dar j 4 j 
bus'!- < ''.g -- „■ . v

ir užrūkė pypkę. ■ ' - ■ ' ' .
— Kiek dar jų, busi—pakartojo : Burkonas

didelio ūgio žmogus, storas, visiškai plikas, su juoda maž
ne iki juosmens-barzda; su juo išėjo ir du šunys. i

. —- Mėnulis, tai mėnulis 1 — pasak ė jis^ žiūrėdamas į
VirSų./ _ ’ . ’ r . .. ■

Buvo jau vidurnaktis. Kairėje buvo matyt visas kai-

dėjo tyliam, giliam miege; nei judesio, nei garso, net ne
įtikėtina, kad gamtoje galėtų būti tap tylu. Kai mėnulin- 
gą naktį matai plačią kaimo gatvę su jos' trobomis, kū-

1 Vj lLCX£k UJLCLlUOV IrttV

rūpesčių .ir kartelio, jinai kukli, liūdna, puiki, ir regis, :

tybės ant žemės jau nėra ir viskūs. iaiminka. Nno .sodo 
krašto kairėn prasidėjo laukas; jis buvo matomas toli, 
iki horizonto, ir kad visu platumu šio lauko, mėnuli > -•u- 
šviesto, taip pat nei jųdė’sio, nei garso. . * - ?

— Taigi štai tatai ir yra — pakartojo Jonas Joni- 
šiuš. — Q argi tai, kad mes gyvenam mieste, tvankume 
ir ankštume, rašom nereikalingus popierius, loštam 
vintą — nejaugi šitai ne futliaras? .0 tai, kad mes visą 
gyvenimą praleidžiam tarpe beveiksmių vaizbūnų, 
kvailų, tinginiaujančių moterų, kalbam ir klausom vi
sokius niekus — ar šitai ne futliaras? štai, jeigu nori- 
tė, tai aš papasakosiu jums vieną labai pamokančią 
istoriją.

— Ne^ jau laikas miegot, 
rytojaus.

Abudu nuėjo į pašiūrę ir atsigulė ant šieno. Ir "jau 
abudu apsiklojo ir pradėjo shkustf, kaip staiga išgirdo 
tylius žingsnius: tup, tup. . , Kažkas netoli pašiūrės 
vaikščiojo; pažengs kiek ir sustoja, o po ąninutės vėl: 
tup, tup^ šufiys sutirtgė.

— Tai Mavra vaikščioja, ■
Žingsniai nutilo.

(Bus daugiau)
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LAIKAS: 1917 metais
Premjerą—geg. 7 d. 8 vai. vak. (šeštadieni) 
Antras spektaklis — geg. 8 d. 3 vaL popiet 

(sekmadienį)
VIETA: Marijos Aukštesniosios Mokyklos 

Auditorijoje, 6727 So. California Avenue
Ribėtai: “Marginių” prekyboje, 2511 West 69th Street, 
Tel. — Pr. 3-4585. KAINA: $9, 8, 7, 5, 4, 3.

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS DAINAVA > 
i — s t a t o — ,

ALOYZO JUFtGUčIO
dviejų veiksmų su prologu ir epilogu muzikinį veikalą

KŪLGRINDA
Libretas — Nijolės Jankutės Dirigentas — Aloyzas Jurgutis

Režisūra — ZITOS KEVALAITYTES - VISOCKIENĖS
Dekoracijos -r- Ados Korsakaitės - Sutkuvienės
Apšvietimas ~ ŽIVILĖS NUMGAUDAITĖS
Baleto choreografija — JAUNUČIO PUODŽIŪNO ir VIOLETOS KAROSAITĖS

SOLISTAI: BALETAS:
Margarita Momkienė Violeta Karosaitė ir Jaunučio
Audronė Simonaitytė - Gaižiūnienė Puodituno baleto stud |Oi tekėjai
Roma Mastienė 
Valentinas Liorentas 
Vytas Radys • z ■ ’

ŽODINIO TEKSTO ATLIKĖJAI IR ANSAMBLIO CHORAS, ORKESTRAS

Pasitarimas kūlgrindos reikalu
•. Š. m. kovo 23d. Gradinsko puolančių kryžiuočių. Kūigri- 
patalpose įvyko Lietuvių me
no ansamblio “Dainava” Kūl
grindos pasta temo reikalu, pa- 
šiitąrHhas.
f Prieš pradedant pasitarima- 
ihs Jonas Gradinskas savo ir 
savo žmonos vardu pasveikino 
susirinkusius ir paprašė jaus- 
fis kaip namuose.
?' A. Smilga, ansamblio pirmi
ninkas, padėkojęs seiminin
kams, spaudos ir televizijos 
i^tovąjhs, tolimesnę progra
mą perdavė V. Butėnu1.
j Apie muzikinį veikalą 'Kūl- 
grinda, dviejų veiksmų, su pro- 
Ipgu ir epilogu smulkiai jo tu
rinį paaiškino rašytoja Nijolė 
Jankutė. Kūlgrindos- pavadini
mas gal kdrn ir nėra žinomas. 
Kūlgrinda tai paslėptas po van 
.deniu akmenimis grįstas takas 
ar keliąs. 'Tuo taku pasiekda
vę slėpimosi vietas, nuo už-

.“Nelemta man mylėti — tu bū uės paramos šio veikalo pas-. 
Iki mylima”. Sklinda graudi tatymui. Tikimasi atsiras me-' 
dejonė iš diemedžio krūmo, cenatų ir Dainavos ansamblio 
Gilanda žūsta, grąžinusi Elytę pastangas parems. Be mece

natų paramos tektų j skolas 
bristi. Reiškė didelę padėką 
dr. Kriaučeliūitui ir žniinelei, 
visuomet ’ dainaviecius pare- 

|mianėius. į;

• Dainavos valdybą sudaro: 
Pirmininkas A. Smilga, J. Paš- 

Dirigentas Aloyzas Jurgutis., lųkas, A. Alutis, D. Ilginyje, 
Abu*paaiškino,, kad libretas tikrai V. Radys, P. Seniūnienė ir N. 

Paulauskaitė. Spaudos ir te
levizijos darbuotojus bei Kūl
grindos? pastatymo iniciatorius 
Ona Gradinskienė pavaišino 
karališkais užkandžiais, gi Jo
nas Gradinskas* paprastais ir 
tauriausiais gėrimėliais.

dų gausu buvo žemaičiuose. 
Mat žemaičiai dar ir dabar ak 
menį vadina kuliu.

Visas 
laume įsimylėsiu žemiškąjį n,s „uskanlba nuošia llietfH 
Andnų. Aminus ravi, ir Elytę. virtūncse Tai |ik maža „BOt. 
Andrius pne kūlgrindos randa ;x •• .. 1 . ® rupule is statomo veikalo,paparčio žiedą ir drauge atsi
veda į gražią mergaitę pavir
tusią ladnię Gilandą. . 
skęsta meilėje. Joninių šven-, įdomus. Veiksmas vyksta lie
tęs dalyviai įtaria Andriaus tuvlškame kaime. Muzika Be
mylimąją esant laume. Laumė 
Gilanda užpykusi, kad And
rius gali, myjėti ir Elytę, pa
verčia ją diemedžiu- Pagaliau 
Andriui įsitikinus, kad Gilan- 
da tikrai laumė esanti, įtūžta 
ir nori ją pasmaugti. Gilanda 
blaškosi tarp meilės Andriui 
ir ilgesio savajam pasauliui. 
Laumei laikas grįžti i sava jį 
pasaulį. Atverčia Elytę, pati 
pavirsdama į diemedį taria:

mylimajam Andriui. Pranyko' 
burtai.apžavai ir paparčio žie- 

. , . . dus, nenupirkes žmogaus šir-ve.kalas suksis apie (|ies Tik gQ(|,|s ,„15kinhj ch

JĮea kari* Udkas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

_ AlidMe Aferose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1D59) metų 
fletuvta gyvenimą ir jų atliktus darbus 684 paL Kaina | 

flO. ĮHifdd Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Xaygoje aprašyt* .pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
tietuvtu kolonijos, .jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
nyaoa jstelgtl latkraščiai, kurių;Yiso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pa^ėunetiški enorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi-

k® sr at. »
..., H^knygą jįlgyti, prašomi pmžyti čekį arbi Money
brderi_ .. .

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

tuviška, klausytojas turės pa
justi ir kaimiškumą. Bus gau
su choro ir solistų. Gros Lyric 
operos ir kiti muzikantai. 
Veikalas užtruks maždaug dvi 
su puse valandos.

Režisierė Zita Kevalaity- 
tė - Visockienė, pastebėjo, kad 
norima viską atlikti, kuo ge
riausia ir laumės, ir žmonės, 
ir kaimas bus tikri ir gražūs. 
Darbo daug ir pastangų reikės 
daug įdėti, bet Kūlgrinda pasi
rodys be mažiausiu priekaištų.

