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AFGANISTANE
Chicago, 111. — Ketvirtadienis* l'hur-day, February 15,

ŠAUNIAI PAGERBĖ CHICAGOS MERĄ MICHAEL Bl LANDI K A
SEN. FRANK SAVICKAS, ALDERM. KENNETH 

JAKŠYS, PETRAS VILKELIS, AL. VAITIS IR KITI
SVEIKINO MERĄ

IRANO REVOLIUCIONIE
RIAI BIJO KONTRREVOLIU- 

CIJOS

CHICAGO, IU. Praeito ant
radienio vakarą Conrad H*1- 
ton viešbučio didžiojoje salėje 
buvo pagerbtas Ciiicagos me- ' -M- ■

"ras-- Michael. BilandiCt Aulauk.es 
56 metų amžiaus. Prisirinko 
daug žmonių, kurie keliais atJ 

. vėjais labai šiltai sveikino me
rą ir linkėjo jam laimės.

Chicagos lietuvių vardu jam 
ranką spaudė sen. Frank D. 
Savickas, aldermanas Kenneth 
Jakšys,' miesto savivaldybės1 
tarnautojas Petras Vilkelis, sa
vivaldybės tarnautojas' Al. V ai
ris ir daugelis kitų.

Meras Milandic, atsidėkoda
mas už sukaktuvinę puotą, pa
minėjo Chicagos miesto veda
mą dąrbą ir, šaltos žiemos atne 
štas nelaimes. Chieagiečiai bu
vo pasiruošę paprastai žiemai, 
o dabar turėjo gintis nuo labai 
sniegingos žiemos. Sniegas yra 
nepaprastai svarbi problema 
šiam didmiesčiui, nes nėra kur 
jo dėti..

Ketvirtadienio vakara Pol 
mer House salėje meras pasi
kvietė laikraščių redaktorius, 
kad galėtų juos informuoti 
apie žiemos šalčių sniego mie
stui sukeltas problemas.

tre- 
ap- 
ver

— Prezidentas -Carteris 
čiadienĮ išskrido į Meksiką 
tarti du klausimus: aliejaus 
smių gręžimą , ir meksikiečių 
vykimą į šiaurės Ameriką. Mek 
sika nenori, kad Maksikos be
darbiai važiuotų į šiaurę.

— Prezidentas Carteris 
svarbiu reikalų namie, bet 
sikos aliejus Amerikai 
reikalingas.

turi 
Mok 
labai

KALENDORfiLIS
Vasario 15: Jovita, Fausta^ 

Girdenė, Taurė, Vaidulis, Kin- 
tubutas.

Saulė teka — 5:14, leidžiasi

Sniegas tirps.
* t

TEHERANAS. Mulos Ajatol. 
lah Ruhollah Chonieini rėmė
jai deda visas pastangas, kad 
jų revoliucija neišsigimtų Į 
anachiją, kuomet nejaukūs žan 
klai pradeda rodyti, kad gah’ 
būti ruošiama kairiųjų kontr. 
revoliucija.

Revoliucijos lyderiai kiek Į .- 
manydami stengiasi konsoli
duoti savo jėgas ir atstatyti so
stinėje tvarką, bet visa pirmo
ji laikinosios valdžios diena 
praėjo sujaudintoms minioms 
gatvėse nesiskirstant ir civi
liam “iš džiaugsmo’’ auktyn j 
orą šaudant. Karieji partiza. 
nai, be abejo, sovietų specų ap 
mokyti, jau -turėjo -susirėmimą 
su Chomeini pasekėjų pagriri 
dine srove ir turi užėmę savS 
pozicijas.

Pašalintasis ministeris pii- 
mininkas Cha pour Bachtar yra 
pasislėpęs ir saugomas savo vi
ta užėmusio premjero Medhi 
Bašargan . (Mulos Chomeini su 
darytos laik. valdžios pirmi, 
ninko), kuris saugumą Bach- 
tiarui užtikrino dar prieš atsi- 
statydnimą.

Bazargano valdžia, perėmu
si valstybės aparatą, kartkar
tėmis per Revoliucijos Balso 
radiją kartoja atsišaukimą Į 
partizanus, grąžinti ginklus, 
bet juo daugiau atsišaukimą 
kartoja, juo labiau ginkluoti 
praėjusį pirmadienį gatvėse 
pasirodė tie patys, kurie kru
vina kova norėjo užvaldyti 
aviacijos apmokymo bazę.

Ginkluoti gatvių kovotojai į- 
sibrovė į karališkus šacho Mo
hammed Reza Pahlevi rūmus, 
pagrobė likusias karališkas in 
staliacijas.

Nebeabejojama, kad milži
niški kiekiai ginklų Ir amuni
cijos, jų tarpe .50 kalibro kul
kosvaidžiai ir prieštankiniai 
ginklai, pateko Į sukilėlių ran
kas, įveikus bendrą priešą, 
dviejų, rivalizuojančių partiza
nų grupių bus nukreipti vienų 
prieš kitus.

Iš Įvairių militarinių insta
liacijų, sukilėlių apsuptų, Įgu
loms per radiją pagalbos šau
kiant, konfiskuotuose kariškuo 
se sunk veži muiose sostinės 
gatvėmis važinėja daug gink, 
luotų civilių.

Karališkosios gvardijos “Ne 
mritingųjų” jėgoms pasidavus,’ 
visa Irano kariuomenė — ge
riausiai pasaulyje ginkluotos 
armijds 2R5.000 vyrų pakriko, 
palikdami be apsaugos moder 
nius tankus, helikopterius, pa- 
tranklaivius, bombonešius ir 
puolamuosius lėktuvus, sviedi-

Mi

Gertrūda ir Povilas Dargiai, jau 45 metus turi Pittsburghe lietuvišką radijo 
valandėlę, laimėjo Amerikos Lietuvių Tarybos premiją už geriausią lietuvišką po
litini reportažą. Plačiau apie Dargių vedamos radijo valandėlės atliekamą darbą 
prašome paskaityti pirmame ir trečiame šio Naujienų numerio puslapiuose.CHICAGIEČĮAJ SUDĖJO BEW DEVYNIS TŪKSTANČIUS DOL. AUKU

BAKŪNUI IR DARGIUI PASKIRTOS PIRMOS
RADIJO VALANDĖLIŲ PREMIJOS

BAIGUS, Dr. Kaziui šidlau- sliai parinkti Žodžiai 
nuskambėjus j minčiai paryškinti.

apie Į greitai kalbė jo, tai

kiekvienai
Jis labai 

kaikuriem
skui kalbėti ir
gausiems aplodismentams
pirmininko Semaškos pranašu-Į paliko neaiškias mintis. Jis pri- 
vimą ilgus • metus būti ALTO Į minė, kad Bendruomenė turėjo
pirminiiiku, prie migrofono 
priėjo Antanas Rudis, geras A- 
leksandro Dambravos pažįsta
mas. Jis pagyrė Dambravą, ku
ri pažino Venezueloje ir papra
šė susirinkiman atvykusį trum
pai pakalbėti. Amerikos lietu
viai žinojo, kad jis važinėje’ į 
frontininkų ruošiamas “studi
jas”, bet jis pasakė gražią ir 
nieko neerzinančią kalbą. Pabu
vęs Pietų Amerikoje, jis karto
ja ten įprastas aleliu j as, kurios 
kaikuriems keistokai skambė
jo, bet Dambrava gražiai palin
kėjo lietuviams siekti gimtinio 
krašto laisvės, patardimas vi
siems dirbti kartu. Dambravos 
trumpas žodis palikd gerą įspū
dį.

Pirmininkas paprašė Illinois 
seimo atstove Penny Fulien tar
ti žodį. Reikia pripažinti, kad 
ji yra gera kall>ėloja, žino lie
tuvių tautos nelaimę. Ji yra po
litikė respublikonė. Ji keliais 
atvejais gana ryškiai kritikavo 
prezidentą Carterį. Visa tai la
bai gerai, atstovai turi teisę nu
rodyti savo oponento’ silpnas 
vietas, bet lietuviams jos kalba 
kaip ir netiko Nepriklausomv- 
bės sukakties proga kritikuoti 
prezidentą, kuris įsakė Valsty
bės sekretoriui pasiųsti 
Račkiui tokį puikų laišką.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Valdas Adamkus. Jo kalba 
vo gerai apgalvota ir gana

apjungti visus lietuvius, bet to 
nepajėgė, padaryti. To negana, 
ji patraukė teisman iš bendruo
menės išmestus Amerikos lietu
vius. Visi lietuviai smerkia Ben
druomenės vadus, patraukusius 
Į teismą kitus bendruomeninin- 
kus.

Adamkus patarė ruoštis Ma
drido konferencijai, nes lietu
vi ų kovoje tai labai svarbu. Bū
tu gera, kad Adamkaus kalba 
būtų visa atspausdinta, 
nos mielai lai padalytų, j 
gautų iš inžinieriaus pilną 
stą.

Naujie- 
jeigu 
tek-

Pripažintos Bakūno 
ir Dargio programos

Dr.

inž. 
bū
ti k-

nius ir sof ištik uotus elektro
ninius karo įrankius, — parti
zanams dovanų, kurios, be abe 
jo nepaliks nenaudotos, kieno 
— galima spėti. ,

. TRI'^' Ai !$ VISUR

11V-
isi-

IRANO SOSTINĖJE SUIMTAS BENT
SUIMTUOSIUS TARDO IR KLAUSINĖJA 

GERAI PATYRĘ ČEKISTAI

KAMBODIJOS EKS-KARALIUS; riausia> mula Chomeūri paski-l
MIELAI DAR I be. kad idamo jėgos jau k;m-

BAKARALIAUTU hroliuoja visa Iranu, bet t;kru-

XEW YORKAS. Princas 
Norodom Sihanouk, 56. baigda- 
mas savo penkių savaičių vizi
tą .IAV-bėse, kreipėsi i Jungli- 
nių dantų generalinį sekreto
rių Kurt Waidheima su pasiū
lymu sušaukti (Ženevoj konfej 
renciją Indokinijos reikalu ir! 
nutarti laisvus rinkimus Kam-į 
bodijoje penkių valstybių tarp-- 
tautinės komisijos priežiūroje. 
Taip put jis kreipėsi į Kiniją 

nebeteikli

moję tokios 
neturi/ Veik 
nu \adai 
premjerui, kad jie klausys naa 
jos vyriausybė^, bei tuo Lupu 
n a u i a s is p rem i eras 11 e-k ubą

I. I f • 1 t i <

kontroles 
visi Irano

duoti bet kokius |niru 
Mula (.homeini kalbi 
vyriausybės vardu.

Paskutinė- žinios B 
sako, kad maiši ini n kai 
ėmė apie šimtą ameril 

prašydamas nebeteikli para-. Dauguma ju buvo ČIA . 
mos nuversto Kambodijos pre- bojo.
mjero-Pol Pot kraujo ištrošku-j 
šiam režimui. Pats princasmi^-j 
lai norįs sugrįžti kaip krašto 
lyderis teisėtomis sąlygomis. 
Bet paskui princas Sihanouk 
pats suabejojo; kad jo pąsiūly- 
mas pasisektu, ypač dėl Sovietų

[Sąjungos opozicijos. Pol Potą 
ir jo užsieniu ministerį iš Kanv 
bodijos žaibo greitumo kai m 
išvijo sovietų rusų padedamus) 
Vietnamas. j

nu-

KABUL, Af.<rp- urnas. 
čiadienĮ než'.nmii asnu nys 
veržę j Amerikos ambas^ 
ganistane ir keliais < viais
šovė ten veikusi ambasadorių 
Dibbs. (Incidentas praneštas 
preziedntui. Amerikos pareigū
nai tiria visą reikalą, nori rik
liai nusatyti nušovimo pirežas-

TEI1EANAS. Iranas.— Gerai 
ginkluota jaunų vyrų gauja bu
vo Įsiveržusi Į Amerikos amba
sadą Irane. Pirmos žiniofe sakė, 
kad įsibrovėliai nušovė JAV 
ambasadorių, bet įsibrovėliai, 
paj’utę 1 
iraniečius, dingo. Visas reika
las labaii atidžiai tiriamas.

— Irano mula ir premjeras 
labai susirūpinę įvykiais visa
me Irane. Gerai organizuota 
jaunų vyrų grupė kontroliuoja 
Teherano policijos centrą, sau
gumą ir susisiekimo ministeri-

Prašo Jungtinių Tautų 
sustabdyti žydų invaziją.

CAIRO, Egipias. — Egiptas 
pareiškė, kad Izraelio politika 

arabų žemės yra 
kliūtis pastan- 

Egipto-lz.raelio

okupuotose 
svarbiausioji 
goms pasiekti
taikos sutartį. Einantis Egipto
užsienių reik. min. pareigas Bu
tuos Gbali pranešime Jungtinių 
Tautų Žmonų Teisių Kc'misijai 
Genevoje paprašė imtis skubių---C---------------- , -

besikoncentruojančiuj *r efektingų priemonių sustab-

įgrobtų valdžio. 
Amerikos Lietuviu Tarvbn.

