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MULA CHOMEINI NORI GRĮŽTI Į IRANĄ, 
BET BIJO TEISMO UŽ MAIŠTĄ
Prašė prancūzu lakūnus ištirti, koks jam 

susidaryty pavojus skristi į Teheraną
PARYŽIUS, Prancūzija. -— Mula Chomeini labai norėtų grįž

ti į Iraną, bet bijo policijos ir prokuratūros, kuri pradėjo tardyti 
apie sakytas kalbas, kurstančias prieš šachą, amerikiečius ir pa. 
žangą visuomeniniame gyvenime. Kol aerodromas yra uždarytas 
civilinei aviacijai, mula Chomeini nesirengia grįžti. Jo visai nevei 
kia premjero Bachtiaro pareiškimas, kuris kviečia mulą Chomei
ni grįžti Į Iraną. Matyt, kad jis nenorėtų patekti į palicijos ran
kas. Pradžioje jis laukė pačių iraniečių lėktuvo, o šiandien jis 
nori pasprukti ir dingti krašto viduje.

Prašė Prancūzų 
lakūnų pagalbos

Mula Chomeni, kelių kitų mu 
lų lydimas, planuoja skristi tik 
tai po to, kai bus atidarytas 
Teherano didysis aerodromas. 
Prancūzai skris Į Iraną viena 
diena po atidarymo. Jie nori pa 
tirti, kokia bus įvesta keleivių 
ir lėktuvų tikrinimo tvarka. Grį 
žę į Paryžių, lakūnai turės in
formuoti mulą Chomeinį, ar sau 
gu jam skristi i Teheraną. Jei
gu atrodys, kad to saugumo ne-, 
bus, tai tada jis iš viso neskris. 
Jis ir toliau pasiliks Prancūzijo 
je ir aiškins iraniečiams, ką ji 
turi daryti.

Karlams Įsakyta baigti 
demonstracijas

Irano kariams, dažnai patru. 
liuobantiems Therano centrinė
mis gatvėmis, Įsakyta išvaikyti 
bet kokias demonstracijas. Jei
gu Įsakymo fanatikai neklauso, 
tai šauti į juos, atrodo, kad pas
kutinės savaitės Įvykiai paveikė 
demonstrantus. Mula ir toliau 
tęs demonstracijas prieš Ba
chtiaro vyriausybę,, bet niekas 
Į gatves šūkauti jau nebenori 
eiti.

Bachtičras pakvietė 
niulą grįžti

Premjeras Bachtiaras nesuti
ko atsistatydinti, bet jis pakvie 
tė mulą grįžti Į Teheraną ir tar 
tis krašto taikos ir gerbūvio rei 
kalais. Iš mulos jis negavo at
sakymo į šį kvietimą. Iki šio me 
to mula ignoravo premjerą. Jam 
labai nepatinka, kad Irano karo 
vadovybė yra nutarusi bendra, 
darbiauti su Bachtiaro vyriausy 
be ir padėti visam kraštui grįž 
ti į normalią padėti. Šaltis ir 
maisto stoka verčia krašto gy
ventojų daugumą pasisakyti 
prieš Chomeini ir jo šalininkus. 
JAV aprūpino karo vadovybę 
reikalingais degalais. Irano lėk
tuvai ir sunkvežimiai laisvai va 
žinėja po kraštą.

— Popiežius pasakė meksikie 
čiams svarbią kalbą, patardamas 
padėti neturtingiesiems.

DIDŽIAUSIA ISTORIJOJ 
TRAUKINIO KATASTROFA
NEW DELHI.— Indijos žinių 

agentūros pranešimu Bengali
joj žmonių — vyrų, moterų ir 
vaikų perpildytam keleiviniam 
traukiniui nubėgus nuo bėgių 
nemažiau kaip 500 žmonių žuvo 
vien pačioje katastrofos vieto
je. Sužeistų kol kas ištraukta 
pora šimtų, bet prisibijoma, kad 
tuose sutriuškintų vagonų lau. 
žuose dar daug negyvų. Bang- 
ladeš (taip x pasivadino nuo Pa
kistano atsiskyrusi Bengalija) 
yra labai skurdi apie T00 mili
jonų tauta, bet laminga, kad ne 
beprklausoma ir pradeda atkus 
ti.
Didžiausia pasaulyje traukinių 

nelaimė buvo skaitoma Įvyku
sioji netoli Modane, Prancūzijo. 
je, kur 1917 m. gruodžio 12 die
ną žuvo 543 žmonės.

Dvi mėsininkų unijos 
jungiasi į vieną

CHICAGO. — Dvi Chicagoje 
veikiančios mėsos darbininkų- ir 
mėsos kapotojų (Butcher Work 
men ir Amalgamated Meat Cut 
ter ) unijos praneša, kad atei
nantį birželio mėnesį šaukiama 
speciali konvencija tikslu ratifi 
kuoti dviejų unijų į vieną di
džiausią susivienijimą JAV is
torijoj

Mažmenų Pardavėjų Tarptau 
tnė Unija (Retail Clerks Inter
national Union) taip pat paskel 
bė ratifikavimo konvenciją Abid 
dvi konvencijos įvyks Washing 
tone birželio 5 ir 6 dienomis. 
Abiejų unijų vykdomųjų tary
bų ekzekutyvai praeitą savaitę 
susirinko Miami, kur visais bal 
sais nubalsavo susivienyti.

Konvencijos bus paprašytos 
patvirtinti įsteigimą 1.2 milijono 
narių uniją, kuri bus pavadinta 
Jungtinės Maisto ir Komersijos 
Darbininkų Internacionalas (Uni 
ted Food and Commercial Wor
kers International.)

Sausio 31: Marcelė, Brėkšta, 
Skirmantas.

Saulė teka 7:05, leidžias 4:25.
Oras šaltas, snigs.

PAKVAIŠUSI MERGAITĘ 
NUŠOVĖ 2, SUŽEIDĖ 10

SAN Francisco Cal. — Praei
tą pirmadienį pakvaišusi penkio 
likmetė mergaitė, pagriebusį 
šautuvą, pradėjo šaudyti į einan 
čius žmones. Jai pavyko nušau
ti du, o dešimtį sunkiai sužeis
ti. Kai policija ją nuginklavo ir 
paklausė, kuriais sumetimais ji 
tai darė, tai atsakė: — Just for 
fun. Pirmiausia ją ištirs gydyto 
jai specialistai,. o vėliau turės 
eiti į teismą. „%.

Viceprezidentas Tengas Hsiacpingas tariasi su prezidentų Carteriu. Jis nori susipažinti 
svarbiausiomis Amerikos staigomis ir nori pati?’Ii. kaip veikia Amerikos Kongresas.

KINIJA, JAPONIJA IR AMERIKA
TURI SUDARYTI KARO SĄJUNGĄ

Sovietu maršalai yra sutraukę galingas 
jėgas į visą Kinijos pasienį

WASHINGTON. D. C. Kinijos vicepremjeras Tengas Hsiao- 
pingas, sekmadienį atskridęs į Washingtona. susitiko su vice
prezidentu Walter Mondale. valstybės sekretorių Cyrus R. Van
ce ir Zbigniew Brzezinskiu. keturias valandas kalbėjosi su pre
zidentu Baltuose Rūmuose ir dalyvavo prezidento Cartero su
ruoštame bankete Knijos vicepremjerui pagerbti. Bankete da
lyvavo visi įtakingesnieji Washingtono pareigūnai ir politikai.

TRUMPAI IŠ VISUR

— Prezidentas Carteris priė
mė Tengo kvietimą vykti į Ki. 
niją. bet visas smulkmenas ap
tars vėliau.

— Šimtus metu Irane gyvenę 
žydai planuoja bėgti, nes “isla
miškai respublika bus labai žiau

Vicepremjeras Tengas padarė 
kelis pareiškimus, bet pats svar
biausias. i kuri buvo atkreiptas 
visų kongreso atstovų ir admi
nistracijos pareigūnų dėmesys, 
yra šis:

— Niekam ne pasl?p*A kad 
sovietų maršalai sutraukė gal:n 
gas karo jėgas į Kinijos pasie
nį, — pareiškė vicepremjeras 
Tengas. — Jie kišasi i kitu kai 
myninių valstybių vidaus reikam

TENGAS PAKVIETĖ PREZID. CARTERI
ATVYKTI I DABARTINE KINIJA '

J .-’'■r-*-, - -- - w ‘ f ' -

Taiwanas. prijungtas prie Kinijos^ galės 
palaikyti santykius su užsieniais

WASHINGTON. D. C. — Vicepremjeras Tengas panaudojo 
pirmą vizitą Baltuose Rūmuose pakviesti prezidentą Carterį at
vykti j Kiniją oficialiam vizitui. Atrodo, kad prezidentas Carte
ris priėmė pakvietimą, tiktai jis nori išaiškinti dar visą eilę abi 
valstybes liečiančių dalykų. Prezidentas nenori eiti į jokią karo 
sąjungą su dabartine Kinija, bet jis nor. kad kiniečiai būtų pa
kankamai stiprūs pasipriešinti betkekiam įsiveržimui i Kinijos 
teritoriją. Vicepremjeras Tengas. būdamas karys, tuojau planuo
ja karių susitarimą padėti vieni kitiems.

Prašė žmoniškesnio 
pareiškimo

Prezidentas Carteris pageida
vo, kad vicepremjeras Tengas 
padarytų žmoniškesnį pareiški
mą Taiwano salos reikalu. Pe
kinas yra įsitikinęs, kad ameri
kiečiai Taiwano nesirengia ginti 
bet Pekino vyriausybė galė
tų palikti salos gyventojus ramy 
bėję. Toks elgesys visai nepa
kenktų Kinijos prestyžui, o pre 
zidentui Carteriui būtų lengviau 
susikalbėti su jo politikos kriti 
kais. Tuo tarpu vicepremjeras 
Tengas pareiškė, kad Taiwano 
sala galės turėti santykius su 
kapitalistiniais kraštais ir po to, 
kai bus prijungta prie Kinijos. 
Kol ji nėra prijingta. tai apie jo 
kias lengvatas kalbos negali bū
ti Galimas daiktas, kad pats 
Tengas klaus'mą dar kartą ap. 
tars ir padarvs aiškesnį pareiš
kimą apie Kinijos poziciją Tai
wano klausmu.

Egiptas išvalė 
sovietu agentus

Prezidentas Sadatas, apskai 
čiavęs sovietų agentų padarytą 
žalą Egiptui, patarė jiems išsi
kraustyti iš Egipto teritorijos. 
Pradžioje atrodė, kad Maskvos 
agentai bandys įsistiprinti Alek 
sandrijoje ir kitoje Nilo Deltos 
vietoje, bet vėliau jie atšaukė 
savo laivus iš visų Egipto pozi
cijų. Iš Egipto sovietinių opera
cijų bazė buvo permesta į Libi
ją, bet prezidentas Sadatas ir 
jen kuos pašventino. Jis pasiun 
ten juos pašventino. Jis pasiiun 
stovėjusius sovietų karo lėktu
vus.

ATIDARO TEHERANO
AERODROMUS

TEHERA't S Tranas. — Ira 
no vyria”) 'be atidarė Teherane 
aerodro nus visiems užsieni-?, ir 
paties Irano lėktuvams. K"' ’ ai 
džia patyrė, kad \,ai šijitai 
nori pavogti v:-aą kaleivinį lėk- 

. tuvą irslapiai parsivežti r~ dą 
' Chomeini, tai krašto '■ aovybė 
uždarė visus aerocūomus. Ant- 

i radienį aerodromai atidaryti, 
1 bet iki šio meto niekas jais ne_ 
‘ pasinaudojo. Karo lėktuvai yi- 
j są laiką naudojosi aerodromais, 
j Trečiadienį vienas prancūzų ke 
leivinis lėktuvas planuoja skristi 
į Teheraną: Jis nori vietoje iš
aiškinti, ar atvažiavęs mula Cho 
meini pajėgs pasislėpti nuo po
licijos. Jeigu išėjimas iš aero
dromo būtų laisvas tai Chomeini 
jau būtų buvęs Irane. Kai papa, 
sakos apie sargybas Teherano' 
aerodrome, tai tada Chomeini 
nutars, važiuoti namo, ar neva
žiuoti.