I. Karosaitė pranešė, kad 
Kūlgrindoje 6 mergaitės pa
šoks du baleto šokius, šokiai 
bus makabriški; raganiški, pri
taikyti veikalo reikalavimams

A. Smilga, padėliojęs vi 
sieros atsilankiusiems,, paste
bėjo, kad Kūlgrindos pastaty
me dalyvaus 58 asmens. Sąma
ta sudarys 20.000 dol. kad ir 
visus bilietus išp ardavus, ne
padengiama išlaidų. Viskas pa
brango. Didesnis bilietų kairių^ 
pakėlimas sumažintu Kūlgrin 
dos lankytojų skaičių. Parašy
ta 90 laiškų prašant materiali-

J Į NAUJIENŲ 63 METŲ

SUKAKTIES

, • * ' . • • » *• . r

SekmacL, š. m. gegužės 1 d.
Martinique Restorane
2500 W. 9 4th St Evergreen Park. Illinois

i Nejaugi jį būtų

Jau esame skaitę vieno Ba
cho pasekėjo ilgą raštą apie įvy
kius Jėzutų ceintre, ka tėvai Al
gimantas Kezys rengėsi leisti 
rodyti Vilniuje suktą, filmą apie 
raudonosios armijos pergelę ne 
tik Lietuvoje, bet ir visoje Ry
tų Europoje.

Skaitėme pąties tėvo Kezio 
Drauge paskelbtą laišką, kuris 
sakė, kad visa tai, ką marijonų 
leidžiamas organas apie jį bu
vo parašęs, buvo tiesa. Skaitė
me ir vieno skautų vadovo ra- 
širtėlį, kuris tvirtino, kad “taip 
nebuvo.” Tai mums padėjo susi
daryti savo nuomonę apie visą

no Ansamblio “Dainava” duo- ' 
menys: ,

Lietuvių Meno Ansamblis 
“Dainava”' įsikūrė 1945’m. Va
karų Vokietijoje, Hanau lie
tuvių stovykloje, Į JAV persi
kėlė 1950rrk ir be pertraukos 
reziduoja Chicagoje iki šių 
dienų. ... - - ,

Taigi, ansamblis jau 32 me
tus tęsia kultūrinę — muziki
nę veiklą, beveik išimtinai ba- 
zuodamasis lietuvių kompozi
torių kūrinių atlikimu ir rū
pindamasis lietuviškos muzi
kos literatūros prieaugliu. Per 
tą laiką ansamblis yra davęs 
virš 200 koncertų, 11 muziki
nių veikalų, 5 'klasikines ora
torijas ir 4 lietuviškas kanta
tas

Ansamblis keturis kartus bu
vo likęs be dirigento, tačiau 
didelio ryžto ir,pastangų, dėka 
nenutrūko veikla, nes tuojau 
būdavo surandami kiti diri
gentai. Prieš du metus ansam
blio dirigentu buvo pakvies- 

'tas jaunas muzikas, neseniai 
pasitraukęs iš okupuotos Lie
tuvos Aloyzas Jurgutis, kuris 
1976m. parašė “Pamario Pa
sakai” muziką, pagal D. Bra- 
zytės - Bindokienės libretą. 
Veikalą dirigavo pats auto- i 
rius. !

šiais metais ansamblis vėl ( 
stato naują Aloyzo Jurgučio 
muzikinį veikalą Kūlgriii- ' 
da pagal rašytojos Nijolės i 
Jankutės libretą. .

Spektakliai įvyks š_ m. gegu
žės mėn. 7 ir 8 dienomis.

Bet aną dieną man pasitaikė 
pamatyti kelias to susitikimo fo 
tografijas ir padarytas skaid
res. Ten, vadinamoje Čiurlionio 
galerijoje-štovi ne tik altorių pa 
versta stalas,’bet prie to . stalo 
stovi ir lietuviškų' organizacijų 
atstovai, nuėję -prašyti tėvo Ke
zio, kad jis neleistų rodyti filmo 
apie sovietų karo'jėgij;:pergalę 
Lietuvoj e WMrisoj e Rytų 'Euro
poj e. Ten pat? stovi ir tėvas' Ke 
zys, besiklausąs J.:,Kreivėno pa
sakojimo apie okupanto suktą 
filmą, liečiančią -komunistų per
galę. Visa tai lietuviškoje spau-

do j e jau buvo kartota, todėl ne-j 
verta minėti.

Pasižiūrėjus į pasikalbėjimo 
metu trauktas fotografijas, 
man dingtelėjo viena*mintis: jei 
gu tėvas Kezys buvo pasiruošęs 
laikyti mišas prie to “alto
riaus”, tai jis turėjo būti užsi
dėjęs liturginius kunigo drabu
žius. Bet nuotraukos ir skaid
rės rodo, kad pasikalbėjimo me
tu tėvas Kezys buvo jo mėgia
miausioje eilutėje. Jis dėvėjo 
paprastą užsagstytą prie kaklo 
megztinuką. Įprastame megzti 
nuke kun. Kezys kalbėjosi su 
atėjusiais žmonėmis, sustoju
siais prie to stalo. Ten galima 
aiškiai atpažinti ne tik tėvą Ke
ži bet ir atėjusius žmones.

Jeigu jis buvo pasiruošęs mi
šioms, tai turėjo dėvėti liturgi
nius drabužius. Bet jis buvo pa
prastame megztinuke. Nejaugi 
tie užpuolikai būtų jį išrengę?

nika Kripkauskienė, Choreog- 
rafi j a - Jaunutis. Puodžiūnas 
ir Zita Kevalaitetė - Visockie
nė, Režisierės padėjėja - Živi
lė J^imgaūdafitė, Akompania- 
torė - Živilė Medestienė, Chor
meisteris - Bronius Jančys, 
Dekoracijų tvarkytojas - Ka
zys Laucius.

StasysJuskėnas

KCLGRINDA

• DAINOS

Dviejų veiksmų su prologu ir 
epilogu muzikinis veikalas

Libretas — Nijolės Jankutės

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENĖ
• IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol.

VEIKĖJAI

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIEN
Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
, . arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

Margarita Momkienė - Gi
landa (laumė), sopranas, Ro
ma Mastienė - Varūna (raga
na), Audronė Simonaitytė - 
Gaidžiūnienė - Elytė (kaimo 
mergaitė), sopranas, Valenti
nas Liorentas - Andrius (kai
mo vaikinas), baritonas, Vy
tas Radys - Dėdė Degutinis, 
bosas, Vaigalė Kavaliūnaitė - 
Ona (liežuvinga kaimo mer
gina), Jonas Platakis - Jonfls 
(kaimo vaikinas), Julius Pan-’, 
ka - kaimo vaikinas), Mergai- 
tės - Danguolė Ilginyje, Van
da Aleknienė ir kaimo jauni
mas. Baletas - Violeta Karo
saitė ir Jaunučio Puodžiūno 
baleto studijos mokiniai. Diri
gentas - Aloyzas Jurgutis, Re
žisierė - Zita Kavalaitytė - Vi
sockienė, Dailininkė - Ada 
Korsakaitė - Sutkuvienė, Kos
tiumų eskizų išpildytoj a * Mo-

Leido amerikiečiams 
išvykti

ADIS ABABA,, Etiopija. — Da 
bartinė Etiopijos vyriausybė lei
do sulaikytiems Amerikos pilie
čiams iki trečiadienio išvažiuoti 
iš krašto. Dalis amerikiečių no
rėjo ansėiau išvažiuoti, bet karo 
vadovybė buvo uždraudusi tai

■ padaryti.
Be to, karo vadas uždarė Ame 

rikos konsulatus Eritrėjoje.
Etiopijoje yra apie šimtas 

Amerikos ambasados tarnauto- 
jų ir apie du šimtai jų šeimų na
rių. Manoma, kad jie galės pasi
naudoti keleiviniais lėktuvais ir 
išvyks iš krašto. Tas pats nuta-. 
rimas įsakė britams, italams ir 
prancūzams uždaryti konsula
tus.

Būtų gera, jeigu tie “užpuoli
mo”* dalyviai paaiškintų, kaip 
iš tikrųjų buvo.

Šitas paaiškinimas mestų dau 
giau šviesos ant viso šio nelem 
to klausiriio.