‘ ” I
gavusi kun. Juozo Prunskio 
tūkstantį dolerių pripažino ge
riausiomis keturias lietuviškas 
radijo programas. Kun. J. Ta
mošaitis, Vertintojų komisijos 
pirmininkas, paskelbė sprendi
mą. Vertintojai gavo net 17 pro
gramų, Anksčiausiai įvertinta 
nuolatinio Naujienų korespon
dento Vlado Bakūnos intervieu, 
Gertrūdos ir Povilo Dargio' ve
dama politinė ir Viščinio lietu
viškos dainos ir Aldonos Dau- 
kaus metinė programa. Kiekvie
nai geriausia programai paskir
ta |>o 250 dolerių. Sekančios 
dienos Margutis paskelbė, kad 
jis ir nenorėjęs ALTO skirtos 
premijos.

dyti Izraelio okupacijos daro
mą praktiką steigiant žydii ko
lonijas arabu žemės,- ir kanki
nant savo aie^tudus kalinius 
arabus.

Prancūzija nesislepia 
pageidau.janti Kvebeko

MONTOEALLS Atv 
Chomini bijo, kad jię liepa- i kai|) .separatistinės K ve 
ki„ . j provincijc's valdžio

svečias, 'Prane ū z i j os 
pirmininkas Raymond Barre, 
pirma Otawoje atlikęs pasikal
bėjimus su visos Kanados mi- 
nisteriu pirininku Pierre Tru-į 
deau, kurį stengėsi Įtikinti, kad 
Prancūzija siekia glaudesnių 
santykių 'su visa Kanada, Bar
te keturių dienų svečiavimosi 
Kvelieke pradėjo nuo Montrea- 
lio, kur buvo vaišingai sutiktas 
pagarsėjusio šios prancūzų dau
gumoms gyvenamos provincijos 
premjero separatisto Rene Le
vesque, Ottawa ir visos kitos 9 
provincijos, su truputį pakilu
sia temperatūrą, seka tas ketu
rių dienu vaišes.

Tahrizo gyvent ylai pasį- 
P’"'ešino valdžios pareigūnams. 
Pareigūnai, įskaitant ir karo va 
dovybę, labai pasipiktinę sosti
nėje Įvykusiais veiksmais. Ta- 
brizo gyventojai mano', kad 
Ohomeini fanatikai neturėjo 
kšitis į Irano reikalus.

Bachiaro gyvybę išgelbėjo 
naujai paskirtas premjeras, su
radęs jam saugią slapstymosi 
vietą, homeini nepatenkintas vi 
sišku Bachtiaro aidžios perda- 
imu islamo palitikams.

Į

Prezidentas Carteris pla
nu j a pastatyti stiprią vielų sie
na, kuri sustabdvtu šiaurėn be-' 
siveržianėius meksikiečius.

— Chomeini pareikalavo, kad 
būtų paleisti visi suimti ameri
kiečiai, liet vidaus reikalų mi- 
nisteris nenori jų paleisti. Jis 
nori juos, -atidžiai ištlrdyti.

— Meksikai laimi nepatiko, 
kad JAV paskolino šimtams 
meksikiečių po 2,00 dolerių na
mams pirkti, šiaurėje dirbę me 
ksikiečiai labai patenkinti pas
kola.

Pask uti nia i | >ra neš: n ta i
Irtiiio sako, kad i Amerikos 
basadą isiveržu.-i gerai gii 
nota iraniečių gauja, sužei 
kelis marinus ir įsiveržė i ;; 
ba-ados rūmus ir vieloje nu 
vė ten buvusi Amerikos tmd 
sadorių. Marinai būtų turi 
ųinti ambasados teritoriją. ! 
kai buvo nušautas aini 
fit’s, tai niekas tokio i 
marinams nedavė,

Amerikos amba-ad- ji

ik Vili’'

vėliai žinojo, ko jio ir rijo 
perėjo višus kambarius.
rinku jiems reikalingus d 
mentus, -uėmė didoka sk

HIVUSHI

Ambasadoje ir pačiame mies 
te jau .-uinua virš šimtas ame
rikiečių.

žinia apie Amerikos amba
sadoriau- nužudymą tuojau 
pranešta prezidentui. Jis su
kvietė artimuosius patarėjus, 
bei tuo tarpu nežinoma jo 
sprendinio. Už ambasadoriaus 
nužudymą prezidentas būtu ga 
Įėjęs siųsti ekspediciją Ameri
kos piliečių apsaugai, bet abe
jojama, kad prezidentas imtų-

kviestas 
ministeris* •'

Apskaičiuojama, kad Irane 
a apie 12,000 amerikiečių. 

Tvirtinama, kad pats ('.homei
ni prašęs Amerikos specialistus 
pasilikti ir dirbti žibalo pr.imo 
nėję. Choincini žinąs, kad !>«• 
šių spee'iiistų Ir;ma> neturi s

a (’homeini nori gand
inai preiciau -u<»aryd Isbano

l sovietu agentai.

\ aistyhių sąjungą, uos opo, 
ka<j sovietu agentai nepradė
tu pilietinio karo. Jau šiandien 

eidami mulu
patarėjų pareigas, gana unar 
kiai pakenkė Islamo revoliuci
jai. ("homeini iročiadieu do- 
nežinojo. k;o iš tikrųjų nušo
vė Amerikos ambasmlnrm

Chonieini dar nepajėgė su 
daryti kabineto sąstato. Veik 
visi jo kabineto nariai yra buvę 
aukštesnėse užsienio mokyklo
se, bet jie visi labai seni žmo
nis. • •••

WMAQ stotis vas 
transliuos žinias aę 
7:29 rvta ir 10:30vą

Stotis turi pasidariusi 
skaidrę kurią naudosis 
metams.

15 ir 16 
ie Lietu- 

v akarc. 
Lietuvos 
kitiems

Aulauk.es


if-

I
ALGIRDAS GUSTAITIS

VILNIUS LIETUVIU LIAUDIES DAINOSE
. KRIVICKIENĖS-GUSTAITYTĖS KNYGOS 

ŠEŠĖLYJE
O kas raštas — Vilniaus kraštas.
Kas raštelis — tai kraštelis.
V dury žiedeliai.
Vidury žiedeliai!
— Iš: Vilnius lietuvių 

dies daines?, 171 psl—
liau-

tinio okupanto. Kas negalima, 
tenai padaryti, reikia nuveikti 
čionai. Skelbiama, dabar Vil
niaus universitete esą apie 1.500 
profesorių ar mokslo personalo 
asmenų. Ir apie 16.000 studen
tų, kurių apie 75% esą lietuviai. 
Deja, Vilniaus universitete da
bar nėra Lietuvos istorijoms fa
kulteto ar bent skyriaus. Todėl 
nestebėtina, kad lietuviai parti
zanai, kovoję prieš rusiškus ko
munistus ir jų padlaižininkus, 
yra sukūrę gražių dainų. Mini
mos knygos 12 psl. paskelbtas 
viena tokių dainų, turinti pen- 
kius posmus, kurių trys pirmie
ji yra tokie:

lučių balsai. Juo ilgiau klausai,! 
tuo artėja senovė. Gaila, kad| 
kanklių muzika tebėra per ma- 

. žai paplitusi lietuvių visuomenė
je-

Lietuvių tautos dainingumas 
' taip pat žinomas pasaulyje 
. šimtmečių šimtmečiais. Knygo- 
i j e Lietuvninkai — Apie Vaka
rų Lietuvą ir jos gyventojus 
XIX a., išleistoje 1970 m. Vil

niuje, 56 puslapyje skaitome: 
i

"Nustebindamas * visus susi
rinkusius, jis papasakojo smul
kiau apie jo didenybės Fridri
cho Vilhelmo IV kelionę iš Prie
kulės į Klaipėdą ir apie tai, 
kaip karalius toje kelionėje di
džiai palankiai atsiliepęs apie 
iietuviŠKas dainas ir išreiškęs 
pageidavimą, kad atsirastų kas 
jas surenka.” ;

Vilnius ir jo okupacija skau
džiai pergyventa Nepriklauso
mos Lietuvos patriotų. Pagar
busis poetas Petras Vaičiūnas;

.g^sMSSKS

GIMIMASGustuve Dore, 18 šimt. pranzūzų dail.

tabos. 324-329 j*sl. yra Abėcė
linė dainų rodyklė 330-361 psl. 
Pr. Skardžiaus sudarytas žody
nėlis, nurodantis, kokie dainų 
žodžiai pasiskolinti iš kitų tau
tų. 362-365 psl. Santrumpos ir 
bibliografija. 366-384 psl. pas
kelbtų dainų melodijos.

Kaip matome, knyga pareng
ta kruopščiai, atsargiai, dalykiš
kai ir yra neserganti.

Knygai vos pasirodžius buvo 
aišku, ji tuojau bus išpirkta, 
kas ir buvo padaryta. Nors lei
dėjas — Lietuviškos Knygos 
Klubas Čikagoje — nespausdino 
gražių M. Žymantienės ilustra- 
cijų knygos viduje. Tuo buvo 
nuskriausta autorė ir dailinin
kė. 1978 m. spalio b d. data ga
vau išskirtinai retą bibliografi
ni leidinį: minėtos knygos antrą 
laidą su įrašu: "šio leidinio yra 
dešimt numeruotų ir specialiai 
Įrištų knygų su Marijos Žyman
tienės - Biržiškaitės iliustracijo-

r.ėra l:?»”vio ar lietu- 
i vi ■ K* nedainavusių 
> i'i'rau. h- nerastume 
laikų l'etuvio rašyto- 

isto nerašiusio vilnie-
! '’-.'mis temomis. Ir mūsų po
litikų. ir karių, šaulių, skautų...

Taip. Vilnius yra visų lietu
vių širdyse, mintyse ir daugel.s 
darbu, siekiu turi rvsio su Vii- 
niurni.

Vilnius lietuviu tautai vra 
daugiau negu sostinė. Tai dalis 
tautos širdies ne kokia perkelti
ne pi asine, be! gyvenimiškąją 
ir tikrąja. Kas nąrs, kada nors 
surankios apie Vilnių, Vilniją,! 
vilnieč'us raštus ir juos, gražiai 
sugx’upavus, paskelbs tomų to
mais. Nes daugelis autorių juos 
palieka tarp daugelio kitų raš
tų nesurankiotus, tarsi pabertus 
ir nesugaudytus į pilnumos a- 
ruodą.

Ypatingos svarbos darbą atli
ko Gražina Krivickienė-Gustai- 
tytė surinkusi šimtus lietuvių 
dainų apie Vilnių. 1970 metais 
dalis tų dainų išleista Čikagoje 
storos knygos — 384 psl. — pa
vidalu: Vilnius Petuvių liaudies 
dainose. M. žyniautienės-Biržiš- 
kaitės viršelis.

Knygoje yra autorės Pratar
tis 9-23 psl. Pr. Skardžius ra
šinėlis šio rinkinio kalbos reika
lu 24-27 psl. Reikšmingos san
traukos anglų kalba talpinamos 
28-67 psl. Toliau iki 305 psl. 
spausdinamos dainos apie Vil
nių, suskirstytos į ištudnias gru- slibiną. Netoliese moteris tau
pęs. 306-323 psl. labai atydžiai tiniais rūbais, žodžiai: Oi Dieve'

dunu

Atlapa krūptinė, melsvos akys

Dėl šios laidos ypatingo ma
žo tiražo, noriu išvardinti iliu
stracijas. Jos pjaustytos lino- 
liume, juoda-balta, dežniausiai 
per visą puslapį:

Tarp 6 ir 7 psl. matome Vil
niaus pilį, šv. Kazimierą, lietu
vaitę ir Įrašus: Santo Casimiro 
1158-84. Vilniaus miestas bru- 
kavotas, ašarėlėm išmazgotas. 
Matomas Lietuvės Vytis ir kt.

Tarp 68 ir 69 psl., kurie yra 
tušti-balti: Angelas 
paukščiai skraido.
Dainos.

Tuo pradedamas 
staš.

Tarp 70 ir 71 psl.: Matome 
riterį (Gal šv. Jurgį?) duriant

trimituoja,
Ir žodis:

dainų tek-

užrašė vaiskelin joti. ranka sėja. Įrašas: Darbo dai-
Tarp 162 ir 163 psl.: Matome nos. šv. Izidorius.

Vilniaus šventyklų bokštus, du Tarp 266 ir 267 psl.: Aušros 
jaunu žmones ir žodžius: Vai vartai ir kt. Lietuviška orna- 
sesele lelijėle, vai kada eisi 1' mentika. Įrašai: įPro vienus 
Vilniaus miestužėlį. kada tekėsi 
už Vilniaus bernužėlio'.

Tarp 204 ir 205 psl.: Matome 
jaunimą šokant, medį, paukš
čius linksmai skrendant. Ir žo
džius: Vestuvinės dainos.

