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BACHTIARAS LEIDŽIA PRANCŪZAMS 
ATVESTI CHOMEINI J IRANĄ

Mula bijo, kad jo nesuimtu, neteisty 
karo teismas ir viešai nepakartu

TEHERANAS, Iranas. — Chomeini prašė premjerą Bach- 
tiarą leisti nusikaltusiam mulai laisvai grįžti Į Teheraną, bet jis 
kreipėsi į Prancūzijos aviaciją išaiškinti, ar mulai Chomeini bus 
leista grįžti į Iraną. Premjeras Bachtiaras atsakė prancūzų avia
cijai, kad mula Chomeini gali grįžti j Teheraną kada tiktai nori. 
Tai nereiškia, kad Chomeini; nebus apklausinėjamas, taip pat 
nereiškia, kad jis laisvai galės kurstyti savo šalininkus maištau
ti prieš šachą, vyriausybę ir kariuomenę. Tai tiktai reiškia, kad 
jis galės grįžti į Iraną, kada tiktai jam ateis toks noras.

Mula labai bijo = 
karo vadų

Prancūzų aviacijos vadovybė 
nustatė, kad mula Chomeini bijo 
Irano kariuomenės^- vadovybes. 
Jis žino, kad Irano kariai yra 
baibai gerai infruomuoti apie jį 
Chomeini Mula bijo, kad karo 
vadovybė jo nesuimtų, neati
duotų teismui ir nepakartų. Ira 
no įstatymai liepia visus maiš
tininkus suimti ir pakarti viešo 
je vietoje. Chomęinį yra įsitiki
nęs, kad Iraną vaido karų vadai.

OPOZICIJA CHICAGO'S 
MIESTO TARYBOJE

Sniegas, vėjas ir šaltis labai apsunkino susisiekimą visoj šiaurės Amerikoje. Vie 
tomis sniegas neleidžia naudoti automobilių, o kitur viską trukdo sunkvežimių iš
muštos duobės.

KINIJOS PREMJERAS NORI GERAI
PAŽINTI AMERIKA

Jis apgailestavo, kad anksčiau neturėjo progt 
pažinti Amerikos darbo ir pažangos

WASHINGTON. D. C. — Kinijos vecepremjeras labai grei 
orientuojasi, greičiau daro sprendimus ir nori pamatyti galin 
daugiau Amerikos, negu jis turės progos pamatyti. Viceprem 
ras Teng jau kelis kartus buvo susitikęs su prezidentu Cartel 

ir aptarė visą eilę svarbių klausimų. Kinijos vicepremjeras i 
formuotas apie Amerikos įstatymų leidimą, yra pasiruošęs vyl 
j kongresą, susipažinti su kelių komitetų nariais ir suteikti jiei 
pačias svarbiausias informacijas. Kiekvienas Amerikos pareig 
nas. turėjęs progos su Tengu susitikti, nustatė, jis turi daug 
tikslių informacijų, kad labai greitai orientuojasi 
daryt: sprendimus.

ir laisvai g.

me

rašytu Koranu. Jie Įsakė triukš. 
madariams sustabdyti dėifions- 
tracijas ir eiti dirbti. Kai nepa
klausė, tai. paleido kulkosvaidi 
ir baigė beprasmį triukšmavi 
mą. Kariai yra Įsitikinę, kad Ira 
no maištas yra •suorganizuotas 
svetimos '.vastybės pinigais. .

Niekas Ch^rneH«i 
neateis vaduati i:?

Vyriausybė paskelbė, kad
kas nedrįstų vykti į. ąetodromą 
ir bandytų išvaduoti inulą Cho
meini. Jeigu mula atskristų Į 
Teheraną prancūzų lėktuvu, tai 
kiekvienas privalo Žinoti, kad 
vyriausybė pasirūpins mulos sau 
guma. Jokia mulos šalininkų, 
grupė neprivalo vykti Į aerodro 
mą ir bandyti pasiimti mulą 
Chomeini. Vyriausybė padarė 
tvarką Irano aerodromuose ir 
rengiasi ją palaikyti. Kariai su
valdė sostinės gatvių demons
trantus, jie galės suvaldyti sau* 
valiautojus ir pačiame aerodro
me.

už-

Chomeini klauso 
Mahometo patarimo 
Paryžiuje mulą Chomeini 

klausė, kodėl jis jau kelis kar
tus atidėjo savo kelionę į Ira
ną, bet iki šio meto neišskridęs. 
Mula prancūzų žurnalistams pa 
reiškė, kad pats Mohametas jam 
pataręs dar nevažiuoti. Kai bu
vo paklaustas, kokiu būdu tą 
pranešimą jam perdavė, tai mu
la atsisakęs aiškinti. Greta bu
vusieji kiti du mulos nusišyp. 
sojo, kai žurnalistas nepatikėjo 
mula Chomeini.

Aldermanui Diek Simpsonui, 
nepriklausomųjų bloko lyderiui, 
pasitraukus iš pareigų, nepri
klausomieji yra pavojuje netek 
ti 44 wardo, kuris gresia patekti 
Į reguliarių demokratų rankas.

Nepriklausomųjų blokui, tu
rinčiam tik 3 (tris) aldermanus 
iš 50 aldermanų skaičiaus, vieno 
netekimas būtu didelis nuosto
lis ir tai bus matyti per rinki
mus kurie bus šio vasario 27 die

■ną.
0***^ ‘‘ * ’T • £ • i

Tas blokas nors mažiukas, bet 
buvo veiklus ir neretai sėkmin
gas savo opozicija miesto merui 
(majorui) ir jo administracijai, 
pasireikšdamas kaip opozicinė 
partija vienos partijos adminis
tracijoje.

Kad ■nepriklausomieji . būtų 
vieningi, jie galėtų atgauti 44 
wardo patuštėjusią vietą, rašo 
Chicago Sun Times savo sausio 
29 dienos editoriale, bet pagar
sėję savo kannibališkais keliais 
neturi: galimybės. Dabar jie tu
ri 4 kandidatus Simpšbno vieton 
ir dėlto savo tarpe yra suskilę į 
keturias frakcijas. Tie keturi jų 
kandidatai vienai vietai yra 
Bruce P. Young, 49, buvęs La- 
keviev Piliečių Tarybos pirmi
ninkas ir Janes Addams vardo 
Hull House Centro direktorius. 
Kiti nusistatę remti Grant For
dą, 39, buvusį evangelikų minis 
terį ir mokytoją, dabar laikraš
čio Gay Life (“Linksmo Gyve
nimo”) redaktorius. Dar kiti 
simpatizuoją kandidatūrai 41 
wardo aiderman o Romano Pu. 
cinskio brolienės Galle Guthrie 
Pucinski, 32.

Sun-Times kreipia skaitytojų 
dėmesį į tūlą biznierių Wells, 38 
kuris šofferio vairuojamame li
muzine daužosi po apylinkę 
(ward) ir giriasi savo turtais, 
susikrautais iš sunkvežimių. 

(truking) biznio, atsakydamas į 
paklausimą apie jo turtus atsa
kė: “Jei tamsta ir aš pradėtume 
šiandien, nemanau kad pajėgtu
me visus išleisti”. Dėl savo kan
didatūros jis pasakė, kad išlei- 
siąs tiek kiek reikės 'būti ’ išrink
tam.

FILIPINŲ PREZIDENTAS MARKOS 
ATŠAUKĖ NUMATYTUS ĘINKLMUS

Maištauja salų gyventojai, teko paskelbti 
karo stovi

FILIPINŲ salos. — Respublikos prezidentas Feran do R. Mar 
praeitą antradienį paskelbė karo stovi ir .atšaukė artėjančius

Pateisinta baime
WAUKEGAN. III. — Lake 

apskrities jvf. išteisino 20 de- 
monstraw.Tu prieš Common, 
wealth Edison pastatytą paeič- 
ryje atominę jėgainę pri- •uin 
miestelio. Jėgaine Jiatyta tos 
kompanijos ruusavoje teritori
joje ir demonstrantai kab’’5' ū'h 
už privačios nuosai’v^' > teisių 
pažeidimą.

Kaltinamųjų advokatai argu
mentavo kad turėjo pažeisti tą 
nuosavybę, kuri yra pusiau vie
ša ir buvo reikalinga savo kons

cos
rinkimus. Kelių salų gyventojai jau praeitais metais praliejo maiš( 
tauti. Vieni reikalauja nepriklausomybės, o kiti norėtų būti pri
klausyti prie Idonezijos. kur gyventojai kalba tuo pačių akcen
tu. Salos gyventojai priklauso įvairiems tikėjimams, bet dau
gumoje yra katalikai ir budistai. .Pastarieji yra linkę prie Indone
zijos salų, kur didesnės Įtakos turi budistai. Dakoje yra tikinčių'
gamtos nesuprantamas jėgas, kurie nesimaišo su budistais ar ka- Į titucinių teisių garantuotai žo- 
talikais. Prezidentas bijo, kad maištaujantieji elementai nesutruk džio laisvei išreikšti siekiant di-
dytų rinkiminės kampanijos ir neišardytų rinkimų eigos.

Bri-

KALENDORfiLIS
Vasario 1: Brigita, Severinas, 

Eidvilė, Tulegeidė, Gytis, Skir- 
gaudas.

Saulė teka-T: 11, leidžias 8:04.
. Om SaJtCK " ’

— Vicepremjeras Teng Hsiao 
pingas labai patenkintas ne tik. 
ceremonijomis Baltuose Rūmuo 
se, bet ir informacijomis apie 
Ameriką, Jis tik dabar supra
tęs, kodėl prez. Carteris turi įti
kinti tokį didėlį kongreso , atsto-
vų skaičių. Kinijoje ji? galinges 
nis, negu Carteris, bet Amerika

Premjeras pataria 
baigti streiką

LONDONAS, Anblija. — 
tų premjeras Callaghan, patarė
streikuojantiems vežikams gali
mai greičiau baigti streiką, nes 
jis darosi beprasmis. Šaltis ir 
sniegas smarkiai pakenkė kiek
vienai šeimai, kai ji negali Įsi
gyti būtinai reikalingo maisto ir 
kitų būtiniausių pragyvenimo 
priemonių. Premjeras, apsvas- 
tęs reikalą ir nustatęs, kad strei 
kuojantieji nieko nelaimės, to
dėl kuo greič’au jie grįš į darbą, 
tuo bus naudingiau visam kraš 
tui, darbiečiams ir streikuojan
tiems.

Lietuviai sportininkai 
pateko garbes šč»lėn

CHICAGO III.— Du lietu, 
viai sportininkai —7Diek Butkus 
ir John Unitas įrašyti į geriau
sių sportininkų garbės sąrašą- ir 
atžymėti garbės salėje, kur bus 
iškabinti jų paveikslai ir įtrauk 
tos biografijos su pačiais ge-- 
riausiais- jų darbais. Praeitais 
metais Vinccas Samoška. Chica 
gos Prekybos Rūmų pirminiu? 
kas; suruošė - Chicagos lietūvių 
Sporto Dieną didžiausiame Chi
cagos sporto stadijone. Lietu* 
viai .gražiai, pasirodė..minėtoje 
šventoje, užtat du patys geriau
sieji lietuviai sportininkai iV 
-raukti į garbės salę;.-Kitą- savai-

šiamoje Marijos aukšt. mokyk
loj.