Pataria rusams nekisti 
nosies į Sudaną

KAIRAS,

r i žydams. i lūs. Nėra nei vienos kaimyni-
— Vidaus reikalų 

Hua Kuofengas persimetė pas p 
karius, kai patyrė, kad Mao Cej 
tungo našlė rengėsi nuveikti jo 
vyriausybe.

— Apie gerą Nelson Rocke-
feller širdį atsisveikinimo kal
bą pasakė jo 15 metų sūnus. Dau 
giau niekas nekalbėjo.

• • x • 1 nės Sovietu Sąjungos vafetvbės, mimstens
'■ į kurią rusai nesikištų. Jie nau- 

---- j doja įvairiausias priemones sa
vo tikslui pasiekti. Vienur nau 
doja proletariatą savo tikslams 
siekti, kitur naudoja parsidavu
sius kelis karius, trečiur naudo-
ja tikybininkus. pirklius ir ki- 

; tus žmones. Jie nesivaržo su prie 
: monėmis. ryžtingai bet siekia

Dr. Kjsingeris taip pat ra’:?avo tikslo. Jeigu nieko nedary- 
šo atsiminimus. Jis nori paklaus, Lai panieks savo tikslo 
ti prezidentą, kuriais sumeti-' Kinijoje. Japonijoj ir Amerikoje 
mais jis pasipriešino keliems Ki| junkimės ko\ai prieš sovietų 
singerio pasiūlymams. ’ valdžios

— Vicepremjeras Tengas nori 
su Niksonu pasikalbėti apie ko
munistų nutarimą išgriauti Ki
nijos atomo skaldymo įrengi
mus. Rusai nenorėjo, kad kinie
čiai patys galėtų skaldyti ato
mą.

— Pekine žuvo tik keli “kul
tūrinės revoliucijos” skelbėjai, 
bet sanhajuje jie bandė pa
grobti kareivines, tai žuvo keli 
šimtai.

kišimąsi i kitu valstv- *■ •-

biu vidaus reikalus.
Niekam ne paslaptis, kad Ki

nijos vicepremjero paminėti fak 
tai yra teisingi. Vicepremjeras 

j Tengas vra gabus admnistrato- 
Į rius. Jis keturis metus valdė 
Į kraštą, kai čiu Enlajus gavo vė
žį ir nepajėgė eiti premjero pa. 
reigų. Reikia neužmiršti, kad 
Tengas yra Kinijos kariuomenes 
generolas. Tvirtinama, kad jis 

i valdė kraštą telefonu. Kiekvieną 
dieną jis pasikalbėdavo su kiek-

— Mula Chomeini planuoja pa vienos didesnės provinccijos ka- 
lekti į Iraną, bet jis nenori būti, ro vada

Egiptas. — Prezi-j suimtas. Jis yra įsitikinęs
dentas Sadatas praeitą antradie’jam pavyks nuverst '----

Žydai bijo Islamo 
Respublikos

TEHERANAS, Iranas. — Nuo 
nepamenamų laikų Irano mies
tuose gyvena didokas žydų skai 
čus. Jie save skaito Irano pilie-

Niksonas pasimatė su 
vicepremjieru Tengu
WASHINGTON. D. C. — Pre 

zidentas Carteris pasikvietė bu
vusį prezidentą Richard Nikso- 
ną į Baltuosus Rūmus, kad ga
lėtų dalyvaut vicephemjerui 
Tengui suruoštame bankete. Ban 
kete Niksonas susitiko su Ten- 
gu. pasketė keliais sakiniais ir 
susitarė kita proga dar kartą 
susitiktu Tengas norį, jį dar kar 
tą užklausti apie ankstyvesnius

nį įspėjo sovietų valdžią nekis- i \ aidžią.
ti nosies į Sudaną. Egipto kaimyj _ M , chorroin^ 
na Sudano vyriausybė ir kaimyj tjk Koranna o visus 
nai pastebėjo, kad paskutiniu; s^s istat‘vmus atmeta Kar0 
metu Sudane atsirado visa eile vadcvybė bjjo valstvbės be įs- 
nepažistamų agentų, kurie švais tatymų 
tosi stambiomis pinigų sumomis!
ir bando juo įtraukti į sovietinę’ — Aukštas valstybės departa

Čiu Enlajui mirus ir 
>. kadi ^ao Cetungui nušalinus Tengą 

Bachtiaro! iš vicepremjero pareigų, jam 
! buvo uždėtas namu areštas. Ta 
] da buvo pradėjusi 

narna “kultūrinė
prieš kurią Tengas keliais atve- 

; jais buvo pasisakęs. Aukščiau
sioji Kinijos karo vadovybė įs
pėjo Mao 
neatsitiktų

pripažista: 
kitus val-

siausti vadi- 
revoliucija'’,

orbitą. Sudano prezidentas, ka.imento pareigūnas nepajėgę su- Kuofengas 
binetas ir visuomenės veikėjais; taikyti izraelitų su egiptiečiais.į f ?
yra priešinasi sovietų valdžios; Diplomatas skrenda į Washing-;\oliu<
bandymams ieškoti agentų Su-! toną. j

— Prokuratūra rado isakvmą
teks imtis priemonių Sudaną ap Jim Jones vadovaujamai .‘Liau-

binetas ir visuomenės veikėjais! taikyti izraelitų su egiptiečiais.j gą- Jis t
___   _  * - _____ ? _ a - -    i J - 1 TA ■» 4- i o m cr _ t A’oi 1U C11

bandymams ieškoti agentų Su-! 
dane. Jeigu nedings iš Sudano,

valyti nuo nepageidaujamų ele
mentų.

dies maldyklai” išžudyti visos 
tikinčiuosius. Nusikaltėliai bus 

’traukiami teisman. Niekas tokioj 
įsakymo neturėjo teisės paruoš-1 

Penkiolika nepriklausomų kan ti.

Cetungą, kad nieko 
Tengui. Net ir Hua 
pasisakė prieš Ten- 
’ wo “kultūrinės re- 

Ji.nkas, tik neno
re ubėti. Hua Kuofengas pa 
keitė savo nuomone apie “kultu 
rinę revoliuciją“, kai patyrė, 
kad rengiasi ji nuversti.

Chicagos sniegas kaista
Vicepjremieras. planuoja Ame 

rikoje praleisti nuo 10 iki 11 
dienų. Jis nori aplankyti New 
Yorką. Floridą ir kelis pramo-

čiais, verč’asi įvairiais amatais 
ir bizniu. Irane yra grupė žydų, 
kuri verčiasi finansinėmis tran
sakcijomis. Jie labai gerai pažįą 
ta įstatymus, moka kalbą ir tu 
ri gerus santykius su įtakinges
niais piliečiais. Jeigu Irane bū
tų . įvesta islamiška respublika, 
tai žydai jauęia,:įįad žydų padė
tis gerokai pablogėtų;

jo pasikalbėjimus su Kinijos 
pareigūnais. Be to, Niksonas 
susitiko ir kelis klausimus gana 
plačiai aptarė su Henry Kisin- 
geriu.

— Prezidentas Niksonas. su- s.
sitikęs su H. Kisingeriu Wa-I Michael S. Holewinski, kandida 
shdngione, ilgai xsu juo- kalbėjosi; tas į 45 wardo akiermano viėtą. 
jvainąiš •praeitais^ reikalais. . I

didatų į miesto seniūnus (aider; ■
manus) sekmadienį piktai kri-j kaitė visų jų pasirašytą pare
tikavo miesto valdininkų šukei. I kimą, smerkiantį Miesto Valdy Seattle mieste. Jis norėjo kelias 
tas painiavas sniego pašalinimo t bą. kad esanti visiškai sugriuvus - valandas praleisti Chicagoje. bet 
darbe.

Visa 15 kandidatų sukvietė
spaudos konferenciją, kurioje

nės centrus. Ilgiau jis rengiasi 
i apsistoti Washingtono valstijos

ir dėlto iš sniego padariusi dr - tuo tarpu dar nežnia, ar laikas 
džiausią katastrofą miesto isto jam leis. Jis patenkintas kad 
rijoje. Holewinski ragino pilie- prezidentas Carteris prižadėjo 
čius išpilt savo pykitį dėl adrrri priimti 2.000 geriausių Kinijos 
nistracijos mašinos sugriuvimo! studentų ..mokytis fizikos clck-

I visų 15. kandidatųfvardu pers^ panaudojant balsėvfmų mašiną.Kronikos Amerikoje.



RUBAJATAI Rinkinyje gausu ketureilių apie moteris, jų meilę, išllkii 
bę ir kartu apie apgaulę:

Stasys Santvaras yra vienas žymiausių lietuvių ne Lik savo
poetine, bet ir sceninių veikalų kūryba- Be to, jis veikliai dalyvau
damas meninėje bei visuomeninėje lietuvių darbuotėje, yra ge 
rai pažįstamas ne vien pastovioje savo gyvenvietėje Bostone, 
liet ir plačiose šio krašto' lietuvių kolonijose.

Ir štai, jis praeitų (1978) metų pabaigoje pateikė lietuvių įx> 
ezijos mylėtojams ir skaitytojams mūsų poetų kūryboje dai- ne
būto žarno ir išraiškos veikalą “RUBAJA i Al”, lai jau sep
tintoji jo poezijos knyga.
i! nv;Js p;.Minimas — neįprastas ir visai negirdėtas. Net 

i. Lietuviu L.-lklcpcdijoje nerandame tokio termino paaiškini
mu. ne.s jis yra se..ovės persų poezijos padaras, las terminas 
I naud.it ;s poetinei išraiškai, skaitytojui lengvai suprantamas: 
t .■ < lluoias ketureilis, kuriame pirmosios dvi eilutės ir ketvirtoji 
būna suritmuotos ir surimuotos, o trečioji eilutė esti laisva-nesu- 
derinta su kitais trijų eilučių paskutiniais žodžiais. Pvz,.

"žeme, Žemynėle, kartais man skausmingai gėda — 
Visi mes gaunam iš tavęs kviečių derlingą pėdą! — 
Ir negi tavo perteklių ir lobių uebūtų mum gana? . . . 
Kodėl žmogus, kodėl žuvis ir paukštis čia viens kitą ėda?

Rubajatų arba ketureilių formoje sukurta poezija, ir jos te
mos gali būti labai įvairios ir nepaprastai koncentruotos. lai ta
rytum kokie išminties perlai. Todėl ir poeto St. Santvaro Ru
bajatų” rinkinyje randame įvairiausias temas ir reikalus liečian-Į 
čius pasisakymus: asmeninius pergyvenimus, jo jausminius šir j 
dies bangavimus; melagingos draugystės atspindžius; susimąsto
mus apie amžinybę, gyvenimo kasdienybę ir jos pilkumą; apie 
meilę, jos saldumą ir kartumą, patyrus jčs menkumą; apie žmo-' 
gaus gyvenimo šioje žemėje nesuvokiamą ibeprasmybę; apie kas
dieninius. blankius ir juokingus pasireiškimus; apie autoriaus; 
pažiūras į save patį bei jo artimuosius, vaizduojančius jam nuo 
širdžius prietelius, bet, iš tikrųjų esančuis niekadėjus ir daugy
bę kitokių.