Jonas Kavaliauskas

give...
so more will live

HEART
FUND

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metu įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ------- ---------------- -------- -—------------------- $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra,“ sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ----------------- $3.00
Minkštai g viršeliais tik ■ —___________________— $2.00

Dr. A. X Gussen — AUKŠTA KULTŪRA— ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik - --------------- $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Taupykite dabar

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su-, 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

m

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Chicago, III. 60608

' VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

1800 So. Halstad St.
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ither USA Localities $26.00 per year. 
514.00 per six montas. $7.00 per 
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Kanadoje: 
metams _____
pusei metu ___
vienam mėnesiui

$7 JO
$2-50

$30.00
$16.00

$3.00

Dienraščio kalno?:
Chicagoje ir priemiesciuasę: 

metams--------------------
pusei metų ------ —-------
aims mėnesiams 
vienam mėnesiui ------- — $3-00

Kitose JAV vietose: 
metams 
pusei metŲ

$30.00
$16.00

$8.00

$26.00
$14.00
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vienam mėnesiui

$31.00
$18.00
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i Naujienos eina rasdieh įžakirisnt 
j sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben 
drovė. 1739 So. Halsted st Chicago 
ŪL 60608. Telef. HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastine atdara kasdien. išskyrus sekmadienius, uu-
9 vai. ryto iki 5 vah vakaro, šeštadieniais — iki 12 vkL

Marijonas sako jėzuitams ’
Draugo redaktorius kun. Pranas Garšva, įžanginį 

pasirašęs Pr. Gr. inicialais, iškėlė gana įdomių minčių ne 
tik Chicagos jėzuitams, bet ir visiems lietuviams. Redak
torius žino prie ko nuvedė vieno neišprususio tėvo neap
sižiūrėjimas ir išnuomavimas jėzuitų administruojamų, 
bet lietuvių aukomis pastatytų jėzuitų namų. Redakto
rius pmatė, kur vieno žmogaus klaida nuvedė netik visą 
organizaciją, bet visai be pagrindo įtempė santykius tarp 
Amerikos lietuvių.

Kun. Garšva, be visos eilės kitų samprotavimų, apta
ręs pornofragijos prasmę, šitaip apie Chicago j rodomus 
filmus rašo:- ' ’’ '

“Šiuo metų svetimų interesų agentai skelbia 
aiškiai propagandinį filmą “Niekas nenorėjų mirti”, 
kuriuo suniekinami Lietuvos laisvės kovotojai, o 
didvyriais daromi svetimą žemę ir svetimą tautą 
okupavę žudikai. Tokio filmo skelbimas yra porno
grafinė tarnyba — savęs išpardavimas. Tokių filmų 
lankymas yra savęs pažeminimas,' — tai parodo ne 
tik naivumą, bet ir nenusivokimą, kas yra laisvė ir 
vergija, kas yra tauta ir jos okupantas. (Draugas, 
1977 m. bal. 23 d., -3 pusi.)
Vargu rasime bent vieną lietuvį, kuris nesutiktų su 

šiuo kum. Garšvos Įžanginio paragrafu. Nei vienas save 
gerbiąs lietuvis nenori save pardavinėti. Nenori to da
ryti moterys, nenori ir vyrai. Bet nežiūrint į norą ar ne
norą, kartais save pardavinėja ir lietuviai. Tą daro ne 
tik kelios moterys, bet tai daro ir vyrai Save pardavinė
ti pradeda tiktai labai jau žemai nusmukę individai, ku
riem niekais nuėjo ne tik pagrindinės žmogaus dorovi
nės taisyklės, bet ir pagrindines tęsęs ir žmoniškumo 
sąmokos. 

£
Mūsų pacituotą kun. Garšvos paragrafą turėtų ątk 

džiai ir net kelis kartus paskalyti ne tik sales nuomojan
tis jaunas jėzuitas, bet ir paties Draugo redakcijos na
riai. Jeigu kun. Garšva šiuos žodžus būtų parašęs prieš 
pusmetį, tai lietuvių tarpe nebūtų kilęs toks didelis pa
kvaišimas, kurį sukėlė savęs išpardavimu užsimautoji 
vyrai. • c w

Šitas paragrafas svąrbus' lietuviams, nes tas pats 
pornografija besiverčiantis vyrukas, kuris garsino “Nie 
kas nenorėjo mirti”, taip pat garsino ir Vilniuje suktą 
“Lietuvių dainų ir tautinių šokių šventę”. Kaip jis kam- 
šiojo pranešimus apie ruošiamą rodyti “tautinių šokių 
šventę”, tas pats tipas kamšiojo už tų pačių automo
bilių pranešimus apie “Niekas nenorėjo mirti”.

Kaip filme “Niekas nenorėjo mirti“ išniekinami už 
Lietuvos laisvę kovojusieji mūsų broliai ir seserys, taip 
‘“Tautinių šokių šventėje” buvo niekinami visi, kurie 
drįso pakelti balsą prieš okupantą ir kviesti kovon už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. “Tautinių šokių 
šventė aiškiai pasakoma, jog tai pergalės šventė. Ten 
nurodoma, kad suvarytas Lietuvos jaunimas džiaugiasi

JONAS BL’TEIKA .PASTANGOS SENATVEI NUGALĖTI
Nuo neatmenamų laikų žmo- ir jų persvaros, tapo tibetiškos 

gus stengiasi išspręsti senatvei jėgos pradininkė.
nugalėti problemą. Kiniečių iš-: Mūsų laikais Avatara-joga 
minčiai experimentavo su “gy-■ praktikuojama tiktai paskiro 
vybės šaknimi” ženj — šenj irse Himalajų, Tibeto vietoviėse 
kitais jiems žinomais augalais, Hr kaikuriuose kiniečių nudistų 
viduramžių alchemikai dėjo di- vienuolynuose, kur pagal tradi- 
deles pastangas išrasti “jaunys ęiją šis mokslas mokytojų per- 
tės eleksyrą”, o senovės Graikai teikiamas tik labai rinktiniams 
bandė laiko tėkmę pristabdyti, (patikimiems) mokiniams?Ras

ti Avataro-jogos mokytoją labai 
x. ,. sunku, šios jogos paslaptys’ stro
&ų dienu mokshmnkui Smo saugomos ir perteigiamos 

tyrimus su gyvuliu Lauku SJ- įjį labai metais atvejais ir tai 
vau u- jaunų gyvulių hormo- retjems Vaj^
nais, naujokame injekcijom, be- Ko 
ieškodami nuostabų vaistu,T į

Jauninti krJ I žmogaus kūno sene^mą šio
ji filosofija žiūri kaipj pasikei
timą eilėsfunkcijų su kuriomis 
galr ir privalo kiekvienas rimtas 
individas kovotu';;Vienoje savo 
knygų apįę jogą — “Dvasia ir 

saris” — tai periodas tarp 55 ir . R?*tika”. man pavyko 
. ... -• , n . . susekti kalba apie siuos pakiti-75-nu amžiaus metų Pagal ta T \ ' •• * •’ (mus: I. Pasikeičia svoris. Aie filisofiją “žmogaus dvasia su-1oo~ * . , ,

bręsta tūc po 50-ties amžiaus me- ■ „ /C a- J reų-
tu” ir “jeigu kūnas jaunas ir P“0* 2/
sveikas, tai tik tada žmogus ga i . L
Ii gerai jaustis ir naudotis vi-''’3*?* •»«"J

. . . •greiimas, įskaitant nugarkauli,sais gyvenimo teikiamais malo-tf J ; , - , , .- „ kas vpac kenksminga bendrai,numais”. -dx t-!, -' «">> -i ■sveikatos būklei; 3. Pasikeičia
.Sekant daugelio tyrinėtojų ’ raumenų- audiniai. Kūno elastin- 

nuomone, 5-me mūsų eros am-‘ gurno pasikeitimas veda Į bend- 
žiuje, per Tibetą i Kiniją pate- ra kūno pasikeitimą; kūnas pra 
kusi joga labai paveikė senovės randą turėtąjį atsparumą jame 
kiniečių fizinę gimnastiką, ypač pradeda reikštis gravitacijoj jė- 
kvėpavimo gimnastikos či-gun ga — žmogų traukia žemyn, jis 
praktiką, kurią papildžiusi — lenkiasi. 4. Bendras kūno nusil- 
pagilįnusi bei bendrai, patobu
linusi visą eilę pirmykščių pra-

magiją.

linčių atjauninti žmogaus kū
ną. Netgi Rytuose mažai žino- • 
ma fiziškos jėgos sekta — Ava- ( 
tara joga, gerokai išgvildeno ko
vos su senatve būdus ir teigia, 
kad “žmogaus gyvenimo 'pava-

ga — žmogų traukia žemyn, jis

pimas. Netenkama pirmykščio 
vikrumo, dargi nepakeitus svo- 

timų, “Chatchą” — jogos — fizi rio, įgaunama kitokį savijauta, 
nio kūno jėgų iki sustiprinimo ir 5. Kūno vidaus gyvybingu-

lingas, negu Draugui Bet Naujienos atsisakė minėtą 
garsinimą skelbti, tuo tarpu Draugo skiltyse jis pasiro
dė kelis kartus.