Tarp 238 ir 239 psl.: Dviem 
žirgais vežamas kraitis- Papuo
šta lietuviu liaudies simbolika. 
Ir žodžiai: Ei pamažu vežkit 
margąsias skryneles, neišbar- 
stykit plonąsias drobeles.

Tarp 254 ir 255 psl.: Dviem

var-
var-
tre-

Du 
švil-
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paskelbta Dainų šaltiniai ir pas- mano, oi dievulaičiau, kas man• arkliais šventasis aria. Lietuvis

tus saulelė teka, pro kitus 
lūs mėnulis leidžiasi, pro 
čius vartus sesulę lydi.

Tarp 272 ir'273 psl.: 
paukščiai gieda ar karksi,
pąuja, Matyti--skaičius: 1968. 
Gal tais metaišr'buvo* numatyta 
knyga išleista, iliustrota. Kny
goje 273 puslapiu pradedamos 
Humoristinės dainos.

Tarp 296 ir psl. yra treč
dalį psl. užiinaiiii iliustracija. 
Matome skriejančias dvi kregž
des, gėlyčių. Tuo pradedamas 
■skyrelis Įvairios ‘ dainos. Ir tuo 
baigiamos iliustracijos.
" Skaitydamas’ '^r. 'Skardžiaus, 
mūsų žymaus kalbininko, jau 
mirusio, žodynėlį apie svetim
žodžius paskelbtose dainbse pa
galvojau, kad jis gal per leng
vai tiek daug žddžių įrašė. Kas 
nors, laikui bėgant, kai kuriuos 
žodžius grąžins lietuvių kalbai. 
Ne visi žodžiai, kuriuos vartoja 
svetimieji, yra pasisikolinti iš 
jų. Kartais, ar net dažnokai, ga
li būti priešingai: svetimieji pa
siskolino iš lietuvių ir juos anks
čiau paskelbė, tuo lyg pavogė 
š lietuvių, žinau, čia begaliniai 
plati lema.

Autorė G. Krivickienė-Gustai- 
tyte yra gerai žinoma lietuvių 
autesakos asmenybė, tuo pra- 

: dėjusi domėtis gimnazijos lai
kais Lietuvoje. Vokietijoje 1948 
•n. išleidusi vertingą knygą 
k>AlNGS, su Aleksio Rannilo 
aptarimais prancūzų ir vokie- 
jių kalbomis. Yra paskelbusi 
eilę tautosakos temomis sti-aip- 
snių, laikiusi paskaitų, praneši
mų. Ir todėl galėtų, jei norėtii, 
parengti platesnės apinties Pra
tartį. Gal leidžiant trežią lai
dą. O naujos knygos laidos la
bai reikia.

Knyga V iinius lietuvių liau
dies dainose tinka šiemet minint 
Vilniaus universiteto 400 metų 
sukaktį. Atsimenant, kad JAV- 
ės neseniai atšventė 'Savo gyva-

yimo 200 metų, nesunku numa
nyti, kokios svarbos Vilniaus 
un-tas turėjo Lietuvos ir Eu
ropos kultūriniam pažangėji- 
mui..

Kalbant apie Vilniaus dainas] 
verta prisiminti nė tik lietuviš
kų dainų, bet ir lietuvių muzi
kos instrumentų senumą, štai, 
Tautinio' Kanklių 
Cleveland’ė', Ohio 
Lietuvos kanklės, 
Mikulskienės,' yra
aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bomis. Jų dalis:

"Lietuvių tautinis muzikos 
instrumentas "Kanklės” 
vienas iš seniausių styginių in
strumentų pasaulyje. Savo iš-

Ansamblio 
plokštelėje 

vadiv. Onos 
vertingi pa-

Liūdna ilgu senam Vilniuj . . •

Skuba plaukia debesėlis
Vilniaus bokštus palytėjęs . . .
— Liūdna ilgu senam Vilniuj, 
Kol ten švilpo svečiu vėjas.

Rudens saulės veidas temsta 
Užu Vilniaus rausvu sienų . . .
— Liūdna šalta senam Vilniuj
Nuo svečiu šnairiu blakstienų.

Krenta byra Nerin lapai 
Rudens vėjo pakramtyti . . .
— Liūdna gradu senam Vilniuj.
Kad ten Vyčio nematyti.

Auga stiepias Pilies Kalnas
Pro baltu ereliu būrį ....
— Liūdna skaudu senam Vilniuj 
Kad ten brolis broli dūrė.

Graudžia rauda Vilniaus kanklės 
Mūsų dvasios palytėtos . . .
— Liūdna pikta senam Vilniuj, 
Kad nėr laimės ten žadėtos.

Slanko paneriu vaiduokliai —
Mūsų milžinai ten žuvę . . .
— Liūdna baugu senam Vilniuj, 
Vai, skubėk tenai, lietuvi! . , , 

Eilėraštis iš A. Marcinkevi 
jčiaus redaguotos knygos; 1928

Spaudžiu prie krūtinės automatą . 
kietą, 

Dėl tėvynės žūti mūsų
nebaugina,

Lai rytojus laisvas Lietuvai 
nušvinta.

Pagiriais ir gojais slenka 
partizanai, 

Gedimino kalne priešo vėliava! ’ 
Tartum srovė kraujo iš pilies 

srovena, 
Pavergtojo Vilniaus ten gili 

žaizda . • . z- »
Jau iškelt trispalvę dega mūsų- 

rankos,
Išvaduoti brolių iš priešo 

mirties,
O aplinkui salvės ir perkūnai 

trankos,
Kelių mums į Vilnių tik žaibai 

nušvies! ,

Knygoje paskelbta 193 dai
nos, nors autorė apie Vilnių dai- 

įnų turėjo surinkusi apie tris 
šimtus. Kite's neįdėtos dėl aiš
kaus skolinimo iš kaimyninių 
tautų ar kitų priežasčių. (10 
psl.).

I
Trečioje laidpje ^vertėtų pas

kelbti visas lietuvių kalba dai
nas apie Vilnių. Tegul paskui 
kaimyninės tautos, ne lietuviai, 
aiškinasi kaip jų dainos pakliu
vo pas lietuvius. Atskirame sky
relyje galima atsargiai paminė
ti kad jos, manoma, tuo ar kit
kuo yra panašios į tokių ar ki-

yra m. Vasario 16. Išleista Kaunej tokių valstybių dainas ar mtelo-
1928 m.

Būtų gražu, jei mūsų kompo- 
yaizda jos primena, lyrą. Seno-1 zjtoriai parašytų daugiau melo

dijų viinięųškpmiįj. temomis. 
Nebūtinai pagal dabartinių poe
tų eiles. I

Lietuviai yra puikūs daininin-Į 
kai. Tarp daugybės kitų laimė-' 
jmų galima paminėti Vilniaus 
vyrų choro "Varpas” ko'ncertą 
1969 metais Italijoje, istorinia-

bėję kanklės turėjo tik 5 stygas, 
susuktas iš ožio žarnų. Vėliau 
stygų skaičius didėjo ir XX am
žiaus pradžioje jau buvo 24 sty
gos. Kankles savo tautiniu in
strumentu dar laiko lietuviams 
broliška latvių tauta, kuri jas 
vadina “kuoklės”, ir. prieš 2.000 
metų iš lietuvių paėmusi suo-

dijas.

Knyga 
miesiems.

verta dovanoti 
ne tik lietuviams.

sveti-

Sr n* bad enough we had to fight the British
turned out.

MToog and sek-suttidCnt. And they re helping them-

pockets oi new Americans.

makeshift army without proper clothing.

asmnunioort.
k was an armv long on courage, 

but short on mor.ev.
And then the mmev can»e.

thecrJd.

New E RortA

w<«m active

Amcrica with the Payroll Savings Fla*u 
Buy United States Savings Bocxi.

mių tauta, vadinanti “kantele” bieArezzo mieste. Tenai įvyku- 
vardu”.

Kanklių muzika skamba kaip 
senovės lietuvių krivių ar valdi- pajėgiausi cho'rai iš

šiame 17-tame tarptautiniame 
chorinės muzikos festivalyje 

j J.
talijos. Austrijos, Prancūzijos,

ENERGY 
WISE ?

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Doni be a Bom Loser!

fY -mat
ravi .Bl

JAV, Čekoslovakijos, Argenti
nos, Graikijos ir Kolumbijos] 
valstybių. Įtemptose varžybose J

1979. I 21 d.

Vilniaus lietuvių vyrų choras 
"Varpas” lainiejtf dvi pirmąsias 
premijas. Apie (ai plačiau pasi
skaityti galima Vytauto A. Jo
nyno rašinyje, paskelbtame 
minėto choro plokštelės nuga
rėlėje vardo Sodaulo, prieš ke
letą metų išleista ilgo grojimo 
ploktele Kanadoje RCA Ud-

Vilniaus lietuviai visad sėjo 
Į lietuviškos kullūrc's daigus. Kar
tais apkramtytus ar apkapo- balandžio' 1 Marijos aukšt, -mo
tais apk ramlyus ar apkapo- kyklojc.

Anatolijus Kaitys, rašytojas 
ir dramaturgas, parašė istorinę 
3 veiksmų dramą "Emilija Pla- 
terytė”, su muzikos ir dainų 
pynėmis, kurias sukūrė konr 
poz. Al. Jurgutis. Veikalą stato 
Dainavos Ansamblis kovo 31 ir

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė ar* 

I gamzacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
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 ur Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai. *

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už
* $1,000 apdraudos sumą temoka tik S3 00 metams.

SLA — kuopų yra visose Uetuvru kolonijose. Kreipkitės 
j sava apylinkės SLA kuopų veikėjos, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

.___ Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centra:

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

307 W. 30th St.
Tel. Q11) 563-2210

■_< .Uli ■ggWBW
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P. DARGIO RADIJO PROGRAMAI
45 METAI

P. Dargis

šiais melais sukanka 45 me
tai, kai Povilas P. Dargis vado
vauja Pittsburgho Lietuvių ra
dijo valandai is Radio Stoties 
WPIT. Kiekvieną sekmadieni 
730 kil. bangomis P. Dargis per 
duoda lietuvišką muziką, žinias 
ir apžvalgas Ohio, West Virgi
nia ir Pcnsylvanijos lietuviams.

Povilo Dargio' valandėlė yra 
labai svarbus kultūrinis veiks
nys, ypač vakarų Pennsylvani- 
jūje. Mat, Pittsburghe ir Alle
gheny kasyklų srityje nėra vie
tinio lietuviško laikraščio, ku
ris aprūpintų senųjų ateivių ir 
čiagimių lietuvių kultūrinius 
bei visuomeninius poreikius. 
Dargio “sparnuotas laikraštis” 
apjung’a 30 kolonijų ir yra ge
riausias ryšys tarp tų išsisklai
džiusių lietuvių ir mūsų orga-

nizacijų veikimo.
Povilas Dargis tikrai tinka

mas asmuo perduoti radio klau-j 
sytojąms lietuviško gyveninio 
aktualijas, šiandien jis užima j 
vadovaujančias vielas organi-| 
zuotoje mūsų visuomenė je- Jis į 
yra Amerikos Lietuvių Tarybos 
vicepirmininkas, Tautinės San-1 

j daros pirmininkas, 'Tėvynės My* 
llėtojų Draugijos Centre’ vice
pirmininkas. Jis yra plačiai ži
nomas Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje prezidentas. Jam pre
zidentaujant, per eilę metų, Su- 

I sivienijimo. bendras turtas pa
didėjo arti milijono dolerių.

Povilas Dargis gimė Mažeikių 
auskr., Viekšniuose. Jo tėvelis 
buvo knygnešys Du broliai bu
vo liadies niokvts’jai. Jo brolis 
Kostas buvo savanoris-kurėjas 
ir kovojo už Lietuvos nepriklau
som v!k\

i

Povilas Dargis 1925 m. baigė 
gimnaziją.

Tais pačiais metais (1925 m.) 
jis įstojo į Lietuvos universite
tą, į teisių fakultetą, kur viene
rius metus studijavo ir buvo 
Korp. Ned-Lithuania n a r i u. 
Brolio Jono kviečiamas, 192(i 
m. spalio menesį jis, kaipo stu
dentas, einantis aukštąjį mok
slą, stvyko pas brolį Į Pitlsbur- 
ghą. Čia Duquesne universitete 
jis studjiavo teisę.