Pavyzdžiui:

"Draugystė tai širdžių giesmė, ištikimybei skelbt
sutverta, —

Draugystė nuodėmes atleidžia, nuo kojų velnią kerta. 
Kodėl žmogus tą dvasios puotą, tą šlovingą giesmę. 
Paverčia į beprasmiškai niaurojančių galvijų tvartą?’

“Bičiuli, man gerokai nesmagu į tave žiūrėti:
Tu vis bandai pripilti vandenio į rėtį! . . . 
O gal gi tu ir nevisai beprotiškai darai — 
Nebloga viltį ir svajonę šiam gyvenime turėti!

■‘Bičiuli, kogi tu dabar nukorei dailią nosį? 
Negi tu širdy kasdien tą kirminą čiupnosi? 
Būtis tai pasileidusi, nepastovi mergina, — 
Jei to (iar nežinai — bus per vėlu, kai sužinosi’.

Apdainuodamas tikrą, o kartais ir veidmainingą draugystę, 
poetas nepamiršta pažvelgti ir patsai į save prisipažindamas, kaip 
jam pačiam protarpiais jis pats atrodo-

"Prie vvno butelio, linksmų draugų būry,
(Kurių žmogus iš tikro taip mažai turi).
Smagu ūliot, su moterim pukniom glaudy.is! - 
Tegu po to ir čemerio kartumas verda gomury!”

"Tikėjau moterim ir meile, tarsi amžina goda.
Ir vijausi tą pagundą, it gėlių šešėlį, visada.
Ir štai, kai rudenio gandrai šiltų dienų jieškot pakilo — 
Vaidenas man, kad meilės ir moters nesutikau aš niekada .

"Kai žmonės apkala tave beširdžių šmeižtų ir
.gandų lanku —

Kaip sunku gyventi, kaip nežmoniškai sunku! —■
'I'ada blaškais, kaip žvirblis rudenio pilkoj padangėj. 
Verki, kad saulėje ir sieloj šalta, tuščia ir tvanku

“Regiu, per klampų rudenj tu ateini. Senysta!
Kur tu žengi ten visa šąla, glemba, vysta.
Bet klonių padairoj jaunystė žėri amžina
Ir meilė vėlei, it pavasaris, širdy pražysta:

“E nu tolyn. Išlėkčia šilimon su būreliu žąsų.
O, kaip smagu pakilti Į stebuklus debesų!
Bet aš nuo kelio spardau grumstą paskui grumstą. 
Pamiršęs tobulai, kad žemės grumstas pats esu.”

Ir liejosi ffrų jausmų aliejai virpančia srove — 
Dievaž, bet nėr taip lengva tiesą melo miglose pažinti: 
Palikus kančią mylimo širdy, jau gegė šūkauja kitam 

kleve!

‘ ?»Ian meilė taurumas, išmintis ir Dievas, 
Meilė num — pavasaris, ugnim apliejęs pievas! 
Ar t tu jinai tik pramoga, kuri širdies neplėšo? 
Tekiais žaidimais džiaugias velnias, tik ne Dievas.”

() apie pasaulių Valdovą — Dievą ir jo valdomą žemę, žino 
nes, visą tverinjją. gyvenimo prasmę bei mirties neišvengiamumą 
prieiliuota ne mažiau, kaip apie kitus, rinkinyje plačiai liečiamus 
klausinius, ipvz.,:

"Kristus šviečia. Kristus skelbė meilę, nešė .liesą.
Deja, dar nepavyko jam žmogaus širdy uždegti šviesą! —
Niekšybė šėlsta! Vagys ir grobikai smaugia’žmogų

ir tautas!
Turbūt pats Dievas mūsų dvasion įsodino biesa”.

Maskvos pavergtos Uetuvos žmonių, dabartinis gyvenimas 
taip pat paliestas:

"Nuo pat aušros, pakinkęs traktorių ar sartį
E'iii tu pikžolėm apžėlusių dirvonų arti.
Ir ką, o Broli, tu už savo prakaitą pelnai? —
Belaisvio duonds trupinį ir slogų dvasios kartį”.

Pasvarscyk ancela tykiai pirkiodama «. •MIAMI, FLORIDA
SOLISTĖ ANITA PAKALNIŠKYTĖ DAINUOS 

VASARIO MINĖJIME

i 
j

I

(Tęsinys)

j Apie tame pat koncerte jos 
| dainavimą rašo ir Naujienose 
Klauseikis tvirtindamas: "Ta
čiau ji dainavo daugiau negu 
programoj numatyta . . . kai pu
blika smarkiais plojimais ją vėl 
scenom išvkiezdavo”. Taigi liu- 
dyja, kad klausytojai jos daina- 
vmiu susižavėjo.

Apie rugsėjo 14 d. Margučio 
■ suruošta koncertą hiliagoj Brau

toje knygoje paliestųjų n- poetinėje fermoje išreikštų klausimųjge rugs-jo 20 d/rašė mūsų bu
vęs žymusis kritikas prof. Vla
das Jakubėnas. Be smulkaus ap
tarimo kiekvienos dainos atlimo 
sėkmingumo, patiekia ir bendrą 
nuomonę apie soliste. “Anita Pa
kalniškytė. galima sakyt, išaugo

Arba:
“Tirone, it vertelka, išradingas tu esi, —
Galva — ne saulė, bet pakankamai šviesi:
Galėtum valdiniam užveist derlingą sodą,
Bet auksą vergo rankom SAU kasi!”

Čia gal ir pergaus’.omis ištraukomis iš ST. Santvaro poezijos 
knygos — RUBAJATAI tiktai norėta duoti mažiutelį vaizdą tu,

plačią apimtį. Tai vien trupinėliai to poetinio veikalo didingumo 
bei originalumo. O visą knygą ištisai verta skaityti ne vieną, bet 
daugelį kartų, kadangi kiekvienas ketureilis liečia skirtingą le
mą, skirtingą klausimą ir jo aptarimu sukelia gilaus susimąsty
mo re’kalą, kartu savo poetine išreiškimo forma sukaldamas es 
lėtinį pasigėrėjimą. Tai ne grynai lyrikos knyga, ners ji taip pa-' 
vadinta. Ją galima būtų pavadinti autoriaus filosofinių pažiūrų 
į įvairius gyvenimo ir kasdlenynės buities klausimus poetinis pa
sisakymas.

šiaip ar tai, poetas Stasys Santvaras septintąją savo poezijos 
knyga į lietuvių grožinę kūrybą įnešė dar iki šiol nebūtą nauja- 
nybę.

Rubajatiškos formos ketureilius yra kūrę ir kili lietuviai po
etai,' pvz. B’ernardaš Brazdžionis, Petras Vaičiūnas, bet tai tik
tai paskiri pluc'šteliai jų gausioje kūryboje: O Stasys Santvaras 
sukūrė ir išleisdino veikalą, kuriame spinduliuoja net 337 ketu
reiliai, tinkami vienatvėje pasiskaityti, o daugelis, kaip poetiniai 
aforizmai, sukeliautieji jaukią, nuotaikingą aplinką tinka pas- 

j kaityti ar padeklamuoti ir grupiniuose pobūviuose.
Tos knygos įvadiniame eilėraštyje poetas pradžiugina skaity

toj > p i'ki.i to cilėrašč o forma ir jautriais žodžiais, bet kartu ir 
TŪučrio r*pešti iššoukduinas, nes tas kūrinys skirtas atsisveikini
mui su viskuo ir visais. Paskutinis to atsisveikinimo ketureilis 
skamba šitaip:

. .At’elsk’t man, kuriem šešėliu gal aptemd,.iau kelią,- 
Iįrangai, sad cv ir jum netarti nūdien negaliu! — 
Ncr-; tolumoj pavasariai žiedų liepsnas vėl skelia — 
Peidaug jau rebrašysiu jum eilių . .

Tai tuviui 
’ame v’en šas 
gretas . . .

Stasio Santvaro RUBA.1ATUS — ketureilius (182 pis. knygo
je) labai gražia; dail. \ vlaiito K. Jonvno viršeliu ir vaizdžiomis *

likimas iš poetinio mūšio lauko, paliekant 
o ir rimuoto lietuviško meno mylėtojų

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darinis dirba.

išmokėjo daug.au kaip AŠTUONIS MILIJONĄ S dolerių 
nariams

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

Kiekviena^ lietuvis ir lietuviu draugas gah 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimu., siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo praužiai.

-vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už
S 1,000 ainhaudo* sumą temoka tik S3 00 metams

SLA kuopų yra vise 
i avo apylnko 
naiviai pag< Ibti i

* lietuviu kolon uose Kreipkitės 
SLA kuopų veikėjus, jie Jums

SLA įsirašyti.

Galite kreiptis n tiesiai i SLA Centrą:

ALLIANCE OP AMERICALITHUANIAN
New York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St
T-l C212> 543.221^

ŲHpi—įiir^r-.^

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
is getting from car parts before they even go into the auto
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by Hazella Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they can be machined. Formerly aD pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heąt treatment, some three 
million cubic feet of gas per months,or 36 million cubic

“A. Pakalnškytės tikrasis balso 
dydis, apimtis ir gal but tem
bras išriškės, reikia manyti, po
ros metų laikotarpyje.. . .”

Ir kaip matome iš vėliau kri
tikų pasisakymų, prof. V. Jaku- 
bėno pramatymai jau yra išsi
pildę.

Pravartu dar priminti jos 
ypatingą ištvermę ne tik išky
lant daines mene, bet dar ir s’ i 
di j no jaut chemijos mokslus.

1979 m. balandžio 1 d. Anita 
dainuos Hamiltone su simfon:- 
niu orkestru soprano partij.. 
Bet mums pirmiau teks M .aini 
išgirsti ir pasigėrėti jos taip ry
škiai ir plačiai pripažintais da 
lios mene pasiekimais. Čia Va- 

įsario 16 minėjime jai akompo- 
nos muzikė Danutė LiaugniJiie- 
nė.

tik nuo pernai: pasiekus 17 me
tų. ji iš mergaitės pradėjo vir
sti suaugusia. Šis pereinamas 
laikotarpis bus kiek atsiliepęs ir 
į jos balsą, kuris šįmet neturėjo 
tiek aiškaus veido ir plačiau ne
šančio skambumo kaip pernai. 
Jos šiaip gerai valdoma precizi
ška kolatūra vengė pačių aukš- 
tųjų gaidų, kurios solistės balsui 
būtų natūralios, bet nuo kurių, 
gal sąmoningai, pagal jos peds- 
gogės norą, kol kas susilaikoma- 
Nepaisant šių pastabų, A. Pa
kalniškytė pasilieka stipri sce
nos atrakcija su nepaprastai 
muzikalia ir įdomia interpreta
cija, su puikiu balso valdymu 
. . . ir užtikrinta gyva scenoj 
laikysena.” Ir baigmėj priduria.

iliustracijomis papuoštas, 1978 metų pabaigoje išleido Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla Bostone.

J. šveikelis

*>>aZi-

P. Šilas
(Pabaiga)

LAWRENCE MASS.
RUOŠIAMĖS VASARIO 

16-A J AI

ALTos skyrius turėjo savo 
posėdį sausio 20 dieną šv. Pran 
ciškaus bažnyčios saloje.

Be kitų tarimų, nutarta: Lie
tuvos nepriklausomybės pas
kelbimo minėjimą rengti vas: 
rio 18 dieną, 2 valandą popiet

rapijos salėje, 156 Garden Et.
9:45 vat. rvta bus laikomus *- c. -

pamaldos šv. Pranciškaus baž
nyčioje. Jas laikys lietuvių kal
ba kun, kleb. Albinas Jasiū- 
nas.

A/. Stonis

— Kinkoje tvarką krašte pa
laiko, kariai ir kiniečių divizijos. 
Kariai! leidžia Ėpoliccrjąi tvarką 
palaikyti, bet jei policijos neuž 
tenka, tai tada įsikiša kariuome- 

j nė.