— MEKSIKA, sostinė. — Po
piežius Jonas Paulius Antrasis, 
pasakė suvažiavusiems Pietų 
Amerikos vyskupams pagrindinę 
kalbą, bet vėliau i konferenciją 
veik neužėjo. Tuo tarpu popie
žius vaikščiojo po mažesnias 
Meksikos bažnyčias, kalbėjo su 
tikinčiais meksikiečiais ir daly 
vavo jų sueigose bei renginiuo, 
se. Popiežius daugelį nustebino, 
kai valgė kartu su paprastais 
meksikiečiais, atvykusiais į sos
tinę pamatyti ir užgirsti popie
žių. Manoma, kad ketvirtadieni, 
o vėliausiai penktadieni popie
žius išskris iš Meksikos ir gris 
tiesiai į Vatikaną.

desnės nelaimės išvengti.
Jury po 6 dienų trukusio 

mo Waukegane vienbalsiai 
prendė, kad kaltinamieji 
nekalti. Vienas kaltinamųjų 
ry Peck visos grupės vardu pa- 
reiškė, kad teismo sprendimas 
aiškiai parodė, kad jury irgi jau 
čia. jog atominė jėga yra pavo
jinga. Peck pareiškė, kad jėgai
nė kur per metus pagamina 
pašalinio produkto plutonium 
1.000 kartų daugiau negu buvo 
reikalinga Hirosimos atominei 
bombai. Grupė advokatų paša 
ke jury teismui, kad žmonių ben 
druomenė dar nerado būdo kaip 
saugiai palaidoti plutonijų, ku_ 
ris pasilieka radmaktyvus per 
250 000 metų.

teis 
nūs 
yra 
Ter

— —__ -—-----  Tuo tarpu dar
SNIEGO ANEKDOTAI 1 bet žinoma, kad 

: Tengas pasirašys 
; tvarkančias kelis 
bių reikalus. Tengas jau pakš 
karnai išsikalbėjo su preziden 

'• Carteriu. kad galėtų pasirašj 
' vieną svarbią sutartį. Josios 
i kstas jau paruoštas ir premjer 
j su prezidentu šiomis dienon 
pirmiausia ją pasirašys. Mar 

i ma. kad pirmoji sutarties lie< 
i JAV sutikimą apmokyti dido 

, skaičių pačių geriausių firi 
modernios elektronikos. Ten c 
žino, kad be modernios fizik 

j jokia pažanga šiandien neiir 
i noma. Prieš karą Amerikos ui 
! versitetuose ir institutuose bu 
i keli kiniečiai, besimokiusie 
modernios fizikos, bet karo m 
kyklose kiniečių nebuvo.

Vicepremjeras Tengas susi d 
■ gvvenimu O v 

darbais. Jam labai patikęs c 
džiulis Linkolno paminklas W 
shingtone. Apie Linkolną jis j< 

J buvo girdėjęs, bet jis niekad n 
j manė.

Didžioji Čikagos sniego pūga/ 
78-79 sukėlė piliečiams ir val
džiai neapsakomas sunkenybes, 
daug sunkaus darbo ir daug kai 
bu. Populiariausias "Didžiojo 
Sniego” 1979 m.-istorijoj pasida
rė buvęs Chicagos miesto majo-1 
ro deputatas Kenneth W. SainJ 
kuris nesenai gavės $90.000 už, 
paruošimą studijos, kaip iš Chi 
cagos1 pašalinti sniegą.

Laiške Chicago Sun-Times tū 
las Harry Petroski pa v. rašo: 
$90,000 atlyginimo už audros 
(non-blizzard) sniego pašalini-j 
mo planą, verčiau duokime pro; 
gą Janei Byme (pašalintai iš pa; 
reigų miesto valdyboje) pabūti 
majoru".

Herman Reitman klausia: 
Gal kas malonėtų paklausti bu-! 
vusio
W. Sain, koks universitetas tei
kia kursą apie planą sniegui pa 
šalinti? Aš norėčiau pagerinti 
savo pajamas tiekdamas miestui! 
“studijas”.

nepaskelbta 
vicepremjer 
kel'as sutari 
abiejų vals’

AOO luaiviltiu v--, .. T-l 1
j . . v mejo A. Linkolnoio majoro deputato Kenneth •'

______  kad Linkolno įtaka An 
j rikoje būtų buvusi tokia didel

tę, sekmadienį, ,tas pats Vincas 
Samoška vadovaus Lietuvos1 ne

r < Patricija laisva
■WASHINGTON. — Preziden

tas Carteris. dar kartą perskai
tęs dokumentą, jį pasirašė ir pa
sakė: “Manau kad teisingai pada 
riau”? Nuo to momento baigėsi 
košmaras negyvenimas Patrici- 
jariHearst 24 m. kuri buvo 1974 
metais'kelių jaunų banditų, pa. 
suvadinusių “Simbiozine Išlais
vinimo Armija” iš namų pagrob 
ta- ir priversta dalyvauti vieno 
San Francisco banko apiplėšime 
irF&k gaują policijai sušaudžius 
galėjo ištrukti į laisvę, bet “už 

■ dalyvavimą banko apiplėšime 
: su ginklu rankoje”, buvo nuteis

— Popiežius ■ tarėsi su keliais 
vyskupais, kaip atitraukti kelis 
kunigus. Pietų Amerikoje įsivė 
lustus į kovą prieš fanatinę sant 
varką. Kalbėjosi su Argentinos 
ir Brazilijos vyskupais.

-— Eritrėjoje Kubos kariai su
ėmė likusius kovotojus už savo 
provincijos laisvę. Kraštas pa
liktas be vyrų, nes visi išvežti 
į nelaisvę.

•'— Salvadoro valstybėje nuo
taikos labai įtemptos, gali kilti 
pilietinis karas.

Policija izoliavo 
mokslininką

MASKVA. Rusija. — Sovietų 
policija visiškai izoliavo sovietų; 
mokslininką Andrių D. Sacharo

Visi labai plačiai komentuo 
trumpą ir aiškų Tengo pareis 
mą apie Sovietų Sąjungos pa 
tangas užvaldyti pasaulį. Jam i 
reikėjo priminti kongreso koit 
tetų nariams, kiek žalos ši s 

j vietinė ekspansija yra padarii 
si visiems rusų kaimynams. Tt

vą. Jis pats pasakė, kad jeigu ne Sas 5’ia Įsitikinęs, Kad Japonij
garsas, tai jis negyventų. Jis bu
vo fizikos proffesorius. net nega

Kinija ir Amerika, jeigu jos s 
sitartų, galėtų apkarpyti sovi

Ii dėstyti. Jis padarė visus aps. maršalų norą užvaldyti p 
kaičiavimus sovietu atomo bom šaulį. Jeigu rusai savo žemė 
bai. bet jis neprileidžiamas prie, darytų eksperimentus^ nere 

ketų rūpintis, bet dažniausi 
eksperimentus jie daro savo a 
timiausių kaimynų sąskaito 
Paaiškėjo, kad ne tik Tenga 
bet visa eilė Įtakingu dabartim 
vyriausybės narių yra prieši 
kai nusiteko sovietų karo g 
liai ir pagrobti kitą k,
m; . valstybę, sitas Tengo f 
reiškimas Washingtone plačiai 
šiai komentuojamas.

jokių krašto apsaugos darbų, -lis 
pagarsėjo visoje Rusijoje ir visa 
me pasaulyje. Jis nieko nereika
lavo, tiek pagrindinių žmogaus 
teisių, kurios pažymėtos sovieti
nėje konstitucijoje. Dabar jis ne 
turi rūbų neturi pinigų, bet yra 
išgarsėjęs visame pasaulyje. Jei
gu ne pasaulinė garbė, tai jis sa
ko. kad būtų niekas.

Aukštoms kainoms 
bandys uždėti dangtį 
WASHINGTON. — Už vienos 

dienos pagulėjimą ligoninėje 
1974 metais jau lupo apie $118, 
šiandien viena diena $181 arba

Įėjime 2 metus, 4 menesius ir 10 
dienų ir ruošiasi ištekėti už vie
no kalėjimo sargo — San Frafr

ta*, kalėjimo bausme ik il984 me| cisco policininko Bernard Shaw, 
itų kųvtk 10 dieno*. Jki paleMftno 33,-knris jai visą laiką radęs ypa

. a m v# •___ . - 'Z. *♦ . > ■ . S— .

j žinti. bet nepasisekė — Kongi 
sas nerodė susidomėjimo. Šiai 
bą kelintis kainų kėlimas teis 
namas- didėjančia infliacija.

Prezidentas Carter neseni;
53 nuošimčiais daugiau, ir tai: pasakė pateiksiąs pakartotir 

= j vadinama "vidutinė" kaina. Vai' projektą. Kaip sudraust? infli;
džios turimais apskaičiavimais ei ją ligoninėse, o HEW sekrel 
Vakaruose viena diena ligoninė rius užtikrino, kad maždaug f 
je kainoja $234. žmonės stengia mėnesio kaiko. Projekte skatin
si paiilikti ligoninėje nedaugiau -rr& kainas ntažarti savo vali 

■kaip vieną dibhą. arba bus įvestas privąjoma koi
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‘Tur būt, girdėjai, kaimynėle, gerą žinią? — 
Atbėgusi Pelė kaimynei Žiurkei sako, — - 
Gi. kalba, Liūtui į nagus katė pateko ?
Todėl ii- mes sulauksim poilsio, kaimyne”. —

TAX PA y f B.

Cold

Senoviškas priešrinkiminis plakatas, pagal senovišką stilių ir propagandą.

PELE IR ŽIURKE

MODERNUS SAPNININKAS

Lie- ’ 
tuviams dabar žymiai geriau, nes yra tik dvi partijos: kovotojai prieš komunizmą 
ir su jais bendradarbiavimo šalininkai.

MODERNI MOZAIKA UI MAGARYČIOS
Dėsto RIALAS NERIMAVIČIUS

atsimena kiek daugiau, kaip tris 
pastabas. Aš atsimenu tik vieną, 
būtent, kad toksai seimas tik
rai buvo.

prie stalo sėdėjo trys vyrai taip 
pat šuo ir visi lošė pokerį.

— Ar tas šuo pažįsta kortas 
ir žino tą lošimą? — klausė ry
tietis. Vienas vakarietis jam 
atsakė:

— Taip, jis pažįsta kortas ir 
moka lošti pokerį, bet jis yra 
prastas lošėjas-: jei tik gauna 
geresnę kortą, tai tuojau prade
da vizginti nuodegą...

sįc ijc

VERTINGA MUZIKA

Šios šypsenėlės aukojamos skai

Nereikėjo ilgai laukti, kai dak, skaityti. Ir skaitantieji ne visi 
taras iš East St. Louis, Naujie
nų Nr. 16-tam. pradėjo rimtą 
išsikalbėjimą. Tema: “Neapy
kantos ir šmeištų jūra.” Ne pel
kė. ne bala, ne ežeras, bet jū
ra!

Tai patraukli tema — skaitai tytojams. kurių akiratis yra ne 
ir nori. I miglotas. J. šmotelis

Išsikalbėjimą dar sustiprino 
Naujienų apžvalgininkas, pri.J 
dėdamas rimtas pastabas.

Neapykantos jūroje plukdomi 
mažne visi A.merikos lietuviai, 
bet daugiausia — trys veiksniai, 
būtent: liet, bendruomenė. Barz 
šukas su pagelbininkais ir Nau 
j ienos. Vargšas Amerikos lietu
vis. vargšas bendruomenininkas. 
vargšas frontininkas — neberan 
da sausos vietos kojai! O tą jū
rą r.esutalpinsi į šaukštą, gal —

Biznieriškas galvojimas
Du biznieriai valgė restorane 

ir kalbėjo apie savo reikalus.
— Maniau, tavo sūnus, bai

gęs medicinos mokslus, bus au
sų specialistas. Dabar, girdžiu, 
kad tu jį kalbini būti dentistu. 
— sakė vienas. Antrasis atsakė:

— Ne tame reikalas. Aš at
kreipiau jo dėmesį, kad žmonės 
turi tik dvi ausis, o dantų net 32. 
tai jis pa's das’protėjo.

— Mano dukros muzikos pa
mokos atnešė daug naudos, — 
gyrėsi tėvas.

— Ar ji taip puikiai groja? — 
klausė svečias.

— Ne, bet jos muzikos dėka 
aš galėjau labai pigiai nupirkti 
artimiausio kaimyno namą.

NOJAUS ARKA

Kaip lietuviai ir veiksniai ikri 
i tą jūrą, kol kas neaišku. Lau 

sim tolimesnių išsikalbėjimų.

Išsikalbėjimų Naujienose tal- 
p-nama daug, bet anie perdaug 
ilgi. Kol perskaitai iki galo, pra 
džią būsi užmiršęs. Laukiu kol 
rašantieji rašys savo išsikalbėji
mus su mažesniu kiekiu žodžių 
ir sakinių, bet su stipresne reikš

Dialogas tavernoje

— Tu esi kvailas per visą pil
vą. — sakė girtuoklis ginčų part 
neriui, kuris atsakė:

— O tu esi girtas ir nežinai, 
ką kalbi!