P- Dargis nuo pat atvykimo i 
Ameriką Įsijungė i lietuvišką 
veiklą. Jo pastangomis atsirado 
vakarinė lietuviu kalbds mok'v-

Šiaulių valstvbine4, - - •

šeimininkė (Tapyba)M. ŠILEIKIS

AUKSAS”

kielė, kurioje jis pats dėstė lie- vergtąją Lietuvą per Amerikos 
tuvių kalba ir IJetuvos istori- Balso radiją. Jis dalyvavo AL* 
ją. 1930 m. jis įkūrė SLA 353 To delegacijose, kai jos vizitą- 
kuopa Pittsburgh ir tas vado- vo prezidentus Harry S. Tru- 
vaujančias pareigas tebeina ir man, John F. Kennedy ir Gerald 
šiandien. Nuo 1930 metų jis da^Ford. Antrojo pasaulinio’ karo 
lyvavo visuose SLA seimuose, metu, 1943 m. P. Dargis buvo 
10 metu jis buvo SLA 3-cios pakviestas į .War Man-Po*wer 
apskrities pirmininku. 1944 inc-i Commission*.patarėjus. Jis taip 
tais P. Dargis ’buvo išrinktas pat koordinavo tautinių inažu- 
SLA viceprezidentu. SLA. pre-’mų radio programas.
zidentui K.J. Kalinauskui nii- 1958 m. Pittsburgha apygar- 
rus, 1956 m. P. Dargis buvo iš- dos teismas jį paskyrė atsąfco- 
rinklas SLA prezidentu. Po to mingoin pareigom risam ąm- 
ji.s, SLA narių perrinktas^ SLA žiui.
prezidentu, visuomet gauda
mas per 75% balsų.

P. Dargis pirmininkavo orga
nizacinei komisijai, kuri'Suren
gė ALTo šaukiamą visuotinę 
Amerikos lietuvių konferenciją 
Pittsburghe 1943 m. rugsėjo 
2-3 d- d. Rengiant šią pirmąją 
ALTo konferenciją, Dargio pas
tangomis dalyvavo JAV sena
toriai ir kiti federalinės valdžios 

kitaj knygas galinu ’įsigyti xtailankius i Naujiena* arba atidūntuj čeki w pareigūnai. Dar svarbiau, jo 
sukviesti United Press ir Inter
national News korespo’ndentai 
paskleidė žinias apie šią istorinę 
konferenciją po riša Ameriką.

Jis dažnai prabildavo į pa-

Besitęsią Irane neramumai, 
, kurie jau taip toli nuėjo, kad 
greitu laiku gali pavirsti į vi
suotinę vidaus revoliuciją, re-k 
manyti, paveiks ir Jungtines A- 
merikbs Valstybes. Labai dide
lę dalį Amerikai reikalingų de
galų, ji gaudavo iš Irano, šian
dien, užuc’t tuos degalus iš ten 
■Tnportaviis. pati, Amerika jų 
pasiuntė Iranui net du didžiu
lius laklaivius, nors tų degalų 
atsargų- ir pati Amerika turi 
nepardailgiausia. Tokioms ap

linkybėms susidarius, Amerika 
jau dabar pradėjo žvalgytis į 
k’tas valstybes, iš kurių gautais 
degalais, ji galėtų pakeisti į jos 
kraštą tekėjusius iraniškus de
galus. Pritrūkus Amerikai de
galų. sunku įsivaizduoti kas at
sitiktų ąu jos gamyba, transpor
tu ir pačia komunikacija. Tą 
visa matydamos eksportinės 
degalų valstybės, tuoj pat pa
kėlė savo eksportuojamų 
lū kainas.

Visai nesenai pasklido 
kad Meksikas požemyje 
tiesiog neapskaičiuojami

1958 m. Piltsburgha apygar-

KNY.GOS ANGLŲ KALBA
i. A K-SS IN THE DARK. Pikantiškų • Ir tutvrchj nuutylrt

aprašymai, paimti ii gyvenimo. Lengvas stilius, gyva caiba. gražiai išleist? 
150 psl. K-ina $2.30.

Dr. Juozas S. Kančių*. HISTORY O? LITHUANIA. Lietuvos istorijų, 
.anti-auks. nuo pa4' senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 14.' 
Mi.. Kamuoja $2 00. , |

»r. Juozas B. Konėlua, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ii jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaliu $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos' dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
I" ’ _ - ' ’ .................. . — ....................- ..
piniginę perlaidą : ts&stS

1739 Seztk Haisted Strzst, Ckletg®, ffi. 88S83

DR. ANTANO J. GUSENO RA ŠTAI j 
NAUJIENOSE GALIA.A GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO*' 

_ JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gu*»<n — MINTYS IR DARBAI, 250 psL. Hečiančins 190E 

metų įvykiui, Jiblongkic ir Totoraičio jaunai dienas ii 
rflpinimą. - --------------------------------- -------------““ “

Or. A. J. Gutaan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grežb
Kietais viršeliaia, vietoje $4.00 dabar tik ---------------
Minkštais viršeliais tik -

Dr- A. J. Gwen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES. 
Keiionėf pc Jfaropą JspūdžieL Dabar tik - --------- -—

$3.88

VMcm pat vtrieetyti P«š*a, čeki trbe meney erderi, >rie
wrectytee k«lne> i»rM»derrf 5€c. e*r*lvntiws išMėMit.

173f So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. WMI

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį 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 svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų, ir^minčlu 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinktaBt poezijos leidinių:
1. J. AuęustaltyH- ValčIOnlani, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 120 psl. Kaina $1.—.
2. Jurųls Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 pst Kaina S2.00.
8. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL S1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 18$ 

psl. Kaina $3.00.
5. Kloopas Jurgollonls, GLŪDI ■ LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00 

. 0. Anatomus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

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

"Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
0. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Ual. 92 psl., $1,00.
13. Petras Segatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS 1$ SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 p«L $2.90
18. Alfonsas Tyrvolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
17. Jonas Valaitis, SĖNOVES LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti j Naujieną 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

1731 So. Halsted Street, Chicago, HllnoU 80808

darydamas interview su Meksi-. 
kc’s televizijos stotimis, aiškiai 
pabrėžė, kad šių Meksikos po
žeminių turtu iškėlimas i pa
viršių yra begalo reikšmingas 
tiek pačiai Meksikai, tiek ir 
I SA. Bet kardu jis dar ir pridė-

dega-

žinia, 
glūdi 
skys

tųjų degalų ir degančiųjų dujų 
klodai. Bet deja, pati Meksika 

1 juos eksplotuoti yra nepajėgi. 
Savaime aišku, ji jau yra ga* 

ivusi ne iš nevienos valstybės 
pasiūlų ateiti į pagalbą.

Juntinėms Amerikos Valsty
bėms čia yra pati realiausia ga
limybė. Viena - labai arti, o an
tra — ji yra pajėgiausia tokį 
darbą atlikti-.- Reikia manyti, 
kad šiom dienom Carter’io nu
matyta kelionė į Meksiką, kaip 

’ tik ir yra rišama su šio klausi
mo pajudinimu.

Paskutinėm dienom, Carter’is

Tikrai, reikia stebėtis P. Dar
gio energija ir patvarumu. Ir 
taip Povilas Dargia, nors, ir tu
rėdamas gausyl>ę visokių svar
bių darbų, jau 45 metai kas 
sekmadienį gyvu žodžiu ir mir pagelbininkė savo vyTui, nes tu-

, dif-n dili sunku pasakyti. \ iena 
j tai tikrai aišku, kad j jų eilę bus 
jrkiuota ir nelegaliai prilindu
sių j Ameriką daugybės meksi
kiečiu klausimas.

“Mes esame pilnai tikri, kad įir 
visa tų turtų produkcija ir jų p’1 
pardavimas, pilnai priklauso xano painiavas 
tik patiems meksikiečiams, čia 
nėra nieko, j ką būtų įmaišyta

Bet tai tik prezidento vieši 
žorlžiai. Kai kurie Kongreso ly
deriai, kaip sen- Frank Church 
(I)-Ida), Senate Foreign Rela
tions Committee pirmininkas, 
tiesiog pareikalavo iš Carter’io. 
kad jis sudarytų su Meksika su
sitarimą visiems jc's pradėti
niems eksportuoti degalams su
pinti. čia tenka tą senatorių 
bėgti paklausti, kokį jis turi pla
ną tiems Meksikos 
žemės ištraukti?

Po tiek <hug nt inalenumų ir 
mrlžiniškų nuostolių, kuriuos 
Jungtinės Amerkos Yalstybės 
yra labai sunkiui ja-rgyvenn- 
si»is. šiandien Amerikos diplo
matai darosi daug atsargesni.
Užtenka tik prisiminti Korėjos 

Vietnamo karu pasekmes, 
s Panamos kanalo ir Tai- 

, far. kad ir saky- 
siume, dabartinius Irane ivv- 
kius, nesinori tikėti, kad prezi
dentas Carter’is padarys kokius 
neatsargius pasižadėjimus savo 
kaimyninei valstybei, kuri ir 
taip jau nėra draugiška.

Juozas Žemaitis

turtains iŠ

reagavo i 
praeiškimą 

Par

Kaip presidentas 
tokį senatoriaus 
(pareikalavimą). Baltųjų 
mų oficialūs asmenys, šį penk
tadienį, pilnai pakartojo jo nuo
monę:

“Mes galėsiume supirkti visą 
šį Meksikos “skystąjį auksą“, 
žinoma tik tada, jei Meksikos 
prezidentas Jose Lopez Portil- 
lio paprašys mūsų pagalbos 
tiems turtams iš žemės ištrauk
ti, ir jeigu jų kainos nebus pe
rą ukštos”.

Kokius klausimus svarstys 
tie du susitikę prezidentai, šian-

BONNA. Vakarų Vokietijos 
Įstatymų leidėjai pasibaisėję 
USA išleisto filmo “Holocaust” 
vaizdais, apie nacių vykdytą 
žydų žudymą, ekterminaciją, 
nutarė panaikinti laiko apribo
jimą limitacijų statutą) iki 
kurio iaibgti karo nusikaltėlių 
persekiojimus. Vokiečių par
lamento krikščioniu demokra- V
tų blokas autorizavo įstatymo 
projektą, kad nepaisant laiko, 
joks nacis neišliktų nenubau
stas.

DENTURE WEARERS
. A major 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE

one application holds 
comfortably up to 4 days

zika per radio ištikimai šutei-iri muzikinį pasiruošimą, yra 
kia paguodos net trijų, valstijų gabi smuikininkė, tai reiškia-1
lietuviams. Radio bangomis jis 
atneša dalį Lietuvos prisimini
mų radio klausytojams.

Prie P. Dargio valandėlės pa
stovumo, gyvumo ir aplamai 
kokybės labai daug prisideda jo 
gyveninio draugė-žmona Ger
trūda Dargienė. %

Gertruda yra kompetentinga

geriausia patarėja ir vadovė 
meninėms radio valandėlių da
lims.

. Linkime Povilui sveikatos ir 
geros kloties ir toliau vadovauti 
Pittsburgho lietuvių radio va
landėlei. Geros sėkmės ir jo’ vi
siems kitiems darbams.

Z. Z.

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

S 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

For your headache get i ? 
extra strength and safety, too.

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.

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. That’s common sense. That’s Anacin.

€

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto lai?H Ir lieto* 

riq garbūvis, privalo susipažinti su žemiau U vardintomis kujromif. 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jwm KapečInclcM, SIAUBINGOS DIENOS. Atiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 2?3 psl., kietais drobės viršeliais ^aina 4 doi.

Juozas Kaminskas, liEIVFO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atrimtuimq tąsa. Tai yra Amerikoje bėjai- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens Istorija. Knyga gausiai mu
štruota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO. -LIETUVOJ, 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiaoae. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, k* ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. S5 pd UJO. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

M Zolčanlco, SATYRINES NOVELES. Genialaus rusu rašytojo 
50 satyriniu novelių. 190 pusi., kaina $2. "t

D. KuraMt, KELIONE | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna IntuMsto ir agitpropo propaganda M 
ošmaakavlaaL Abi knygos paratytoa lengvu, grasu SžHčmi.

Prvė. P. Pakarti!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė studija apie prfisų likimą. 
Kaina tt

Vincai žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAfTEJlL 
M peL Kaina ŠUO. - £

t> Ir kiti laidiniai yra tmari
NAUJIENOSE, 1TS9 U. HALSTVD STs CNICABO, ILL. MMB

Taupykite dabar
pas mus

Chicago, III. 60608

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitai 
neša

8 m MAVJIRMOS, caiCABO k ILL, Thursday, February 15, 1979

1800 So. HalsHd St

Pas mus tahpomi 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

UNIVERSAl
HENX STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įjteljrt* IMI mvtalA. 431-8070
Įftalfot bąfflM BWtcxnoMIlAiM yMtaljU.
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SECOND <’LAS8 PVSTAGF PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

M ot Oec«mb«( 1, IJ77 
Subscription

u ^uicagu S33.UO per jear. $18.UU per 
dx months, $10.00 per 3 months. In 
rther USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
hree months. Canada $33.00 per year; 
»ther countries $34.00 per year.