- Molly Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into batd* 

firing the Revolution, she did too. Right by his side
Then one day, while loading cannons, he was 

killed by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

*xxk in her country. So she picked up 
where her husband left oft. And when 
the smoke cleared, America had a 
xew victory and a new heroine.

Today, when it s time to take 
Xodc in their country, Americans 
buy U.S. Savings Bonds.

When you join the Payroll ca-rv

Savings Plan at work, a little is set aside from eack 
paycheck to buv Bonds. Regularly. Automatically

That way, you’re making a real investment » 
your future. And in America’s, too.

So buy United States Savings Bonds.

opportunity investment

Bcx wbjret to «ate cc kol income

<į iW lWWiil i ■ •
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ŠAULIŲ NAUJIENOS
Iš Jūros Šaulių Valdybos Bendraraščio

1979 METŲ VEIKLĄ 
PRADEDANT

Užvertę praeitų metų sėkmin
ga veikla išmargintus kuopos 
istorijos puslapius, iškilmingai 
atšventę kuopos 15-kos metų ju 
blliejinę sukaktį, pradedame nau 
juosius 1979-sius metus, kurie 
laukia naujų mūsų darbų, pras
mingų veiklos pasireiškimų ir 
nauja energja pagrįstų užsimo
jimų lietuviškame jūriniai sau 
liškos veiklos bare.

Kaip praeitieji-sukaktuviniai 
metai, taip ir šie, naujieji parei 
kalaus iš mūsų visų nemaža pas 
tangų, norint tvirtai laikytis ak
tyviųjų LŠST dalinių gretose. Iš 
kuopos vadovų-pareikalaus me
tų bėgyje nuolatinio budrumo ir 
pasišventimo einamoms parei
goms, kuopos narių-entuziazmo, 
talkos ir paramos užsibrėžtus už 
davinius vykdant. Tik sutelkti, 
nėmis visų kuopos narių ir va
dovybės pastangomis, šiais me
tais galėsime pasiekti naujų ir 
vertingų jūriniai šauliškų orga- 
nizaccinių laimėjimų.

Šia proga linkima visiems kuo 
pos nariams ir vadovėms-ams 
darnaus, tikrai broliško bei se
seriško tarpusavio sugyvenimo, 
neišsekamos energijos ir gied
rios nuotaikos žygiuojant Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
veiklos keliu.

BBroliai ir Sesės! Su šypsena 
lūpose, su tikra šauliška meile 
padavę viens kitam ranką, už
mirškime kas mus skiria ir žiū
rėdami Į tai kas mus bendrame 
darbe jungia, kuopos labui,

LŠST ir brangios pavergtos tė
vynės Lietuvos gerovei, ženki
me t viltai tai pirmyn.

1979 METAMS KUOPOS 
VEIKLOS PLANAS

Kuopos valdyba savo š. m. 
saus'o 7 d. posėdyje aptarė ir pri 
ėmė sekantį Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopos veiklos pla
ną šiems metams:

Susirinkimai

Kuopos narių-2 (pavasari ir 
rudenį), valdybos narių-8.
Parengimai

Pavasarinis-plaukiojimo sezo
no atidarymo, vasaros metu — 
Union Pier, Mich., rudeninis — 
olaukiojimo sezono uždarymo ir 
Kalėdinis-Kūčių vakarienė. Vi- 
so-4.
Išvažiavimai

I Jūros Diena. — Union Pier. 
Mich., International Friendship 
Gardens — Mich., šaudymo var 
žyboms — prie Antrioch. Ill, į 
vasaros parengimą — Union 
Pier, Mich, ir pagal galimybę 
kitur, gavus kvietimą.

Krtopos reprezentacija 
su vėliava

Vasario 16-sios, Vlado Putvio. 
Ištremtųjų, Vilniaus krašto lie
tuvių dr-jos ir Lietuvos karuo- 
menės atsteigimo metiniuose 
minėjimuose, Romo Kalantos pa 
minklo atidarymo. Intern. Friend 
hip Gardens iškilmėse ir kitur, 
reikalui esant.

Varžybos
Metinės kuopos šaudymo var

žybos prie Antioch, Ill.
Moterų ve'kloie

Atskiri moterų sekcijos narių 
susirinkimai — 3 ir labdaros 
tikslu, prieš Kalėdas išvyka pas 
lietuvius senelius Lemont, 111. 
Talka kuopos parengmus organi

SEDOS KAUTYNĖS
(Tęsinys)

Steiga, gal už kokiu 15 m. nuo 
mūsų, sudegusiame name spro
go artilerijos sviedinys. į orą iš
kilo žemės ir plytgaliai, bet 
mūsų nekliudė. Sukritome ant 
žemės ir k‘ek palaukėme, bet

Mat. pabūklas buvo atimtas iš 
rusų, o jam sviediniai buvo ga
minti Vokietioje. Sviedinys bu
vo per storas, ir pabūklas už
springo. Sviedinio be specialių 
įrankių ištraukti nebuvo gali
ma. Tuo metu pasirodė ir an
tras tankas. Pamačiau įdomų

zuoiant.u daugiau sviedinių nekrito- Pa-, vaizdą: iššokęs iš apkaso pilim-
Vandens sporte

Pagal atskirą kuopos laivo va jau nebuvo, 
dovo paruoštą programą, savait 
galiais vykdyti plaukiojimus lai 
vu Michi gano ežere. Suorgani- 
zuoti mirusių pagerbimą išplau
kus į ežerą. Pagal galimybę at
likti kelionę laivu į Jūros Dieną, 
Union Pier. Mich. Pravesti kur
sus norintiems išmokti laivą vai 
dyti — juo plaukti., laivą prižiū 
rėti ir tvarkyti.

Talka kitiems
KNYGOS ANGLU KALBA

4. A.KI5S IN THE DARK. Pikantiškų lt inv.' la nuvyri
tprsžynuj, -paimti ii vertimo Lengvas vtilius. gyva iaina, mažiai išleisu 
130 p»l. Ksina $2J0

Or. Juozas 8. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijų 
jantrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 14.' 
Usi. kainuoja $2.00. .. . , I

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybė* ir jo* kaimynų istorija 
211 p«L Kaina $8.00. Kietais viršeliais S4.0Ū.

Dauguma šių knygų yra tinkamo* dovanos įvairiomis progomis. Ja* h 
kitas knyga* galimi įsigyti atsiimkim į Naujienas srba atsiuntus čekį a 
pm’ginę perlaidu. > —a*

NAUJIENOS
1739 Bovtk Rallied Street, Chicane, HL £8183

Talkininkauti ‘‘Lietuvos Ai
dų’’ radijo programos parengi
mo pravedimo, LŠST dalinių ats 
tovų suvažiavimo organizaci. 
niems, Kariui paremti popietės 
suorganizavimo bei pravedimo 
darbams ir pagal reikalą, valdy- 

i bai nutarus, kitoms mums gimi 
ningoms organizacijoms.

— Vicepremjeras Tengas it 
jo žmona nori pamatyti, kaip 
amerikiečiai gyvena, kaip ireng 
ti jų butai.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI I 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO-^' 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 238 p«L, liečiančius 1906 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jauna* dienas ir susi- 
rftpininzĄ -- --------- ------ $3.08

Or. A. J. Giman — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir groti*
Ketais viršeliai*, vietoje $4.00 dabar tik-------------- $3.K
Minkštais viršeliais tik -- ------------------------------------ $2JW

Dr. A. j. Oesaen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS Ž.MONĖS-
KeMofiše po Kuropa įspūdžiai. Dabar tik --------------- $2.98

taip pat ofel«*fcytl paštu, atsiuntus čakĮ arba monay ardarb prie 
■madytas kalnas pridedant Me. parsiuntime išlaidom.

NAUJIENOS,
17St S«. HAISTED ST. CHICAGO, ILL. MSB!

, kilęs pastebėjau, kad nei mano je kautynių aprangoje kareivis, 
puskarininkio nei pusės žmonių kiek palinkęs į priekį, bėgo at

gal į miestelį, o paskui jį ritosi 
tankas. Galvojau, kad jį tikrai 
nušaus iš kulkosvaidžio, bet 
tankas pravažiavo pro šalį. Il
giau krapštytis prie užspringu
si© pabūklo darėsi pavojinga, 
todėl įsakiau skubiai ištraukti 
pabūklą į miestelį. Atvilkonie jį 
į turgaus aikštę, kuri buvo visai 
arti, ir ten pamatėme pik. Mae
der, jo šarvuotį ir kelis adjutan
tus. Jis manęs paklausė, ką mes 
čia darome. Aš jam paaiškinau, 1 
kas atsitiko'. Jis man įsakė eiti ' 
prie kito pabūklo, kuris buvo 
nukreiptas Į kelią, einantį iš tur
gavietės i Telšius. Tas kelias iš 
pradžių ėjo į pietus, o toliau pa
sisuko 90 laipsnių kampu į ry
tus. Pulkininkui pradėjau aiš
kinti, kad kareiviai neapmokyti, 
o pabūklai, sviediniai ir jų deg- 
tuvai nežinomi, todėl su netin 
kainais sviediniais sunkiam tan
kui ne kažin ką gali padaryti.
Jis piktai suriko, kad. pats sės-l 

I * ______ __ _

Dar kiek palaukus, kpt. Po
čobuto kuopos kairiajame spar
ne pasirodė rusų tankas. Vienas 
kareivis, ištraukęs ir apkaso ba- 
zuką, nusitaikė ir šovė, bet, ma
tyt, dėl nepakankamo apmoky
mo ir patyrimo — nepataikė. O 
tačiau to kario būla drąsaus. 
Tankas pervažiavo' per apkasą, 
ir, tur būt, nepastebėjęs, kad jį 
norėjo sunaikinti, pasuko eže-: 
rėlio krytimi, kiek į dešinę nuo 
mūsų. Taikinys- buvo judantis, 
tarnyba nepatyrusi, todėl pa
galvojau, kad mums pradėjus 
judėti apie pabūklą,, tanko Įgu
la mus pastebės ir sunaikins. 
Pabūklo tarnybai įsakiau neju
dėti ir laukti. Staiga, tankas pa
sisuko kairėn, sustojo ir pradė
jo tankiai šaudyti iš patrankos. 
Jis buvo tik apie 200 m. nuo mū
sų. Sukolnandavau “Ugnis!”, 
tarnyba griebėsi užtaisyti pa
būklą, bet Įvyko rimta kliūtis.

ėiau prie pabūklo ir šaudyčiau. 
Matyt, j s pats matė, kai tie du 
rusų tankai pravažiavo pro pat 
mano nosį ir, nerado jokio pa“ 
siprlešin ino, atsidūiė kpt. Po- 
čebuto kuopos užnugaryje ir da* 
bar galėjo veržtis Telšių vieške
liu į mieste!;.

Pik. Maeder, matyt, norėda
mas pridengti savo šarvuotį ir 
išdumti iš miestelio^ pasodino 
mane prie tos patrankos. Atsi
sėdęs takytojc sėdynėje, įsa
kiau kareiviui užtaisyti patran
ka. Bet man besišnekant su pik. 
Maeder, kiti kareiviai suskubo 
pradingti. Nutaikęs pabūklą į 
Teis u kebą, laukiau, kada tas 
narsusis Maeder pranyks iš ma
no akių. Tuo pat metu pama
čiau už 21)0-300 m. per laukus 
bėgančius kelis karius Barsty
čių kryptimi. Vieną jų atpaži
nau. nes buvo stambus, kiek pa
linkęs i priekį karininkas ii. 
svarbiausia, dėvįs tamsios odos 
apsiaustą. Su tuo apsiaustu aš 
jį mačiau Drezdene, ir čia jis tik 
vienas tokį turėjo. Vėliau suži
nojau, kad jis buvo nukautas.