Tai niekis, — atsakė girtuok
lis. — Rytoj aš išsipagirioju, 
tu visą laiką liksi kvailas.

o

v Ime. Juk būtų gerai jei išsikal
bėjimai išspaustų atmintyje, o 
ne tik popieriuje.

Ponas V. Karosas, išsikalbėda 
inas apie VLIKO seimą, prirašė 
Naujienose tiek komentarų, kad 
rotas skaityt

1

Pagyvenusi moteris lipa į tram 
vajų. Ji nešasi kanarėlę, katę ir 
vėžlį, o iš paskos tapsena mažas 
šuniukas.

— Ei. madam, jūsų neįleisiu, 
pare'škė konduktorius.

— Kodėl gi neįleisit? - pasi
piktino dama.

— Ogi todėl, kad jūs pakly- 
dote, — atsakė konduktorius, — 
juk č;a tramvajus, o ne Nojaus 
arka.

Premijuotas anekdotas,
Mešker otcjai premijavo me

džiotojų klube pasakotą anekdo 
tą:

Iš rytinės Amerikos į lauki
nius Vakarus atvyko naujas ko j

VYŠNIOS

Antanėlio motina, atėjusi į 
krautuvę, nusiskundė pardavė, 
jui.

— Mano vaikas šįryt 
tą pirko 5 svarus vyj
pasvėrusi radau tik keturis

Krautuvininkas:

as tams 
i u, bet

— Mano svarstyklės yra tiks
lios ir valdžios patikrintos. Grį
žusi pabandykite pasverti savo 
vaika. V

LAIKASitvtojas turi kantrybės lonistas ir Įėjo į saliūną. Ten j

— Girdėjau, kad vyrai strei
kuoja. — kalba vienas statybos 
darbininkas.

— Kodėl? — klausia
-- Nori trumpesnių

— a ū ..ko darbininkas^.
— Ir gerai ■ daro. 

tauja praeivis^

praeivis, 
valandų.

1

sampro
taują praeivisštj— AŠ visado pa. 
gąivnda'vau. k^Ž- .'yięhtta. 'valandai 

tikrai per datrg Semias dešimt 
minučiu. \\ ' • • ■

kate

Vieną dieną sūsirupinęs vyras 
pebeldė į ponios duris. . - - "

— Man labai gaila? ponia, — 
tarė jis. — ką tik sumažinėjau 
tamstds katę ir norėoau ją^>a- 
keisti.» . .

Na. tai pusė bėdos. — sako 
ponia. — bet ar tamsta mokėsi 
peles gaudyti?

yra: haremas; ar motelis’? Už toki “moder
i.i (. Įlomėliu. • - -

MŪSŲ. SPAUDOJE

Davatka ir Ai-ciritontas .
- Klebonėli, labai prasikali

Pagal seną lietuvišką sapnininką 
(Tęsinys)

! NUDEGIMAS karštu daiktu reiškia karštą 
o ligoniams sveikatą, matyti susideginusį arba 
susideginti reiškia liūdesį.

NULIŪDIMAS sapne reiškia priešingai 
me: džiaugsmą ir laimę, įgijimą gerų draugų 
padidėjimą.

NUMERIUS sapnuoti reiškia, kad turėsi naujų 
rūpesčių. Vienas reiškia negera draugystė, du apkal
ba, trys — advokatų patarimus, keturi barnius, pen
ki — negerumas darbe. Aukštesni numeriai nieks kita 
nereiškia, tik apgaulę.

NUMIRĖLIS reiškia oro atmainą - dažniausiai gie
drą. Matyti mirštanti — vargas ir sunkus daras, jį rė
dyti — lig^, jau mirusio mirtį matyti — neteksi gero 
draugo, pačiam numirti reiškia gerą sveikatą ir ilgą 
amžių, prisikelti iš numirusių — didelę laimę.

NUOGU būti ar save tokiu matyti — saugokis ap
gaulės, nuogą moterį matyti — vyrui reiškia garbę ir 
laimę, o moteriai nieko nereiškia. Jei mergaitė sapnuo
ja nuogą vyrą, tai ji greitai ištekės ir bus laiminga. Nu
imti nuo moters drabužius reiškia liūdesį ir rūpesčius, 
pačiam nusirėdyti — turėsi nemalonumų ir gėdos, ma
tyti ką nors nurengiant — sužinosi paslaptį.

NUSIMINIMAS sapne reiškią džiaugsmą gyvenime, 
būti tarp nusiminusių — būsi linksmoje draugijoje.

NUSKĘSTI vandenyje reiškia netikėtą nelaimę ar 
į net mirtį artimo asmens, bet matyti kitą skęstant yra 
gerai — išsipildys visi tavo planai ir norai.

NUŠALTI arba būti sušalusiu reiškia gailius no
rus bei mintis.

J

! meilę, 
pąčiam

"Nedžiūgauk, gerbiamoji! —
Jai Žiurkė atkerta rudoji, —
Ir neturėk tuščios vilties dėl Liūto,
Kol lig nagų jie susiries,
'noriausiai Liūto gyvo nebebūtų:
Tvirtesniojo už katę nėr žvėries!”

♦ ♦ ♦

Mačiau ne kartą, pastebėt ir patys turi:
Kuomet bailys ko bijo,
Tai mano, — ir pasaulis visas žiūri, 
Bet bailio akimis, į tą, kurio jis bijo.

(J. A. Krylovas PASAKĖČIOS, 103 pasakėčių rinkinys, vertė
Valaitis, 210 psl., kaina $4, gaunama Naujienose)

AGURKAS IR LAZURKA 
(šie žodžiai netinka kaip reikiant į rimą, 
Bet jie buvo priežastim “kuriant likimą’’ . . .) 

Jis kramtė su žieve šių metų agurką, 
Ji skiedė “baliejuj” skalbimui “lazurką” 
Ji buvo tarnaitė tik, sostinėj, Kaune, 
Bet šypseną (kipšas) turėjd ji šaunią; 
Na, ir berniokas, (juk lengva suklupti!), 
Užburtas, agurką pradėjo net lupti — 
Parodyti savo (iš kaimo!) kultūrą, 
Nors tėvą turėjo tik paprastą būrą . . . 
Nustojo jis nosį valyti rankovėn, 
(Nes taip nesielgia, sakysim, Beth oven) . . . 
Batus net (o, broli!) pradėjo valyti .. . 
Ir taip ir sugavo tą mūsų mažytį . . . 
Likimui dvi širdis bematant suliejus, 
Jiems greitai jau buvo naudingas “baliejus” — 
Ten vystyklus buvo' patogu mirkyti, 
0 vaiko rūbeliui, ką ir sakyti, 
Reikėjo praskiesti ir šmotą “lazurkos” . . . 
Tai štai kas įvyko bekramtant agurką.

Arėjas Vitkauskas

tau: papildžiau skaistybės grie- 
ką. — sakė sena davatka per iš
pažintį kunigui. Kunigas tuo pa 
abejojo ir klausdamas sakė:

— Ka tu, Darata, dabar išsi- 
galvojai. Kada tai buvo?

— Prieš penkias dešimt me
tų. klebonėli.

—Tai kodėl man dabar sakai?
— Kad labai malonu prisi

minei...
Panašiai atsitiko Algimantui. 

‘‘Nepriklausomos Lietuvos” ben 
dradarbiui. Saurio 9 d. jis savo 
skiltyje aprašė apie bendruome 
nininkų viešnagę BBaltųosiųose 
Rūmuose ir aiškino skaitytojams 
apie specialią pamoką, mokan
čią kaip ten elgtis. Tačiau nie. 
kas tu taisyklių nesilaikė ir už 
tai negavo barti. Jis ir pats ne
silaikė fotografavimu, nors bu
vo leista fotografuoti tik dviem 
bendruomenininkam. Pabaigoje 
to aprašymo Algimantas pasisa
kė. kaip jis savo aparato švieso
mis gadino prezidentienei akis:

Buvo taip. Ponia Carter, su- 
ąupąžinusi ir kiekvienam 256 
lietuvių paspaudusi ranką, vie 
na ėjo prie kitoje salės pusėje 
lengvas melodijas rojaliu skąm 
binusio master seržanto, tik
riausiai jam padėkoti už gra
žią muzikinę palydą. Jis sėdė 
jo prie instrumento, o prezi
dento žmona, kek ties juo pa
silenkusi, kažką šnekučiavosi. 
Nieko kito ta akimirką aplin
kui nebuvo. Prišokau atkišęs 
savo aparatą ir paklausiau ar 
galima nufotografuoti. Ji su 
šypsena Linktelėjo galva ir po. 
zavo: Paspaudžiau mygtuką, 
blykstelėjo elektroninė šviesa, 
vidiniai džia.ųgiasi puikiai pavy 
Rusią prezidentienės nuotrauka. 
Pro šalf tuė metu praėjo Baltų
jų- Rūmų fotografas, kuris pirš
to rodė mano rankose laikomo

Žemės amžių taip baigė: “No
riu jums priminti, kad žemės 
amžių, kaip ir moters amžių, ne
verta stengtis sužinoti per daug 
tiksliai”.

Jis išvarė gyvenime plačią 
tik joje niekas neaugo.vagą.

♦ Prisimintinos humoriste 
Bernard Shaw mintys:

— Filosofas yra žmogus, duo. 
dąs patarimą bėdose, kurių jis 
pats niekad neturėjo.

Kiekvienas jaunuolis pri 
irkluoti savo baidarę, netvalo

jo tėvui turint jachtą.
— Šių dienų kainomis ligoni

nės lova yra panaši taksi su ne 
sustabdytu skaitliuku.

— Geras kaimynas yra bičiu
lis. kuris per kiemo užpakalinę 
tvorą tau šypsosi, bet nelipa per 
ją-

— Jei nebūtų blogio pasau
lyje, tai nebūtų mums ko veikti.

♦ Tiesa yra panaši į česnaką: 
reikia žinoti, kada jį naudoti 
ir kiek.

ąparato pusėn. Pasinxlo. Foto- bė 
graf^vaų nenuėmęs ; objektyvo 
vožtuvo... 1

Maaa ryčius
1 -lt- *

Vokiečių mokslininkas Rį

j f

gyveni- 
ir turto

OBLIUS reiškia naudingą darbą ir garbingą už
siėmimą.

OBUOLYS yra gašlumo simbolis, jį skinti: mo
teriai reiškia meilę, vyrui — persekiojimą. Valgyti sal
dų obuolį — ddelis džiaugsmas, rūkštų R—barniai ir ne
santaika. Supuvęs obuolys reiškia liūdesį, obuolinė gi
ra — gerą draugystę.

OPERACIJA reiškia netekimą artimo draugo, būti 
operuotu — turėsi nuostolių arba neteksi turto.

ORARYKŠTĖ arba laumės juosta 'yrą, yįįtięs “ 
laimės simbolis.

ORAS vaiskus, šiltas ir grynąs reiškia gerą svei
katą, meilę ir laimę, miglotas —- liūdesį, kvepiantis — 
pasisekimą meilės dalykuose, lietingas—rūpesčius.

ORDENAI yra garbės ir laimės simboliai.
ORO pripūstas balionas ženklina niekingus norus . 

ir tokius pat projektus. Kristi balionu— ieškojimas tuš
čios garbės visai be jokios naudos.

OŽYS reiškia užsispyrimą, turėti ožį — nelaimin
ga meilė, bet turėti būrį oškų ir ožių — būsi turtingas.

PAAUKŠTINIMAS reiškia greitai prabėgančią 
garbę, bet reikia laukti ir pažeminimo.

PABĖGIMAS nuo priešų ir nuo kitokių negerovių, 
reiškia laimę, bet bėgti dėl baimės reiškia nustojiųią 
garbės.

PADĖTI kam bet kokiąmę reikale ręįškia išsigelbė
jimą nuo pavojaus.

PAGALVĖ SAPNUOTI reiškia tinginystę.
PAGONYS reįškia nesantaikas visuomeninėje at> 

bendruomenėje.
(Bus daugiau)

ba

♦ Vanduo būtų daug skanes
nis, jei jį uždraustų gerti.

♦ Senose kapinėse ant pa
minklinio akmens buvo iškaltas 
toks užrašas: “Palikus ilgo gy
venimo klonius, ilsėkis ramy-

mano mylima žmona. Da
bar pailsiu ramybėje ir aš”.