20 cents per copy

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dionraš£io kainos:

rucagoje ir priemiesčiuose
metams ----------
pusei metu__
trims mėnesiams 
vienam mėhesiui

pusei metu ------
trims mėnesiams
/ienam menesiui

su pavergtais Lietuvoje. Iš Lietuvos Maskva įsileidžia ir 
tokius, kurie pasižada dirbti okupantui. Tokių agenf 
jau pilna įvairiose organizacijose. Jie Stengiasi * pra
mušti priekin, kad galėtų paveikti kitus narius. Lie^u 
viams jau įgriso toki žmonės ir jų Pasiūlymai. Lietuviai 
nenori nieko bendro su okupantu turėti, kol jis nebus i? 
prašytas iŠ Lietuvos. Lietuviai aiškino am^r’k’n" 
kad jie nori pagalbos gimtiniam kraštui kPa's 
žino, kad tos pagalbos negalės prašyti, jeigu be

<itose JAV vietose' 
m eis m g ____

$33.00 
$18.00 
$10.00 
$ 3.90

S30.00

Kanadoje
metams 
pusei metu _
vienam mėnesiui

Užsieniuose 
metanu _
pusei metu  
vienam mėnesiui

žino, kad tos pagalbos negales prašyti, jeigu be
< soo'biaus su Maskvai dirbančiais lietuviais.

Lietuviams buvo malonu, kad Dr. Šid’ausv<!' '*
i ria~a' A 

kad ALTao neves bendadarbiavimo su priešu. Kelia’' 
savosakiniai^ jis pasakė, kad ALTas bus kovos, o n? n”4 

; laižių organizacija. Iki šio meto lietuviai nebendradm 
biavo ,tai kuriais sumetimais jiems dabar tokį darbą 
pradėti?

Vakarykštis Draugas labai jau aštriai puolė Dr. K 
Šidlauską už pasakymą, kad ALTas nebendradarbiaus 

. su okuapntu. Jeigu kas nori su juo bendradarbiauti, tai 
niekas jam negali uždrausti tokį nerimtą darbą dirbti 
Niekas negali uždrausti, bet patys lietuviai tokius ponus 
gali suvaldyti. Kas redagavo Miliciją pavergtoje Lietu
voje, tas neturi teisės kaltinti Amerikos Lietuvių Tary 
bos ištikimo pirmininko.

Amerikos lietuviai džiaugiasi, kad dar yra tokių or
ganizacijų, kurios turi drąsos kelti užmetimus Ameri
kos lietuviams, kurie laikosi tų pačių principų, padėtu 
organizacijos pagrindai! jos steigimo metu.

Dr. Šidlauskas priminė, kad Amerikos Lietuvių Ta 
ryba niekad nebuvo ir nebus bendradarbiautojų organi
zacija. Kas tokių organizacijų, nori, turės jas įsisteigti 
arba naudoti jau įsteigtas, bet ALTas tokia organizaci
ja nebus. Klausėmės Dr. Šidlausko kalbos. Joje radome, 
kad Šidlauskas nieko naujo nepasakė. ALTas visą laika 
buvo lietuvių kovos organizcaija ir tokia pasiliks, kol dr. 

Į Šidlauskas jai vadovaus. Konstatavimas visiems žino
mo dalyko negali nieko Įžeisti. Jeigu Draugo redaktoriai 
vis dėlto Dr. Šidlausko kalboje Įžiūrėjo Įžeidimą, tai bm 
tų buvę gražu, jeigu jie .būtų nurodę,' kuo savo kalbo 

i ;e įžeidė. Dar būtų gražiau, jeigu jie būhj nurodė, ka ji" 
’’žeidė. Tvirtinti, kad Įžeidė ir nepasakyti ką ir kuo įžei
dė, tai vaikų darbas. Kaltinti ir neduoti kaltinamos me
džiagos — negražu. Jeigu Dr. Šidlauskas ka Įžeidė, ta1 
Amerikos lietuviai nežino,Jie tikrai žino, kad Dr šidlau I ■
skas, sveikindamas ALTo centro vardu, išdėstė Ameri
kos lietuvių daugumos nuomonę. Jis nieko neįžeidė- ’r 
nieko nenuskriaudė. Jis pasakė teisybę, kurią jaučia lie 
tuvių dauguma. Draugo redaktoriai priva1 o' pasiaiškin 
ti, jeigu nori, kad lietuviai juos suprastų. Tuo tarpu ge 
ra 'priminti, kad didelė Amerikos lietuvių dauguma pr’ 
taria Dr. Šidlausko pareikštos mintims.

jai išrinktas ALTo pirmininkas, visiems aiškia-’
5lo.UU i i i • v • v
t S 4/ T

$34.00 
$18.00 
t 4(X

Naujienos eina kasdien, ikskinan- 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
m 80608 Telef. 421-8100.

Pinigui reikli siusti pakto ¥onry 
Orderiu kartr *n užsakymu

NAUJIENŲ raštinė atdaia kasdien, išskyrus sekmadienius, nuc
S vai. ryto iki 3 vai. vikaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Kodėl jiems netinka Šidlausko kalba?
Dr. Kazys: Šidlauskas, naujai išrinktas Amerikos 

Lietuvių Tarybos pirmininkas, praeitą sekmadienį Chi- 
cag lietuviams pasakė labai svarbią kalbą. Kalba jo buvo 
labai trumpa, bet labai aiški, palietus pusantro tūkstan
čio lietuvių mintis ir širdis.

Tikrumoje, Dr. Šidlauskas kalbos nesakė. Jam, kaip 
naujai išrinktam ALTo pirmininkui, buvo leista neprik
lausomybės sukaktin atėjusius lietuvius pasveikinti. Pa
grindinei kalbai pasakyti buvo pakviestas inž. Valdas 
Adamkus ir Illinois Atstovė Penny Fullen.’. Pagrindi
niais kalbėtojais pakviečiami anksčiau, kad galėtų kai-} 
bai pasiruošti ir pasakyti pačius svarbiausius lietuviams 
dalykus ALTo pirmininko rinkimai šį metą kiek užsitę
sė, kelias savaites buvo neaišku, kas bus išrinktas pir
mininku. Lietuviai norėjo, kad būtų išrinktas pats ge
riausias, kuris ALTo darbą žino. Bet į pirmininkus no
rėjo patekti ir tokie, kurie apie Amerikos lietuvių vestą 
darbą neturi nuovokos. Visi džiaugėsi, kai pirmininku 
tapo išrinktas pats šiam darbui tinkamiausias lietuvis. 
..... .Visiems labai patiko, kad naujas pirmininkas pa
sakė pačią įdomiausią kalbą. Jis pasveikino minėjiman 
susirinkusius lietuvius, pasakė, kad ALTas suorgani
zuotas kovai už Lietuvos nepriklausomybę, ne bendra
darbiavimui su okupantu. Šis trumpa pareiškimas palie
tė susirinkusių širdis. Tuojau visoje salėje pasigirdo 
smarkūs plojimai. Dr. Šidlauskas, pabrėždamas,kad AL
Tas nebendradarbiaus su okupantu, nieko kita nepasa
kė, bet tiktai išdėstė lietuvių daugumos rūpestį. Jeigu 
jis būtų nieko nepasakęs apie bendradarbiavimą su oku
pantu, tai iš minėjimo dalyvavę lietuviai būtų išsiskirs
tę labai sunkiomis mintimis. Gerai pastatyti agentai ar 
nesusipratusieji lietuviai kiekvieną dieną kalba apie rei
kalą ieškoti bendros kalbos “su tėvyne”. Lietuviai žino, 
kad su tėvyne bendradarbiauti neįmanoma, nes sovietų 
policija jokio bendradarbiavimo neleidžia. Jie pasiųs.

‘ 1979 m. sausio mėn. 19 d.< nant sieną niekas netik'ino. V. 
sėkmingai pabėgo' su šeima R y- Vokietijos teisingumo mmiste-! 
tų Vokietijos slaptosios tarnyyp’ic's valdininkas pareiškė, kad 
bos aukštas valdininkas Werner, kol bus peržiūrėta “tūkstančiai 
Stiller. Savo mašinoje jis atsi-j dokumentų”, užtuks laiko, bet' 
vežė labai daug slaptų doku- -"A?.—
mentų. Maskvos šnipų veiklos

Rytų Berlyną ar pasislėpė V. skaitoma rekordu sniego, ko- Dešros ten tokia retenybė, kad
Vokietijoj. Į ‘

Du šnipus, dirbančius Pran-’ snigę. 
mzijos atominių tyrinėjimo1 mėnesį rekardą tebelakio 1918
centre, prancūzai areštavo nes 

e buvę atomo tyrinėjimo mok- 
jlininkai, Vakarų Vovietijos pi- 
iečiai. V. Vokietijoj jau yra ar- 

št’ictų oro laivyno tyrinėjimo 
'.empanijos fizikas, metalurgN 
^os pramonės profesorius, ato
mo tyrinėjime centro valdinin
kas, laikraščio “BILD” repor
teris, Bavarijos seimo demokra
tų partijos atstovas. V. Vokie
tijos teisingumo ministerija lai
ko, kad pats svarbiausias šni
pas, jau suimtas, yra medicinos 
lydytojas dr. Friedrich Cre
mer.

Reikia atsiminti, kad kancle
rio Brandto valdymo metu jo 
oatarėju ir patikėtiniu buvo 
mipas. Kada buvo susektas kan- 
•leris turėjo paitraukti iš tar- 

,mbos. . i naikino, paliekant pūką
Reikia ats'mmti, kad Mas- 

. kvos agentų ir šnipų yra. viso- ■ 
e valstybėse. Je: dar sudėsimei 

į 'askvos satelitinių valstybių, 
rūpus, kurie dirba Maskvai,' 
;aus'me arini a agentų, pasipy-, 
usių ivairiaus;ose srityse, ren-j 
iančių slaptas žinias apie Įvai- 
•'aus:as pramonės, technologių 

k'rinių išradimų šakas.
Lio' Indianos buvo', kongres- 

• mojio Jenne: Maskvos agentų ir 
i; nipų yra pilnos Amerikos nre- ’ Vq į§ savo korespondento Mas- 
: gi vės, Įstaigos, fabrikai ir-, kvoje išaiškinimą, kas iš tik-

.* t slaptosios laboratorijos bei 
;u labai griestais patikrinimais 
smenų ištikimybės leidimais 

darboviečių. . •

| kio iki tol per naktį nebuvo pri
■ . Tačiau per visą sausio

metų sausis su' 12.5 inčais snie
go, nes per dabar praėjusį sau 
sį prisnigo “tiktai” 10-4 in

cus.

BRAZILIA. Brazilijoje pra
ėjusiuose potvyniuose mažiau
siai 200 žmonių žuvo ir 200,000 
žmonių liko be namų. Susisie
kimas sausuma tarp šiaurinės 
h- pietinės Brazilijos dėl pot
vynių neįmanomas. Susirūpi
nimą kelia padažnėję apsirgų 
mai tįfoidu, vietomis prirtūki- 
mas maisto ir prasidedančios 
riaušės.

Valdžios ekspertai dėl padi
dėjusių potvynių kaltina miš
kų pramonės kompanijas, ku
rios didžiausius girių plotus iš.- 

_i že
mės gruntą, kurį lietus pavers- 

j damas dumblu užneša upių va 
’ gas ir trukdo vandeniui nute- 
' keti. Dėlto upės išsilieja per
krautus ir su savim neša tiltus, 

■ elektros laidus, telefonų stul
pus, namus, farmas, pasėlius, 
gyvulius, neretai ir žmones.

KĄ REIŠKIA “SOVIET’'?

Daily Telegraph Londone ga-

jas atvežus, žmonės subėga bū
riais gauti nors paragauti, o 
policija turi tvarką prižiūrėti.

Tik trims didmiesčiąms d 
romą išimtis — Maskvai, Lėni' 
gradui ir Kievui, kur mėsės be
veik netrūksta ir žmonės trau
kiniais šimtus mylių važiuoja 
ne kokių liuksusų, o dešros sva
rą parsivežti. Vienas sovietų 
laikrašstis parašė, kad net nau-' 
jo Trans-Sibiro geležinkelio dar
bininkams pradeda pritrūkti ne 
tik mėsos, bet ir pieno, va:sių 
ir daržovių- Svarbiausia trūku
mų priežastis skaitoma blogas 
ūkininkavimas ir netikęs pro
duktų paskirstymas. Sovietų 
valdžia visas pastangas dedą, 
kad tik nepritruktų mokslo Įs- 

, taigoms, sovietų elito klubams 
ir turizmo restoranams. Eili
niam sovietų darbininkui gauti 
mėsiško valgio yra dirbtuvės ar 
įmonės, kur jis pats dirba, kan- 
tinoje.

Vyresnieji valdžios pareigū
nai ir svetimšaliai rezidentai 
yra Įleidžiami Į specialias krau
tuves, kur' visuomet užtenka 
mėsos ir kitų produktų, kurių 
paprastose ^produktų krautuvė
se -retai tepasitaiko. Nepaisant 
savo nedalios, sovietų pilietis 
stengiasi neprarasti humoro.