Truputį patrypęs vietoj, pik. 
Maeder su savo palydovais su
sėdo į šarvuotį ir nuvažiavo. Vė
liau pamačiau jį skubiai spau
džiantį jau už Sedos Barstyčių 
kryptimi. Pasigirdo lengvųjų 
kulkosvaidžių serijos jau ne tik 
kairėje fronto pusėje, bet ir 
fronto užpakalyje, gal būt, jau 
net prie Varduvos upelio. Bata
liono vadui kpt. Puodžiūnui ne
sitraukiant tvarkingai, bet bė
gant, pik. Maeder su šarvuočiu 
neriant vieškeliu dulkių debe 
syje ir kulkosvaidžiams kale- 
lant užpakalyje, nutariau nebe
tupėti prie pabūklo, ir su prie 
pabūklo’ pasilikusiu kareiviu

“dėjcm į kojas”. Pabėgėjus Ke
lis šimtus metrų. į mus pra
dėjo šaudyti v:etos komunistai, 
ar gal įsifiltravę ru*ai desanti
ninkai. Ištisai bėgti jau buvo 
ne manoma, tad bėgom perbė
gimais nuo namo iki namo. 
Sta’ga pasipylė visa eilė sprogi
mų iš kaito, nes. matyt, rusai 
turėjo St tl:no vargonus arkitus 
greit šaiiftanc us pabūklus, se
kau į g ic'vį, bet, nenorėdamas 
pasidaryti nejudančiu taikiniu, 
skubiai šokau prie namo ir, pe
čiais išvertęs duris, atsidūriau 
viduje. Sprogimams nutilus 
vėl leidausi bėgti iš miestelio. Į 
mane jau niekas nebešaudė.

Man atrodo, kad ir kpt. Puodž i
ūną bus nukovę pasilėpę rau- 
ronieji part'zanai ar desantinin
kai. Dar kiek pabėgėjęs, pasie
kiau medžiais ir krūmais apau
gusį kalnelį ir radau čia keletą 
kareivių. Kiek pailsėję, visi pa
sileidome Barstyčių kryptimi. 
Įtemptai pažygiavę gal kokią 
valanda, vėl priėjome pirmą
sias fronto linijas prie Barsty
čių. Iš anksto' iškastuose apka
suose atradome mūsų kareivių, 
bet čia mūs niekas nesulaikė. 
Vėliau, prisijungus prie kitų ka
rininkų grupės, pro šalį eida
mas ir į mus žiūrėdamas pik. 
Maeder pasakė, kad tokius ka
rininkus reikėtų atiduoti į teis
iną. Pagalvojau, kad jį patį rei
kėtų teisti už nevykusį rinkti
nės organizavimą ir pozicijos 
parinkimą. Rimtose kautynėse 
Seda būtų buvusi sudeginta, o 
tai būtų atsiliepę į kareivių nuo
taiką.

(Bus daugiau)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, III

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

POEZIJOS VEIKALAI
Poerija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip kentėtomis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. •• *• *

Naujienose yri gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AujuitaltyH • ViIJIOnleni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaiti*, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijoz, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina S2.00.
3. Butkp Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
4. Vincas Jonikai, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 169 

psl. Kaina $3.00.
5. Klaopas Jurgallonls, GLODI - LIODI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
6. Anatolijus Kalryi, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 88 psl. $2.00.
7. Nadas Rastanli, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

3 IJvletintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knvga, 152 psl. $2.50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl, $1,00.
13 Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psi. $1.00
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
15 Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
16. Alfonsas Tyruolls. MITŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos

83 psl. $1.00. '
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl, $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekj ar pinigini orderi.

NAUJIENOS,
1733 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 80608

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety.Thafs common sense. That's Anacin.

-£

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gfwbuvis, privalo susipažinti su Žemiau vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose,

Joozas Kspačlmkts, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai tplei- 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kalni 4 dot

Juozas Kipičinskitf IŠEIVIO DALIA. AtaiTninimni. Išeivio Dalis 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsd- 
kuiiančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knygt gaustai LULo- 
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAG1ETĖS JSPŪDilAI KOMUNISTU PAVERGTO^.LIETUVO-f. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai hnonės pasakė. 95 pel. $1.50. Yrt taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M ZoiZtnko. SATYRINĖS NOVtttS Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina $2.

D. KurtMa, KELIONt | ANAPUS GWLEtINtS UtDANGOS. At> 
torisur pa*ti bumą nespgauni In turisto ir tgitpropo propaganda W 
ušmaskavinariL Abi knygos parašytos lengvu, graflu stiliumi.

Prof. P. Pakirki!*, KRY1IUOČIV VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota Istorinė studija apie prūsu ūktaą. 
Kaina $2.

Vincas žamalflt. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM FARAŠT4J1. 
M p<L Kaina SU0. } * JUM

tie ir kiti leidiniai yra gaunasi
NAUJIBNOSB, Sau H A LIT ID ST., CHICAGO, FLU SAMI 

valao^mh trka viwtanf paiev Ir erMWeaH 
Sek| ar plelwlee reHakSa.

Taupykite dabar
pas mus

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

UN
1800 So. Halstad 1

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

ĮitAlrt* 1923 m«UlA.

RSA
Chicago, III. 60608

tukinti dideles atsargas
T«L 421^8070 

wtonx>MlUini yMtatytL
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vyzdingai tvari 
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?-to apsaugos
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$33.90 Naujienos eina kasdien. Išskiriant 
$18.00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
$10.00! drove. 1739 So. Halsted St., Chicago, 
t 2

Dabartinės Kinijos vicepremjeras Tengas Hsiao-

meu
pusei ce:u 
trims mėtiniams 
vienarr — -c •’

Viceprer'' 
plakatų P’-

sakė kalbą ir tvirtino, jog tai esąs Pats didžiausias ko
munistinės Kinijos laimėjimas po pilietinio karo pa-

TH t LITHUANIAN DAILY NEWS 

Lithuanian N«w« Pub Co_ 

< 6060S Talaphorto 421-6100

<ras dar te1

kiekvieno komunisto ir net kiekvieno piliečio Įdėtas 
darbas. Jis Įtikino karius ginti komunistnę valstybę, 
bet nebūti fanatikais. Jis padarė karius didžiausiais 
komunistinės valstybės gynėjais, bet jis Įtikino ir ar
šius komunistus nesikiš* 
Šitos miiY ?^

. parama. Kt...
Lijos“ šalinirk* . icem

$16.00 Qi.
S 9.00

.. tary?j: ■■-a-
. eikalų adivinistrac
ules Ma? Ceturc

jo gerbėju. Kai Te 
rterio nutarimą uriuiri ■

iusybę, premjeras Hua Kv.' f angas
Antanas Rūkštelė

ido ’ / 'riem sumetimais. Pirmon
asižiūrėti, kaip amerikiečiai tvarko kas- 

ikalus ir turi ne tik pakankamai duonos, jam nes-- 
munistinė ‘kv

Ne tik 7-.- 
rusų karo 
sijos b-

dienin 
mėsos, pieno ir kitų gyvenimui būtinai reikalingų gėry
bių. Jis taip pat nori susipažinti su Amerikos keliais, jų 
pravėdinu, elektronika, mokyklomis.

Reikia neužmiršti, kad tais pačiais sumetimais A- 
merikon buvo atvažiavęs ir Nikita Chruščiovas. Jis no- 
rėjo savo akimis pamatyti, kaip Amerikos ūkininkai, 
naudodami žymiai mažiau žemės ūkio darbininkų, pa
jėgia ne tik išmaitinti 200 mil jonų amerikiečių, bet ir 
pagaminti javų visam badaujančiam pasauliui, įskai
tant ir pačią komunistinę Rusiją. Chruščiovas atskri
do ne vienas. Jis atsivežė į Ameriką visą eilę specialis
tų, tvarkančių didžiausius sovietinius ūkius, kad jie pa-j1----
simokytų iš paprastų Amerikos žmonių, kaip auginti išgrio’’ 
javus, melžti pieną. Ypatingai Chruščiovui patiko Ame- neg”

OHS į - L' •

Luves, Kinijos, komunistai įsitikino, kad Rusijos komu- i 
nistai nėra Kinijos komunistų draugai. Kada jie paty
rė, kad tuometinis prezidentas Niksonas pranešė ry
tams, kad Kinijos atomo centrų bombardavimas bus 
skaitomas ring-u karo veiksmu, tai rusai Ame-' 
rikos v:‘ ^.4.--------------...'ojo ir Kinijos ?

Niksonas

.< antis susitarimas

rikoie auginai užvedė didoka skai
.4- '

y

kad vicepremjeras Tengas

15-tos minėji- 
i. renria vieti

nes Lie
• ..us ir tai bū 
f re susita- 

s uvių Ben
. ..ą kartą ,iš-

' to' proga aukas rinks ir 
\LTa ir B-nė. Ats’šaukime, ku 
rį ALTos valdyba neužilgo išsi

viręs kolonijos gyventojams 
letuvtoms), tarpe kita ko, sa-, 
omą: “Šiais metais solidarumo’ 

pagrindu mksime aukas visiems 
"ims veiksniams vienu laiku, 
?r o j ant tą patį vokelį. Todėl 
įgal savo asmeninį apsisprendi 
ą prašome 
;'z’u Benclr.

Šįmet vasario 
a. kaip ir visad

truomenė, dėlto Amerikos Lie- 
’ tuvių Bendruomenės renginyje, 
I Tautos šventė s proga—rugsėjo 
mėn. aukos turės būti renkamos 
taip pat ir Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Malonu bus matyti ta
da (L. B-nės renginyje Los An-

I gėlės — mindyme) irgi abu iž-
- j dininku K. Prišmantą ir A. Ado

- ! mena — tyrinančius aukas nec o
‘ik Bendruomenei, bet ir Ame-

i rikes Lietuvių Tarybai. Jei to 
i nebus, tai šių metų sus: a~rrą 
i sekančiais meta’s r' ’
| popiergalių dėžėn. T
; sario 16-tosios proga, nei ū. 1.1 
kad nebuvo daroma jokių kliū
čių aukotojui skirti savo auką 
kam nori, visuomenės buvo pa
rodyta, kad kuone šimtaprocem, 
tinė parama aukomis buvo skir
ta Amerikos Lietuvių Tarybai. 
ALTa niekuomet nesikišo ir ne_

■ kontroliavo kas ir kiek aukojo 
Bendruomenės reikalams (ta pro 
ga).Taip turėjo būti ir šįmet.?

Pagrindiniu kalbėtoju šieųiet 
pakviestas buvęs Amerikos Lie f 
tuvių Tautinės S-gos pirm-kas 
Vyt. Abraitis, šiuo metu esąs 
vienas Tautinio Sąjūdžio vado
vaujančių asmenų ir Tautinės 
S-gos Tarybos narys.

Vasaro 16-tos minėjimas čia 
ruošiamas sekmadienį, vasario 
18 d., bet Lietuvos trispalvės iš
kėlimas prie Los Angeles mies 
to rotušės bus vasario 16 d. (pen 
ktadienį) 12 vai.

Žydai ieško liudininku

uValley News” laikraščio š. 
m. sausio 20 d. laidoje, ryšium 
su Imigracijos Departamento 
ruošiama byla nacių karo nusi
kaltėliams, paskelbta atitinka
mo žydų komiteto atsišaukimas 
ieškant liudininkų ar išgyvenu-

(Nukelta į 5-tą psl.)

us VLIKO Įgaliotinis.
Los Angeles nuo pat “įsikūri-Į 

no” la:ku vasario 16-tos minė- 
imus ruošė Amerikos Lietuvių;

Taryba ir dėlto jokių nesusipra-: 
t’’mų nebuvo, kol prieš kelis me
tus Lietuvių Bendruomenė pra-i 
dėjo tiesti esavo ranką į ta pro ■ 
ga renkamas aukas — niekam 
nieko nesakiusi savo laiškais, 

. kartą net su S’:mo Kudirkos pa- 
j "asu, pačia proga prašydama au 
kų savo darbams. Sudarydavo 
labai nemalonią nuoaiką, toks 
lenktyniavimas (dirbtinas) dėl 
tnigėrų... Dėlto šitoks susitari-, 

: mas, kurio piniginę dalį paeita- i 
1 vau, būtų beveik pavyzdžiu ne- 
I t:k tolimesniems vasario minė- 
l ūmams čia Los Angeles, bet ir 
visai Amerikos lietuviškai vi
suomenei — bet kur rengiančiai 
tokius minėjimus.