♦ Gyvenimą labiausiai trum
pina ilgas diržas ir trumpas ke
lias tarp TV ir šaldytuvo.

Sąžiningas duoto pažado 
nelaužo, o gudrus jo vįsąi ne
duoda. Šių laikų jaunimas labai neatsargus;, ųąųdftją me

dines kopėčias. Atmeni, tu man nuleisdavaį įįąnąphięg.Sigute Fašilyte
1 - naujienos, CHICAGO », ill Thursday, r'cbrųarį''1,



Detroito naujienos ' 
i 

gistro laipsniu pirm. Rita Gar [ 
liauskaitė. Rengėjai Radijo Klu

Valdyba.
I 

žyburto Lilruinistinės 
mokyklos sneigių balius

Sneigių vakaras-balius- Įvyks 
vasario mėn. 3 d. 7 vai. šeštadie
nį Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje. Pradžia su kokteibais o 
vakarienė kiek vėliau. Meninę

ALB Radijo Klubo mugė 
■ * * <

Radijo Klubo mugė Dievo 
Apvazdos Parapijos salėje sau
sio 21 d. praėjo su dideliu pasi
sekimu. Įėjus į salę pirmas da
lykas metėsi i akis, tai eilės prie 
virtuvės lango laukiančių šiltų 
cepelinų, - kugelio.paruoštų dar-i 
bsčių šeimininkių, vadovaujant 
Poniai Zofijai Drižienei. šalia 
virtuvės salėje ant ilgų stalų pa. 
krauta Įvairių piragų, 1 
pagamino privačios šeimininkės 
užsikąsti prie kavos. Dar toliau 
dovanų laimėjimo stalas, kuriam 
vadovavo patyręs laimei išburti 
Petras Marčiukaitis su būriu pa 
gelbininkų ir pagelbininkių. Sa
lėje prie scenos laimėjimų sta-; 
las su stambiomis dovanomis,! 
kurias padovanojo: Stasė ir Vai 
cys Urbonai tapybos kūrinys,] 
Pranė BBalandienė-tortas, ir An 
tanina Jonynienė-šiaudinukų 
kūrinys. Bilietus išplatino: Er-. 
na Garliauskienė, Ūdija Min- 
gėlienė ir Laimutė Pusdešrytė. 
Prie išgėrimų mandagiai patar
navo: Jonas ir Stasys Bartkai ir 
Alffonsas Lukas su žmona. Kaip 
žinome, išgėrimai duoda ir gra
žaus pelno. Visas mugės paja
mas plius grinais pinigais auko
mis viso pelno gauta apie 
$1.800.00 Palyginus su pereitų 
metų mugės pelnu gautą beveik 
tą pati suma.

Dėl slidžių kelių šiais metais 
publikos atsilankė kiek mažiau. 
Klubo Valdyba patenkinta kad ūkio vadovas. Jonas Simpukas 
šiais metais renginiai nesidubli ir Petras Jucius stovyklos admi 
kavo. Norėčiau pastebėti, kad nistratoriaus 
kad ’šiais metais ALB Radijo Kun. 
Klubui vadovauja jauna su ma kapelionas.

bo

kuriuos1 Pro£ramQ atliks Tautinių šokių Į 
• - , - i Ansamblis “šilainė” vadovė Ga Į

liną' Gobienė. šokiams gros Neo 
Lituanų orkestras iš Chicagos. 

i Stalus dar galima užsisakyti pas 
Lituanistinės mokyklos tėvu ko 
miteto narius: Reginą Gilvydie. 
nę 626-6365 ir pas Antana Gri- 
garą 268-0585 Kiek teko patim 
norėtu ruošti vakarą kartu ir 
Ausros Lituanistinė mokykla, 
kuri randasi prie Šv. Antano pa
rapijos.

Švyturio Sūru šaulių kp.
1979-80 m. Valdyba

Inž. Alfas Šukys pirmininkas. 
Bronius Valiukėnas vicepirm. 
Juozas Braziūnas protokolo sek 
retorius, Vincas Rinkevičius fin. 
sekretorius ir iždininkas. Petras 
parengimo vadovas, Kostas Ra
manauskas pavaduotojas. Dana 
Žebraitienė kultūriniams paren
gimams, Antanas Sukauskas in
formacijos reikalams, Stepas 
Lungys stovyklos administrato
rius, Antanas Siurkus statybos 
reikalu vedėjas, Juozas Kinčius

pavaduotojai ir 
Kazimieras Simaitis kp.

J. Jtsminas. A K‘SS IN THE DARK. „Pikantiškų ir nuuiysv
apražy-s-u. paimti lž gyvenimo Lengvu stilius, gyva mažiai ižleisu 
150 psl. KAina $2.50

Ųr. Juozas S. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijc 
lantnuka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 14: 
tot. kainuoja $2.00. . < ■ ’ w '

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vj 
tento bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriji 

. 2x1 pel. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.
Dangom* šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 

kitas knygas galima įsigyti atsilankius ! Naujienas arba atsiuntus čeki ą 
piniginę perlaidą,. t

1731 Boith fialfted Strwt, CHeage, HL M888

DR. ANTANO J. GUSENO RA ŠTAI | 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO-?’ 

__ JO, VISUOMENĖS VEIKt’JO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Pr. A. J. GustMt — MINTYS IR DARBAI, 250 ?«L, liečiančius ĮSOS 

metų įvykiui, Jiblonskic ir Totoraičio jaunis dienas Ir suri- 
rūpinlmj. ------------------ ----------------------------------

Or. A. J. Gumn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir jrcSi 
tletrii viršeliai*, vietoje $4.00 dabar tik 
Minkštai! viršeliais tik —--------------------------

Dr- A. J. 9v*cm — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionė! po Europą įrpūdžbl. Dabar tik ----------------

$s.oe

I2.ec
TaMjn* faip pat užtfsakyff paštu, aMuntus č«kl irb« menay orderi, prte 

wradytM kaina* pridedant 50c. persiuntime išlaidoms.

I7St Se. HALSTED ST- CHICAGO, ILK I888S

Magdalena Stankūnienė ‘’Balandis”

SEDOS KAUTYNĖS

Auku rinkėjai ir vaišės

Lietuvių melodijų Radijo Va
landos redaktorius ir pranešė-; 

; jas sausio mėn. 22 d. oro bango-’ 
mis pranešė apie LB auku rin_! 

. kėjų pasitarimus ir vaišes Die. 
■ vo Apvaizdos parapijos patalpo*; 

se. Atseit kaip pranešėjas sako, 
aukų rinkėjų vaišėse ir pasitari
me susirinko būrys gerai nusi-l 

; teikusiu tautiečių, gal daugiau; 
, pasiturinčių, nes daugumas tuoj 
; pat paaukavo po keletą šimtų.

Pasitarime dalyvavo nuosaikiųjų 
vidurinių ir karingų, anot pasa
kėčios apie gulbę lydį ir vėžį. 
Gulbelė aukstin skrido, margas 
lydis gilin lindo o vėžys atbulas 
repliojosi ir vienas kito jie ne
bojo. Susirinkę jie viską išdis
kutavo. Nuosaikieji patarė per 
aukštai neskristi, vidurinieji lai 
kytis vidurio o karingieji nors 
ir vėžio žingsniu bando rėplio
tas pirmin. Bando igivendinti 
L. B. vyriaus nutarimą, bet be 
policijos ir kariuomenės neima 

} noma tai padaryti. Užpulti par
tizaniškai gal ir bandys, bet Va
sario 16-sos šventės nuotaikas 
sudrums. Čia jau butu negražus 
gestas, bet ką gali žinoti tas LB 
cintrinis vadas gali sudūmoti 
va ir ivyktu karas. Kiek teko

girdėti Organizacijų Centras pa orą kalba, bet niekas nieko ne- 
jsiruoses gintis, nors ir nukente- daro, nebeatitinka tiesai dėl to, 
i tu.

Mirė J. Karpus

Juozas Karpus, gimęs 1899 m. 
Lietuvoje, mirė sausio mėn. 21 
d. Detroite. Buvo pašarvuotas 
Step S. Shrles laidotuvių koply 
čioje Biech Daly Rd. Atsisvei
kinimas ir rožinės Įvyko sausio 
23 d. Rožines atkalbėjo šv. Anta 
no parapijos klebonas kun. Al
fonsas Babonas.

kad oras pastaraisiais metais 
pasidarė visų viešųjų darbų 
vyriausias stūmiklis; visi daro 
ką pajėgdami net su aukomis: 
bekasdaini sniegą nuo savo na 
mų stogų tuzinai žmonių nusi
laužė rankas, ar kojas ar net 
galvas; apie 70 žmonių nukri
to nuo stogų.

Chicagos miesto statybos de 
partamentas gavo 1,100 nusis
kundimų dgl stogų Įlinkimų ir 
71 stogų Įlūžimo per pirmąją di 
džiąją iki šiol sausio tryliktos 
audrą. Priemiesčių ligoninės 
nustatė, kad daugumas audro
je vienaip ar kitaip susižeidu
sių buvo viduramžiai žmonės.

CTA (Chicagos Tranzito Ad 
ministracij a) perspėjo savo k e 
leiyius, klientus, kurie miesto

Kadangi velionis buvo šaulys 
ir karys Ramo venas, atsis veiki, 
nimo žodį' tarė Švyturio Jūrų' 
Šaulių kp. prm. Alffas Šukys, I 
karių Ramonėnų vardu pirm. 
Stasys šimoliūnas. Sekančią die
ną atkalbėjus koplyčioje maldas 
velionis nulidėtas amžinam po
ilsiui į Holy Sepuchre kapines. 
Soutfield. Michigan. Nuliūdime 
paliko mylima žmona, sesuo Iš-
ganaitienė iš Montrealio, sūnus i ir priemiesčių traukiniais važi- 
Juozas. dukra Tumienė su šeima nėja iš darbo ir i darbą, kad 
ir kiti giminės ir draugai.

Ant. Sukauskas

APIE ORĄ VISI KALBA
IR VISI KAIRĄ DARO

Senas aforizmas,kad visi apie

laukiama artėjant dar dugiau 
sniego. RTA ruošia naują tvar
karašti, kuriame bus visi rei
kalingi žinoti nurodymai 
žiuojantiems Į darbus ir 
tantiems namo per tokią 
ma. du

va- 
griž- 

žie-

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.

POEZIJOS VEIKAI AI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoin, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
Ertmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Avtvstaltyf* - ValčIOnlen*, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrvlaltl*, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE, 

psl. Kaina $3.00.
5. Kloopas Jurgaflonte, GLODI • LIODI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatoillus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 88 psl. $2.00.
7. Nadas Raitante, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nodas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščių Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psL, $3.00
11 Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50.!
12. Petras Segėtas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1,00.M.“ " ‘
14.

giesmė*, poemos

$1.50.
Eilių rinktinė. 169

Petras S—atM, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėreščlal, 112 psi. $1.00. 
Euganl|ut Gruodte, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
Il.n> Tumlanė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50 
Alfonaa* Tyruolte. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00. 
Jon«« VateHte, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmaiie.

17.
53 18. Adoma* J.mi, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00. į 

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

1785 So. Halited Street, Chicago, Illinois 80808

■sudaryti su artileristais prieki 
nę saugą dešiniame fronto ba- 

( re. Saugai sustiprinti žadėjo vė 
( Irau atsių’ii m: no ž n on 2. 