Vienas naujausių juokų yra 
toks:

“Sakyk drauge pilieti, ar ga
li arklys iš didvyrių miesto Le
ningrado šuoliais (galopu) nu
bėgti į didvyrių Maskvos mies-

CHICAGO. Nors praeitas sau 
sis pats žiauriaus. žiemos mėn. 

! tik 
pasislėpusių viettą rekohją. Tai buvo Sausio 

... . . ___ „___ ____ _  _ aptosios šnipų medžiojimas. Jau yra 10 14 dienos rytas, kuris išaušo su
norus \ilniun nuvažiavusieji lietuviai ciieną ii naktį sau- r Vokietijos policijos tamau- šnipų areštuoti, o 16 asmenų, 29 inčių sniego danga-, prane-' _ _____  _ _____
gūjami įvairių palydovų, kad neturėtų progos susitikti tojo leidimą- Jo mašinos perei-i Įtariamų šnipinėjimu^ pabėgo Į šė Nacionalė Oro Tarnyba. Tai mėsos negauna nė pamatyti,

jau dabar galima pasakyti, kad 
Rytų ekspionažui suduotas la-pvilvljci JUnlU Uclilll dileli Uid v imu ucicmzaa. u i’- yaoiuc i • *- ii " " i * -j-

Maskvai ištikimus agentus, kad kalbėtu lietuviu vardu,:«“«"» ’*«*»»• įstaigose susi-, ba, skaudos smūgis, bus dar jspudi, tačiau pasiekė 
m i !• i ifti«i . v-v-.-, i » x i a-a 4"^^ ▼-r-a'i z-4 Ii Q 11ZT1 011 O O r T1 -v— vs«"» oi e» 1 rvrx ■» t r* 1 »■< X71 O T*<$ E'VSV^rl O f f r\liTrz> et

bet su tikrais lietuviais negalės susisiekti. Penkioms die- sukusių grupių agentų vadovus.
Pabėgimu^ naudom' s1

daugiau areštų ir

rųjų yra žodis “Soviet”? Išver
tus iš rusų kalbos išeina visas 
sakinys: traukinys išvažiuojan
tis iš Maskvos geležinkelių sto
ties. | Atsakymas: Teorijoje gali,

Tai yra vienas ir daugybės bet ne praktikoje, kadangi ap
yjuokų per ašaras”', kokiais so- klys būtų suvalgytas kur nors 
vietų piliečiai skundžiasi savo pusiaukelyje.
nedalia. Miestuose, miesteliuose, Klausimas: Kas yra 50 metru 
ir visame sovietų valdomame ilgumo ir ėda kopūstus?^ 
krašte žmonės per ištisus mė- Atsakymas: Pirkėjų eilė pri 
nesiūs o kartais ir per metus sovietų mėsos parduotuvės.

E. JASIŪNAS

ĮSPŪDŽIAI K AUSTRALIJOS
(Tęsinys)

I
Išėjau iš aero stoties ieškoti transportacijos 

į hotelį. Oras puikus, saulėta, apie 75 laipsniai 
(F) šilimos. Tuojau prie manęs priėjo havajietis 
limuzino šoferis ir paklausė, kur noriu važiuoti. 
Kai atsakiau, kad jokios iš anksto padarytos re
zervacijos neturiu, iis prižadėjo nuvežti į pirma
klasį hotelį arti garsiojo Waikiki paplūdimio, 
apie 5 mylių nuotolyje nuo aerodromo. Jo priva
čiame limuzine buvo keturi keleiviai: viena se
nesnio amžiaus pora, oro linijos stuardesė ir aš. 
Šoferis buvo labai malonus žmogelis, ir važiuo
damas pasakojo įvairias havajietiškas legendas, 
aiškino apie pakeliui matomas Įdomybes. '

Priartėjus prie Waikiki Beach, prasidėjo ho- 
telių rajonas, ir jie buvo vieni prašmatnesni už 
kitus, šoferis mane išlaipino prie Pacific Aloha 
hotelio, esančio tik pusblokio nuotolyje nuo pa
jūrio, ir užnešė kelionmaiši aukštyn. Visa kelionė 
limuz’nu, su “guided tour” paaiškinimais, te
kainavo 5 dol.

pustuštis. Kambarys su oro vėsin
tuvu, vonia, riefonu, spalvota TV, puikiu bal
konu ’»■ : aplinką teatsiėjo 24 dol. parai.
Stebėtinai pigu, ypač šiuo švenčių sezono metu.

Išėjęs į balkoną pasigrožėti reginiu, nuste- 
kai daugelis stengiasi ištrūkti iš žiemos šalčių ir 
sniego į šias amžino pavasario salas.
bau matydamas aplink statomus dar penkis ke
lių dešimčių aukštų hotelius,kurių kiekvienas ture 
jo po kelis šimtus vienetų.Naujieji hoteliai bus žy
miai aukštesni už senesniuosius, ir užstos jiems 
puikų vaizdą į pajūrį. Jei jau dabar yra jaučia
mas hotelių perteklius ir kainos krinta žemyn, 
kas bus, kai tų hotelių skaičius padvigubės?

Po kelionės nusiprausęs, norėjau dar tą pa
čią dieną pamatyti Pearl Harbor (f*erlų Uostą) 
ir jo dugne dar tebesantį 1941 m. gruodžio 7 d. ja
ponų aviacijos nuskandintą karo laivą “Arizo
ną”, vėliau paskelbtą nacionaliniu JAV pa
minklu.

Pearl Harbor yra dar gerokai už aerodromo, 
apie 7 mylios kelio. Pajūrio bulvare įsėdus į au
tobusą ir nustebau pigia šio patogaus susisieki
mo kaina: su persėdimo bilietėliu, tik 25 centai. 
Busas išsirango po visas svarbesnes gatves, ir 
tuo būdu susidaro beveik dvigubas nuotolis, ne
gu važiuojant tiesiai. Pakeliui matėsi triračių 
rikšų, varomų kojomis minamais pedaliais. Tai 
vis kinietiskos kultūros įtaka, tik čia pasireiš
kianti modernesnėmis priemonėmis.

Gatvės buvo labai užsikimšę, ir-havajietis au
tobuso šoferis garsiai džiaugėsi, kad gaunąs atly

ginimą ne pagal nuvažiuotas mylias, bet pagal 
laiką* Kai jis sužinojo, kad vykstu į Pearl Harbor, 
patarė tą dieną nebevažiuoti, nes būsią per Vėlu: 
3 vai. P. p* “Arizona” lankymas užbaigiamas. Pa- 
siteraVO, kokios tautybės aš esu. Kai sužinojo,kad 
esu lietuvis, šoferis labai nudžiugo, nes jo drau
gas buvęs lietuvis, šešių su puse. pėdos aukščio 
milžinas, o to lietuvio tėvas buvęs medkirstis 
(lumberjack). Nusprendžiau Pearl Harbor apžiū
rėjimą atidėti kitam kartui, kai ir vėl atvyksiu į 
Havajus. ,

Išlipau Ala Moana stotyje, kur apžiūrėjau 
milžiniškos apimties prekybos centro krautuves 
ir, pavalgęs pietus, nuėjau į to paties vardo par
ką pajūryje. Parkas gražiai išplanuotas, švarus, 
žmonių nedaug. Tolumoje matėsi Pearl Harbor 
laivų stiebai, kiek arčiau — aerodromas. Prie
šingoje pajūrio pusėje geltonuoja Waikiki paplū
dimys ir stiebėsi į dangų už jo esminis Deimanto 
Galvos kalnas.

Honolulu miestas yra išsitiesęs pagal pajū
rį. Kalnų atšlaitėse tik retai kur matėsi pavieniai 
namai. Įdomu, kad tą dieną (ogal visada taip bū
va?), kai tik nuo kalnų viršūnių pasirodydavo de
besėlis, kaskart lydėdavo smulkus lietutis, kuris, 
saulutei šviečiant, išaušdavo Laumės juostą.

Visi salų, miestų ir gatvių pavadinimai, su 
retom išimtim, yra havajietiški. Be havajiečių,

salose gyvena daug baltųjų, japonų, filipinų ir 
kiniečių

Vakare išėjau pasivaikščioti bulvaru,einančiu 
išilgai Waikiki paplūdimio, Oro gražumas —kaip 
Lietuvoje gegužės mėnesio vakare. Nepaprastai 
ištaigingos Hyatt - Regency pastato kieme esan
čios krautuvės su ten krintančiu dirbtinu vandens 
kriokliu. Bulvaro šaligatvyje išsidėstę prekybi
niai kioskai su Polinezijos ir Havajų gyventojų 
rankdarbiais ir papuošalais. Matomai' kad darbo 
jėga salose yra pigi, o sugaištas laikas vertės ne
turi, nes pav., keturi ilgai iš mažų jūrų sraigelių 
padaryti vėrinėliai (karoliai) — tik vienas dole
ris ! Kiek darbo ir laiko sugaišta, kol ’ kiauteliai 
buvo surinkti, perverti ir suvarstyti- Labai gra
žiai pagaminti, iš bambuko plonų vytelių išpinti 
šeši padėklėliai, kiekvienas su vis kitokia stiklu 
prislėgta Havajų peteliškė—tik 5 dol.

Prie paplūdimio esančiose pastogėse stalai 
*urėjo šachmatų lentas, kur vakare susirinkę to 
’ošimo mėgėjai bandė savo protines pajėgas. To
lumoje plaukiojo įvairiomis spalvomis iliuminuo
ti turistiniai laivai.

HUb Imhihm

GARSINKITE NAUJIENOSE
NAUJIENOS, CHICAGO 8, m. TMirMSy, rihrtsr
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didelis skaičius, kurie įtikėjo,"Viešpaties ranka buvo tu jais ir 
gręžėsi į Viešpatį".

Ap. Darb. 11:21.
jo galybę ir vadovystę. Dėlto
yra tarsi Viešpaties pirštas.

Gnunvaido mūšio paminklas, Kuris karu metu ouvo

EUDEIKIS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

(Tęsinys)

Visai panašiai kalba ir mūsų 
istorikas Pr. Pauliukonis (Isto
rija, kaip tautinio auklėj nio 
priemonė, 1963): “Būdamas 
gydyto’as domėjusi Lietuvos) 
oraeit/mi, visą į
ventė jai tyrinėti. Jis i>eržiūrėjo 
•isas Eirepcs bib’ otekas ir vi
ską, ką tik rado ap’e lietuvius, 
šrašė ir sudėjo į savo studijas”.

B?ne geiiaus’ai dr. J. Basa- 
oaviėių, kaip ! e(uvių tautos is
toriką, ap’būdiuo -G. Stanaitis 
(12-13 p.): “Tačiau pals K. Bū
rą klydo ta’p totaliniai sunie- 
:inęs dr. J. Basanavičių ir tiek 
'alos jam padaręs, o taip pat 
daug žalos padaręs mūsų tautos 
Ūlos senovės atidengimui, nes 
Ir. J. Basanavič’aus pradėtas 
darbas buvo sutrukdytas. Anglų 
storikas prof. P. Newmami 
“Britain and Baltic”, 1930, 102 

aiškiai tvirtino: “To attempt 
-.nything approaching and ade- 

f quate description of Lithua- 
jnian past history’ would mean 
j poking abc’ut in the dim ages 
| before the Christian”; reiškia,

i ran
dasi prieš Kristaus giminią. Gi 

i šią Lietuvos istorijos pradžią 
j kaip tik dr. J. Basanavičius sa- 
1 /o ilgų tyrinėjimų darbais sten
gėsi surasti. Ne vien tik dr. J. 
Basanavičius rado lietuvių su 
trakais giminystę, bet ją ras,

Djtt.ljKO.NAS S-EIBLTlb Lietuvos istorijos ptradžia

i metodų (ne v’en linsvist’kos, 
i bet archeologijos, etnologijos 
e*c.) lietuvių tautos nraeiti's 
ūkanoms praskleisti. Jis supra
to kad tik visais būdais tyrinė
jant Lietuvos praeiti, galnna bus 

J „• 7 i oasiekti sena mūši tautos pragyvenimą pas-1 .x. ’ , • . ,1 e t es tikrovę, kaip ni"su ob- 
’ektyvns isterikas dr. J. Yčas 
uirodinėjo. Apie dr. J. Basąna- 
vič’aus mokslinį Įiajėgumą by- 
’oja žymus kritikas prof. Ad. 
Dambrauskas-Jakštas (U’ffęsę 
Eburia5, 1930, 152 p): “Tikru
moj dr. J. Basanavičius toli gra
žu nėra jau toks diletantas, kaip 
Būgai ir kitiems mūsi|' moksli
ninkams atrodo. Brisanavičiu^ 
visur operuoja patkirintais fak
tais (moksksku metodu), kiek-, 
vieną svarbesnį tvirtinimą re-* 
mia Vakarų Europos mc'kslo ‘ 
tyrimais“ . . . Taip pat dr. J.. 
Basanavič’ų vertina ir pasaulio 
istorikai dr. J. Deniker ir kiti. 
Prof. E. Pittard savo kapitali-; 
niame veikale “Les races et 
l’histoire”, Paris, 1953 m. net. 
tris kartus naudojasi dr. J. Ba
sanavičiaus patiektais rezulta
tais”.