Sak;au, kad būtų pavyzdžiu 
dėlto, nes iš tos citatos išplau. 
kia labai logiška išvada: laisvu 
aukotojo apsisprendimu aukas 
Amerikos Lietuvių Tarybos ren 
ginyje, netik jau tradiciniame 
bet ir istoriniai jau įprastame, 
renka netik rengėjas —ALTa 
— bet ir Amerikos Lietuvių Ben

ir VLIKuij 
ar aukas] 

■ "ažvmėta A •/ «-
vietą. Surinktos aukos bus pa
tikrintos ir atiduotos Jūsų pa
sirinktiems veiksniams ALTo 
iždininko p. Kazimiero Prieš- 
manto ir L. B. Vakarų Apyvar
čios iždininko p. Antano Adome 
no’’, čia pacitavau tik ištrauką 
atsišaukimo “Mieli Lietuviai”

”i?,U’ į kurį pasirašo Antanas Mažeika
. — ALTo L. A. Sk. P-kas, Vytau
j tas Vidugiris — L. B. Vakarų 

’’ Apygardos P.kas ir Antanas Ski

iviao ueiungui, oet ir įtakingiems Kinijos komunistams ] 
karo vadams ir įtakingesnių žmonių grupėms, kaip jis 
sudraudė sovietų maršalus, pasiruošusius naikinti mili
jonus kiniečių. Tengas, girdėjęs Niksoną Pekine, Pa
prašė Carterį, kad sudarytų sąlygas su Niksonu susi
tikti ir dar kartą pasiklausyti, kaip apgynė kiniečius 
nuo sovietinių atomo bombų

Kini jo;

galvoje,
Jis prisijungė prie komunistų armi-

Reikia turėti
komunistas.
tapo kovojančiu kariu, pasiekė generolo laipsnį ir 

padėjo administruoti 700 milijonų Kiniją. Pasirodo,
kad jis buvo geras ir gabus karys. Karo metu jis vado
vavo mūšiams ir juos laimėjo, o karui pasibaigus — jis 
rv.F‘v

yra 
jos,

dais Gen. Tengas yra ge- 
svdėtingas problemas

savr

pa., 
kai

-, as. Kada komunistas į prastaj 
-..’.j-is sudarė kabinetą

Tenga krašto ap- 
susirgo, ta 

•alstybės reč

ziaur. np- U'O s

/’TTP ATTTDCt > f • > A4 i j ; n. ■»

(Tęsinys)

Ančiasnapis (platypus) yra dalinai paukš
tis, nes deda kiaušinius ir turi panašų į anties 
snapą, dalinai gyvuliukas, nes turi kailį, ir dali
nai žuvis, nes didesnę laiko dalį praleidžia po 
vandeniu, beieškodamas sliekų.

pam . ... ij, „z. aūKštesnis,
šimtų sunkumo, skristi negali. Emu 
kengūra yra pavaizduoti Australijos herbe.

Kukabūra yra karvelio didumo paukštis, 
doką galva ir snapu, rytmečiais pasiskardenąs
vo tipingu juoku. Labai greitai prijunka prie žmo
gaus. Keli kukabūros buvo taip pripratę prie ma
no brolio, kad ištikimai laukdavo jo sugrįžtant iš

lie: 3

*5

- ?

kad Prezidento Carterio administracija tą paramą yra 
pažadėjusi. Ar Tengas pajėgs komunistinius fanatikus 
išstumti iš atsakingų visuomeninio gyvenimo postų ir 
iengti žingsnį į demokratinę santvarką, tuo tarpu dar 
'.eaišku. Pari gyvenimas, atrodo, stumia kiniečius nuo 

■?i čia juos artėti prie žmoniškesnės A-

lizacijos griovius. Yra i: 
dingų vorų rūšių.

Daug žaios a.'g • -.c daržams ir
sodams, pritkro sn ....ių, jei nskcniro- 
liuojama įvairiais cik....naiais, prisiveisia tiek 
daug, kad jos nuėda visus lapus ir daigus.Daug

sten-, kad Australija turi daug naujų imigrantų, jies 
maudymosi taisyklės yra surašytos net 

kalbomis, bero<^, angliškai,
' a‘. ir pra”.“ ”’c?.i.

Čidelių ir nvo nucr? ■ . e 150 dol. ir daugiau, ir sakoma, kad
;as pradėjęs gaminti, netrukus tapęs 

ieįiumi.

žalos ūkiams pridaro ir zuikiai, kuriuo 
giamasi išnaikinti šaudymu.

Australijos že
a )ai: mylių vandeny’'

.?krantėse kartais pasitaiko ir ryklių. 
Saugi vieta besimaudantiems būva atžymėta 
vėliavėlėmis, ir yra saugoma sargų. Matomai,

saugau"
t )’6

1 .

vokiš-

jr (pliažai) ir įla"
30 puikiausių sme.v. . .u
pagai|3ėjusdų visame ■“ > •’ <”■ ’

ai- velias dešimtis m?
lauja smaragd’
denyno bar
deda spaho ..■
rie papliūdimiai yra valdžios paskirti tik

sporto 
uaKrais

rūšis 
tvirtaiper bangas

didokais, keturių vyrų irkluoja- 
ais. Kasmet yra rengiamos burlai- 
i ■' ?uri’’a’’’ • . . .10 i Tasmani-

darbo. Už tą laukimą jie gaudavo maltos jautie- galiams maudytiSj 0 vad

.<•./ ... " , yra lygus, že-
sp -hwo. V: trejetas kalnynų

Aukščiausias kalnas yra netoli Canber-

nos mėsos užmokėsiu.
i Iš man žinomų europietiškų ar amerikietiš

kų paukšių, temačiau tik žvilblius, varnėnus ir australų jaunimas, t?
laukinius karvelius. Visi kiti buvo nematyti.

Po žeme gyvena dideli, nuodingi vorai, va
dinam’’ “tran-doori’ (slastų durys), kurie nrie

laukia aukoj

nuo- grupių.
‘top- ros, pavadintas mums lietuviams artimu Kos- 

less. * ;Čiuškos vardu, apie 6,500 pėdų aukščio. Neto-
Užlūžtančias pakrančių bangas išnaudoja Uese yra ir jo vardo nacionalinis parkas.

tikromis lentomis (surf- Didelė turistų atrakcija yra Ayers uola, 
’ami. Ši sporte ”ūšis 'Ai beveik kontinento viduryje, dviejų mylių 

1 slidinėto’’? mylios pločio ir 1,100 pėdų aukščio.
r "tai eina stačiai žemyn ir pasisle- 

emėje. Priklausomai nuo dienos 
apšvietime, šios uolos spalvos 

: ’ ■ : . ‘Jola aborigsE j yra laikoma

iboards) ant b 
'yra ypatinga

lent?.1

šventa, o jos urvuose yra rasti tūkstančiai me
tų senumo piešiniai, kurių reprodukcijos yra iš
statytos muziejuose ir pavaizduotos mokslinėse 
knygose.

Jei neskaityti kalnuose įrengtų dirbtinių 
tvenkinių geriamam vandeniui ir žemės drėki
nimui, tai natūralių ežerų Australijos konti
nente yra labai nedaug. Daugelis upių sausros 
metu beveik išdžiūsta, o užėjus tropikinėms liū
tims, jos pavirsta į galingas ir pavojingas sro
ves. Taigi, čia, Amerikoje lietuvių taip mėgia
mam, žvejybos sportui, Australijoje sąlygos 

yra labai ribotos.

Australai anksčiau naudodavo anglišką ma
tų sistemą, bet prieš maždaug dešimtį metų pe
rėjo i metrinn Viexo;e u^rL'-- -- 
lių, akrų, galionų ir Farenheito laipsnių, jie jau 

audoja kilogramus, gramus, metru- - ' 
rus, litrus, Celsijaus laipsnius, ir š 
ilirgų į dolerius ir centus jie penėjo v 

ciau. Nors senieji australai metrinės sistemos ne 
mėgsta, b-t jaunimas, o ypatingai imigr n'ai, m 
uoriai vartoja.

liARSlWrreS NUTHEVO5F
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tablespoons instant 
minced onion

W wxiieaauy, jauuajy 1979

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
TeL 737-8600 
Tel. 737-'V

UK K. G. BAlUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Ra. (Crowford
Aadical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima Jgomus pa^ai susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambiau 374-8001.

PASTABOS Iš TOLO
Atkelta iš 4 f gi.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ ir ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, FL 33715 
Tel. 8l3)-3B4-3C20

dr. paul v. dakgis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Ma>>hexm Kd.,.Wesichesti>r, lt.
VALATiPUS: 3—y aarbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.: 5O2-Z/27 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEvECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. J RANK PLECKAS
OPTOME r RISTAS

kalba lietuviškai
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tiltnna akis. Pritaiko akiniivc ir
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree, i kalų ministeris Genšeris nusilei
— ------------------------ j ^0 Varšuvos aerodrome, vienas

Džiaugsmas sukuria juokų, ne 
kaltų ir švelnių, o kartais aštrių 

I ir karčių.
Kai Vokietijos Užsienio Rei-

pašautas, Girekas gavo širdies 
priepuolį, infarktą ir t. t. Paga
liau buvo patirta, kad Girekas 
gavo “raganos šūvį” (šitaip vo
kiečiai vadina sėdimo nervo už-j 
degimą, vokiškai Hexenschuss:

DR.LEONAS SEIBUTIS' iš Lenkijos vyriausybės aukštų exe — ragana, Schuss — šūvis),
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vai. va k 
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

LR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

«ndra praktika, spės. MOTERŲ ||g< 
Ofisas 2652 WEST 5rth ST RGET 
. ’ Tai. PR 8-1223

Poilsis (Tapyba)

sių “Nazi Holocaust” įvykius 
ar akc’ją prieš žydus. Dalinas 
‘o atsišaukimo angliškas teks, 
tas yra toks: “The cooperaton of 
the Los Angeles area Jewish 

i Fedaration-Council’s Communi
ty Relat-' c’is Committee and 
mem be s >i the Los Angeles 
Community has been enlisted 
by the U. S. Immigration and 
Naturalization Service to assist 
in gathe ring witnesses and sur 

! vivors of the Nazi Holocaust

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi garbinti ĮĮ dvesia ir 
tiesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esa-r^. vr 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta musu minti? 
širdie sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laik. 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiui 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus iš? 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus v 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžiną;- 
tinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasio?

$V. ’
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, S*

praeitis, o dabarties juokai ki
tokie.

Vienas lenkas sako kaimynui: 
Sekančią savaitę popiežius at
vyksta pas mus į Lenkiją! O 
kodėl? — klausia kaimvnas. Na 
gi, ar tu nežinai, kad sekančią 
savaitę baigiasi terminas gauti 
cukraus su kortelėmis!

me atsišaukime, 
“It is crucial that 
residents who 
v:ved these 
st. ” formard 
war criminal 
hed”. Tame 
sąraše nurodytų miestų daugiau 
šia Lietuvos: Kaunas, Vilnius, 
Jurbarkas, Panevėžys Šiauliai, 
Kėdainiai ir Skaudvilė (ieškomi 
liudininkai ten gyvenę 1941-42 
metais). Seka latvių 5 miestai, 
ir po vieną ar kitą Lenkijos, Ju 
goslavijos, Estijos, Rumunijos, 
Vengrijos.