Bet pornografijos klausimas dar žemiau stovi vieno 
jėzuito, tvarkiusio salės išnuomavimą, sampratoj.Jis ture 
jo žinoti, kad jis prašomas nuomoti salę pornografija 
besiverčiančiam jaunam žmogui, bet jis nieko nežinojo.

pergale. Tai juk yra tikras prievartavimas, lietuviai ne£ neturėjo aupratmo, ko tas jaunuolis siekia ir ku- 
verčiami niekinti savo brolius ir seseris, kovojusius už’1"*6®8 tikslams jis pornografiją neša Į jaunimui -1 i"'r'
lietuvių ir kitų pavergtų tautų laisvę. Tas pats tipas, be
siverčiąs pornografija, garsino vieną ir antrą Lietuvoje 
sukta filmą.

. Tas pats pornografija besiverčiąs jaunąs žmogus 
buvo užėjęs j Naujienas ir prašė skelbti jo “Dainų ir Lie

lietuvlško jaunimo sales.
Jėzuitas nežinojo, bet didelė Amerikos lietuvių dau 

guma visą šj reikalą suprato ir ėjo prašyti” administra
toriaus, kad jis neleistų jėzuitų namuose tokio prieVar 
taujančio filmo rodyti. Jis prisipažino, kad filmo neži

tuvių Tautinių šokių šventę”. Naujienos, pajųtusios kuo’nojo, bet kai vienas Sibire buvęs lietuvis kankinys jau 
tas žmogus verčiasi ir ką jis nori lietuviams primesti, iš-'reikalą išdėstė, tai jis visiems pareiškė, kad atsisako su 
klausė jauno pomografo pageidavimus, bet jo garsini- stabdyti jiųnėto filmo rodymą. Vyresnio amžiaus jėzui 
mo nedėjo. Tuo tarpu tas pats prievartautojas h* parsi- tai, turintieji daugiau patirties, jam patarė filmo ne^ 
davėlis rado pritarimą Garšvos redaguojamame Drau- rodyti, bet atsakingas jaunuolis norėjo parodyti, kuris 
ge. Ten jis ne tik išklausytas, bet jo garsinimas priimtas yrą galingesnis.
ir keiis kartus paskelbtas. Naujienoms garsinimai yra Gaila, kad Draugo garsinimų rinkėjai ir jėzuitų sa-ir kelis kartus paskelbtas. Naujienoms garsinimai yra Gaila, kad Draugo gaisiiUĮDų rinkėjai ir jėzuitų sa- 
nepaprasiai svarbūs, joms reikalingi pinigai kiekvienų iįų nuomotojai neturėjo progos anksčiau są šiomis kun. 
dieną, vis braiijstančioms spausdinimo priemonėms įsi- Garšvos mintimis susipažinti.
gyti. Esame tikri, kad Naujienoms pinigas labiau reika-Į------ * ..‘V—:------------------------------:-----------
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mo pasikeitimas: kraujo apyta- ti, kad šioji jogos mokymo šaka 
J kos, virškinimo organų, medžia- 
! gų apykaitos proceso suletėji- 
I mas ir priskretimas pačių kūno 
narvelių, kurie daugiau atsinau-

J jinti nebepajėgia nes jiems trug 
I do organizme atsiradusios žaliu- 
' gos rūgštys. V

katyvąjį organizmo ąflpnėjiiĮio 
’ poilnkj. Visiškos ramybės poza 
susideda iŠ 4-ių fazių. AA41*<8- 
edant kojų pirst^ą,. bąįfieqt 

veido raumeniipi^-Yį|i$k^ , 
no raumenų įtampos atleidimas. 
B) Vidaus įtampos nugalėjimas. 
Nervų centrų įtampa, neretai su 
kelianti ligas: skilvio, žarnų 
žaizdos širdies negalavimus “dvą 
sinės aklės” pagalba, kuria jo-

lusipažinimui Ir praktikos var
tojimui siūlo net 84-rias kūno 
pratilau pozicijas, kurias vyk
dant, su kvėpavimu ir Xonoentra 
cija taipgi privalo būti Išsamiai 
susipažinta ir paisoma. Tuo bū
du jogo treniruotėje dalyvauja 
trys svarbiausios jėgos; a) pa-

jiėtųjų pasikeitimų analizė rodojčios pozicijos jėga, b) kvėpavi- 
į tuos procesus — laisvos valios mo kontrolė, kuri vienaip ar ki

taip kūną veikia, ir c) minties ga pratinasi įžvelgti į savo pa
jėga kaipo konstruktyvios kon- ties vidaus gelmes.* 
centracijos paseka.. Kaf kurių 
šių pazicįjų įsisavinimo proce
sas labąį keblus; kūnas natūra
liai linksta į vis geresnę, pato
gesnę padėtį, tad svarbiausia 
4^iąs pozcjas apvaldžius, besi
mankštinąs pajunta nelyginant 
fizinį atgimimą, tradiciniaį ję- 
gai žnomą “autrojo gįmimo” var 
du. Pagal Avatarą-jogą moks 
lą, visas žmogaus amžius skirią 
mas į tris periodus: I. Nuo gi
mimo momento išgyventas me- vyriausiai veikia savą įtaigos įė- 
tų skaičius, 2. Fiziologinis kūno 
brendimo amžius ir 3. Mūsų men 
talitetas (psichologinis) amžius.

Mūsų gimimo datos mes ne
galime pakeisti, tačiau, pagerin 
darni mūsų kūno būklę, kartu 
keičiame mūsų fiziologinį am
žių, o tai ir yra šios sistemos pa 
grindas. Mentaliteto amžius — 
tai žmogaus būdo dalis, bet be
gerbdamas- kūno būklę žmogus 
savaime, natūraliai ir dvasiniai 
jaunėja. Joga moko, jog “antrą
jį gimimą” galima pasiekti kids 
viename amžiaus . periode, tik 
tam reikalinga ryžtas, valios jė
ga ir tvirtas tikėjimas treniruo
tės pasisekimu. . . -

Laikraštinio straipsnio rėmai 
neleidžia išsiskleįsti-nuodungiai 
ir išsamiai, išnagrinėti visų treni 
ruočių, todėl tenkinamės paminė 
ję tik pagrindinius reikšmingiau 
sius įvairių pratimų principus,.

įsiterpimo galimumą, — visišką 
tų pasikeitimų sustabdymą arba, 
efektyvų jų sulėtinipimą — su
stabdymą. Tačiau, kodėl visa tai 
atsitinka ? Viso pikto šaknys tai 
nūs to j imas energijos — gyveni 
mo pradžioje kietai užvestos ir 
viską judinančios spyruoklės su. 
silpnėjimas.

Nustojus energijos prasideda 
visas nepageidaujamas — nela
basis reiškinių ciklas — -dėsto 
Avatara-joga.

Žmogus nustoja fizinio akty
vumo, o priežastis to — kraujo 
cirkuliacijos susilpnėjimas, apy
takos pablogėjimas, iš to seka 
organizmo atsparumo sumenkė
jimas, raumenų ir odos jungian 
čių padengimų pasikeitimas, są
narių paslankumo sulėtėjimas. 
Dvasiniai — atminties, dėmesio, 
sugebėjimo greitai “susigrieb
ti”, oriantuotis ir reaguoti, kū
rybingu impulsų suslpnėjimas, 
o santykyje su tuo — žmogaus 
charakterio pasikeitimas...

Toks fizinis’ir dvasinis žmo
gaus pasikeitimas, daugumoje 
atvejų būna ryškiai juntamas 
ir nemalonus. Svarbitusia fizi
nės jogos kvėpavimo mokslo da
lis, kur moko kvėpavimo keliu 
sukaupti energiją. Jau pats tos 
jogos pavadinimas “Chatcha-Jo- 
-ga”, išreiškia šios sistemos es
mę. — CHA” — sanskritų kal
boje'reiškią “Saulė” ir simbli- 
zuoja kvėpavimą per dešinę no
sies pusę “THA” — “Mėnulis” 
ir kvėpavimas - per kairyjį nosies 

‘šoną. — “JOGA” — reiškia “vie 
nijmą” — jungimą. Tuo būdu 
kvėpavimą per kairiąją įę deši
nę nosies skylutes, reiškia suvie 
nįjimą ir yra fiziškas jogos 
mokslas.

Pagrindinė apie kvėpavimą, 
doktrina — yra teorija “Prano” 
arba gyvenimo jėgos, kosminės 
energijos erdvėje, kurią įpaslap 
tintas, individas moką kvėpuoda 
mas kaupti. Įsisavintas gilaus 
apdominalaus jogų kvėpavimo 

. diafragmos pagalba, — iškvėpa- 
vimas deguonim išvalo kraują 

i ir sukaupia gyvenimo energijos 
arbž. “pranos”, kuri bekvėpuo
jant atsiskiria sauės papildomo 
je žmogaus kūno “nergijos ba
terijoje”.