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N.Y. 10303

■H Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN A/E

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-8601

Unkštų, pūsles ir
PROSTATOS CHIRURGIJA 

> 2656 WEST 63rd STREET , 
v,. Vai. antrad. 1—4 popiet, 
.•ŲĮetvjrtd. - VmL vak.

Ofiso telef.: 776-2830
Rezidencijos telet.; 448-5545

ARCHEOLOGAS

| kas tik giliai ir bešališkai pana
grinės senųjų trakų praeiti, jų 
gyventą teritoriją, jų gyvenimo 
būdą, papročius, jų kalbos liku- 

i’čius, vardus'etc. Tą giminystę 
rado ir aky-Iūs pasaulio moksli-

DK. VYT. TAURAS
Gydytojas ir chirurgas

•ondra praktika, spec. MOTERŲ lig-
Ofisas 2652 WEST 5nh SlRSEI

T»l. PR 8-1223
jFISU VAL.: pirm., antiad., treėiau
ir penkt. 2-4 uj 6-8 vak vak. Seštadie ninkai: dr, Schrader, prc’f. Me- 

.._i yer , (jp Taylor, prof- Jung-
) fer ir kiti.

o , 1 Bet ir pats di*. J. Basanavičius
_ŠIljEIKIS, 0. P. I nebuvo toks diletantas, kaip iį 
v»KiHur£DA^x>KOTEžįįSXAi; pristatė K. Būga savo garbinto- 
Aparatai - Protezai. M4d. ban Ic 
oažaL Speciali pagalba kojoms |Janis-

! (Area SuDDprU; ir t. t.
V<L; U—4 ir 6—8. 9—J
i860 Wost 63rd Št., Chicago. IfL 6062$

Tolof.; PRospąct 6-5084

PERKRAUSTYMAI

nau 2-4 vaL popiet ir Etų laiku 
pagal susitarimą.

yer., dr. L Taylor, prof- Jung-

Basanavičius pradžioj 
studijavo istorijos mokslus, tai-

Susidomėti archeologija 
J. Basanavičių paskatino 
gimtojo kaimo laukuose, atran
dami seni radiniai, apie kuriuos 
jis mini savo autobiografijoj: niuwuuo, ioocnn<j avuux-
“Ožkabalių kaimas, žmc’nių pa-Įją “Lietuvių kryžiai archeolo- 
sakojimais, esąs labai senas, at-)gijos šviesoj”, kuri mc'kslinin- 
randami čia Alytos laukuose irikų (Prof. E. Pittard. dr. J. B'al- 
kitur visokį žalvariniai daiktai j trušaičio, dr. J. Deniker ir 
(retežėliai, sagutės ir k.)”.

Vėliau, jis, lankydamas Ge- 
danės (Dancigo), Karaliaučiaus 
(Tvankstės) muziejus, kur per
žiūrėjęs archeologų (Tischler, 
Lisauer ir k.) iškasenas, stebė
josi “kaip aukštai mūsų krašte 
medžiaginės kultūros stovėta 
dar pirmaisiais šimtmečiais Kri
stui gimus”. 1910 m. jis pats 
darė kasinėjimus kapuose Tau*

dr. 
jo

iškasenas prie Lietuvių Mokslo moksliniame žurnale “Lietuvių 
Draugijos. ' tautoj”: M. Slančiausko užra-

Rašė archeiloginiais klausi
mais spaudoj. 1912 m. panaudo
jęs gausius šaltinius Įvairiomis 
kalbomis, parašė išsamią studi-

tų) buvo gerai vertinama.

DIDYSIS. LIETUVIŲ 
TAUTOSAKININKAS

ki-

gi buvo susipažinęs su istorijos Takalnyj prie Svėdasų ir šeimi- 
mokslo pagrindais. Tad jis ir cinkeliuose prie Anykščių ir k. 
ėmėsi visų istorijos tyrinėjimo 1 Ricko Lietuvos archeologines

Didžiausią isašą i lietuvių kul
tūros istoriją3r jos lobyną Įne
šė dr. J. Basanavičius, rinkda
mas ir skelbdamas lietuviu tau
tosaką. Jis išleido “Ožkabalių 
dainas” (2 tom.) ir 7 tomus pa
sakų. Ir kaip iš Lietuvių mok
slo’ draugijos archyvo matyti, 
jis turėjo daugiau pasakojamos 
tautosakos, negu išleista, kurią 
redagavo ir ruošėsi išleist, bet 
ki ti reikalais sutr uk dė.

Be to, jis skelbė tautosaką

tautoj
i sytas vestuvines dainas, lietu
vių raudas etc. ir. kitur, čia ten
ka pastebėti, kad dr. J. Basana
vičius rūpinosi, jc'g renkama 
tautosakinė medžiaga-.būtų ver
tinga, t. y. nustatoma atsižvel
giant i mc'kslo reikalavimus, ir 
jis pats šią mokslinę medžiagą 
ruošė stropiai, kiek galimybės 
leido, žymėjo metrikas, būtent, 
nurodė užrašėjus ir pateikėjus, 
jų gyvenamą vietą.

(Bus daugiau)

DAIMIu

Euro- 
mini- 
agri-

BRIUSELIS, Belgijos, 
pos farmų (žemės ūkio) 
sterija pradėjo svarstyti 
kultūros problemas, kurios te
betrukdo naujos Europos mo
netarinės sistemos įvedimą. 
Ženklai rodo, kad iki šiol nusi
lesęs nesutarimas dėl muitų už 
ūkio produktus bus išspręstas 
viršūnių konferencijoje, kuri 
įvyks Paryžiuje ateinantį kovo 
mėnesį.

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽLAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeL 927-1741 — 1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS'

1330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

A Great Grilled SandwichLeidimai — Pilna apdrauda 
ŽEAAA KAINA 

R. ŽERĖNAS 
tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairių artstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

PHILLIPS - LABANAUSKAS

1/4

2
2

1/2
12

fRTi MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOPHIE BARČUS
RADIJO tElMOS VALANDOS 

Viso* programos Ii WOPA.

•ireKtorlį
.itociacijOc

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

Aldona Dauku>

Feltf.: HEmtock 4-24U
059 So. MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO, ILL. 40429

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 caT: 
stir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking 
cr devilling.'

Golden Grills 
6 sandwiches 

« hard-cooked eggs*, 
chopped

1/2 cup chopped cooked
, . ham

1/3 cup finely chopped
onion OR 1 1/2 
tablespoons matant 
minced onion

TĖVAS IP. SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

i

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

liūdesio prislėgtiems žmonai ADOLFINAI, dukrai JŪRAI 
r sūnui VYTAUTUI su šeimomis, svainei EMILIJAI VILU- 

TIENEI ir kitiems giminėms bei artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOJE VALDYBA IR NARIAI

Chicago*

AMBULANCE
PATARNAVI
MAS DIEM

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIA* 

VISOSE MIEŠTI. 
DALYSE.

3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
<44b fio. eOln Ave, Cicero, ILL Rhone: OLympic Z-1UV3

A “Lietuvos Aidai’ 
...KAZt BRAZD1IONYTĖ 

Programos vedėja 

Pirmadieniais ir antradie
niais 9.00—9:30 vai. vak.

Penktadieniais 9130—10 vaL vak.
Šeštadieniais 1—8 V*L vik. 

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTlS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

* —, Jei žinote asmeoH, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra- 
lomeatsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaite* nemokamai.

cup shredded Swisz 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
or salad dressing 

teaspoon salt 
slices rye bread 
.Butter

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 
•ide 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 boding. Turn off 
heat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 minutes 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 snd 
it is less likely you will have a dark surface on yoOw, To 
remove shell: Crackle it by tapping gently all over. Roll egg 
between hands to loosen shell ; then peel, starting at large end. 
Hold egg under running cold water or dip in bowl of water to 
help ease off shell.

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
I than any typical suburban 
home But it incorporates en
ergy-saving feature* in de
sign, materials, and appli
ance* ▼hich can cut energy 
needs by up to 5* percent It 
has two heat-ciretUaiinr 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air In 
through the lower vents, 
warm K and then re-direct 
the healed afar hack into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
eave up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Ita •%>ntenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvement* was approxi
mately $4,000 . . F projected to 
be amortised within 4 to * 
years through mdueed ex-

sulatlon within. v^Jlx and cefi-j 
ing as well as in earthen berrar | 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appll- 
an ?es and firepLacea.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Cenienergy T‘4.”

The Replaces were supplied 
by Home Crafts, lne„ Floral 
Park, New York. HeaWatcr 
Fireplace, A Division of Veps 
Industries, Inc. located hi Jft. 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete Hur of bui2t-4*. 
frtsstandiny <s< vail- 
mounted fireplaces . • • star.

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: EAfayeUe 3-IST1

GEORGE F. RUDMINAS
So UTUAN1CA AVK CfL; XAr«a 7-113S-U3J

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

*44* t VLSI t> Yla oTAUSJTj AA-patHR 1-121*
2314 WEST 23rd PLAC1 VliĮlak 7-4471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot HUH, iM. 874-4418

4354 So. HAJLSTKD STREET Phooo: TArta 7-1*11

I — MAUJ1EMM, CHICAOO t, ILL Thursday"



MUITU REIKALU
Vasario' ■” d. sen. Stevensonas, rai vietoj, kad tokius siuntinius 

(1). UI) įnešė projektą, kaip; be jokių suvaržymų įsileistų, 
papildymą prie 1974 m. priim-jjie uždėjo pasakiškus muitus, 
los 'Irade Act rezoliucijos, kad kurie 
suteikti prezidentui 
t i esamus pržkybos 
mus su komunistine

paraližuoja šią artimui 
galią apei- pagailiu. Taip, kad jie visiškai 

suaržy- nesuinterasuoti jų uzurpuotu 
Rusijos; žmc'iuų padėtimi..

imperija ir koin. Kinija. Sena
torius savo projekte taip pat si
ūlo suteikti abiem koin. valsty
bėm 2 bilijonus dol. paskolą, 
kad jos Amerikc's mokesčių 
mokėtojų pinigais galėtu “pirk
ti“ prekes, kurios padės aniems 
kurviniems režimams valdžio
je išsilaikyti.

Mes, ir kitų tautybių žmonės 
gyveną laisvūne pasaulyje per 
eilę metų bandome padėti už 
geležinės uždangos gj-venan- 
tiems artimiesiems, pasiunčiant 
jiems siuntinėlius, kasdieni
niam gyvenimui reikalingiausių 
daiktų. Tačiau, raudonieji ca

me U už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA. 4207 So. 
Sacramento. Tėl.247-5081. (Pr.)

O GERIAUSIAI ČIA

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

>4
£«**•

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 VV. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-774? ,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALA

Turint mintyje šią sen. Ste- 
vensono komunizmo hegemo
nijai naudingą rezoliuciją, siū
lome neatidėliojant siųsti Kon
greso nariams protesto laiškus, 
juos prašant minimą rezoliuci
ją atmesti. Pasiūlant, kad jei
gu Kongresas tą rezoliuciją pri- 

jimtų, tai bent su sąliga, kad 
'raudonieji carai panaikins mui- g.|U 
tu.s siunčiamiems siuntiniams.

NcYint 
reakcijos, 
siunčiami 
masiniai.

Aleksandras Pakalniškis J r.

rusui neginčiajamas, t nkainesn>ani susipažinimui, 
i Maskvos planas, kolonizuoti ir-bet pavardės prašė neskelbti, 

susilaukti Kongreso surus:nti Kauną ir jo apylinkes,: Dėkui už auką ir už dėmesį.

— MARDI GRAS įvyks š.m. 
vasariu mėn. 17 d. (šeštadienį) 
6:30 vai. vak. Jaunimo Centro' 
patalpose - 5620 S. Claremont- 
avė., t'.liicagojc.

Gražiausi kistiumo.i ir kaukės' 
bus premijuojamos.

I
i Skiriamos penkios piniginės 
premijos ir organizacijų dova
nos. Kaukių paradas prasidės

' 10:30 vai. didžiojoje salėje. Šo
kiams grok “VYČIO’’ orkestras 
su humoro programa ir A. Mar
kausko orkestras su dainininke.

laiškai turėtu būti o paskiau ir visą Lietuvos kraš- 
be atidėliojimo ir (a

Kaip visi komunistų- planai, 
taip ir paskutiniai, daug žada 
pavergtom tautom, bet mažai 

Įduoda arba nieko. Taip yra ir 
j taip bus ateityje.

Aiškumo dėliai, patariama 
mūsų dipukam, kurie linkių 

Į gerbti ir bendradarbiauti su o- 
kupanto tarnais, tegul nuxykią 
Į okup, IJetuvą; gerai pasidairo 
kas tuose naujuose rajonuose 
šiandien gvvena-rusas ar lietu- 
vis?