(Pabaiga)

Los Angeles 
witnestee or sur- 
horrible even1 s

Lu unpums-
European cities”

Laidotuvių D' :ona

pareigūnų tarė: “Pone Ministe. girdi, dėl to, kad partijos virši- 
ri, tamsta įsitikinai dabar, kad ninkui į nugarą buvo įkibus ra

gana tuometu, kai jis (t. y. Gi-i sakė šitaip: 
rekas) treniravosi 
mui ties popiežium!

Nors dabartnis popiežius se
niau labai priežtai kritikavo par 
tiją, bet žiuo metu KP — žur- . „ v
nalistai kartu su pamaldžiais P»P>«ius. bet šitokiu atveju tu 
katalikais iškelia popiežiaus as. Pate turesi bati ^^ytas ir 
menybę: Jis tikras intelektus.) kamuotas, kaip relikvija.
las ir, be to, liaudies draugai!!,, Lenkijos bažnyčių šefas Ka- 

Į kolis aplanke popiežių. Auden- 
Krokuvoje pasakoja štai ką:'cijos metu r? .'i ko: šve-1 - 

Anuo metu vyskupas Voityla’sai Tėve. ' !
mėgo keliauti per kalnus, atitin — Kas - ■ -
kam?.i . v. ne dvasiš k'a"v ;

1 - - ,j mes užmezgėme tamprius drau-
1 giškus ryšius su Dangaus Kara- 
' lyste — šiendien jūsų atvykimo 
proga turime nepaprastai gražų 
orą!”

j Genšeris ir jo palydovai tuojau 
sumetė, kad ne vien tik ištiki
mus katalikus, o ir partiją ir vy 
riausybę iškelia aukštyn Voity-

i los banga. Lenkijos televizijos 
i redaktorius — komunistas pa-

OFISO VAL.: pirm., antiad., trečiau darė stambią klaidą, tik trumB 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. š^atadie- paį pranešęs spalio 16 vakare
biais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Girekas pasveikino Joną Po-, 
vilą Antrąjį. Į ta popiežius at-, 

š turiu į tave pra-j 
atsiklaupi-; šymą: pastatyk didelę katedrą 

sutinku, 
katedra

, Lenkijoje! — Gerai,
— atsakė Girekas. bet 
turi būti pašventinta šventojo 
Leonido vardu! — Gerai, atsakė

ENERGY 
WISE

i

■

D AIGAlDAč
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 — 1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

vyskupo Vaitylos išrinkimą po- 
nežinojo, kad 

partijos galva Girekas su savo 
politbiuro draugais per naktį

__ i piežium: mat, jis

'TJHTHOPEDAh-x’ROT 
rfc Aparatai - Protezai. 1________ ,
5W dažau Speciali pagalba Ejjoms į jais!

(Arch Supports) ir t t.
VaL: ir 6—8. ^ytadieni&is 9—i
1850 Wtsf 63rd Sfv Chicago. Iri. 60625 
___ Tal.f.j PRosp^f $-5084

BTAt j virto naujojo popiežiaus gerbe- 
. ban-1 . . .
•Jjom* | jais!

tiko kelyje du ūkininkus, ku-j džiojo Brolio! — O, ne, — rim.
' i .................. ... a- nega. rie, pasisveikinę su nepažįsta-j.įaį atsakė popiežius, 

j mu žmogum, pasiteiravo: kas tuiliu imtis išitokios iniciatyvos..
" j Pats Girekas popiežiaus rinki- toks? Voityla atsakė: Aš esu vys _ kodėl gi? — paklausė Kako-

mų metu buvo susirgęs, ir nie- kūpąs... Vienas iš ūkininkų nu- jjs> — Matai, mielasis, reiks mo 
kas nežinojo, kuo būtent. Buvo sijuokė ir pasakė: Jei tu vysku j^ėti perdaug alimentų!
įvariai spėliota: Girekas buvo pas, tai aš — popiežius! Bet tai i T§ vokiečiu kalbos vertė L. U.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIŲ?

Buy i car no larger or 
more powerful than you

TĖVAS IR SŪNUSPERKRAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS 

Vitof programos Ii WOPA,

Lietuvių kalbi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vadafa Aldona Deukv> 

relef.: HEnriock 4-24U 
715* So. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, ILL.

Lietuvos Aidai’
...KAZĖ BRAZDŽIONYtF 

Programos vedėja

Pirmadieniais ir antradie
niais 9:00—9:30 vai. vak.

Penktadieniais 9:30—10 vaL vak. 
šeštadieniais 7—8 vaL vak. 

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AJA.

St Petersburg, Ha., B:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778.5374

- Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

A Great Grilled Sandwich

Sandwiches are an American tradition once reserved for 
lunchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytime eating. They’re quick to fix, savory and 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why not hard cook a dozen eggs right now, so you ca& 
tfir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking 
or devilling.

Golden Grills 
6 sandwiches 

hard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooked
. ham
cup finely chopped

cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickfe 
relish

tablespoons mayonnaise 
or salad dressing

teaspoon aalt 
slices rye bread 
gutter

Thoroughly combine all ingredients except bread and butter. 
Butter 1 side of each bread slice. Place 6 slices on griddle, 
baking sheet or in skillet buttered side down; spread each with 
approx. 1 /2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
ride up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both sides 
QR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
until golden brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutes 

*Hard-Cooked Eggs
Cover EGGS in pan with enough WATER to come at least 1 

inch above eggs. Cover, bring rapidly just to boiling. Turn off 
heat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 rainutes for 
large eggs — adjust time up or down by about approx. 3 
minutes for each size larger or smaller. Cool eggs immediately- 
and thoroughly in cold water — shells are easier to remove and 
it is less likely you will have a dark surface on yolko. To 
remove shell: Crackle it by. tapping gently all over. Roll egg 
between hands to loosen shell; then peel, stert ng ?.v e end. 
Hold egg under running cold water c : dpt 
help ease oil shell.

i

i

kartu liūdime.

M 
t---:

L. VLADUI VAIČAIČIUI

Anieriko Lietuviu Dailininku Sąjunga

In today’s “do-lt-yourselT world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, U turning Increasingly to 
*tumingsw—or architectural. spindles as they're known in the 
trade—to provide innovative and imaginAtire touebee ta the 
home.

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 dw being put

Architect*, interior designers 
and •‘do-'t-pourselfers” find 
the spinr’’ i. ve^atEr 

siv. way

Savu in half, they are being 
mounted on walte and door* 
as decorative elements, used 
as plant holders or as crfC* 
elementą

Wash_ the world* largest 
.manufacturer of architectural 
spindles, produce* these dec
orator items tn nine different 
stales, three differ** 

■* res an

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., C

Telef. 476-2345

am
AIKŠTĖ AUTOM"

Uaics^oc
PATARRAVI 
HAS DIENA 

NAKTĮ.

MreKteriĘ 

-saociacijut.

MC 
'CIAs 
v:estx 

OALYSR.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

£ L iii Ii b - «. AOAlIIS
c>o. JOth Ave, Cicero, ILL Phone: OLympic Z-1UU

iTlkAK" BIELIŪNAS
ALD LA A VE. Phone: LAfayetU 3-3571

uLUKGt t KUDA1LNAS
w UTUANICA \Vh r»L YAr4e 7-113a-IlJ|

'TEPONAS (. LACh IR SŪNŪS 
(LACIAWK»1

TVbitS 1 6YLB oIAMlA* iClNfr*EMA 4-LZ1

t314 WEST 23rd PLACT VTirink
028 SOUTHWEST HIGHWAY. PUoe Hill*, CL I74-44V

M54 8*. HAL8TKD STREET



“EMILIJOS PLATERYTĖS”
PASTATYMO REIKALU

m. šaudo 21. d. I.’etuv ųvo lietuvė, sužino, apie Daug
piliu Įgulos sudėtį ir ten turi
mas karines pajėgas. Organi
zuoja sukilėlius ūžė m i m u i 
Daugp’Ho Įgulos ir pagrcbimy 
sukilėliam< ginklų. Su projektu 
važiuoja i Vilnių pas vyriausią 
tarybą. Vilniuje su ja, ka p mo-f 
'e:imi, niekas nenori kalbėti 
jos projektui negauna pritari
mo. Įsiže (lūs grižta namo. Pas 

rengia balių. Į balių pa
kviečia Daugpilio Įgulos kari
ninkus, kad surinkus dar dau
giau apie šią Įgulą žinių. Baliuje 
pasirodo be kapitono Kirilos ir 
įgulos viršininkas generolas Iva
nas Ivanoviuius. i

Generolas prašo Platerytčs 
rankos ii- nori ja vesti. Platei ytė 
jam atkerta: — Tu rusas, o aš 
lietuvaitė, tavo žmona nebūsiu.

Pc' to Platerytė vyksta Į Du
setas ir suorganizuoja iš 800 su
kilėlių būrį. Su savo sukilėlių 
būriu pasiekia Zarasus. Zara
suose sutinka Platerytę, kapito-

tautiniuose namuose įvyko mu
zikinės dramos “Emilija Plate
rytė” pastatymo reikalu pasita
rimas. Pasitarimą atidarė dr. 
I.tcnas Kriaučcliūnas. Dainavos 
Ansamblio phmininkas Alekas 
Sm lga, paa'škino. kad š:s pa
sitarimas sušauktas, su šio pa
statymo vykdytojais, spaudos 
radijo atstovais, norint per 
spaudą ir radijo supažindinti su E 
muz’kinės dramos “Emilija Pla
terytė” pastatymu ir visais rū-

šiam veikalui pastatyti nu
matyta ig’aidų $25,(1(19 Laida
vus visus bilietus, išlaidos dar 
nebus padengtos- Apie 1(1.006 
dol. reikės prašyti iš visuome
nės ir ieškoti sponserių.

Libreto autorius Anatolijus 
Kairys smulkiau supažindino su 
libreto turiniu. Grafaitė Emilija 
Platerytė yra istorinis asmuo. 
Platerytė g y v e n d a m a netoli 
Daugpilio, iš ten esančio kapi-
tono Kirilus, kurio motina bu-'nas Kirilą ir praneša, kad apie

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 lėktuvų, traukiniu 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.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiKia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skal* 

lyto jus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuviu dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
tain pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišką rei. 
kalą renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

įkaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienu atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsą namus” 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujieną piknike. >

sukilėlių veiksmus Daugpilio į- kad materys rūbais pačios pasi- 
gulvos viršininkai žino ir stipriai 
pasiruošę laukia. Daugpilio už
puolimas negalės pasisekti. Pla
terytė atsako, kad ji iki pasku
tinio sukilėlio, už Lietuvos lai
svę kariaus. Platerytė mūšyje 
sužeidžiama ir miršta. Kapito

nas Kirilą, būdamas sukilimui 
palankus, nusišauna. Tai maž
daug toks libreto' turinys.

Muzikas Aloyzas Jurgutis sa
vo pranešime sakė, kad šis mu
zikinis kūrinys dedikuojamas 
žmonai Marijai esančiai dar ru
sų okupuotoje Lietuvoje. Smul
kiai supažindino su veikalo tu
riniu. ši muzikinė drama tikrai 
bus daug įdomesnė, už kitus 
anksčiau statytus veikalus- Į 
dramą nemažai įpinta liaudies 
dainų motyvų. Gražiai pasiro
dys kadetų chorai. Darė suges
tijų, kad lituanistinės mokyklos 
savo mokinius supažindintų su 
mūsų tautos herojus Emilijos 
Platerytės gyvenimu kuri paau 
tojo gjA’ybę už Lietuvos laisvę

Režisorė Živilė Numgaudaitf 
paaiškino, kad šios dramos I 
veiksmas bus nuotaikingai link- 
smas, patriotinis — dramatiš 
kas ir tragiškas.