Valios ėga, kaip energiją, ak
tyviuoju ir tonuojanšiuoju efe
ktu, suskaųpus gali būti nukreip 
ta į bet kurį kūno organą, liau
ką arba dirksnių mazgą. Kinie- 
tiškoji kvėpavimą, gimnastiką 
“ČLGun”, žymia dalimi karto
ja jogiškąjį kvėpavimą ir moko, 
jog kvėpavimo treniruotė — ra
miu kvėpavimu, poilsiu ir teisių 
ga dieta galima nugalėti net ne
labai įsisenėjusią ligą.

Žymiai sutrumpinant ir su
prastinant fiziškos jogos prin
cipu aprašymą, būtina pažymė-

Gilus Jogos Kvėpavimas. Kvę 
pavimo ‘ yra ketuyios fazės: įk
vėpimas, iškvėpimas, gilus kvė
pavimo- sulaikymas ir — iškvė
pus plaučiuose tuštumos užlai
kymas. Paprastai visai nesudė-

mąs, išvalo kraują ir pakrauna 
kūno narvelius j {teles energija) 
D.) “Išsinėrimas jš savo fiziko 
kū»o”. — Tai labai įdomus dva-

mokinys laikinai išsineria, pih 
lieka savo fiziškąją kūno dalį, 
persimainydamas ktokiu sutvė- 
rimu, prieš išsinėrimą nięko ben 
dra su juo prieš išsinėrimą bu? 
vusiu gyvenimu, neturinčiu, čia

ga ir tas perėjimas į kitą sąmo
nės planą palygintinas su atgal-. 
vinančia tūkstančio mylių ke
lione.

šis iš “savo kūno išėjimas” 
— “atsimainymas” nejungtinas 
su kūno fiziniu ir astraliniu iš
skyrimu —-sunkiu ir pavojingu 
aukštesnės jėgos pratimu, ne?

teišaiškinamu. Pabuvimaa ke-_ 
liolikos minučių visiškos ramy
bės pozoje, tolygu keliolikai va-.

męnduojąpaa kasdieną vidudie-. 
nį, sutaupant sau energijos ki
tai dienos pusei. y

REGULIARUS KŪNO
VIDAUS APVALYMAS ^

Tokie “apvalymai” atliekami 
visiško ir dalinio pasninko keliu, , 
tai svarbi ir būtina jogos trenif 
motės dalis. Keturiųs kartus 

metuose, prieš prasidedant nau
jam sezonui septynių dienų bū
vyje praktikuojamas mokinių 
organizmo išvalymas šitokiu bū 
du t pirmą dieną tik vanduo g&r 
narna, antrą dieną — geriamą

labai reikšminga. Įkvėpimas įvy 
ksta diafragmai veikiant. Įkvė- __
piant, apdomięalūs (pilvo)

dieną — valgoma truputisvaisi^ 
ar daržovių, likusias keturias' sa
vaitės dienas— nors - labai ma- 
žais kiekiai s, bet j au galima val-

menys truputi Skuodą pir
myn, o iškvepiant — atslūgsta

kvėpuojant veikia ir apatinė plau 
čių dąlis, kuri, pąpjąsįaų kvėpa
vimo procese nedalyvauja. Kai 
žmogus daugiau įkvėpia tyro 
oro, įvyksta kraujo deguonimi 
apsivalymas ir, kas dar svar
biau, — gerėja ir gausėja kūno 
organams gyvybiškų jėgų .ant-

vaitės būvyje, mokinys taupy
damas energiją praktikuoją 
daug kvėpavimo mankštų; pa-, 
gal tradiciją miegoti eina sau 
lei leidžiantis. Du kartu dienoja.

tuoja; dieną stengiasi kuodau-, 
giąusdfe^ūti gryname ore.

? ABus dąuąžęu) Į 
plūdis. Vienas geriausių būdų _ • Metalinė rašomoji plunks^ 
išmokti taisyklingai kvėpuoti, na išrasta tik 1839 Si. Anksčiau 
tai — visiškai fiziškai ir dvasi- raštininkai naudodavo žąsie? 
niai ramiai gulint (geriausia ką sparnų plunksnas ir iš to kilo 
nors pasiklojus anf grindų) — nevykęs rėžomosios priemonės 
kvėpuoti pilvu

VISIŠKOS RAMYBĖS POZA
ši poza savo metędų įeina į svar AQO kiąašįQių. .,yišĮ^- 

biausįų ankstyvąją senatvę atir kiną |ndjios »rie|
tolinančių grupių.’ Ji moko kaip 5,000 metų. Amerikon jos alke- 
trumpiausiu laiku kūne galima liavo kartu su imigrantais iš Eiy 
sukaupti energiją, o reguliari ropos ir čįą pasiekė dėslumo re- 
šio pratimų praktika, šalina an- kordus.

— nevykęs ęešcnęoisios priemonė? 
pavadinimas. Žąsys btivo augina
mos Romos’ imperijoje ir jos bu
vo dėlios: sudėdavo net po 8Q

šio pratimą praktika, šalina an-
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ uKrOS 
GINEKOLOGINE chirųkgua 

6449 $•. Fulatki Rd. (Cr®w*®rd 
Madical T«L LU 5-6444

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talef. 695-0533 

Fox Valley' Medical Center
x £60 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd„ Wesichesfer, III 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis i 

x kas antrą seštad_eaį 8—3 vai.
TeL: 562-2727 arba 562-2728

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliep.a, skambinti Ml 3-0001. <

TEL. — BE 3-5893

DR. Ar B. GLEVECKAS 
į GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441; 561-4605 

ODOS LIGOS —' CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

FR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR.LEONASSEĮBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2655 WEST 63rd STREET 

Vai. antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.. 

Ofiso telef.: 7-76-2380 
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligo 
Ofisas 2652 WEST 59fh STREET 

’ TeL PR 8-122S7

OFISO V AL.; pirm., antrad., treciad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šestadie 
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą. __ ____________

P. ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPE2)AS-PRQTEZISTAt 

Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba koįomi

• (Arch Supports) ir t L > 
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9— 
2850 West 63rd St., Chicago. IH. 6062*.

Telef..- PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 (r PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Sene Dnshiy krautuvė

THE DAISY STOPF 
9918 Southwest Hwy; Oak Lawn, 

TeL 499-1318
■ IMI I IMMU-I I m, TO

PERKRAUSTYMAi 
m o v i O 

! Leidime! — Pilna apdrauda 
TEMA KAINA

R. i E R f N A f 
TeL WA 5-8063 

i iib~ iirii ii l ...• m irusia miTrr

MOVING ;
Apdraustas p*rkr>ustymai 

iš IvaHv atstumu. 
ANTANAS VILIMAS

• TeL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS , 

Visa* programą* ii WOPA, 

1490 kll. A. M.
I
Lietuvių kalba: /kasdien nuo pir-

I
 nūdienio iki penktadienio 12:30 

— 1:00 vai. popet — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0 JO 
vai. ryto.

TaleLi HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.CHICAGO, 1LL. 60629

U- ---------- m--*

a^u

Mažeika Evans

EUDEIK

Telefonas: LAfayette 3-0440
mininkas pranešė, kad bus gali-

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

3354 So. HALSTED STREET

Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

I:

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Telef.: TOwnhall 3-21G8-3

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

a Laukinės salotos buvo žino
mos prieš daug tūkstančių metų 
r buvo vadinamos pieno augalu. 

Keliauninkams jų sodrūs lapeliai 
ne tik buvo drėgmės šaltinis vie
toje nesamo vandens, bet tarna
vo kelrodžiu: jų lapeliai nukreip
ti tik j šiaurę ir į pietus. Yra ži
noma, kad graikų filosofas Aris- 
toksenas augino salotas ir jas 
laistė vynu, kad būtų skonin- 
gesnės. Romėnų imperatoriai -— 
Tacitas'ir Augustas laikė jas 
tsveikatos šaltiniu, o astrologas 
sergančiam Cezariui patarė val
gyti salotas ir jis tikėjo, kad nuo 
jų pagijo. Amerikon salotas at
vežė Kolumbas, o daržininkai 
jas nepaprastai ištobulino. Eun> 
piečiai turi lengendas, kad salo
tas reikia skinti anksti rytą dar 
su rasa, kai jas laūtnės ir ra
ganos nesaugo. Kalbant apie ge-' 
rasiąs ir blogąsias laumes^ pa
tartina pamatyti Dainavos an
samblio statomą muzikinį vei 
kalą “Kūlgrindai gegužės 7 ir 8 
i Marijos aukšt. mokykloje.

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-S

ANTANAS M PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

GAIDAS
SENIAUSIA IĘ DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

tumėte išbraukti iš klubo. Po su
sirinktam buvo vaišės ir malo
nus pobūvis. Visą valdyba lin
kėjo visiems nariams linksnių 
Velykų švenčių.

Rožė Didžgalvis, koresp.