Toli faktų .Ieškoti neisime, 
tik Vilniuje pažvelkim į miesto 
naujai pastatytą reprezentacini 
rajoną - Lazdynai, kurjame gy
vena 42,000 gyventojų ir kiek 
tenai rasite lietuviu? Tai viena 
kitą aukštesnio’ rango partini 
lietuvi. O Dauguma, tai Mas
kvos ir' Leningrado, karo pesi- 

■ skva yra numačiusi desėtkųpinkai - invalydai ir aukštesnių 
gyventoj ų. tūkstančių apgyvendinti koloni-jkarininkų šeimos ar NKVD pa-

Kaune statomas kolonistams liaujas
rajonas d *■

yi’a 
abipus Žemačių plento, sieks 
Veršvos slėnį, dabartinę Linku
vos gĄ’venvietę. Tai bus didžiau
sias Kauno rajonas, kuriame 
galėtų patilpti Kauno senamie
stis ir visas Kauno centras 
geležinkelio stoties.

Okupuotos Lietuvos komuni-f Smėlių rajono teritorija 
stų partijos spaudoje plačiai 
rašoma ir didžiuojasi, kad Lie
tuvos vaizdas, visose srityse 
gražėja ir t. t. "“Tiesiami tarp 
miestiniai greitkeliai ir plečia
mi miestai. Kaune per Nerį, 
jaus statomas trečias tiltas, ku
ris sujungs Kauno Žaliakalnį su 
Vilyampolės pramoniniu cen
tru ir naujai statomu Smėlių 
rajonu, kurio apimtis 100 hek
tarų plotas.

Naujame rajone bus apgy
vendinta 90,000 g

— A’ Stalionis, Port Coquit
lam, BC, Canada, pratęsdamas 
prenumeratų, atsiuntė $7 auką 
kaleidoriaus proga. Dėkui.

— Dėkui poniai B. čepauskas 
iš Gulport apylinkės, St. Peters
burg, Fla., už paramą Naujie
noms, atsiustą kartu su metine 
prenumerata.

— Albinas Gess iš St. Peters
burg Beačh išsikėlė Į Largo. 
Fla. Dėkui už ankstybą prenu
meratos pratęsimą ir už $10 au-

Dalyvauja 14 organizacijų su 
Įdomiomis programomis. "Visi 
kviečiami dalyvauti ir atsilan- 

įkyti į šį didžiausią sezono ren- 
} ginį. Bilietai gaunami pas orga
nizacijų narius ir prie Įėjimo. I- 
ėjimo auka 5 dol. asmeniui.

Galimai sniego audrai ūžė 
jus, Mardi Gras vakaras vistiek 

Į ivvks.

Infdrmacijas tekia 
•V. Markevičius, 
telef. 737-5750.

iki j

iš-Vilniaus “Tiesa” smūlkliai 
dėstė visas veikime' detales, 
pati svarbiausią faktą nuslėpė 
nuo liaudies, - Maskvos planą,: 
kiek tam statomam rajone Ma-j

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus akai" 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
Fu juo susipažįstant ir jį 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 lietuvišku rei. 
kalų renesanso.

___ ireigūnai. Tai va, kas gėrisi mū- 
J su Tėvynės gražiomis apylinkė
mis ir patogiais butais.

J. Kreivėnas.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!

skaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. 

— Halina Jakubėnaitė-Dilie- 
nė iš Marquette Parko, Lietuvių 

Mykolas Karaltis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbuSc. -* Evangeliku Reformatu namnū 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė! , U uei0,mau# P^P1 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti;Jos lr lietuvių visuomenės vei- 
faidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimai*.

Mūsų bendradarbė ir" savaitinės skilties MAplink mus Ir mūsų namus” 
tutorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu ikėia rausia anka narpmA XTan- 
faiHimii framharin TV fnlofonn t,^Ubia dUKa parėmė l\aU

jienų leidimą. Pratęsdama pre
numeratą, ji atsiuntė dvidešimt 
septynių dolerių auką. Dėkui.

— M. Jurgelevičius, 105-540 
Helmcken, Vancouver, BC, Ca
nada, siųsdamas pirmąją 6 mė
nesių prenumeratą, parėmė 
Naujienų leidimą $7 auka. Jis 
ieško kun. Jono Avižos iš Že
maitkiemio, Ukmergės apskr., 
kuris būnant Vokietijoje labai 
daug padėjo. Albertoj gyvenan
tieji lietuviai jam pasakojo, kad 
kun. Aviža serga. O

— Antanas TamuliOn's iš Bra
tenahl, Ohio, kartu su prenume
rata ir gerais linkėjimais, atsi
untė 6$ auką. Klevelando tautie-

Visai Ir visus kviečiame

Prenumeratos pratęsimo, 
prašoma pasinaudoti žemiau

XAOJ15NOS 
ITS) SO. HALSTID FT, 
CHICAGO, IL 60608

į didžiąja talk*.

užsakymų, bei galimų skaitytojų relkalaau 
esančiomis atkarpomis.

’■ 'T'^^.haEEr

» 3 anksto be raginimo pratęsiu savo' prenumeratą taupydamas talką b 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol. 

Pavardė Ir vardai ________________________________________ ______

Adresu

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL
Pavardė ir vardas _________________ —

kurli

Adresai 
L

SpoDSoriaus pavardė, vardai ir vietovė

♦ Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviška apaudė ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti uz pridedamua  dol.

Pavardė Ir vardju

Adresu

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sasipa, 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimų.

Pavardė Ir vardai

Adreso

Pavardė Ir vardai

Adresai

Pavardė Ir vardai

į

Registruokite savo namus,’
biznius, sklypus pardavimui jau' ŠVARUS 2 butu namas ir
26-tus metus veikiaučioj įs t a i- garažas, elektrinės durys, atskiri ga

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

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

goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

namų apylinkė.
$53,900.
mūro namas ir 2 auto 
$6.000 pajamų. Nau- 

apsauga

2 AUKŠTŲ 
garažas. Apie 
jas stogas, gazu šildymas, 
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-
BUDRAITIS REALTY ^ette Parke.

T S MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
[vairi apdrauda —INSURANCE apie SIS.000 pajarhu. Geros sąlygos. 
ŠUTŲ NUOMAVIMAS—paren- Marquette Parke.

— Juozas Garvinskas, Racine, 
Wis., kartu su prenumerata, at
siuntė penkinę už kalendorių, j 
Po du dolerius atsiuntž: Helen 
Stančikas-Filek iš Marquette 
Parko, Karolis Beinoras iš Clea-Į 
ring apylinkės ir J- Palionis iš 
Rockfordo. Dėkui visiems.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

i

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. -767-0600.
REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tuo reikalu Jums gali dau 
Į padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, - - teisėjo Alphonse 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos 

Los Asgeles Dramos Sambų- išleista knyga su legališkomit 
ris kovo'.24 d., šeštadienį, 7:30’formomis, 
vai. vak. King Starr Junior 
High School salėje, stato rašy
tojo Jurgio Gliaudos komediją- 
farsą Kompiuterinė Santuoka. 
Veikalas perpintas kupletais, 
muzika, dainomis, šis veikalas 
buvo statytas 1969 m., bet da-1 
bar autoriaus žymiai praplės
tas, Įvestas naujų charakterių 
bei' nuotaikų. Po spektaklio 
Tautiniuose Namuose bus dajl. 
Magdalenos Stankūnienės paro
dos atidarvmas. •/

• VYTAS RADYS “Daina
vos” ansamblio statomoj muzi
kinėj dramoj “Emilija Platery- 
tė” atliks rusų generolo Ivan 
Ivanovičiaus vaidmenį abiejų 
spektaklių metu kovo 31 ir ba
landžio 1 dienomis Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. 

t
— Horoscopes or Astrological 

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

JUSTICE. ILL.

Owner transferred out-of-town.
Selling 2 newer brick - 6 flat income"' ' 
319.000 asking S180,000, 9 flat in--'* 
come S29.000 asking $270.000-

Call 432-4729.

Tėl. 737-7200 arba 737-8534

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina 
su formomis — 83.90.

<->SLP WANTED — MALfe 
Osrb*n5nk>*

Factory Machinist
ENGINE LATHE OPERATOR

(75 INCH SWING)
DIE MAKERS 1ST & 2ND SHIFT

8LECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago® mlasfo leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, f*' 
rantuotai Ir sąžiningai"

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tai. 927-3559
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?3.00lMust have 5 years job shop experi- AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Juozo šmotelio

- ATSIMINIMU
' SKIRSNELIAI

jence. Top wages and overtime. Paid, įMismtcivS automobili*
familv plan Blue Cross, Blue Shield, jpdraedfmw pon#lnlnkor?t
and major medical insurance. Paid:

> vacation and holidays. $30.000 paid
J employee life insurance. 27 year old j 
’profit sharing retirement plan.

ESTABLISHED 60 YEARS
I IDEAL TOOL & MFG. CO. 
I 5615-57$. Claremont

476-1080
Equal opportunity employer

Kreiptis
A. LAURAITI!

5*. ASHLAND AVI.

irGraži, 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, IL. 60629.

GRINDER HANDS 
PRECISION GRINDER HANDS

At least 10 years experience required
Top pav. Good working conditions.

EMIL BUCK & SONS 
6930 W. 62nd St.

Chicago

i
ENGINEER-SERVICE

Experienced in machine tools. Must 
set-up, install new machine too’s.; 
Some electrical knowledge desirable, ', 
Travel midwest region. Salary plus 
all expenses paid.

Elk Grove Village Area. 
For- Appt. Call Mr. DĖKOJ j 

364-0626

UAISaODtlA! ir SRANGINYBĄS
Pardariinas ir Taisymas 

£X44 WEST <9Fs STRlfl
Tsl«f.! TtSf»rtJ!e 74941

Shmtmial į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 

_________________________—-J

9 Didžiausia alinė yra Ma- 
jtheser, Muenc-hene. Jc'se kas
dien parduodama virš 85.000 
pančių alaus. Ji buvo įsteigta 
1829 m-, per 2-trą Pasaulinį ka
rą sunaikinta ir 1955 m. atsta
tyta. Joje yra 5,500 sėdimų vie
tų.

at

ENGINEER-TECHNICIAN 
APPLICATIONS & PROJECT 

TECHNICIAN

To Assist Sales Mgr. Must Have
Least 2 years Electronics. Prefer. Mi
crowave. AU Co. Benefits. ' 

Skokie Area. Call Personnel.
675-1505

JA. i I M K U f 
Netary Public 

INCOME TAX SERVICI 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7433 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

**

tis užsisakė Naujienas 3 mėn- Daug įvairių puošmenų. Moka-

Naujienoms reikalingas

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENė

2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS IS EUROPOS SANDĖLIŲ

MARQUETTE GIFT FARCERS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — Tel WA 5-2737

HELP WANTED — FEMALE
Darbinlnkip Reikia

WAITRESSES

$ $ $
Full and Part Time — Days 

TOP TIPS
Free Meals and Uniforms 
Excellent Fringe Benefits 

McCORMICK PLACE 
23rd and S. Lake Shore Drive 
Please Call Mr. Valenziano or

Ms Stone or Ms O'SHEA 
791-6402

INSPECTOR TRAINEE
Excellent benefits including den
tal. Must speak and read Eng
lish.

American gasket

& RUBBER CO.
9509 Winona 

Schiller Park, Bl. 
Phone 678-3550

THINGS IN LIFE

2i5J ?rsnk Zapeils 
JZXVj W. TSfh st

GA 4-1454

STATI FAt*

p.SlaĮėŠanręLite Insurance Company

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

SEWING

MACHINE OPERATORS
SOME EXPERIENCE PREFERED. 

NEEDLECRAFT
CORP. OF AMERICA 

3900 N. Claremont Ave. 
583-8800

SECRETARY

Trucking Experience Needed.
Location S.W. Suburbs. Needed im

mediately. Salary S200 per week.
OAK LAWN EMPLOYMENT

SERVICE
(Private Employment Agency)

CALL 636-7500

LIVE IN HOUSEKEEPER
J To help with gentleman coming 
from hospital - Westchester.

Call 562-5583 after 5 P.M,

JANITOR NEEDED

For Waukegan Complex. 
Salaried Position w/Rcas. Kent. 
Full Hospitalization Insurance.

CALL 336-4400

PART TIME
SCHOOL BUS DRIVERS 

Will Train 
AM and PM Runs

CLARK BUS SERVICE 
9901 Sayre - Chicago Ridge 

425-2900
An equal opportunity employer

i

i
i

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Seštalieniais iki 12 v. 

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

40 metų, patarnaudama klientams.)

WINTER 
OVERCOAT.

*

(

^MCHKHEAPT DISĖA

Don’t Go Out Without it.
" VeroA Co?^0*ny • Of

— NAUJIlNOi, CHICAGO t, ILL, Tursday, Fdmtary 15t 1979