Į Šturingeschuetzus (šarvuotus 
i artileri jos pabūklus I. Suradęs 

. man reikalingos kuopos vada, 
Jpaaiškinau -avo užuavlnį ir pa- 

karinin-! praš^au’ D-^ui su maniu: 
, ■ i • , i,. i ipalaikvti pask rtu viena rvš ninku ir kareiviu branduolį sudarė:1 • - - •

- • i . . ■ ' i ka iš savo kuopos, o aš iš savodaugiausia atsarginiai. : • , . 1
. . . • ' būrio ta p pat pa-kvriau rvši-Bi: slvciuose sustojome pas ...-į . • , - i i . i ninka rvšiui su kuopus vadu nu-viena ūkininką ir laukėme nak- 1 F

‘ . x. -j įlaikvti. Vadinasi, nors rvsis irties. Apie vidurnaktį užgirdau; - . ■
xi — i_ . ‘n i ;įprastas, bet geriau kam kad vi-tankų užimą, bet pulko vadui U . ... .. 1

• i ' u m i _ i sai be jckio rvšio. Paėmęs jo -us’siekus su pik. Maeder, pa- .. . J ■ L •’
• •i . ■ , , x • i_ - rvšimnka, išvvkau i pozicijas.aiškėjo, kad ta; buvo sarvuo- • į 1 1

ciai. i Saugos pozicija buvo gerai
i parink ta — ant dominuojančios 
aukštumos su \ionkieniiu, tik

1 truputi tolokai nuo gynimosi po- 
Įzicijų, gal apie 1.5 km. Matonnr 
i nias į prieki ir į dešinę buvo 
puikus, o j kairę galėjau matyti 
kelią į Barstyčius, tik už kelio 
esantį slėnį dengė aukštumėlė. 
Pasiuntiniui Įsakiau gerai Įsidė
mėti kelią, kad ir naktį galėtų 
mane rasti. Norėjau būti alsai - 
gus, nes būdama Rytuose ir kai
tą negavęs laiku pranešimo, vos 
nepatekau rusams į nelaisvę. 
Nužymėjęs apkasams vietą, lie
piau vyrams kasti. Dar paaiški
nau, kad šios aukštumos mums 
nereikės ginti iki paskutinio 
kraujo lašo, bet tik sekti priešą 
ir apie jo veiksnius pranešinėti. 
Numačiau ir atsitraukimo grip- 
vį ir nurodžiau vyrams, kuriuo 
keliu turėtume reikalui ištikus 
trauktis. Išsikasėme apkasus, (• 
sekėjai visą laiką sekė, bet jo
kio priešo judėjimo nepastebį-

(Nukelta Į 5-tą psl.)

to. jo duoti pabūklai 
n: uvo išbandyti, o pabūklu 
iniidel’o žinojimas šaldymui 
n eko n- padeda. Diviziją pafron 
tėję galima organizuoti tik ta
da, kada ir karininkai ir karei
viai yra jau buvę kautynėse 
Žemaičiu Rinktinės ir 4

K’tą rytą mane vėl pas’šaukė 
pulko vadas ir davė naują už-Į 
davini-paėmus pirmos ir kei 
antros baterijos vyrus, viso apie! 
30 vyru, vykti į kairijį gynybos; 
barą vienos kuopos vado žinion. 
Kuopos vadą radau apkasuose. 
Kuopa kitų ginklų, išskyrus šai; 
tuvus, neturėjo. Kuopos vadas 
nežinojo kur mus dėti, nes ap
kase buvo pakankamai karių. 
Kuopos vadui pasiūliau išdėsty
ti savo būrį jo kairiojo sparno 
apsaugai. Kiekvienas kareivis 
turėjo po 10 šoviniu. Iki pietų 
išsidėstėme pozicijoje, bet atvy
kęs pasiuntinys vėl pranešė', 
kad turiu vykti pas pulko vadą 

šį kartą pulko vadas įsakė

CTA pranešė, kad pirmadien- 
nis, sausio 22 d. buvo gera, jau 
beveik normali trafikui diena, 
pirmoji tokia po didžiosios sau 
šio 13 dienos sniego audros, 
bet perspėja per tvorą neperlh 
pus dar nesakyti “Op;” J. Pr.

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

• 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

Taupykite dabar
pas mus

S

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

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

vių g®"būvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygom!« 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozai Ktptčintkn, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozu Kspačlnskia, IfEIVIO DALIA. Atsiminimai Helvlo Dalia 
yr« natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bepd- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO-.LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudeliuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl $1.50. Yra taip prt 
Jversta f anglų kalbą.

M Zoičanko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2, ____

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunlirto ir agitpropo propaganda bei 
nimaakavinBal. Abi knygos parašytos lengm, gntiu stiliumi.

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS IANTVARKOĖ 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuote istorinė studija apie priteų likimą. 
Kaina $2. -P

Vincai žomaltla. LIUBLINO UNIJOS IUKAKTIIJ PARAJTflJM.
84 paL Kaina SL50. ■ i.-<

Ėte ir riti teldinlai yra tranartl
NAUJIĖNOSK, 17JT $«. HALFTĖD H.. CHICAGO, ILL. !ĖĖ»

afsflaoAavf valondymte arUa vtaakanf Ir prModa**
4oAJ ar plelelnf sarte*ėįį_

1800 So. Hoisted St.

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-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

TEENA STIPRIAUSIU BENDROVIŲ, TURINTI

Chicago, III. 60608

DIDELES ATSARGAS

T< 4Ž1-8O70

j — MASJMWOa. CWCACC 1. Thursday, February 1. 1979
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Dienraščio kainos:

onemiesčiuoae- 
metams ......
pusei metu ..... .
rrims mėnesiams 
nenam mėnesiui
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trims mėnesiams 
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netam?

Naujienos eina kasdien, liskinani 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
m. 60608 Telef 421-6100.
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£30 00 I -iriieriu tart ižaakymi
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$18.00 
$10.00 
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viams atneštas bereikalingas erzelis Amerikos Lietuvių 
Taryba tikrai norėjo padėti VLIKo sugalvotai ir Ameri- 
kon permestai Bendruomenei susiorganizuoti, ALTas pa
dėjo atvykusioms VLIKo atstovams susipažinti su Ame
rikos lietuvių vedamu darbu, Amerikos Lietuvių Taryba 
jau buvo apjungusi didžiausią Amerikos lietuvių skaičių 
ir organizacijas.Buvo proga dar daugiau lietuvių apjun
gti.- Tuo reikalu Chicagoje buvo visų Amerikos lietuvių 
grupių atstovų pasitarimai. Buvo sudarytos kelios spe
cialios komisijos, kurios turėjo apjungti dar didesnius 
Amerikos lietuvių skaičius. Amerikos Lietuvių Taryba 
jau tada buvo pati diddžiausioji Amerikos lietuvių orga
nizacija. Jeigu būtų Pavykę, tai Amerkos Lietuvių Tary- 
ba būtų tapusi Amerikos Bendruomene.

Bet naujai atvažiavusiems tremtiniams, įskaitant ir ; 
Joną Vilkaitį, nepatiko Chicagoje sudaryta komisija A- i 
merikos Bendruomenei suorganizuoti. Jiems atrodė, kad 
čikagiečių noras įtraukti visas Amerikos lietuvių orga-

*

4

o

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
8 vai. ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Dūmų nebijančios akys
Visi vyresnio amžiaus Amerikos lietuviai labai gerai 

prisimename, kai inž. Bronius Nainys, tuo metu dar vie
ningos JAV Lieutvių Bendruomenės pirmininkas, paskel
bė, kad Bendruomenei reikalingi pinigai. Jis čia pat pri
dėjo, kad jo vadovaujama Bendruomenė, be vedamo kul
tūrinio darbo, dirba ir Lietuvos laisvinimo darbą, todėl jai 
priklauso dalis pinigų, kuriuos Amerikos lietuviai sudė
davo seniai veikiančiai Amerikos Lietuvių Ta
rybai. Nainys pradėjo reikšti pretenzijas ne i visą laisvi- j 
nimo darbui sudėtą sumą, bet bent į jos dali.

Bendruomenei buvo reikalingi pinigai. Jam buvo la
bai nepatogu, nes jo organizuotas vakaras visai nepavy
ko. Jis ne tik jokio pelno neatnešė, bet padarė nuostolių. 
Nainys manė, kad jo, kaip naujai sudarytos organizaci
jos vado visi turės klausyti. Jam atrodė, kad užteks jo 
pranešimo apie organizuojamą vakarą, tai visi ir nupėgs. 
Nainys pranešė, kad ruošią vakarą, bet salė buvo tuščia. 
Nainys tuo metu čikagiečiams dar nebuvo žinomas, nes 
jis pradžioj gyveno Gary, Ind., priemiestyje, todėl jo pra
nešimų mažai kas teklausė.

Patys bendruomenininkai priminę Nainiui, kad tuo 
reikalu yra Amerikos lietuvių veiksnių susitarimas. Ben
druomenės atstovas pats pasirinko rugsėjį Bendruome
nės renginiams ruošti ir aukoms rinkti, o Vasario mėnuo 
paskirtas Am. Liet. Tarybai. Bet Nainys, kai jam reikia 
pinigų, tai susitarimų nepaiso. Js nesustarė, o kitų Ben
druomenės atstovų susitarimai jo neįpareigojo.

Už poros savaičių Nainio minčiai pritarė ir Stasys 
Barzdukas. Jis nuėjo toliau, negu Nainys. Nainiui buvo 
nesvarbu, ar toks susitarimas buvo, ar jo nebuvo. Jam bu
vo reikalingi pinigai ,tai jis ji ir laužė. Tuo tarpu Barz
dukas paskelbė, kad jis nežinąs, ar toks susitarimas bu
vo. Jeigu jis būtų buvęs, tai jis, Bendruomenės centro vai-; 
dybos pareigūnas, būtų apie toki susitarimą girdėjęs, bet 
jis nieko negirdėjo. Šitoks Barzduko pareiškimas labai 
patiko Nainiui, nes jis atidarė duris Amerikos lietuvių 
pasipiktinimui.Tas pasipiktinimas buvo toks didelis,kad 
jo dar ir šiandien neatleido; Neatleido, nes jis dar ir šian
dien yra Barzduko ir jo politinių bendraminčių lietu-

nizacijas ir asmenis yra labai lėtsa, reikią ilgų Pasitari
mų. Jie nutarė New Yorke sudaryti Am. Lietuvių Ben
druomenės Laikinąjį Organizacinį Komitetą.. Jo prieša
kiu buvo pakviestas prelatas J. Balkūnas, geras kalbėto
jas ir didelis patriotas. Laikinasis organizacinis komite
tas buvo vadinamas LOKas (L. O. K.). Prel. Balkūnas 
buvo to LOKo pirmininkasJis naujai organizuojamą Ben
druomenę norėjo padaryti rimta organizacija, bet jis 
matė, kad jos organizatoriai i mišką žiūri. Jie norėjo 
būti vadais, bet Amerikos žemės kojomis nesiekė.. Prel. 
Balkūnas žinojo apie vienų užsimojimus ir gyvenimo tik 
rovę. Jis atsistojo organizacinio komiteto priešakyje, 
jam teko tartis su ALTo atstovais.Paaiškėjus nuomonių 
skirtumui apie Amerikos Bendruomenės organizavimą,
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Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANGUS AMERIKOS LIETUVIAI!
V asam 16 pioga mčš, lietuviai, jungiamės 

iš naujo sutartmii remti Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą ir visais būdais siekti, kad lie
tuvių tauta gyventų amžinai.

Šios didžiosios lietuvių Šventės proga svei
kindamas visus Amerikos lietuvius JAV Lietu
vių Bendruomenės vardu, kviečiu brolius ir se
seris Vasario 16 sukaktis paminėti ko įspūdin
giausiai ir, jas minint, moraliniu pritarimu ir 
piinginėmis aukomis stipriai paremt Lietuvos 
laisvinimo veiksnių darbą.

Kreipiuos į organizuotus Lietuvių Bendruo
menės vienetus ir į jau po Bendruomenės šūkiu 
susibūrusius Amerikos lietuvius, prašydamas, kur 
ir kaip gali, aktingai prisidėti prie Lietuvos Ne
priklausomybės sukakčių minėjimo ruošimo vi
sose lietuvių kolonijose.

Laikau savo pareiga priminti JAV LB LOKo 
nusistatymą, kad Vasario 16 minėjimo parengi
mų pelnas bei visos aukos turi eiti Lietuvos lais
vinimo reikalams ir kad tie pinigai turi būti 
perduoti Amerikos Lietuvių Tarybai — jos Vyk
domajam Komitetui Chicagoje arba Tarybos 
skyriams vietose.

Perduodamas JAV LB Laikinojo Organiza
cinio Komiteto ir sayo linkėjimus, drauge reiš
kiu tvirtą viltį, kad, budėdami Lietuvos išlais
vinimo ir lietuvių tautos gelbėjimo kovoje, taip 
pat energingai ir vieningai dirbsime JAV Lie
tuvių Bendruomenėje didžiajam lietuvybės išlai
kymo reikalui.