S Triušiai pateko Australijon 
tik 1859 m., bet jų ten tiek privi
so, kad sudaro rimtą pavojų au
galams ir pasėliams. Australai 
sunaikina kasmet apie 20 milijo
nu triušiu.

būti Cushing 'apylinkėj, Oklaho
ma valstijoj, ir norėtumėte naktį 
išgerti to gėrimo, tai geriau va
dinkite jį vynu, nes alų gerti ap
sirengus tik apatiais drabu
žiais, ten yra uždrausta!

' M. Miškinytė

atveju, jeigu ji galėtų gastro
liuoti”. To velydamas’, jis siūlo 
tokias išeitis: „
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O Kalbant apie gėrimus, žino
tina, kad daugelis tautų turi sa
vo mėgiamiausius arba tautinius 
gėralus. Meksikiečių degtinė va- ■ 
dinaši tequila. Ją išrado labai) 
senai indėnai iš tequila augalo,' 
augančio Tequila provincijoje.! 
Jei tequila jums yra per stipri,! 
bandykite japonišką gėrimą var
du sakė. Vieni jį vadina vynu, 
o kiti alum,, bet visi geria šiltą. 
Vieni sako, kad tas iš ryžių paga
mintas gėrimas gavo vardą nuo 
Osake miesto, kiti tvirtina, kad

«i(15-07 So. HERMITAGE AVENUE 
TeL: TArte 7-1741 -1742 '

"'Ieškokite ne pikte, kad būtumėte gyvi". — Amoso 5:14.
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

dr’ug stės: Norint įstati į kitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuode- 

I mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar- 
I bę, šlovę ir nemirtingumą, , Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di

dysis priešas, Šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik- 

i rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 
atimti. 4

Viri žino, kad mirtis yra Baun iv paliečia kiekvieną. Bet kur mk 
* rusieĮf? J t< klavsim^ atsako knygutė ^Viltis po mirties", kurią sausite 
į nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th S^RUET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave^ Cicero, dL Phone: OLympic 2-1003

• Dabar net ant svečių stalo 
įęęįa duoną su pjaustymo lenta 
ndividualiam patarnavimui ar
ba pasitarnavimui. Ypatingai tai 
tėra namuose keptai ruginei ar 
< vi etinei duonai. Karštomis va
saros dienomis, patartina duoną 
laikyti šaldytuve, o jos atšvieži- 
nimui įdėti į karštą krosnį geres
niam sokniui bei šviežios duonos 
kvapui.

O Populiariausia žuvis yra fe- į 
šiša — :
rūšių: didžioji arba King, rau- priimti ir paskaityta Efrigatų.šei- 
donoji arba Sockeye, sidabrinė nios padėkos atvirutė. Dėkoja 
irba Coho. Europietiškos fore- klubui už suteiktą gėlę.
ės yra lašišų kilmės, bet ne la- Klubas paskyrė Barčus Ba
isos, tik į jas panašios. Yra ži- dijo valandėlės leidėjai $20. Pir-

Pirm. Paul Masilibnis pradėjo 
susirinkimą pasveikino susirin
kusius narius ir pratiesė, kad mi
rė klubo narė Anna Drigotas, Ji 
buvo pagerbta atsistojimu, vie
nos minutės’tyla, p šeimai iš
reikšta gili užuojauta. Į klubą 
įsirašė 2 naujos narės: Bronė 
Krasawski, ir Alice Baranowski.

. Nutarimų raštininkės ir val- 
salmon. Jų yra keletas dybos narių raportai vienbalsiai

rūšies gastrolėse pasiimtų sam
dytas simfoninis orkestras, ku
rio muzikantai yra unijų nariai 
ir turi būti apmokami unijų nu
statytomis normomis. Argi ne
galima būtų tai, kaip nors su
prastinti, pasitenkinant gastro-. 
lių, reikalui žymiai mažesniu or- ■ 
kestru, o kai kuriais atvejais 
gal net pianinu ? Kita žymi išlai
dų dalis yra dekoracijų perveži
mas. Vėlgi, ar negalėtų mūsų 
dailininkai sumažinti jų kiekį, 
kad viskas tilptų į vieną sunk
vežimį? Pagrindinius solistus 
reikėtų skraidinti lėktuvu, bet 
choras gal galėtų būti-tam rei
kalui sumažintas, kad važiuotų 
savo automobiliais ar bent vienu 
autobusu? ■

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

GEORGE F. RUMUNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET ..Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X
11028SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. S74-4410

Naudingi patarimo
• Aiuerikiečiaū ypalWai -iau- 

nimas, mėgsta prancūzišku būdu 
keptas bulves. Jos išrastos atsi
ek tinai. Prancūzų karalius Liud
vikas XV, pravažiuodamas Lillie 
aiiestą, turėjo sustoti nustatytu 
laiku pietums ręstorane, bet dėl| 
lietaus pavėlavo. Valgių sąraše 
buvo ir Apkeptos bulvės, kurias 
virėjas, laukdamas karaliaus, 
laikė karštuose jautienos tau
kuose. Atvažiavus karaliui, jos 
buvo kramsnesnės, su rusvu luo
belių, gražiai atsiskyrusias nuo 
viena kitos, su labai mažu tau
kų sluoksneliu, miltingu, bet ne 
sausu, viduriu. Karaliui jos la
bai patiko. Jos patinka visiems.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių S
Laidotuvių **
Direktorių / «
Associacijos ( "

Anything less than » 20-pourri turkey ’roukl be an insult to 
your mother’s holiday Yeast. With two favorite couples eornlnc 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package <rf left
over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds it Birds Eye 5- 
minute sweet green peas and a bottle of chilled wine are all ycfll 
need for a post-holiday party.

TURKEY A LA KING WITH SCUFFING RING
X caps diced cooked tarfcer
X eaa (1654 as.) condensed 

eream oC mushroom sour
2 tablespoons pimienU strips
2 tablespoons sherry vin* 

at voter

tikrai nežinąs kada. Jis kalbėjęs 
su naujų savininku.

Man rašant šią-korespondenci
ją dar nieko nežinau dėl susirin
kimo vietos, o sekanti mėnesį bus 
Žagarės klubo pusmetinis susi
rinkimas. Apsiėmė vaišes^ paga
minti Julia Sačauskas ir Rožė 
Didžgalvis. Kaip jau seniai yra 

i įprasta pusmetinį susirinkimą 
Įšaukti gegužio mėnesį, taip ir da
bar bus. Nariai, kurie dar ne
užsimokėjote savo duoklių klu
bui, malonėkite užsimokėti ge-

į ža^rięčių Klubas
< \ ■ - ■

Lietuvių Žagarės klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyko kovo 
26 dieną šaulių namuose, 2417

1 pack&ge (8 oql) chicken 
ftrrrir steffing mix

į pAckiga (14 ox. each)
♦ S-mimrte—cook froxeM
į »wect green peat

Prepare doffing mix as directed on package, using XM ettps 
water. Gently press into a greased 4-cup ring mold; keep warm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep warm. 
Combine turkey. acup» pimdfflto. wine, and M eup <rf the peas hi 
a saucepan. Cook and stir until mixture just comes to a boCL 
TTttfnoM stuffing onto serving pHtr: spoon turkey mixture around 

luxi eennw af ring. with nanahjJng
furrings* -
9 TniniF

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi • gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

nu/^erbuvis, pnvaio susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose

Juozas Kapačinskas, ’SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
di] an t Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psU kietais drobes viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kačinskai, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra naiurah ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija- Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

CIKAGlETaS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Xutore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji teiumatė. kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. Zoščenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina $2.

0. Kuraitis. KELIONE į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuivsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos leflgvu. gražiu stiliumi

Prof. P. PakarkHs, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorine studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2. * *

Vincai temaitte LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RAITĖ J E 
BĄ psl. Kairu ŠL30.

Sic ir kiti leidiniai yra gaunami 4

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 60601 
anilankanf darbo valandom lt arba vteakanf paitv <r pridedant 

Čak| ar plnlglnj parUldą.

. Savaime aišku, tokia gastro
lėms pritaikyta opera nebūtų di
dinga kaip Čikagoje, bet visUėlto 
pasiektų bent tris didelius tiks
lus: parodytų mūsų jaunuosius 
dainininkus muzikos kritikams 
už Čikagos ribų, nesiribotų Či
kaga, palengvintų operos biudže
tą ir pateisintų įdėtą savanoris- į 
ką darbą. Operos globėjams ir 1 
visiems su ja susėjusiems spe
cialistams gal vertėtų apie tai 
pagalvoti, planuojant naują ope
ros pastatymą.

L- 7 t'

Prancūzai sako: “Kai žmonės 
pradeda kalbėti ąį>ie Kalėdas, tai | 
jos ir ateina”. A. Piinkūnas pra
dėjo gerą pokalbį.