Monika Kripkauskienė sakė.
i

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.
1

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimą skaitytoją peiktinu 
prtšoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpom!*.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL 60608

» H anksto be raginimo pratęsiu gavo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede _______  dol.
Į ■f' __ —_____ J" ». ■l'V: '_vij
Favardė ir vardas -----------------------------------------------------------------------

Adresai

» Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo  
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas_________________ -___

karia

Adresas

Kponsoriaug pavardė, vardas ir vietovė 

r~- * . ~ * f W —

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Nauįieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol.

Pavardė Ir vardas ---------------- ----------------------------------------------

St. Peter.'buig EBeach, Fla., už 
atsiųstus ta pat proga $4.. į

—Praeitą savaitę mus aplankė 
žurn. Vaclovas Prūsas, buvęs 
Nauj’enų 1-mo puslapio redak
torius. Visiems jį buvo malonu 
pamatyti ir pasidžiaugti pagerė
jusia sve kata, nors gydytojai ir 
šeima ž:emą dar nepataria griž 
ti į darbą, tačiau jo raštai jau 
pasirodo patrijotinėve spaudoje.

j — Dešimtoji New Yirko lie- 
, tuviu dailininku paroda bus va- 
, saro 10 ir 11 d. Kultūros židi
nyje. Premijas po 300 dolerių

' oaskvrė Elena Mickeliūnienė ir; 
LB Kultūros taryba. Po $100 
oaskyrė Aleksandras Vakselis, 
Simo Kudirkos šauliu kuopa, biznius, sklvpus pardavimui jau 
LMK F ‘ '
skyrius ir Elena Mickeliūnienė. gOj, 0 kirkdami pasiteiraukite.

Į ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774*

Registruokite savo namus,' O GERIAUSIAI ČIA
„ , .. K, Vn^'» 'P p«u«w.Huj.a LABAI gVARUg 2 butų namas įr
federacijos New YorKo 2C-tus melus veikiančioj įstai- garažas, elektrinės durys, atskiri ga-

rūpina, bet karininkams ir ki
tiems vyrams reikės nuomoti.

Ta pačia proga patieksime 
šiek tiek žinių iš Dainavos An
samblio’ veiklos, sąryšyje su mu
zikinės dramos “Emilija Plate- 
ryte” pastatymu.

Stasys Juškėnas

— žurn. Vladas Bakūnas, Losi 
Angeles, Cal., įdomių “Pastabų 
iš tolo” autorius, specialiu laiš
ku atsiuntė penkinę už kalendo-Į 
rių. To miesto tautietis užsisa. 
kė Naujienas vieneriems me
tams, bet pavardės prašė nes
kelbti. Dėkui.

— A. Jakutis iš Marąuette 
Parko, apmokėdamas sąskaitą, 
atsiuntė $5 auką kalendoriaus 
proga. P. Zailskas iš Cicero at
siuntė $2, Dėkui.

— Dėkui Antanui Urbaičiui. 
iš East Chicago, Ind., parėmu
siam Naujienų leidimą $5 auką 
kalendoriaus proga. Taip pat dė 
kui dail. Vladui Vaitiekūnui iš

OWNER—OPERATORS

ARLINGTON TRUCKERS 
DESPARATELY NEEDS.

ADDITIONAL OWNER-OPERATORS.

FOR LOCAL STEEL HAULING.
CALL BET. 8 &5 735-5350

Naujienoms reikalingas

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar- 
valandomis informacijų prašome kreiptis te-bo 

lefonu
HA 1-6100.

MARIJA NOREIKIENi 
im Wtrt SU Ckiexxo, IR 50629 • Tei. VTA U2W 

Mslrlnklmai eer*i rOžlac įvairiu 
MAISTAI Ii SŪROKOJ SAWMUV.

Cosmoa Parcels Express Corp-
MARQUITTg GIFT PAUCILI >«V|C1 

LM1 w. e*th >4, Chlcaoa. III. *0629. — TM. WA 
Y. VALANTIWAS

—Gabija Juozapavičiūtė iš, 
Kanados, Pasaulio Lietuvių Jau! 
nimo Sąjungos pirmininkė, gavo 
Eugenijaus Kriaučeliūno $1,000 
premiją. Jos mecenatai yra Ire
na ir dr. Leonas Kriaučeliūnai.

Insurance, Income Tas
2951 W. 63rd St Tei. 436-7878

— Dainavos ansamblis ruošia. 
si vaidinti 3 veiksmų muzikinę 
dramą “Emilija Platerytė” Li-

• bretą sukūrė rašyt. Anatolijus 
Kairys, gaidas parašė kompoz. 
Al. Jurgutis. Režisuoja Živilė 
Numgaudaitė, rež. į 
Nastonaitė šviesos effektai č. — 
kuižos, dekoracijos dail. J. Daug 
vilos, akompaniatorė Z. Modes- 
tienė. Solo partijas dainuos N.{

{Linkevičiūtė A. Simonaitytė Gai 
džiūnienė, N. Paulauskaitė, J. 
Burgess, V. Liorentas, R. Stri
maitis, V. Radys, B. Jančys, taip 
pat merginų ir sukilėlių chorai. 
Ansamblio valdybą sudaro A. 
Smilga — pirm, V. Jasinevi- 
čius — vicepirm., D. Uginytė— 
sekr., V. Radys — ižd., M. Gaba- 
lienė — fin. sekr., N. Paulaus
kaitė ir J. Paštukas — valdybos 
nariai. Pastatymai bus kovo 31 
ir balandžio 1 Marijos aukštą 
mokykloje. I No .

Į train. Ask for Mr. AUSTIN.
— šiais metai CIdcagos Ame-[ Phone 581-0334

rikos Lietuvių Taryba Vasario] —-jįj —___ ?_ —
16-ąją minės Marijos Aukšl. 
mokyklos salėje vasario mėn.
II. 2 vai. pp. Platesnė progra
mos minėjimo dalis bus 
kelbta spaudoje vėliau.

Chicagoa Amerikos 
Lietuviu T-ba.

PIEŠINIAI
AUSTĖS PEČIŪRAITĖS

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

OL4.L/JCI v ,

padė;ėia L įvairi apdrauda —INSURANCE
* ■ ‘č. Ru-BUTU NUOMAVIMAS—paren- Marquette Parke.

zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū

ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus nauju namu apylinkė.

$53,900.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
auette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $13,000 pajamų. Geros sąlygos.

pas-

New Yorko grupinėje 
Parodoje

Čikagietės dailininkės Austės 
Pečiūraitės piešiniai rodomi
grupinėje parodoje New Yorke 
— Artists Space, 105 Hudson 
Street (226 - 2970) nuo s ausio' 
men. 6 iki vasario mėn. 10. Vil
lage Voice laikraštis teigiamai 
Įvertino parodą, siūlydamas 
skaitytojams ją aplankyti.

S. š.

— Penktadienį, vas. 2 d., 
vai. vakaro Marquette Parko 
Fieldhouse salėje, kampas 67-tos 
ir Kedzie Įvyks Chicagos Lietu
vių Spaudos Klubo susirinki
mas. Bus įdomi paskaita gyvais 
visuomeninio gyvenimo klausi
mais. Susidomėjusieji prašomi 
atsilankyti. Valdyba

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.
REAL ESTATE

2625 West 71st Street

□arb*nirw RftlfcU

PRODUCTION

Grinder needed for O.D. 
I.D. Work.

Please call 
628-2300

SALESMAN FOR RETAIL 
FLOOR AND WALL TILE 

experience necessary. _We 

Phone 581-0334

and

1

will

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Ratkia

SEWING
MACHINE OPERATORS

SOME EXPERIENCE PREFERED. 
NEEDLECRAFT •

CORP. OF AMERICA 
3900 N. Claremont Ave. 

583-8800

HELP WANTED — MALS-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

Tel. 737-7200 arba 737-8534

11ECTRO3 ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turtu Chlcasos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose «r»It, ga
rantuotai Ir sąžiningą! .

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tai. 927-3559

D Ž m E S i O
62—« M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai pusmečiu? auTomobille 
Liability apdraudimas pensJalnkarr* 

Kreiptis

<645 5®. ASKLAND AV8.

LAIKRODŽIAI Ir IRANOINYEBi

Pirdavinua Ir Taisysią 
2Ž45 WFST 69tk STASH
Tslcf.t RE^wbile 7-19* T

INCOME TAX PREPARERS ! f 
Trained/or experienced. Ideal work
ink conditions, full or 
hours. Position available 
& Suburbs.

Beneficial Income Tax

354-2240

part time 
city wide

Service

FOR APPOINTMENT
Equal Opportunity Employer M/F

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano Šulo^ 
paruošta, — teisėjo Alphonse, 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.00

Siuntimai į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, UI. 60632. T#L YA 7-5980

M. i I M K U 1 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Ma pi wood. Tel. 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

^BEST THINGS IN LIFE
STATI 7A1M2e!Į Frenk 

W-V5th St.
GA 4-1654 IMSVtAMCr

StateT^rm Life Insurance^Cotnpany

Adre*o ---------------------------------------------- --------------
r - i • w'-w,jiĮį,mi

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites snslp*. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas-------------------------------------------——-----------------------

Adresas --------- r------ -------------— }

Pavardė ir vardas --------- ■■ - --------- — ■ *- ------------------ ------

Adresai - - ..■■■ -■ ■* a ,■ — ■ '

Fstrardė ir vardas , ..................   —-----

t Presas , ■ ■ —  ------------ - — - ■——— ------—

PHONE SALES PEOPLE
STUDENTS - HOUSEWIVES - SEMI-RETIRED 

Part time 9 to 1/5 to 9 Salary plus commission
No experience necessary Pleasant working conditions

Call Now For Interview!!!
BRIAN WEST 881-8206

BEVERLY OFFICE
2419 W- 103rd Street

CHICAGO TRIBUNE
Ari Equal Opportunity Employer

—Antoinete Kalys praneša, 
kad Upytės Draugiško klubo na 
rių susirinkimas vasario 2 d. 
neįvyks. Jis bus kovo 2 d.*

• Vyčių ruošiamas Lietuvos 
Atsim’nimų banketas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui 
paminėti bus vasario 4 dieną, 
Martinique salėje, 2500 W. 94

su formomis — 83.90.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdemi 250 puslapių knyga su
krauta autoriau? troboje.

Place, Ch’cagoje. Jame bus pa
gerbti lietuviai skautai. Skau
tai atliks ir meninę programą. 
Šokiams gros Wally Tanclinger 
orkestras. Susipažinimas prasi
dės 4:30 vai. pdpiet; vakarienė 
5:30 vai. Kaina 17.50 dol. asme
niui. Dėl bilietų skambinti Emi
lijai Pakalniškienei tel. FR 6- 
6189, Algirdui Braziui 598-6193, 
arba V. Samoškai, 521-4558. Vy
čiai tikisi, kad lietuviškoji vi-' 
suomenė gausiai jame dalyvaus..

(pr-)- I

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Ave., 
Chicago, IL. 60629.

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. geštalieniais iki 12 v. 

Vakarais tel. 373-5047. 
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metą, patarnaudama klientams.1

X A
CROSS TOWN PLUMBING

& SEWERAGE
All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
735 6361 

____________ _______________J

— Vladas Rasčiauskas iš Af-’ 
rikos, Grueger Parko, atsiuntė t 
sveikinimus ir saulėje besišil-1 
dančių žvejų nuotrauką. •

HGHLHEAPT DISEA

IVt'-HtWT I

. — MAUJIRNOS, Chicago t, luų Wednesday^ January 31a 1979