Prel. J. BALKŪNAS, 
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizacinio 

Komiteto Pirmininkas

nauji politikai, prisiekę nepolitikuoti ir prašė ALTo at
stovus leisti jiems imtis organizalinio darbo, o už poros 

Įmetu visi Amerikos lietuviai bus “suorganizuoti”. Kaip 
žinome, iki šio meto Amerikos lietuviai dar nesuorganU 
zuoti į vieną Bendruomenę. ALTas prižadėjo nekenkti 

i naujai organizuojamai Bendruomenei, o organizacinio 
komiteto pirmininkas prel. Balkūnas prižadėjo nekenkti 
ALTo vedamam darbui. • ...... ..

. , . ii raelitai ir egiptiečiai žino, kad
TuOjHu. po susitarimo nekenkti vieni kitiems, pre . l n*

Karys,1953 Vasario men. Nr.2

IZRAELITAI NEŠIT ARIA SU J prasta skuba.. Jie būtų daug lai

PARYŽIUS, Prancūzija. — Iz

privalo tartis ir siekti taikos, nes

mėję, jeigu būtų praeitais me
tais susitarę ir aptvarkę savo 
prekybinius reikalus. Jie būtų 
padėję ir kitems greičiau tai-.

Izraelio užsienioBalkūnas. LOKo pirmininkas, padarė viešą pareiškimą tarptautiniai įvykiai eina nepa. kos pasiekti, 
ir išsiuntinėjo visai Amerikso lietuvių spaudai.Bendruo- 
menės vardu padarytas susitarimas buvo žinomas vi
siems Bendruomenės veikėjams ir ALTo nariams. Jis 
buvo paskelbtas visoje tuometinėje spaudoje. Tai buvo 
ne vien prelato Balkūno pareiškimas, bet visos Bendruo
menės organizacinio komiteto. Prel. Balkūnas organi
zuojamos Bendruomenės vardu jį pasirašė ir.išsiuntinė
jo ne tik Bendruomenės skyriams-, bet ir ALTo centrui.
Kaip Bendroumenės, taip ir ALTo archyvuose šitas prel. 
Balkūno pažadėjimas glaudžiai^ bendradarbiauti su ĄL- 
Tu turi būti. Naujienų redakcijoje yra paties prel. Bal
kūno atsiųstas originalas. Jis turi būti ir kitų lietuviškų 
laikraščių redakcijų archyvuose. Jį turi turėti ne tik 
mokytojas Barzdukas, bet ir visi kiti frontininkai, ku- . _
rie ryžosi primesti visiems Amerikos lietuviams fronti- frontininkų darbais. Ten aiškiai pasakyta, kad Vasario 
ninkiškai tvarkomą Bendruomenę. Niekam ne paslaptis, ■ mėnesį renkamdš aukos privalo būti persiųstos hė ko- 
kad prel Balkūno pasitarimas su New Yorke buvusiais .kiems fiktyvimems komitetams, bet Amerikos Lietuvių 
ALTo valdybos nariais taip pat turėjo būti žinoma ir ! Tarybai. Prėl. Balkūno pareiškimą pakartosime, kad 
inž Nainiui New Yorko bendrame posėdyje padarytas kiekvienas Amerjkdš lietuvis žinotų, kur ir kam aukos 

in?reio-oio ne tik ALTa nekliudyti Bendruo- privalo būti siunčiamos. Taip pat kiekvienas lietuvis pri-

Tui. Nainys žinojo, apie pasitarimą ir susitarimą, bet jis siekia.

tą susitarimą laužė, o mokytojas Stasys Barzdukas drį
so pasakoti, kad jiė nieko apie tai nežinoję.

Šios dienos numeryje spausdiname LOKo pirminin
ko prel. Balkūno viešai paskelbtą pareiškimą. Būtume 
galėję panaudoti originalą laikraščiuose spausdintą pre
lato pareiškimą, bet naudojame Karyje Įrėmintą prelato 
pareiškimą. Nė tik Bendruomenės organizatorius prel. 
Balkūnas, kalbėdamas visos Bendruomenės valdybos 
vardu, pasižadėjo ALTo darbui nekenkti, bet tos nuo
monės buvo ir Kario redakcija, atspausdindama prel. J. 
Balkūno pareiškimą net Įrėmintą.

Prašome paskaityti JAV LB pirmininko viešą pa
reiškimą ir palygintieji su Bendruomenę pavergusių

c
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miništeriš dabar apgailestauja, 
kad nenumatė Amerikos santy
kių su Kinija ir nežinojo, kad

nelemta kryptimi. Manoma, kad 
Wasbingtpnas padės Izraeliui 
pakeisti savo nuomonę ir ne
reikalauti neprimtinų sąlygų.

— Buvęs prezidentas Nikso- 
nas labai džiaugiasi, kad prezi
dentas Carteris jj pakvietė į Bal 
tuosius rūmus ir sudarė galimy
bę pasimatyti su Kniijos vicce- 
premjeru.

• Deš:mt galionų Teks'is sti
liaus skrybėlė tikrumoje telpa 
tik trys ketvirčiai galiono van 
dens.

® Graikai ir romena: balsu 
davo dėdami į balsavimo uit as 
pupeles: juoda pupelė reiškė 
neigiamą balsą, o balta — tei
giamą.

® Agrikultūros departamen
tas praneša vartotojams, kad 
vasario' mėnesį yra bulvių per- 

J prai bet jis Įpareigojo ir Bendruomenę nekliudyti AL- valo Pagalvoti, kur Susitarimų laužytojai veda ir ko jie ; viržius, todėl šeimininkės
‘somos jas naudoti.

E. JASIŪNAS

ĮSPŪDŽIAI Iš AUSTRALIJOS
e^ktrines krosneles, ir to pilnai pakanka. Virtu
vėms ir vandens šildymui taip pat dažniausiai 
yra naudojama elektra.

Ūkininkai, kurie sudaro apie 15% krašto 
gyventojų, ^eviik labai atokiai vienas nuo kito 
ir nuo civifizicijdš teikiamų patogumų. Todėl 
čia yra haudojamUS unikalus “radijo mokyklos” 
mokymo mėtodžš. Mokiniai, būdami šimtų koli- 

• metrų atstumo atskirti nuo savo mokytojų, su 
Australų gatves jaoa! svaras, |jais kalbasi ir pamokas atiieka radijo siųsfavų-

kingai prižiūrimi. Visi namai,~ en y J , jmįuva paga]ba. Pagrindinė ūkininkų susisieki,
mo priemonė yra vienmotoris lėktuvas, kuriuos 
ių dauguma ir turi. Greitos medicininės pagal
bos suteikimui, lėktuvais naudojasi ir “skraidąn 
tieji daktarai”, kurių thrpe esu pastebėjęs ir vie
nos lietuvaitės pavardę.

įtinkąs australiškas alus. Atsakydavau, kad šiaip 
Uau neblogas. Vėliau patyriau, kad australai sa
vo alaus atžvilgiu yra labai patriotiškai nu-

(Tesinysi

Sydnėjuje veikia keturios TV stotys, visos 
programos spalvotos. Viena iš stočių yra išlai
koma valdžios pinigais, ar komercinių skelbimų 
neduoda. Kitos trys stotys yra komencinės ir, 
kaip čia pas mus Amerikoje, išsilaiko iš skelbi
mų. Įdomu, kad anksčiau už TV priimtuvą aust
ralai turėdavo mokėti metini 20 dol. mokesti. Vė
liau, vyriausybei bandant mokestį pakelti iki 120 
dol. metams, žmonės užprotestavo, ir mokestis 
buvo visiškai panaikintas.

TV spalvų kokybė yra labai gera. Vietinės 
gamybos programos yra gana aukšto kultūrinio 
lygio. Rodoma ir daug amerikietiškų programų, 
bet jau daug žemesnio lygio. TV reklamose vy
rauja anglų ir amerikiečių firmų gaminiai. Di
delę australų TV programų dalį sudaro kriketo, 
lauko teniso ir golfo žaidimai bei arklių lenkty
nės. Įdomu, kad ir Čia TV žinios yra dažnai pa
kartojamos iš amerikietiškų šaltinių. Gruodžio 
mėn. didžiausias < 
Fjgipt . Izraelio taikos derybas.

Auriralir yra dideli alaus mėgėjai, ir savo _
Labai dažnas australas Sniego būva tik kalnuose. Šildymo įrengimų 

j vis mane paklausdavo, kaip pa- •

Australų jaunimas yra gana tvarkingas, 
matomai, kad gauna gerą išauklėjimą šeimoje ir 
mokykloje. Mokyklų mokiniai uniformuoti, man 
dagūs, paslaugūs.

Australų gatvės labai švarios, namai tvar-

dengti raudonomis čerpėmis. Tarp namų skly
pai atitverti apie 7 pėdų aukščio lentinėmis tvo
romis (angliškas individualizmas). Automobi
liams įvažiavimai į garažus yra iš gatvės pusės. 
Mūsiškių gatvelių fielų”) nėra.

Namų statyba daugumoje lengva, sienoms 
iš lauko ir iš vidaus yra naudojamos fibrinės 
plokštės. Yra ir pilnai mūrinių namų, ir tik iš 
lauko padengtų plytomis. Nepatyriau, ar yra 
naudojama kokia šalčio - šilimos izoliacija sie
nose. Rūsių, bent Sydėjuje, namai neturi. Grei
čiausiai tai yra dėl to, kad visai negiliai po žeme 
prasideda uola, smiltainio akmuo.

simena, nes noustolius valdžia padengia iš sa
vo iždo.

Bė avių, mėsos eksportui auginam? 
mil. raguočių. Daug auginama ir kvieči- k 
'’augiausia eksportuojami į kom. Kiniją

Kraštas yra didelis ir turi labai daug žemės 
4ur^ų. kurie yra palyginti dar mažai išnaudoja
mi. Pagal veikiančius įstatymus, visi žemėj esan 
tieji žemės turtai ir mineralai priklauso britų 
karūnai. Krašte randama daugybė įvairiausių 
metalų rūdų ir mineralų, ir dideliais kiekiais. 
Pv., Australija eksportuoja 30% pasaulio ang
lies. Geležies laidos atsargos sudaro 25 bil. tonų. 
Anglį ir gel. rūdą masiškai perka japonai savo 
plieno pramonei. Žemėse slepiasi 20% viso pa- 

| šaulio uranijaus ir 30% pasaulio bauksito (aliu-
Dėl didelių atstumų ir ne taip gerai išvysty- minijaus gamybai) atsargų. 1976-77 m. Austra

lo kelių ir geležinkelių tinklo, tarpmiestinis su- lijdS ekportas Siekė apie 10 bil. doL, kur 40% su
sisiekimas vyksta daugiausia vietinų oro linijų darė mineralai. Didžiausia eksporto rifika yra 
lėktuvais.. > | Japonija. Per paskutiniuosius tris motus ‘į že-

KRAŠTO EKONOMIJA _ ,mės turtų buvo investuota apie 7
bu. dol., daugiausia is JAV kapitalo. Apie 400 di- 

Nuo XIX a. vidurio, Anglijoje išaugus teks- dėsnių JAV firmų Australijoje turi savo skyrius, 
tilės pramonei, didžiausias Australjos pajamų Paskutiniuoju metu Australija labai stengiasi iš-

?lum ’abai didž'uojasi. 
ai- mūriai

( Oro vėsintuvai dar nėra taip paplitę, kaip §a^njs bUVo avių vilna. Ir šiais laikais dar augi- vystyti savo pramonę, ypač sunkiąją, 
dėmesys buvo kreipiamas į pas mus čia, Amerikoje, nors veik visi naujės- nama apje ^59 ayįų, bet pokario.metais vii-'

j—nieji pastatai juos jau turi, žiemų Sydnėjuje nė- ]abįau pakeičia dirbtinis pluoštas. Austi
3 ra, jei neskaityti ant pievų pasitaikančių šalnų. Į .a ,)affamina 30% pąsaulio vilnos. Vietiniai . . . v

L . , . J-, ,__i____  ’ p. ra J 1 s , j 1 - .. .r. . ją 1 pasaulio pirmaujančią ekonomine naiėo-a'lietuviai minėjo, kad, užėjus sausroms, milijonai |J^ 1 1 F V PdJe^-
- veik nereikia. Gyvenamieji namai turi -r as išgaišta, bet ūkininkai perdaug dėl to nenu- (Bus daugiau'

ną vis labiau pakeičia dirbtinis pluoštas. Austi Užisenio kapitalas ir technologija, o vietos 
žemės turtai ir darbo jėga iškels Anstrali-
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Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

— Jeigu Irano studentai Ame 
rikoje pradės demonstruoti tai 
bus suimti ir išvežti į Iraną.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Kauno bazilika EUDEIKISDAIL. VLADUI VAIČAIČIUI

SEDOS KAUTYNĖS D AIM IDkartu liūdime.

mirus, jo žmoną Olgą, dukrą Audronę, sūnų Ramūną, jų 

šeimas, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir

AKUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Modical Building). Tai. LU 5-6446

• Priima ligoruua pagal susitarimą. 
Jei neawmepia, skambinu 374-uxh.

DR. C. K. BOBELIS 
•NKSTŲ ir šlapumo TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St, Petersburg, FL 33715 
Tel. 813)-384-3020

DR. PAUL V. DARGls 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Ad., Wesichestor, IL.
VALAjSuuS: 3—a aaroo dienomis 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Tai.! >04-4/27 arta 562-2728

TEI------BE 3-5893

DR. A. L>. ule v ECKAb 
GIWYIWJAS IK CrliKUKUMS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAb 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
26Įft W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tucrina ateis.- Pncaueo aKimus u 
■’contact lenses’”

Vai asai susi tarimą. Uždaryta tree.

DR.LE0NAS SEIBUTlb
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
kętvmd. 5—7 vaL vak.
Ofiso telef.i 776-2880 

Razicknciios telef.: 448-5545

Atkelta iš 3 psi.
Pavakaryje susilaukėme ir

leitenantą, bet jis, nors ir buvo J’ 
pabudęs, nesikėlė. Sako, kol ru- 

T su nematyti, galim ramiai snau
sti. Saulei patekėjus vis dar gir
dėjau tą riksmą, prie jo prisidė
jo ir lengvųjų kolkosvaidžių dvi-- 
kova. Greičiausiai buvo susiki
bę žvalgybiniai daliniai. Dešinė
je pusėje, beveik už mūsų aukš
tumėlės, galima buvo įžiūrėti 
šviečiančių kulkų trajektorijos. 
Pagalvojau, kad pradėję pulti 
rusai gali perkirsti mūsų atsi
traukimo kelią.

Kad būčiau tikresnis, pasiun
čiau kareivį į kuopą patirti, kas 
.en vyksta. Grįžęs kareivis pra
nešė, kad kuopos apkasai tušti, 
kad iš jų pasitraukta skubotai- 
nes primėtyta šovinių ir kitų 
daiktų. Apie tat pranešiau ir vo
kiečių leitenantui, bet jis dar ne
buvo gavęs įsakymo trauktis. 
Prižadėjo, kad traukdamasis 
paims ir mano būrį ant savo 
šarvuočių, bet tas manęs nenu
ramino, nes šarvuotį apkibę ka
reiviai, veržiantis per atkirstą

Dr. VYT. TAURAS
/ GYDYTOJAS IR 0SIRURGAS 
iteBdra praktika, MOTERŲ ligec.

Ofiaa* 2652 WEST 5yth SiR'JET
’ T«l. PR 8-1223

jo.
šturingeschuetzų, kuriems va- 

: dovavo vienas vokiečių jaun.
leitenantas. Jam prisitačius, pa
aiškinau, kad čia yra 30 karei
vių ir tiek pat rusiškų šautuvų 

i su apie 30 šovinių kiekvienam. 
OFISO VAL.: pirm., antiad., trečiau. Nei kulkosvaidžių, nei rankinių 

peukt. 2-4 ir t>-8 vai-vak. Sbatadie- granatų neturime, kareivių pa-penkt. 2-4 ir t>-8 vai. vak. Sbstadie- granatų neturime, kareivių pa- 
2-4 vaL popiet ir k-tu laiku tyrimas menkas, todėl aukštu- 

pagaj susitarimą.__ ^rnos ginti nemanau, bet tik sek-
P 611 PTITTQ n D j siu priešo veiksmus ir, jam puo- 
x ai 1 arli 1 rv I U. r, lant, atsišaudydamas trauksi.au-

pagal susitarimą.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-3063

UHTIiOPEDA&-xJKO'rE^SXAi 
Aparatai - Protezai. M4a. bau- 
oazai. Speciali pasalta tujom* 

ST* (Arch Support., ir t. t.

Wait 63rd St, Chicago if t 6062V 
:litieE: P Respect S-5OS4

> siu. Jis dar paprašė, kad saugo
tume jo šarvuočius, ypač naktį, 
kad prislinkę rusai jų nepadeg
tų.

Palikę apkasuose sargybas, 
likusieji suvirtame vienkiemyje 
ant šiaudų nakties poilsio. Auš
ti pradėjus, sargybinis pranešė, 
kad rusų pusėje girdimas triukš
mas. Išėjęs laukan, Sedos pusė
je išgirdau skanibiu tenoro bal
su šaukiant: “V period, tava- 
rišči! Za Stalinu, za partijų, — 
v. - period!” Nuėjau pas vokieti

Fruit-Filled Fantasies

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vįtei programoj Ji WOPA,

Vtdijg Aldona Dsukus

HEmlock 4-2413
7151 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 40429

Apdraustas perkraustymas 
is {vairių artstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:80 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

-

A Lietuvos Aidai^ 
...KAZĖ BRAZDžIONYTė” 
u* Programos vedėja 

Pirmadieniais ir antradie
niais 9:00—3:30 vai. vale 

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.
Šeštadieniais 7—8 vaL vak. 

Visos liidos is WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petertburg. Fla.» 5:30 vai. p.p. 
iž WT1S Stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71rt Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374

— Jd žinote ajunenia, kurie 
galėti) užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi m- 
vaite* nemokamai.

Enjoy the fruits of summer’s labor — with a delectable wxt 
eream dressing. Simple to make and delicious to serve, it’s a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — jrrapcs. 
strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricot? 
and kiwL

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
the dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Mortori®Nature’s jr>g
blend. L 2 .

Other salad tips? To please the eye as well as the taste būdų 
vary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 

, on the serving platter.
\ To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedges 

of applea, peaches, nectarines, pears and some plums in lemop

- Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
X (Bounce) carton sour . 

cream
k M eup firmly packed

brown sugar
Combine all ingredients In small bowl; mix weEL Store hl 

fix refrigTaior Makes about 2įį cup^

atsitraukimo kebą, gali būti vle- ganizuotumo ir vengėme: uorė-.
I na kulkosvaidžio serija nušluo-|jome p&trkti giliau į Vokietiją, 
| ti. O mūsų aukštumos užnuga- gal pasidaryti civiliais ir svei- 
| ryje vykstant žvalgomųjų dali 'kiems sulaukti karo pabaigos.

nių kautynėms, pačios aukštu-j Karui baigiantis būti narsuoliu 
mos gynyba pasidalė betikslė, ir žūti be tikslo būtų buvusi di- 
Kiek palaukęs, vėl nuėjau pas I dalė nesąmonė- 
vokietį ir pranešiau, kad gavau 
•sakymą trauktis. Taip su juo ir 
atsisveikinau. Pradėjome sku
biai trauktis, bet be galo pykau 
ant kuopos vado ir net ant pul
ko vado, nes jei pulko likučiai 
turėjo trauktis, tai ir aš turėjau 
būti apie tai painformuotas. Be 
to, ir pik. Maeder turėjo apie tai 
pranešti ir savo leitenantui su 2 
pabūklais. Beri trauk darni sten
gėmės prisivyti pulko likučius, 
nes didesniame būryje ne tik 
saugiau bet ir lengviau c'rien 
tuotis. Apie pietus juos ir pri- 
svijome.

Be didesnių nuotykių traukė
mės Klaipėdos kryptimi, tik 
pats traukimasis buvo netvar 
kingas ir neorganizuotas, nes ir 
aš pats ir kiti karininkai to or-

Įsimaišę į kitų kariuomenės 
dalinių ir civilių gventojų vorų, 
priartėjome prie Klaipėdos. Pa
sirodžius rusų lėktuvams, vora, 

i nežinia dėl kurių priežasčių, bu
vo sustabdyta. Gal žandarai no
rėjo atrinkti ištaškytus dalinius 
ir sudarę naujas kuopas, pasių
sti į apkasus? Keletas mūsų ka
rininkų pasukome nuo kelio ir 
tarėmės, ką daryti. Vienas ma
joras, skųsdamasis savo likimu 
ir nematydamas jokio išsigelbė
jimo, įvarė mane į paniką, nors 
nebuvau nei bailys, nei koks 
ypatingas drąsuolis.

(Bus daugiau)

Amerikos Lietuvių Dailininkų Sąjunga

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ŠEŠTOKAS
2533 W. 71st Street

Jau suėjo vieneri

F < A t AMBULANCI 
PATARNAV' 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIA* 

VISOSE MIESTi 
DALYSE.

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

metai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą mamytę ir žmo
na, kurios netekome 1978 m. vasario 1-mą dieną. 
Palaidota Lietuvių Tautinėse Kapinėse Chicagoje, 

Emma šeštokas (Pacevičiūtė gimus Lietuvoje, 
Alsėdžių miestely.

Palikai Tu mus visus dideliame liūdesyje, nes 
Tu mus visus atjautei, visiems padėjai mūsų var
guose tame žiauriame pasaulyje.

Kol mūsų širdys sustos plakusios, mes Tavęs, 
mylima Mamyte ir Žmona nepamiršime.

Nuliūdę lieka: DUKRA, VYRAS, GIMINĖS 
ir DRAUGAI

gir

W r

&

14 teaspoon Morton ** 
Nature’s Season* 
seasoning blend

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 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 
darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

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

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo praožiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia tenninuita apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

307 W. 30th St. 
Tel. (212) 563-2210

"Jūs tyrinėjate Raštus, nes tariatės juose turj amžinąjį gyvenimą; 
jie tai ir yra, kurie liudija apie mane'7. — Jono 5:39.
Mūsų tekste pasakyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums Viešpaty 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus. Žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos, 
šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737-8600
Tel. 737-8601

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

KOPLYČIOJ
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I'BPI ĮI illW™-

tlduju

< e tu vn, 

xiiOtUYtU 

irtaLorią 

■tfoctacijOfc

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd» 7-3401

BUTKUS ■ YASAITIS
5o. eOih Ave^ Cicero, UI. Phone; OLympit 4-iou*

PETRAS BIELIŪNAS
*34b So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette S-357Z

GEORGE F. RUDMLNAS
J319 So. LITUANICA AVE. TtL: YArif 7-1138-1131

SŪNŪSSTEPONAS C. LACK 
------ _------------------ (LACLAWIC1) 

4424 WEST 69th STREX1 Kxp.mu , azi
2314 WEST 23rd PLACE Vii tinta 7-M7;
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa Hill*, UL 174-4411

P. J. RIDIKAS
S354 Se. HALSTKD STREET Phene: TArdi 7-lfl
Tin~~~TTT^iF^TnnĖ^'Rwwwwmnrow ii iii i inwjiwidw

~ I - MAUJIUKW, Chicago 1, ill Thursdav. February L 19?^



— Amerikos Liesumu Tarybos 
New Yorko skyrius ruošia Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo minėjimą vasario 18 d. 3 
vai popiet Kultūros židinyje.

— Antonette Kalys. Joniškie 
“č ų Labdarybės ir Kultūros klu
" bo valdybos narė, praneša, kad j 

to klubo narių susirinkimas va-j 
sario 6 d. dėl blogo oro ir gilaus] j 
sniego neįvyks. Susirinkimas 
bus kovo 6 d.

prieš šventes iš Egipto, kur tu
rėjo pasitarimus su žemes iikib; 
ir žemės reklamacijos ministe- 
riais bei kitais valdžios pareigu 

į nais maisto praduktų gamybos 
i bei jos kėlimo klausimais. A.
Žematis dirba jau virš dešim
ties metų Suvienytų Tautų Mais 
to ir 

l štabe 
metų 
šios
Egypte ir Syrijoje.

— Horoscopes or Astrological 
I Tarei Card Readings. Saturday 
■Il to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAK'STO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers.

Žemės Ūkio organizacijos 
Romoje ir prieš trejetą 
perėmė atsakomybę už 

organizacijos propektus

— Rašyt. Jurgi;, Gliaudą, gyv. 
Kalifornijoje už nupelnus Lie
tuvai ir šaul’ų Sąjungai Trem 
tyje apdovanotas šaulių žvaig
ždės ordinu, o šaulių žvaigždės 
medaliu apdovanotas Los Ange 
les jaunimo būrio steigėjas Bro
nius Stančikas, žymenis įteikė 
konsulas Vytautas Čekanauskas.

....— Dr. Algirdas žemaitis grižo kame pašto ženklus ir pinigą

(Pr.)
*

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me 84 už sidabrinį dolerį. Per-

kolekcijas. PATR1A, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

d-iug keturiasdešimties rūkorių 
grupę - penkias d cnas -iš eilės 
lankė po vieną valamlą trunkan
čius seansus. j

Pirmą d oną pacientas būda
vo verčiami s greitai rūkyti ir 
mi jam į veidt. Jis žiūrėdamas 
jo cigaretės dūmai buvo pučia- 
į savo atvaizdą veidrodyje turė
davo pasakyti, ką mato. Išėda- 
mas turėdavo pažadėti neberū-, 
kyli. Jeigu namie vėl norėdavo 
rūkyti, picientui būdavo patar
ta giliai kvėpučli ir gerti van
denį, bet ne čiu’pti sa’dainius, 
kure didina svorį, ir negerti ka
vos.

Sekančių seansų metu būdavo 
rėdomos vėžio suėstų plaučių 
nuotraukos ir diskutuojama, ko
dėl nepatartina rūkyti. Galiau
siai nurodomi nerūkančiųjų pri
valumai.

Ir visos grupės gydymas tru
ko a.štuc'nias savaites. Pasibai-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMO K ĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS. Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

0 GERIAUSIAI ČIARegistruokite savo namus,
biznius, sklypus pardavimui jau, LABAI gvARUS 2 butų namas ir 
26-tus metus veikiančioj įsi ai- garažas, elektrinės durys, atskiri ga

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

ras, centraknis šildymas - vėsinimas, 
liuksus nauju

PHONE SALES PEOPLE
STUDENTS - HOUSEWIVES - SEMI-RETIRED

Part time 9 to 1/5 to 9 
No experience necessary

Salary plus commission.
Pleasant working conditions

— Penktadienį, vas. 2 d., 7 
vai. vakaro Marquette Parko 

: Fieldhouse salėje, kampas 67-tos 
ir Kedzie įvyks Chicagos Lietu- 

I vių Spaudos Klubo susirinki- 
]mas. Bus įdomi paskaita gyvais 
visuomeninio gyvenimo klausi
mais. Susidomėjusieji prašomi 

atsilankyti. Valdyba

meno telefonu pasikalbėjimai.
Šios programos autorius, ka

daise pats daug rūkęs, metė rū
kyti, kai įsitikino, kaip rūky- 

rū-‘mas kenkia organizmui. D. Fain-

svo- 
nui-

goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

lusurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 43B-7878

1 ................ .... ■■

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

namu apylinkė.
$53,900.

mūro namas ir 2 auto 
S6,000 pajamų. Nau- 

apsauga

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

BEVERLY OFFICE
2419 W- 103rd StreetCHICAGO TRIBUNE

An Equal Opportunity EmployerNAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skaT 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos ’Išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

įkaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie PI* 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

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

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus" 
intorė M Miškinytė paskyrė S50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiai- 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

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

i *i
• Vyčių ruošiamas Lietuvos 

AtsimWmu banketas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui 
paminėti bus vasario 4 dieną, 
Martinique salėje, 2500 W. 94 
Place, Chicagoje. Jame bus pa
gerbti lietuviai skautai. Skau
tai atliks ir meninę programą. 
Šokiams gros Wally Tanclinger 
orkestras. Susipažinimas prasi
dės 4:30 vai. popiet; vakarienė 
5:30 vai. Kaina 17.50 dol. asme
niui. Dėl bilietų skambinti Emi
lijai Pakalniškienei tel. FR 6- 
6489, Algirdui Braziui 598-6193, 
arba V. Samoškai, 521-4558. Vy
čiai tikisi, kad lietuviškoji vi
suomenė gausiai jame dalyvaus-

(Pr-)-

na
d.

i

KRAUJAGYSLĖS 
SUKALKĖJA NUO 
PERDAUG MĖSOS

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąją taltau

Prenumeratos pratęsimo, 
prtžoma pasinaudoti žemiau

užsakymų, bei galintų ikiitytofų rrifadnu 
esančiomis atkarpoml*.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO. IL 60608

» H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydama* Idkg b 
-amžindamas rosiražinėjimo Ižlaidaa. Priede dol.

-- ------ --v—TSE , -CTe w?":
Fivardė ir vardai __________________________________________________

Vascular Research Laborato
ry try’s gydytojai, Brooklyne 
priėjo išvados, jog valgantieji 
perdaug mėsos, savyje paskati
na kraujagyslių sukalkėjimą — 
artheriosclerosis. Sukalkėjimas 
pasireiškia tuomet, kai arteri
jų “pamušalas” 
dengti taukuota 
chorestero. Tas 
širdies veiklą.

pradeda apsi. 
medžiaga — 

atsiliepia ir •

Adresu

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede doL
Pavardė ir vardas_________________ ___

kuri/

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką ipaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus doL

Pavardė ir vardai

Adresai

• Platinimo rajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaite* raalpA 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardai

Adresai

firardė Ir virtbu

Adre*u

Pjrartfė Ir rtrdju

i frecu

“Dental Abstracts’’ žurnalas gus programai, dar dvejus me- 
nuninėjo priežastis, kurios su-.tus pacientus vargino D. Fain 
trumpina žmogaus amžių.

1. Nutukimas, padidinąs 
rį 10%, nuo mūsų amžiaus 
rauks 1 ar 2 melus.

2. Kasdieninis cigarečių
kymas amžių sutrumpina nuo 8- meno nuomone, kovoti sų rūky

mu, reikia asmenybę visai ima- BUDRAITIS REALTYį
3. Gyvenimas dideliuose mie- nomais būdais. Hipnozė gali lu

stuose, o ne mažerniuose mies rėti tik dalinį poveikį.
Štai D. Fainmeno seansu re

zultatai. Praėjus aštuoniolikai
mėnesių, neberūkė 61 % dalv-

iki 10 metų.

takuose arba ūkiuose, amžių 
sutrumpinis nuo 4 iki 6 metų.

4. Pasiliekant nevedusiu, am
žiu sutrumpins nuo keturių iki vių, rūkiusių vidutiniškai dvide
5 metų. jšimt metų po 33 cigaretes per

5. Vyrai trumpiau už moteris diena, 
gyvena nuo dviejų iki 3 metų.

6. Vairuojant automobilį am-j 
žiu sutrumpins nuo dešimties* 
iki 12 mėnesių.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

NUO RŪKYMO GYDYMAS
Psichologas D. Fainmenas 

New Y’orkos darė bandymą su 
norinčiais mesti rūkyti. Maž-

ENERGY 
WISE

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don’t be a Bom Loseri

OW N E R—O P E RATO RS

ARLINGTON TRUCKERS
DESPARATELY NEEDS.

ADDITIONAL OWNER-OPERATORS.

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

Naujienoms reikalingas

bo 1 
lefonu

iš

i

įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

2 AUKŠTŲ 
garažas. Apie 
jas stogas, gazu šildymas, 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50.000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

* MODERNUS z lukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

ntLE WANltD — MALL 
Dxrh%*inin» Reikia

PRODUCTION’ ’’ '

REAL ESTATE
262-5 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos' 
išleista knyga su legališkomfc j 
formomis.

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

Please call 
628-2300

SALESMAN FOR RETAIL 
FLOOR AND WALL TILE

No experience necessary. We 
... I train. Ask for Mr. AUSTIN,

ma Naujienų administracijoje j Phone 581-0334
1739 South Halsted St., Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina 
su formomis — 83.90.

Knyga su formomis gauna

Juozo šmotelio

ATSIMINIMU
SKIRSNELIAI

ir

and

3 2LECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

| Turiu Chicsge* miesto leldlmę, 
| Dirbu Ir užmiesčiuose ga-
j rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tsl. 927-3559

will

D £ M 1 S l O
62—SS S. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tirpai ?92 pusmečiu! automobili* 
uUbliity apdraudimas ponslninkanf 

Kreiptu

MULTl L1TH PRINTING 
PRESSMEN

Day shift openings to print envelopes. 
Health & Welfare Insurance. 

Liberal overtime. Call Mr. Thomas.
CONTINENTAL ENVELOPE CO.

1301 W. 35th St.
Chicago, Illinois

254-3900
Graži, lengvai skaitoma 

įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

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 Avė., 
Chicago, TL. 60629.

i

OFF SET PRESSMEN

1st shift openings. 25x38 
MIEHLE 2 Color R. K. Z.

Health & Welfare Insurance.
Liberal overtime. Call Mr. Relph
CONTINENTAL ENVELOPE

1301 W. 35th St. 
Chicago, Illinois 

254-3900

CO.

K45 S*. ASHLAND AVI.
«■ SK&CT71

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimai Ir Taiiymai 
2544 WIST 69th STREIT

T»M.t RI,»«M1« 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitu® kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

— JAV prokuratūra rengiasi 
traukti teisman visus asmenis, 
Įsakiusius išžudyti Gijanos ko- 

, lonijos narius, ar prisidėjusius 
i prie žudynių. Bus traukiamos 
| teisman ir slaugės davusios vai 
kams nuodu.. c

SHIPPING DOCKMEN NEEDED

DAY —EVENING HOURS
No Experience Necessary

GLENMARK CO. 4545 S. RACINE į

927-4800

M. ž I M K U S 
Ncfery Public 

INCOME TAX «RVICI 
4259 S. Mi pitwood. Ttl. 254-74M 
Taip ptt daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku if Darbininkių

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

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

Beneficial

part time 
city wide

ENVELOPE MACHINE ADJUSTER

1st & 2nd Shift openings.
M. O.; L. O.; S. O.; W. R.;

126: R. W.; R. A.
Health & Welfare Insurance. Liberal 

overtime. Call Mr. THOMAS.
CONTINENTAL ENVELOPE CO.

1301 W. 35th St
Chicago, Illinois

254-3900

tBESF THINGS IN UFE

Cell Frink Zipollf

GA 4-U54

ITAH r A UI

iMSURAMCr 
V

State Farm Life Insurance Company

HA 1-6100. FOR

Income Tax 

354-2240
Service

APPOINTMENT
Equal Opportunity Employer M/F

MARU A NORETKTEN1
ŽM? g»tk St, Chicago, m W»2» * TH. IT A S-I7T7 

OW»(I, MsirinklmM «or*« fOUm fralrlv
MAISTAS Ii SUROPOf SAN^tLIŲ.

i

PAYROLL CLERK NEEDED

Full Time To Assist in Payroll Dept. 
Exp. required. Duties involve normal 
Payroll functions, bank reconcilia
tions, labor distributions Etc. Excel. I 
Sal. & Benefits. Gd. Transp. Nr. So 
Loop Location. Please Call:

Mr. Peterson. 326-6800 - Ext. 235

________________________ ______________ i

JET PRINTING PRESSMEN

Day shift openings toprint envelopes. 
Health & Welfare insurance.

Liberal overtime. Call Mr. Thomas.
CONTINENTAL ENVELOPE

1301 W. 35th St. 
Chicago, Illinois 

254-3900

CO.

v
HELP WANTED — FEMALE 

Darbin!nkiy Reikia

advokatas 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. šeštalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.

---- J

Cosmoa Parcels Express Corp- 
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SEWING (
l 

MACHINE OPERATORS '
SOME EXPERIENCE PREFERED. , 

-------- NEEDLECRAFT 
CORP. OF AMERICA 

3900 N. Claremont Ave. 
583-8800

--------- —— \
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

. girnos

FtGHT'HEAPT DISEASE
WAITRESSES NEEDED

For Our Ford City Location.
1 For Counter And
1 For Dining Room. 
Call F&r-Interview

284-9747

Ask For ROB

naujumo*, Chicago a IU< Thursday, February 1, 1979