K. Petrokaitis

tapti lietuvybės išlaikymo 
veiksniu

Chicagos Lieluvių Operos va-! 
dovybė, jos solistai, choras ir vi
sas personalas tiaug nusipelnė 
Amerikos lietuviams ir visai iš- 
eivijak Pakanką tik atsiminti 
jos atliktą reklamą visiems Chi
cagos ir Amerikos lietuviams 
vienoje TV programoje ir bus 
aišku, kad pastangos ir išleisti 
pinigai atnešė dvigubą naudą.

Neveltui apie pastatymus pla
čiai kalbama ir rašoma. “Tėviš- 

yra kiniškas pavadinimas ir reiš-‘ kės Žiburių” 16 nr. vedamuoju 
kia saulėtekį. Jei pasitaikytų; yra įdėtas pedagogo ir visuome

nininko A. Rinkūno straipsnis 
“Lietuviškoji opera”. Teigiamai 
vertindamas pastangas, autorius 
tvirtina, kad ‘tikru‘bent visos 
šiaurės Amerikos mastu lietu
vybės išlaikymo veiksniu čika- 
giškė opera pasidarytų tik tuo

T; w w

i ir įdomūs dalykai
noma, kad 56 m. prieš Kristų Ce
zario legionieriai žygyje per Ga- 
liją valgė rausvą žuvį ir ją va
dino salino, kas reiškia šokinėti. 
Lašiša gali peršokti vandeniui už
tvenkti pylimus bei vandens 
slenksčius ar nedidelius kriok
lius. Amerikiečiai išmoko iš in
dėnų sūdyti bei konservuoti la
šišas ir tai darydavo vasaros me
tu, o žiemą valgydavo. Europie
čiai, ypatingai slavai, valgydami 
žuvį, mėgsta gerti degtinę, teisin
damiesi sakydami, kad žuvis 
mėgsta plaukti. Mėgsta, bet tik. .J *
ne alkoholyje. Oklahomos vals-j Ji II SU SP<lUu0j6
tijoje yra įstatymais uždrausta 4 .
girdyti žuvį alkoholiniais gėri- Chicagos Lietuvių Opera turi 
mais.



1
— Elena ir inž. Grožvydas ILa

zauskai su savo artimaisiais da
lyvaus Naujienų bankete sekan
ti sekmadienį, gegužės 1 d., Mar
tinique restorane. Dėkui jiems 
ir jų artimiesiems už dalyvavimą 
ir 10-ties : 
ciją. Visi lietuvi^

— Jonas žiūraitis, Oakville, į 
Ont., išrinktas KLB skyriaus pir
mininku, Elena Sargautienė — 
vieepirin., Milda Žemeekienė — 
sekr.. Zina Vaičeliūuienė ižd. 
Pranas Linkevičius <— pareng 
uiti vadovu. €

— K u n. Jonas A. Kuzinskas, 
Waukcgano Lietuvių parapijos 
klebonas, praeitų sekmadienį iš
kilmingomis pamaldomis iyinė-

asmenų stalo rezervą-j jo 25 m. kunigystės sukaktį. II- 
i lietuviu maloniai Įgę laiką jam teko būti Čikagos 

kviečiami dalyvauti ir prašomi Bridgeport© ir Marquette Parko 
rezervuoti vietas iš anksto gru- lietuvių parapijose. Jubiliato 
pėmis arba pavieniai kreipiantis garbei buvo suruoštas banketas, 
i Naujienų administraciją.

— A. Ališauskienė, St. Catha
rines, Ont., išrinkta SLA 278-tos 
kuopos pirmininke. P. Baronas 
— vicepirm., M. Sauka — ižd., džiaut kilusius klausimus. 
J. Girevičius — sekr., P. Polgri- 
mas — fin. sekr. Valdyba ir na
riai nutarė aktyviau įsijungti j 
naujų narių prirašymo vajų.

— Kanados Lietuvių Skauti- 
jos vadovybė išleido ‘‘Šauklį’’ į 
25-tą sukaktuvinę Romuvos sto
vyklą rugpiūčio 6-20 d. ir jį iš
siuntinėjo Kanados ir JAV viene
tams.

HELP WANTED — MALB 
Darė la ink v Reikia

GUARDS
SECURITY
OFFICERS
Nationwide firm; Top Pay; All 
uniforms provided; accrued paid 
vacation; no dues of any-kind; 
scheduled pay increases and full 
40 hour wort week. 
Locations throughout Chicago 

'and suburbs.
ALLIED SECURITY 

1130 Garfield, Oak Park 
622-3311

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

I

f

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

— J. Balsys, M. Duliūnas ir L. 
Radzevičius pakviesti į Toronto 
LSK Vytis patarėjų komitatą 
planuoti veiklai ir patarti spren-

— Jonas Dovydėnas, ameri
kiečių spaudos foto-korespon- 
dentas, pakviestas kongreso bi
bliotekos American Folklife cen
tro komisijon, kuri ruošiasi rink 
ti medžiagą apie Amerikos tauti
nių grupių menų, tautosaką 
ir tautodailę, taip pat visa lai, 
kas yra charakteringa vienai ar 
kitai tautinei grupei bei jos pa-

skiriems individams. Darbą ko- grupėmis ar pavieniai rezervuoti 
ordinuos Greta Swenson, baigusi j iš anksto Naujienų administra- 
antropologijos mokslus Indianos Icijoje.
universitete. Jai ir visiems ty-1
rinėtojams padės J. Dovydėnas.'
Įvairių sriiiu ^uotojai Uonaida Ma- j

; cijauskienė — sėkr., .--------
STnilgys — ižd.

— “Pelkių Žiburėlio” literatū
rinėje valandėlėje, girdimoje per

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivų kelio

nių • (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome* iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• 8 dienų lietuvių ekskursija Į tris Havajų salas rengiama balandžio
15 d. Kaina $479. * ‘ ’

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją. 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at
gal kainuoja $355. Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj šv. Antano Taupymo Bendrovėje Cicero, UI, Tel. 652-5707,

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nauil.nots galima gauti puikiu knygy, kurios papuc.5 bot kokią 

knySV spintą ar lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini-
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, snskirs- ;

<•

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas, 
Hals viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virt.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minkš

tais viršeliais - :---------------------------------------------

Gra-
$5.00

r

REIKALINGA ateinanti moteris pri
žiūrėti mažą vaiką dienomis nuo pir- 

— Balys Vileita, Vancouver, madienio iki penktadienio. ♦
rineiojams paues u. Q išrinktas Kanados LB sky-
Įvairių sriė,ų darbuotoja, lan-irminfaku> Ma <
kys Chicagos Jaut.nes marumas 'cijauskienė _ sėkr Alhmvs' 
sekančius 4 mėnesius.

Tel. 424-5597

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

—- Gegužės 2 d. Chicagą valdys 
jaunieji pareigūnai, rekomen-
Ii įvairm jaunimo orgamzacijų. Maręučio radij tarp val 
''.,Ok' '‘L be‘ .■Sr“1!'U' Uto. « WNIB stoties 97.1 FM

banga, šį ketvirtadienį, balan
džio 28 d, Antano Miškinio eilė
raščius skaitys Akt. Henrikas 
Kačinskas.

MARQUETTE PARKE 2-me aukšte 
išnuomojamas 5 kambariu butas su
augusiems be gyvuliuku. Teirautis po 
6 vai. vak. Tel. RE 7-8007.

ŠEŠIŲ apartmentu puikus mūrinis. 
Arti šv. Kryžiaus ligoninės. $17,000 
pajamų.

ERDVUS mūro bungalow. 3 miega
mieji ir valgomasis. Arti mūsų raštinės.

3 BUTAI ir biznis, gera transpor- 
tacija, arti bažnyčios.

TAVERNA ir 6 kambariu butas yir- 

pasiūlymus.
2 BUTŲ medinis. $12,000.

Miesto meru bus Valerie Cha- 
risse Wells, rekomenduota skai
čių organizacijos. Juos prisaik
dins teisėjas John S. Boyle, juos 
sveikins įmesto meras 
A. Bilandic.

Michael

—' Antanas Stankus, 
Los veiklos veteranas 
quette Parko apylirikės, atsiuntė 
tokį laišką: “Siunčiu $25 čekį. 
Prašau prisiųsti vieną bilietą Į 
Naujienų 'banketą. Likusius 
$12.50 jums siunčia Konstanci
ja Stankienė, dėl sveikatas nega
lėdama dalyvauti jūsų bankete 
Ji juos aukoja Mašinų fondui”. 
Dėkui p. Ai Stankui už dalyvavi
mą, dėkui jo žmonai poniai Kon
stancijai už banketo proga pri
siųstą auką.

— Sofija ir Stanley Ado
maitis iš Willow Springs apy- 
inkės visuomet dalyvauja Nau

jienų parengimuose. Dėkui už 
ankstybą vietų rezervaciją i Nau
jienų banketą. Taip pat daly
vaus Juozas Kapačinskas su žma. 
na ir Juozas Žemaitis iš Mar
quette Parko apylinkės. Visi lie
tuviai kviečiami atvykti į banke- 
tą Martinique restorane šį, sek
madienį, gegužės 1 d., j

lietuviš- 
iš Mar=--

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu butas 
su 2 miegamais, kilimais plytelėmis 
išklota vonia ir dušais suaugusiems 
už $160. 71-mos ir Western apylinkė. 
Užimti nuo gegužės 1 d. Tel. 476-5860.

- ši žiema buvo pilna netikėtinu-
DOVANŲ PREKĖS BET KU- mų. ,

RIAI PROGAI — kristalas, por- { Tuoj po Naujų Metų įvyko 
celanas, sidabras, gintaras, auk- paslaptingas sprogimas pože- 
so papuošalai ir ^brangenybės, mio traukinyje. Vasario mėnesį 
Didelis 14 ir 18 kt. aukso gran- buvo didelis gaisras viešbutyje 
dinėlių pasirinkimas. TERRA Rosi ja. Kovo pradžioje žemės 
atidara kasdien iki 5 vai., pirm., drebėj finas supurtino miestą.

ir ketv. iki 8 vai. vak. Šventadie-1 -T. . _ . ., . . ,. . I Visi tie incidentai nesiduodamais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. §3 St., Chicago, HL 
tel. 434-4660. \

lengvam rankos pamojimui — 
lu” nes požeminiame traukinyje žu- 

Įvo keletas žmonių, viešbučio 
gaisre žuvo apie 45 žmonės, že
mės drebėjimas išgąsdino žemai 
ir aukštai gyvenusius žmones, 
laimei nepadarė aukų.

Jei toks atsitikimas, bet ku
riame Amerikos mieste, tuojau 
spauda, radijo, televizija, ap- 
klausinėjimai, oficialūs tyrimai 

• su atsakymais ir .paaiškinimais, 
j ir pagaliau pilnas raportas, žmo- 

Blogos Naujienos? t nių fantazijai nebelieka kas pri
dėti. '

___  ‘Visai kitaip Maskvoje, čia 
respondentas rašo: Sostinei, kur kumpai, nežymiai, be sensacijų

— Aplankysime Sunny Hills, 
Floridoje. Skrendame gegužės 
28, grįžtame gegužės 30 d. Dėl 
informacijų teirautis : Chicago- 
je M. Kiela (312) 434-9655, De-1 
troite D. Dulaitis (313) 549-6878, 
Klevelande J. Mikonis (216) 531- 
2190.

Tik jau ne Maskvoje
MASKVA. — Vakarietis ko-

ir vietas I viskas privalo eiti pagal planą, 'sPec^a^’a^ Per Tassą pranešama
* *" nofo fobiac V ori froiil’invin iw-

JŪSŲ GEROVEI!

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. I* vonios. $26,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virš $5.500 lengvų pajamų metams. 

. _ Paveldėjimas ir šeimos tarto. padali-
šuje. Reikia greit parduoti. Duokite nimas. Užteks įmokėti $7,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
3951 W. 63rd SL TeL 436-7878

TRŪKSTA NA^IŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui:

MARQUETTE PARKE 4 miegamų 
mūrinis, arti bažnyčios, mokyklos. 2 
mašinų garažas. Nebrangus.

6 MIEGAMU mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 masinu mūrinis garažas. 
Apyl. 66 ir Mozart.

10 M. SENUMO 4 butų mūrinis pa
jamų namas. 3 butai po 4 ir vienas 3 
kamb. Apyl. 53 ir Kolin.
1^ AUKŠTO mūrinis. 5% kąmb. 

apaęioj, 4% kamb. viršuj. Įrengtas rū
sys. Mūrinis garažas. 62 ir Kolin.

8 MODERNUS butai — labai gerai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie.

BRIGHTON PARKO pyl. geras in
vestavimas. 5 mūriniai namai po 2 
butus $20,0000 kiekvenas. Pardavėjas 
pageidauja parduoti visus namus vie
nam pirkėjui.

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą.

‘ 2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazū, įreng
tas beismantas, garažas. $32000

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti Šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

3 GRAŽŪS BUTAI IR BIZNIS. 2 
aukštu mūras, gazu šildomas. Garažas, 
platus sklypas, arti parko. $40,000. ’ 
$40,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

BUDRAITIS REALTY

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367

_ ______ __________ ___ $2.oe
Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos > apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psL. kaina $6.

P. KesiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narūne,' TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psL ---------------- =------1------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai - -- -----

Knygas užsakant reikia pridėti 25 ct pašto išlaidoms.

$XOO

1739 S. Halted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100
<
i 
į 
i

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet mėjo $0 metų. Zinint tą mkaktį. gerbiant plraojc 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmo- 
aus ir atliekant Mitinąs pareigu amžinais lietuvybės liHkimni skel
biamas Naujienų platinimo vajas.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Ltetavoe Ir pavergta Uetrrt* lalrrt. 
neidameu ir nesldėdamos į sandėrius su okupantais ar jų IgaHo 
tinials. '» * .1 t !

NAUJIENOS palaiko visu lietuvių demokratines grupes, jų bendru institu
cijų ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikrina.

_____ f ' • •
NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiaif pasimetimo, reto

rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingom 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltai, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruotL

Todėl ^Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
ncelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdinis užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesraB.
KMNUOJA: Chicago]* Ir Kanadoj* matam* — $30.00, pus*! matų —

trims mėn. — M-50, vlamm man. $3.00. Kftoaa JAV vlatoaa matam 
•— $26.00, putai maty — $14>00, vianam mėn. — $2-50. Užd*rWpe
ša — $31.00 matams. Susipažinimu! siunčiama lavilty n* mokama L

PraAoma naudoti žemiau esančią atkarpą^

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St. 

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajau* proga paremdama* lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga' prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDft IR VARDAS

aDRESĄS

F-

-Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicage, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted -ct., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

!
------- ------- _____ ,,„11 uwimii.iii-.ui .i.,. , ...

’ -

MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th SU Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787

Oldeils oasirinklmas garos rūšį ar Įvalrięr praid y.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIU.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J«mln««, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iŠ gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $250. i

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos istorljoi 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
?sL, kainuoja $2.00. x

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorijį 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas U 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus Čeki ar 
piniginę perlaidu. * >

17 $9 South Hxlrterf Street. Chicago, HL WS88

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti Ve
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime. 
iXbar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygele, 
kuri vadinasi uutf

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje rtrrašyte viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1-50 čekj 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: f /

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

pats faktas, kad traukinyje įvy
ko sprogimas, kad viešbutyje 
buvo gaisrai, bet iš to pranešimo 
gaunamas Įspūdis, kad nieko ne
paprasto, net ar ir kiek žmonių 
žuvo ar buvo sužeista, nerasi. 
Apie baisųjį viešbučio Rosi j a 
gaisrą, pasakoja, kurie savo aki
mis matė, kaip liepsnoms ir dū
mams pro langus vienoje šio di
džiausio pasaulyje viešbučio pu
sėje žmonės į palanges įsikibę 
šaukėsi pagalbos-ir neprisišaukę 
krito žemėn užsimušdami, kai 
kitoje viešbučio pusėje langai 
šventiškai švitėjo ir viduje, nie
ko nežinodami svečiai banketus 
kėlė, o Maskvos Večemaja Ga- 
zeta 4 puslapyje apie visą gais
rą įsidėjo vos 17 eilučių žinutę.

, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS .— patenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St.z Chicago 

Tel. 767-0600.
----------- ------------------ Į

a 
FLORIDA'S AAACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build
ing '

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635, 

Area Code 312 771-8200 
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ.
52S8775

s

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980 

f

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

' 2646 WEST 69th STREET
Telaf.: REpublic 7-1941

AR JAU PASIDARŽTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Well? 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis, formomis
Knyga su formomis gauna 

ina ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su lėgališko- 
■nis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Halsted St., Chicago HL 60608

iBESTTHlNGSINLlfT
lj«il Frank Zapolis 

5208’^ W.95th St.
GA 4-8654

STATI FA«M^ 

imsvuakci

State FarnvfLife Insurance Company11

* Pasakyti tiesą Šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais- konfrontaciją pavergtie- viSkos visuomeninio gyvenimo 
siems . .. informacijos.

M. ŠIMKUS
- Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnai,. Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo- 

t

i si baseinas, telefonas,' vaikams žaidi- 
Imo aikštelė. Galimn rezervuoti f et 

501-623-9814.
jiokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
.vairią tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity 
tojus.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl, minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų- 
Knygoje yra daug geros lietu-
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Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pe-f vienintelį 
lietuvį Ir*! H Trinką 

Chloegoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ 

TeL26X5S2fi 
(istaigoa) ir 
677-8489

185 North Waboh Areno*

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
’LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS


