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AMER
PREZ. CARTERIS REIKALAUJA MASKVĄ 

PASIAIŠKINTI DĖL DOBS MIRTIES

WASHINGTON, D.C. — Pre-, terijoje. 
zidentas Carteris pasiuntė so-' 
vietų vyriausybei labai griežtą 
notą, reikalaujančią pasiaiškin
ti dėl Amerikos ambasadoriaus 
Afganistane nužudymo aplinky
bių. Specialūs sovietų patarėjai

PATARĖJAI PRAŠĖ SOVIETŲ AMBASADORIŲ 
NELEISTI ŽUDYTI JAV AMBASADORIAUS, BET

JIS NEPADĖJO
“ ' . Amerikos ambasados 

patarėjai kreipėsi užtarimo iš 
sovietų ambasadorių, bet jis at
siekė padėti. ’

Prezidentas Carteris kreipsis 
ir į Afganistano vyriausybę dėl 
-ambasadoriaus nužudymo. Jis 

kohtrc'liuoja saugumiečius. JAV| reikalaus, kad būtų nubausti 
ambasados patarėjai kreipėsi į į žudikai. Ar prezidentas Carte- 
sovietų ambasadorių prašyda- ris imsis ir kitų žingsnių, tuo 
mi, kad suimtas JAV- amba-. tarpu dar nežinoma. Pasipiktini- 
sadorius nebūtų nužudytas, bet mas tokiu Afganistano saugu- 
rusas buvo šaltas; kaip žuvis. 
Sovietų i ambasadorius, žodžio 
saugumiečiams netaręs, išėjo, o 
pastarieji išsivedė JAV amba
sadorių Adolph Dc'bs ir. nušovė. 
Carteris reikalauja rusų pasi
aiškinimo.

Ambasadorių nušovė 
saugumiečiai

KABULAS, Afganistanas. — 
Trečiadienio rj*tą f Amerikos 
ambasadoriaus -Adolph, -Dobs 
ofisą Įžengė kelfiri uhiforthūbti 
Afganistano saugumiečiai, išsi
vedė ambasadorių ir huošvė. 
Arešto metu atsirado toje vie
toje sovietų ambasadorius Afga
nistane. Praeitais metais karo 
vadai, susitarę su - Afganistano 
štabo viršininku ir kitais kari
škiais, padarė .perversnią, su
šaudė, prezidentą, jo šefartį. mi- 
nisterius ir prieš komunistus 
nusiteikusius karo vadus. Kad 
nebūtų padalytas perversmas, 
tai pasikvietė so'vietų specialis
tus saugumiečiams organizuoti. 
Sovietų valdžia tuojau pripaži
no sudarytą vynausybę. Rusai 
gavo kelias svarbias koncesijas 
įvairiose srityse.

Buvo paskleistas 
gandas apie perversmą

Praeitą savaitę buvo pasklei- 
tas gandas apie galimą pervers
mą Afganistane. Bandyta suda
lyti įspūdis, kad perversmas 
ruoštas prieš dabartinę Sovie
tų Sąjungai palankią vyriausy
bę- Iki šio’ meto nieko nepaskelb
ta apie perversmą, niekas ne
suimtas, niekas netardomas. 
Amerikos ambasadorius nesiki
šo į Afgania toano vidaus reika
lus. Jis išklausydavo vieno kito 
afganistaniečio skundą, jeigu 
jis drįsdavo užeiti į Amerikos 
ambasadą. Sovietų valdžia turi 
savo patarėjus kiekvienoje i 
svarbesnėje Afganistano' minis-

•TEHERANAS, Iranas.- Mu
la Chomeini paskelbė, kad visas 
Iranas esąs 'jo kontrolėje, bet 
šiandien jau žinoma, kad pačia
me Teherane vra vietovių, ku
rių Chomeini karo vadai, nebe- 
kontroliuoja. Pasirodo, kad jie 
nebekontrdliuoja visų kareivi
nių, Komunistai išnešė iš avia
cijos sandėlių dabai daug ginklų. 
Jie kontroliuoja saugumo ir 
sostinės policijos centrus. Nu
statyta, kad komunistai atsiun
tė į Iraną žmonių iš kitų arabų 
valstybių. Chomeinio karo
dai planuoja nuginkluoti ko
munistus..

RENGIASI IŠLEISTI DAU
GIAU AMERIKIEČIŲ

Pradžioje manyta, kad mula 
Chomeini rengiasi išleisti iš Ira
no tiktai 1,700 amerikiečių, bet 
dabar jau pranešė, kad galės 
išleisti net 5,000. Kai Amerikos 
transporto lėktuvai išveš pirmą 
amerikiečųi grupę, tai ir iranie
čiai išleis antrąją. Jie norėjo, 
kad specialistai pasiliktų, bet 
nei vienas nenori likti. Chomei
ni karo vadai atsisakė duoti 
jiems gyvybės garantiją. Jie 
pripažįsta, kad chemikai specia
listai labai reikalingi žibalo pra
monei, bet jie taip pat žino, kad 
krašte uždegta didelė neapy
kanta prieš amerikiečius.

CHOMEINI SARGAI SAUGO 
AMERIKOS AMBASAD/

Bostono Amerikos Lietuvių Tarybos delegi ija.
prašyti, kad jis paskelbtų Lietuvos nepriklausomybės 61 metų sukakties Proklamaciją. Guber
natorius patenkint lietuvių prašymą ir paskelbi Lietuvos Nepriklausomybės Proklamaciją vi
siems Massachusetts gyventojams. Iš-kairės į <1 šinę stovi: Danielius Avorka. Ona Ivaška. Alek
sandras 'Chaplikas.- Bostono,Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, Massachusetts valstijos gu
bernatorius Edward J. King, Edmund Cibas, iždininkas, Felisa Grendal, sekretorė ir Antanas 
Andriulionis, iždo globėjas.

AMERIKAI RŪPI MEKSIKOS ALIEJUS. O 
"MEKSIKAI RŪPI AMERIKOS“'JAVAI—

MEKSIKA, sostinė. — Užva- liesėjimą. Meksikai duona 
kar prezidentas Carteris, gero!laiką bu 
būrio patarėjų ir laikraštininkų šiandien 
lydimas, atskrido Meksiką svar- bet kada. Meksikiečiai nori 
biems prezideirlų pasitarimams.1 gios duonos, o prezidentas Car-į 
Visi pripaž'sta, kad prezidento į teris primoka farmeriams, kad-!

KALENDO KELIS
Vasario 16: Lietuvos Nepri

klausomybės šventė. Danielis, 
Rūtelė, žaidrė. Vytis, Liutau
ras.

CHOMEINI SUSIRŪPINĘS 
MAISTU, ŽIBALU

Mula Chomeini labai susirūpi
nęs maistu ir žibalu ne tik sos
tinės gyventojams, bet ir kraš
to žmonėms. Iraniečiai nieko 
negamina jau kelintas mėnuo. 
Demonstracijos ir mitingai la
bai malonūs, bet jie duonos ir 
žibalo neduoda. Be to, partiza
nai ii- kare' vadai taip pat atsar
gų nenori išleisti iš savo kon
trolės. Kaimiečiai nepatenkinti 
kainomis ir j miestus nieko ne
veža.

— Sovietų valdžia siunčia 
dar daugiau karo medžiagos 
j Libiją.

Saulė teka — 5:12, leidžiasi

Snfak

Ino visus lietuvius pamiršti įvai-ibartiniu 
rius skirtumus ir jungtis ben- užsiregistravus".! 
drai kovai prieš mūsų tautos ir liečiu. Jų skaičių* 
valstybės okupantą. j dėsnis, bet ambasada žino

Trumpai dar kalbėjo Georgituos,. kurie 
Dunn, kongr. Russo, jaunas vy-'.sulaiuose. Iš 
rūkas perdavė sveikinimus;.5.IKH) yra pa 
kong. Annunzio ir sen. Dervin-Įno ir 
sko. Sen. Penny 
kalboje apžvelgė 
damą politiką, 
rusais Lietuves

Pullen ilgoj 
Amerikos ve- 
pasmerkdama 
ikupaciją. Dėl 
dalyvių tarpe 

jautėsi nepasitenkinimas.

7,001) amerikiečių 
rvžę iŠNykti iš Ira- 

grįžti namo. Amerikos 
jei ambasadorius, turėdamas gal

voje priešiškas nuotaikas pries 
amerikiečius, oatarė visiems 
Aim

patarė 
kos piliečiams 
laiku pats (Jicmeiiū pa- 
švarvti amerisie< us, ud 

prašė i

š. m. vasario 11 d. Marijos 
Aukšt.- Mokyklos salėje įvyko 
16 vąsarič " u. sukakties mi- 

. nėjimas luiėjimą atidarė 
j pirm .Kicentas Semašką. Vė
liavas' įnešė Dariaus-G: ■ . ir 

.eraiiai. Be 
vo labai reikalinga, bet to mūsų (»’-"..«.mzacijų šauhų: 

i ji vra brangesnė, negu; ramevėnų, savanori — k> - jų, 
jį-l skautų ir kitų orgari'- icijų vė

liavas.
Amerikos ir Lietuvos himnus

Kučė-solistai Dali t 1 
nienė ir Alg- Brazis. >

4 luvokaciją sukalbėjo studen- 
ris nori rasti bendrą kalbą apiej tai: Violeta Burokaitė, Marius 
meksikiečių veržimąsi į 
Meksikos prezidentas šios pro
blemos nemėgstą, apie ją ir 
klausyti ųeneri. -Amerikai nete
kus Irano aliejaus, Meksikos 
versmės būtu labai parankios. 
Meksikos prezidentas gali išsi
derėti geras sąlygas. Jeigu 
biem prezidentam pavyktų 
sitarti, tai pasinaudotų ne 
Meksika, bet ir Amerika.

kelionė i Meksika vvksta labaiI jie mažiau jos gamintų. Preži- j sugiedojo 
' - *-. * Į * ■ i

nepalankiose tarptautinėse nuo-] deniai turės aptarti abi proble-į 
talkose. Amerikiečiai šimtais Imas. Be to. prezidentas Carte-j 
bėga iš» Irano, o Afganistane 
vietos sauguniečiai nušovė A- 
merikos ambasadorių. Visi ži
nome, kad meksikiečiai turi di
deles žibalo' verspies, bet iki šio 
meto nepajėgė prie to žibalo 
prieiti. Didžiausi žibalo klodai 
guli Meksikos teritorijoj, bet iki 
šio meto meksikiečiai nepajė
gia žibalo pasiekti. Pagaliau, ži
balo klodus atidengė Amerikos 
mokslininkai, naudodami sate
litines informacijas. Iki šio me
to patys meksikiečiai spėliojo 
apie galimas žibalo versmes, o 
amerikiečiai jiems aiškiai nu
rodė, kur tas aliejus stovi.

Meksikiečiai supraata, kad 
prezidentui Carteriui labiausiai 
rūpi Meksikos žemės gilumoje 
esamas aliejus, nes amerikiečiai 
nustojo svarba is žibalo šaltinio 
Irane. Be to, visi žino, kad ir 
kitose valstyliėsc gaminamas 
žibalas bus gerokai brangesnis. 
Visa eilė bendrovių pasiūlė 
Meksikai pragręžti reikalingas 
skyles, nuleisti vamzdžius ir pa
siekti aliejų. l>et visų sąlygos 
labai ribotos, priklauso nuo A- 
merikoje gaminamų ilgų ir sti
prių vamzdžių. Niekas tų vamz
džių neturi ir nepajėgia paga
minti. Meksikiečiai nenori tokiu V 
stambiu sumu mokėti. Ji mano, 
kad prezidentas Carteris jiems 
duos geras sąlygas. Jie nori, kad 
'būtų tikras dalykas, bet kad jis 
būtų pigus. Pigaus ir gero nėra.

Meksikai reikalingi 
Amerikos javai

— T virinama, kad netrukus 
pradės tirpti sniegas. Gatvės ir 
jūemai buą pašlapf. .ūr-

Meksikos prezidentas išmeti
nėjo prezidentui Carteriui, kad 
jįs .moka, fermeriams -už javų

trumpą kondensuotą stipriai 
triotinę kalbą-

Pagyrė L. Bendruomenę, 
simpoziumus ir surengtas š 
tęs. griežtai pasisakė prieš tuos 
lietuvius, kurie savo, organiza
ciniais reikalais kreipiasi "tei
sybės” ieškodami amerikiečių 
teismuose.

Inž. A. Rudžiui pristačius, dar, 
sveikino lietuvius iš Pietų A- 
merikos Dambrava.

Dr. kun. Juozas Prunskis itai-i 
kė premijas radijo vedėjam 
Apie tai spaudoje jau 
skelbta-nekartosiu.

Pirmininkas Vincentas 
ška perskaitė, valstybės 
toriaus, gubernatorius ir Chi- 
cagos miesto majoro sveikini
mus. Be to perskaitė rezoliu
ciją.

Žmonių buvo pilna salė ir bal
konas. Visas minėjimas, išsky
rus d:l ilgos kalbos p. Pullen, 
praėjo labai gražiai-

Meninėje dalyje solistė Dalia 
Kuėėnienė padainavo: Tykiai 
Nemunėlis teka. Atsisveikini
mas iš Eglė žalčių karalienė ir 
Lakštingalos giesmė. Solistas 
Algirdas Braz;s - Palikta šalis 
ir Pasiilgimas. Abu paminėti so
listai sudainavo ■ Lietuva bran
gi ir Plaukia sau laivelis. A- 
kompanavo muz. Aloyzas Jur
gutis.

Tautinius šikius grupė "Suk
tinis" va<i Nijolei Pupienei ir 
akc'rdionistui Dariui Poiikaičiui 
pašoko; Vėdarą. Subatėlę. Blez
dingėlę ir Suktini.

žė £»erai ginkluota iraniečių ga r 
ja. Jie sužeidė tris marinus, sau
gojusius ambasada ir svarbes
nius kambarius viduje. Už pus
valandžio prie ambasados at
vyko daugiau ginkluotų irame- 

Tarp anksčiau ir \ėliau 
siu ivvko sušišaudym 
čia u atvykusieji, nebai 
i visos ambasados, išsi'

. dė 1<S jaunu amerikiečių. Paa 
. Ikėio. kad pirmajai grupei vado- 
buvoi --

tieji vidaus 
kimo ministerijas. <> ;
grupėje buvo Islamo > 
paklusnūs partizanai. F 
merikos ambasados vyk' 
smarkus susišaudymas 
dviejų ginki uolų iraniečių 
pių.

JAN - Kasniūnas ir Rūta Kasulytė.
Nepriklausomybės Aktą pers

kaitė savanoris-kūrėjas Jonas 
Kanišauskas. Minutės atsistoji
mu pagerbti žuvusieji ir miru
sieji kovojusieji už Lietuvos 
laisvę. Paprašyti atsistoti sava- 
noriai-kūrėjai. Suskaičiavau tik 
septynis pražilusius senelius.

Kalbėjo Lietuvos gen. konsu
le Juzė Daužvardienė, kalboje 
pasveikinus svečius ir susirin
kusius priminė, kad be 16 va
sario džiaugsmo šventės priva
lome minėti ir gėdingą 10 metų 
sukaktį, kuomet naciškoji Vo
kietija ir komunistinė Rusija 
susitarė pasidalyti Lenkiją Ir 
rusams leisti okupuoti Lietuvą. 
lk.tin.xi priminti laisvajam pa
sauliui šios gėdingos sutarties 
pasekmes.

Alto pirmininkas dr. Kazys 
Šidlauskas kall>ėjo trumpai ir 
konkrečiai. Pasmerkė įvairius 
su okupantu ar jo pakalikais 
bendradarbiautojus. Stebėjosi, 
kad atvykus iš ok. Lietuvos ko
kiam žinomam po'litrukui dalis 
mūsiškių su juo veda pasitari
mus ir svečiuojasi. Sakė, kad 
gal iš ok. Lietuvos atvykusių 
yra ir labai geni lietuvių, bet 
jie atvyksta, ne savo iniciatyva, 
bet vykdo okupanto jam pave
stą misiję-skaldyti mus. Smer
kė tuos kuris su skundais orga
nizaciniais reikalais bėginėja ir 
skundžiasi amerikiečių teismuo
se. Dr. K. Šidlauskui kalbant be
veik po kiekvieno jo pasakyto 
sakinio publika entuziastiškai 
plbjo. . .
. Vysk.; Vincentas' Brizgys ragi-

sir 
tik

— Rytoj bus atidarytas Te
herano aerodromas ir leis A- 
merikos transorro lėktuvams 
išvežti Amerikos piliečius,Cho 
meini prašo, kad dalis pasilik
tų, bet amerikiečiai nenori. 
Visi nori galimai greičiau iš
važiuoti.

— Pranešimas iš Kabulo sa
ko, kad Į Amerikos ambasado
riaus 
luoti 
dorių

ofisą įsiveržė keturi gink 
vvrai, išsivedė ambasa- 
Dihbs ir jį nužudė.

Nauja Chomeini vyriau- 
sybė nežino,kuri gauja buvo į- 
siverž.usi i Amerikos ambasa
dą, bet ji vi-ą reikalą atidžiai 
tyrinėja.

VIS DĖLTO IZRAELIS 
KANKINA SUIMTUOSIUS
WASHINGTON. — Jau pra

eitų metų gegužės mėn. Valsty
bės departamentas gavo iš Je
ruzalės slaptą pranešimą, kuris 
sukėlė debatus, kad Izraelis Je 
ruzalėje ir Jordano upės vaka
riniame krante laužo palestinie 
čių žmogaus teises. .

IRANO STUDENTAI
RENGIASI NAMO

NEW YOB K. N.Y. — Irano 
studentai įvairiose Amerikos 
mokslo įstaigose pradėjo reng
tis namo, nes neturi pinigų 
mokslui tęsti. Piniginis Irano 
vienetas labai nusmukęs. Praeis 
ilgi mėnesiai, kol iš Irano kas 
nors galės atsiųsti studijoms 
reikalingų pinigų, šacho stipen
dijos jau pasibaigė. Didelė stu
dentų dauguma prie maištinin
kų neprisidėjo. 1st nukentės 
kartu su visais.

— Per Wadiingtono ir Ida
ho valstija'- praūžė HMI mylių 
greičio . ura-ga-ia-,. - vergdamas 
versdamattMitalpius ir tfituš. ■ i

Chomeini sutiko išleisti 
amerikiečių, šeštadienį bu 
darytas Teherano didysis aero
dromas. kad galėtų skristi di
dieji Amerikos transporto lėk
tuvai. Aerodromą galėtų atida
ryti ir penktadienį, lėktuvai ir 
žmonės yra paruošti, bet Cho
meini nenori, kad aerodromas 
veiktų musulmonų šventą die- 
n-;. penktadienį. Amerikiečiams 
le s įskristi i Iraną tik šcltadie- 
ni. Kai pakraus lėktuvus, tai bus 
leista jiems išskristi. Lėktuvai 
be sustojimo skris tiesiai i A- 
meriką ir nusileis laisvuose I.i.’tr

■ isianos >r Teksas aerodromu.r 
se.

Susišaudymas prie Amerikos 
• ambasados rodo, kad Irane dai 
nėra nusitovėjusios tvarkos ir 
vienos \ yv . =vbės. Krašte y;< 
kelio- ■ : d.I:. .,os gaujos, turin
ei .Aokių tikslų. Chomeini 
pataria komunistam ir kitom 
ginkluotom grupėm mesti gin
klus ir klausyti premjero Ba><- 
dano vyriausybės, bet komunis
tai gavę ginklų iš Irano kariuo
menės sandėlių, visai nesiren
gia tai daryli.

Organizuotas Tahrizo provin
cijos pasipriešinonms islamo 
■vyriausy'oei taip pat kelm i-.O'-r 
mp pačiam Chomeiniui ir jo 
premjerui. Aabrizo ieisejas rei
kalauja, kad islamo valdžia pri
pažintų iki to meto veikusius 
Įstatymus, tada ir I a brizo gar
nizonai ir administracija, pripa
žins Bazadano vyriausybę*

Uit)



tonų gamyklai nereikalingų ko
pūstų.

Tokia kopūstinė maisto pra
monės ministerijos planuotojų 
komedija kartojasi kas metai. 
Konservų gamykla verčiama 
pirkti keliskart daugiau kopū
stų, negu jai reikia

Panaši istorija ir su morko-. 
mis, kurių gamyklai pilnai pa
kanka 55 tonų. Pagili ministeri
jos įsaką i»ernai jų teko nupirk
ti net 222 tenas, o šiemet, nors . 
morkos dar nepasėtos, gamyk
la įpareigojama įsigydi 350 to-j 
nų. Pernai taipgi teko įsigyti 
dvigubai daugiau bulvių, 11 to-Į 
nų daugiau svogūnų, negu jų i 
reikia konservų gamyklai.

Burokėlių gamyklai reikėtų j Valaitis 2 
kasmet beveik 4(X) tonų, tačiau 
maisto pramonės ministerija jų r
leidžia pirkti tik 250 tonų.

Išvada yra aiški: kaip pirmo
joje okupacijoje, tai]) ir antro
joje, komisari j aluose bei minis
terijose sėdi kopūstgalviai. Ži
nia paimta iš Tėviškės Žiburių 
6 nr.

LAPE IR VYNUOGES
I sodą Lapė alkana įėjo.' 
čia vynuogės išsirpusios tarėjo. 
Bičiulei akys, dantys sužibėjo, 
Viliojo kfekės sultingos rubinais savo. 
Tiktai bėda — labai aukštai jos kabo. 
Ir kur, ir kaip besiektų šito labo: 
Akis nors mato naudą, 
Dantis bet neįkanda. n

Sugaišusi tuščiai ji valandą net laiko, 
NCieina ir su apmaudu pasako: 
“Na, ką! Iš pažiūros, tai geros josios,

• i -i ~ < į, .į
Jos maistui tiktų,
Bet žalios — nėr uogelės dar nunokusios: 
Nuo jų tau dantys tuo atšiptų’’.

(A. J. Krylovas, PASAKĖČIOS, 103 pasakėčių rinkinys, vertė
1 psl., kaina $4, gaunamas Naujienose)

K. Petrokaitis

MODERNUS SAPNININKAS

Kadaise bendradarbiautojams buvo kilusi mintis 
vado-tremties mokyklų vaikams naudoti “tarybinius’ 

vėlius bei elementorius. Čia yra vienas tokio elemento
riaus pusdapis.MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS

Dėsto RIMAS NEŠIMAVldUS

bus

vra

Fe-

KAS IR KAIP SUTVERIA 
Iš NIEKO PINIGUS?

Tamsta, gerb. Nerimavičiau, 
gal esi girdėjęs apie pinigų su
tvėrėjus, bet daug lietuvių 
negirdėję.

Tokių galingų sutvėrėjų 
dwlika: sentvni Federal 
serve Board nariai ir penki
deral Reserve bankų preziden* 
tai. Tie 12 gentelmonų renka-' 
si Vašingtone kiekvieno mėne
sio trečią antradienį ir aprūpi
na šią šalį pinigais. Pakol tie 
dvylika ponų nesustos veikę,: 
šiai šaliai pinigų nepritruks.

Anie sutvėrėjai visų pirma, 
išsikalba, patikrina esemų ban-: 
knotų skaičius ir sutaria, kieki 
reikia sutverti naujų. Suskai
čiavę kiek reikia naujų doleri
nių. penkinių, dešimkių, šimti-j 
nių ir tūkstantinių, duoda įsa-! 
kymą spaustuvei, o spaustuvės 
atlieka spausdinimo darbus.

Valdžios spaustuvė yra puiri 
kiai Įrengta ir operuojama bran
giai apmokamų specialistų.. 
Taupumas valdžios spaustuvė
se ne madoje. Turint galią su
tverti iš nieko pinigus, nėra rei
kalo taupyti.

Kai naujus banknotus atmu
ša, anie dvylika ponų, jas pas
krista kur reikia. Pinigų san
dėlius prižiūri dvylika Federal 
Deserve bankų.

Juo daugiau pinigų atmuša 
ir paleidžia apyvarton, tuo la 
biau padidėja infliacijos bui 
balas.

Sekant valdžios veikimą ir 
išsikalbėjimus, duodasi supra
sti, kad valdininkams infliacija 
mažai rūpi. Ihliečiai? . . . Nėra

ko kalbėti apie piliečius ... Pi
liečiai yra laisvi žmonės. Kai 
maistas ir kiti reikmenys per
daug brangūs, piliečiai turi tei
sė brangių dalykų nepirkti.

Vienc’k neturtingiems inflia
cija yra lyg vagis, vagiantis jo 
sutaupąs. Palyginus dolerį su 
originalia jo verte, jau yra pa-1 
?ogta apie 75 procentai. Tada 
buvęs tūkstantis, dabar bėra 
vertas tik 250 dolerių. Bet- jei 
anais laikais pilietis, pirko na
mą,' tai to namo vertė pakilo 
šimtu procentų. ,

Toks yra infliacijos burbulas! 
r jis auga ir auga, kaip lato'žis?

J. šmotelis

TARYBINIO
ŪKIO PLANUOTOJAI

“Tiesos” sausio 11 d. laidoje 
apie planuotojų vykdomus kur- 
jozus prašneko Panevėžio kon
servų gamyklos inž. agronome 
t. Gedvilienė, planavimo sky
riaus viršininkė 0. Gvazilaus- 
kienė, liaudies kontrolės gru
pės pirm. T. Paškauskienė ir 
laikraščio “Panevėžio Tiesa” 
ransporto skyriaus vedėjas J. 

šikšnius. Į
Pernai gamykla buvo pasira

šiusi sutartį iš dviejų sovehozų 
nupirkti 390 tonų kopūstų, o iš 
maisto pramonės ministerijos1 
įtėjo įsakas pirkti 562 fonas ko

pūstų. Ntfplrktų kopūstų ga
mykla nepuri kur dėti. Juo& da
bar. tenka pardavinėti latviams 
ir nei rajono kolchozams, kur 
tėis kOpūštėis šeriami gyvuliai. 
Liį šiol su nemažomis išlaido
mis Jau parduota 270 tonų, o 
sandėliuose vis dar tebėra 50:

POLITINĖ APŽVALGA

Magaryčias jums rašau, 
Paskaitykite, prašau: 
Komunizmas yra melas. 
Pagalvoki, mano mielas? 
Tavo turtą visą ima 
Ir buržujum pavadina. 
Kai turi tik viena karvę, 
Komunistam esi smaigė ... 
Tiktai ponams Maskvoj 

gera — 
Komisarai vodką geria. 
Ar matai, ką jie padaro, 
Savo vergus dirbti varo. 
Savo priešą turi mylėti. 
Sunkiai dirbti ir tylėti. 
Paketėli nori siusti, 
Savo kailį duodi lupti. 
Komunizmas tokia “tiesa”: 
Draudž'.a laisvę, žudo 

šviesa.
Komunizmas, tiktai šūkis, 
Užtat skursta jų ir ūkis. 
Kinai traukias nuo

Maskvos, 
Ieško’ kitur paramos. 
Dabar Kinija ne viena, 
Turi naują, tvirtą <sieną, - 
Maskva sienų jau nenori, 
Į pasaulį plačiai žiūri; 
Savo partijas jie valo, 
Patys e’na arčiau galo.... ■ 
Matai šachui ką padarė: 
Į Egiptą jį išvarė.
Kraštą valdys musulmonai, • 
Prasidės vėl nauji monai. 
Jimmie Jones žmones žudė, 
Todėl pats save pražudė. 
Iš to nieko nėra gero_
NeiTikysi ten cigaro, 
liktai (.astro š taip daro, 
Juodukus žydyti varo.
1 arptaulims komunizmas 
5ra dvasios reumatizmas. 
Komunizmas yra melas, • 
PąmaLysim - ateis galas!

Don Pilotas

Maaaryčibs

; I ■ '

• Iš New Yorko atėjo nema
loni žinia, kad labai gabus 21

J metų studentas Robert Martin, 
I studijavęs įvairias neturto pro

blemas ir programas, tapo ne
sėkmingu banko .plėšiku. Plėš
damas vieną banką^ jis savo 
ginklu nukirto radomąjį savo 
pirštą, palikdamas palicijai sa
vo prišto nuospaudą. Jis buvo 
suimtas New Yorko miesto li
goninėje.

• Iš Indijanai^iio, Indijanoj, 
atėjo gera žinia, kad Pentarostal 
sektos niinisteris išvaikė Taba
ko čiulpikų klubą, susirenkantį 
savo senoviškam pomėgiui baž
nyčios rūsyje.

9 Garsioji Wilson FcPd Bėn- 
j drovė labai apsiriko, atleisda

ma iš darbo grupę dainuojan
čių mėsos apdirbėjų arba mė
sininkų, Amerikoje žinomų bu- 

J cerių vardu, nes jie dainavo

Amerikoje populiarias patrioti
nes dainas lankantis japonų 
delegacijai. Jie buvd atgal pri-’ 
imti.

• The Consumer ’Products 
Safetv Commission išleido de
šimtis milijonų dolerių nustaty
ti saugumui plaukymo baseinų 
slidžių sluogių, nustatė, kad jos 
yra labai patogios išversti di
deles atmatų statines.

• Amerikoje atsirado įvai
rios rūšies kultų, kuriems va
dovauja fanatikai ir apgavikai.

Pagal seną lietuvišką sapnininką
(Tęsinys)

PARDUOTI ar pirkti ką nors reiškia naudą, tik 
geleži pardavinėti ar pirkti yra negerai, nes tai reiškia 
nelaimę.

PARPULTI ant žemės arba - ant paklupti ženklina 
gėdą ir pažeminimą.

PARADAS reiškia džiaugsmą visuomeniniame dar
be, taipgi yra priminimas, kad ieškotum vienybės ir 
darnumo bentdruomenėje. Eiti parado gretose reiškia 
teisingą nusistatymą.

PARŠAS sapne reiškia veikėją, kuris nieko gero 
negalvoja, tik veikia propagandai ir žmonių mulkini
mui, tuo norėdamas iškelti savo organizaciją. Jis taip 
pat reiškia dykaduonį, mintantį iš valdiškų lėšų. K "

PARŪGAS arba pasukas gerti — gera sveikata ir 
priešų nugalėjimas..

/
PASAKA reiškia propagandą ir norą Pasižymėti 

susirinkimuose arba organizacijoje, bet; sukurti pasaką 
reiškia išradimą. Jei anksčiau pasakos įvykdavo kara
lių rūmuose, tai moderniais laikais jas kuria prėžiden- 
tūrosse.

PASAMDYMAS arba parsisamdymas reiškia pavo- 
]jų, Parsisamdymas priešui — didelė negarbė.

PASIEGIMAS arba noras gražiai elgtis reiškia 
ateinančią garbę, gražiai elgtis su priešu ar jo agentais 
— panieką.

PASIGĖRĖJIMAS sapne reiškia vargą ir liūdesį 
gyvenime^ -

PASIKARTI arba būti pakartam reiškia didelį 
vargą ir liūdesį.

PASILEIDĖLIU ar pasiledėle būti reiškia laikiną 
laimę, po kurios seks didelė nelaimė.

PASILSĖJIMAS ar poilsis nieko gero nereiškia, 
tik sunkų darbą'ir nedatekliųs, <

PASIMATYMAS su pažįstamu akmeniu reiškia ne-
tikėtą žinią arba naujieną, iš kurios bus nauda. Svei
kintis su pažįstamu— bus santaika ir višiems hauda.

PASIPUOŠTI Pačiam reiškia pavojų, bet jei ma-
Yra net prostitucijos kultas. Jų tai kltus pasipųosusius, tai reiškia garbę ir laimę.
nebūtų, jeigu žmonės nebūtų 
žiopli ...

• Kai menas, išdygsta iš ša
knies, tai prigyja širdyje.

• - Chomeiniui užėmus Ira
ną, tenka uždainuoti naują per
sišką dainelę:

Dabar valdys fanatikai, 
Sunyks turtai ir skatikai 
Amerika negaus kuro. 
Bolševikai šūkaus urrra...

Don Pilotas ir. K- Petrokaitis

AMERIKONIŠKO GY\ ENIMo

li mandagumo mokyklą,Šuo. baigęs paklusnumo 
nusryčiauja. Už mandagų elgesį jis pateko į laikraščius. 
Žmonės dažniausiai patenka už blogus dalyku7'-..

gyve n o -Amerikoje 
Mary
a įleido iš <larl>o. Jis ga

vo kiekvieną savaitę 
gurno apdraudos -čeki, 
oiiyo truputį niažesnis. 
la rbčvi e I ė j e .gaun amas.

(Girią jį aplankė draugas. Be- 
sikalbaiit, John pradėjo kriti- 
ku«b valdž'ą. . jos ekonominę 
politiką, didžiuosius biznierius 
ir vis pinniminė, kad jau šeš
ias mėnuo jis nidirbh. '

Jiems bekalbant į kimią ant 
(a]x>iHško motociklo Hohda įva- 
žkivp jo sūnus. Jis savo moto
ciklą Pffstalv giraže taqi vokiš
kos. voiksvagen ii: švediškos 
Seal) nrašinų. Vėliau jis pakvie
tė žiūrėti l^awrenre Weik pro
gramą au| savo japoniško Sony

John li
kai ir j j

y. Lžėjo b \>gi lai- Mary.

bateliais ir portugališku ranki
nuku.

Atėjus pietą nietuiy ji užtiesė 
stalą Airijoje aušta staltiese it 
ant’.jos išdėstė Korėjoj gamin
tas lėkštes. Jie valgė lenkišką 
kumpį. Valgant John pareiškė:

— Mano kompanijos bosai 
sakė, kad jie negali atlaikyti už
sienio valstybių konkurencijos, 
todėl mane atleido.

— Tai yra nesąmonė, -sakė

— Ko'dėl toki mažą — paklau
sė tėvas.

— Todėl, kad .jis nemoka ra
šyti, negali būti sekretorium, 
nemoka skaičiuoti pinigų, ne
gali būti iždininkių Kadangi js 
niekam netinka, 
kom pirmininku.

todėl ir išrin-

Sigutė Pašilytė
nedarbin- 

kuris 
negu

Geras pasirinkimas

Trys nuteistieji - anglas, sko
las ir airis - turės Būti pakarti. 
Pirmiausia teisėjas klausia an- 
tjią •

—e'Ant kokio medžio ndrėtuin 
kabėti?

— Ant ąžuolo.
— O tu? — klausia škotą-
— Ant liepos.
— Tvarkoj, — pastebi teisė

jas ir iš eilės kreipiasi Su tuo 
pačiu klausimu į airį-

— Aš norėčiau, kad mane pa
kartume! ant agrasto šako's.
. — Kaip tai? sako jam tei
sėjas.

-• Juk tokia šaka per maža ir 
silpna 1

— Nieko tokio?- atsako airis.
— Aš turiu daitg laiko ir ga

liu palaukti, kol ji paaugs.

l’o pietų ponia Mary J salivr 
ną atsinešė švedišką projekto
rių ir rc'dė ska.drcs bei nuotrau
kas iš savo paskutinės kelionės 
i Karibų salas su olandų laivu. 
Ji dėvėjo natūralių plauku biri
ką, dirbta Korėjoje. Jis labai 
gražiai derinosi su Italijoje si- 
"ta suknele bei ten gamintais .berniuką saro pirmininku

Montessori mokykloje

Vąikai išrinko kęlverių metų

* * #

Premijuotas anekdotas

Praeitą savaitę Medžio tojų ir 
ŽliVaut'ojų klube biivė įteikia 
premija vieftam mėdžibtojui ūž 
Sį hnėkddtiį:

Laukiniuose vakaruose pra
dėjo garsėti vienas medžiotojas. 
Jis savo daržinėje laikė taikinių 
kolekciją su visais kliudymais 
pačiame centre. Jį lankė žingei- 
duoliai iš lytinių' valstijų ir risi 
stebėjosi jo nepaprastu taiklu
mu. Kartą vienas žurnalistas jį 
Įiaklausė:

— Sakyk man atvirai: kai), 
tu visuomet gali pataikyti į pa
tį centrą?
- — Atvirai kalbant, aš ])frtrta 
šauju. o tik paskiau apvedu, 
taikydamas, kad kliuvinys būtų 
patim centre . .'.

Netikęs projektas

Mark Tvvainą viena miestelio 
valdyba paprašė pinigų kapinių 
tvorai. Humoristas valdybai 
taip atsakė:

— Netikęs projektas. Tie, 
kurie yra kapinėse, negali iš jų 
pabėgti. 6 tie, kurie ife kapinių,

PASIUNTIMAS siuntinio reiškia gerą pasisekimą 
labai abejotinuose reikaluose. - / -•

• PA SI V AIKŠČIŲ JI MAS reiškia džiaugsmą ir gerą 
sveikatą, jei vaikščioji su jauna mergaite — džiaugsmas 
ir laimė, vaikšcidti šū pagyvenusia moterimi—geras 
šisekiniaš darbe ir biznyje.

PASLAPTIS nieko gero nereiškia, tik įvairius nege
rumus. Jei tu slepiesi nuo priešų, tai tu ji nugalėsi, jei 
Priešas nuo tavęs slepiasi — reikia būti atsargiai. -

PASMAUGTI gyvatę ar kokį nors gyvi yra gerai — 
išvengsi sunkios ligos arba greitai išgysi.

PATALAS gražiai paklotas yra ištikimybės & lai
mės šeimoje simbolis.

PATĖVIS reiškia visokias nelaimes ir nėgėiniYnūs. 
Pamotė taip pat nieko geresniu nereiškia. Z

PATI' arba žmona su vaikais laiškia / visokiariopą 
pasisekimą, jei ji pikta — džiaugsmą, o jei liflksrha 
negerumai šeimoje. Jei ji rahkose laiko kūdikį laimė.

PAUKŠČIAI reiškia malonūtftą ir pelitą, gaudyti 
juos — liūdesys, užmušti -- hėfeiffiė, jei jie Urp sa\-ęs 
mušasi — piktos pagundos, jei lekia arti tav^s — šatK 
gbkis nuostolių, jei gieda — vildą isšįpMymas, 6 jei oYe 
skraidė tuščios viltys, paukščius gėu3yti — turto pa- 
dMėjiibUs. -

(Bus daugiau)

neturi nė mažiausio noYo į jas politikos lakti)”.
me. Iš dail. prof. Adomo Varno karikatūrų ciklo/“Ant

1 — MAUJikNOS* CHICAGO S. ILL. Friday, February lb, ifcį *
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BOSTONO LIETUVIAI

ŠĮ SEKMADIENĮ MINI LIETUVOS NEPRIKLAU. ' 
‘ ’ SOMYBĖS DEKLARACIJĄ I

Šį penktadįeęj, vasario 16 d. KąTiadds. Jis pavaizduos Lie- 
sueina 61 metai nuo 
Nepriklausomybės 
jos. Nuo 1919 metų 
lietuvių civilinės-ir 
organizacijos visoje

mi'
koordinuoja jau nuo

■'kr^MfJįflo, Sęrppia iusirinldmas jam vėl kar
K. G.^tąi nuplojo, nes. tikriausiai, pr
liną

tfininliu.

Kultūrinė programa: Solis
tas, lietuviškų tautinių šoklų 
grupė ir Bostono lietuvių šeš
tadieninės mokyklos vaikai.Mūsų spaudote

Dauffiaukalbė poezijos 
knyga

Belgijos poetas ir savivaldy-

Lietuvos t u vos tragišką būklę po Sovie- 
Deklaraci- j tais ir lietuvių Tautos pasiry- 
Amerikos žinią atgauti Nepriklausomy- 
kultūrinės bę. ’’ 
Ameriko-;

je tą įvykį kiekvienais metais 
pagarbiai mini atitinkamais pa 
rengimais ir susirinkimais. A- 
merikos Lietuviu Tarvbos Bo-' • 
stono skyrius tokius viešus 
nėjimus
1910 metu. ' > i

šįmet minėjimas pradėtas 
Massachusetts Commonwealtho! 
gubernatoriaus Edvardo J.Kin 
go pasirašymu proklamacijos,, bininka;"(hr Kugene Matteraer 
kuria \ asario šešioliktoji Į)ie su]-jjrg eilėrašti “Niekuomet 
na skelbiama Lietuvos Bespub ncnustok drąsos”. Pasaulinio iš- 
likos Diena Massachusetts vai- tižmio laikotarpyje tai buvo’ at- 
stijoje.

Svarbioji minėjimo dalis bus 
sekmarlinj, vasario 18 <1.

Klebonas kun. Antanas BaL 
frašūnas 10:15 valandą prieš 
piet Li.tuvių šv. Petro R.K. baž 
nyčioje, Pietiniame Bostone, 
laikys Mišias su atitinkamo
mis maldomis. Viešas susirin
kimas įvyks 2:00 vai. po piet 
Bostono Lietuviu Piliečiu Aso- C 4.
ciaeijos auditorijoje, Piet. Bo_ t stone, Brodway. Minėjimą ati 
darys Aleksandras J, Chap?i-l 
kas, Amerikos Lietuvių Tary_' 
bos Bostono skyriaus ( Lithua-' 
nian American Coucil oi Grea. 
ter Boston) prezidentas.

Pirmasis kalbėtojas bus Hcn 
rikas Nagys, Ph.D. (poetas) iš

gaiva. Jis tuo eilėraščiu atkrei
pė j save ir savo optimizmą pa
saulini dėmesį, nes jį išvertė į 
300 kalbu ir išleido. Lietuviu 
kalbon tą eilėraštį išvertė Belgi
jos lietuvaitė poetė Žentą Teni- 

i son aite:

Negali lėkti, tai bėk 
Negali bėgti, tai eik — 
Negali eiti, rėpliok 
Bet niekada nesustok, 
ne žemyn, o kilk aukštyn. 
Negali juoktis, 

šypsokis — 
Negali šypsotis, būk 

linksmas — 
Negali džiaugtis, būk 

patenkintas — 
Bet niekada nenustok 

drąsas
ir eik vis pirmyn.

*:«£

ST. PETERSBURG, FLA
4. J meninas, a THE DARIG Pikantiškų ir tntvmių nuutykt:

aprašymai, paimti ii gyvenimo. Lengvar .stiliui, gyva raiba, gražiai ižleira 
150 psl $2.56.

Or. B. Konduv HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorija
nutrauks nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 14J 
psl. kainuoja $2.00. x ' i U I

Dr. B. Kenčiu*, VYTAUTAS THE GREAT. Istorini*! DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to'laiko Lietuvos valstybės ir jo* kaimynų istorija 
211 psl. K tin t $8.00. Kietai* viršeliais $4.0ū.

Dangum* šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progom!*. Jas b 
kita* knyga* galima įžigyti itailankiu* i Naujiena* arba atsiuntus čeki » 
piniginę perlaidą.

1783 Eevtk Haiited Straet, Chicogs, 3a. S8SB8

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI | 
NAUJIENOSE GALINA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

_ JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr- A. J. Gustai — MINTYS IR DARBAI. 259 p«L, UeSanfius 1906 

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi 
rtpdnlmą. --------- --------------------------------------

Or. A. J. Gutssn — DANTYS, Ju priežiūra, sveikata. Ir groži* 
Kietais Yirželials, vietoje $4.00 dabar tik---
Minkštai* viršeliais tik _________________________

Dr. A. J. Gusaan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Jtaropą įspūdžiai. Dabar tik —------------

TtHma taip pat užsisakyti paštu, atsiimtu* čakĮ arba meney ardari, pria 
■vredyfaa kalnai pridedant 38c. perslimtlm* tšiaiaem*.

1733 Se. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. W6M

U.M

S3.M

Latvių kalbon išvertė mūsų! 
kultūrininkas A. Tenisonas, bu 
vęs Telšių urėdijos girininkas. 
Jo raštų buvo Naujienose.

K. Petrokaitis

Somoza pučiasi

Nikaraguos prezidentas Ana- 
stasio. SoTnoza “apgailestavo” 
kad Jungtinės Valstybės rj’žosi 
nutraukti jo kraštui teiktą pa
galbą, bet pasisakė tikįs kad a- 
bidvi valstybės “vėl susitiks ą- 
kis į akį” “ir santykiai vėl bus 
korektiški”. Jis tik apgailestau- 

jjąs kad tuo būdu, atimami pi- 
jnigai nuo beturčių, kuriems jie 

’.labiausiai reikalingi. O karinės 
ir ekonominės pašalpos nutrau
kimas jo valstybei nepakenk
siąs.

Santykiai pradėjo blogėti 
nuo to laiko, kai Sotnoza nepa
klausė leisti Nikaraguos gyven
ti jams pasisakyti ar jie neri lei
sti bene šeštą kartą pasisakyti
kad„jisdar keletą metų. juos j Didėjant klubui nariais ir gan 
valdytų. I gausiai atsilankant į susirinki-

Valdyboj bti V 
krelorimn 
Jasinskienė 
rium ir A. Plepys
kuris yra ir AL I St. Petersbur- 
go skyriaus valdyboj iždininku. 
Valdybos sąstatą sudarius, pa
lengvėjo išrinkimas septynių di
rektorių, dirbančiųjų iš vien su

. Jie yra: K. Vaičaitis, 
1). štaupienė, A. Karniettė, B. 
Zelblenė, V. Kriaučiūnas, A. Bu- 
drik's ir J. I upelienė. | revizi
jos kimisiją išrinkti: L. Kaėins-

mus, susiduriam su sunkiai iš
sprendžiamu klausimu — kaip 
išrinkti klubo valdybą be “skau- 
smi”. Kaip išrinkti valdybą, no
rinčią dirbti klubo labui. Taigi, 
Ki. Jurgėlos vadovautai valdy
bai baigus metinę tarnybą ir at
sisakius nuo pareigi!, atsirado 
sunkus uždavinys sudaryti nau
ją valdybą. Po visos eilės pasi
ūlymų Į pirmininkus ir tokios 
pat eilės atsisakymų Įeiti kan-

ST. PETERSBURGO LIETU
VIŲ KLUBE, FLORIDA.

Taip jau susiklostė, kad nė 
viena lietuviška kolonija Flori
doj nėra taip greit auganti, 
kaij) St. Petersburgo. Man at
važiavus Į šį. miestą 1972 m., 
Lietuvių klubas gaubė apie 50- 
60 asmenų; šiandien jame yra 
lygiai 400. Vieni jų yra eiliniai 
nariai, kiti - amžinieji, klubui 
Įnešę $100. - ir garbės nariai rinkim Klemensas
davę S1000. -ir daugiau. Dide-!Jurgėla buv0. išlnal<lauta3 vėl 

is 
ir .padarė. Vice-pirmininku. 4,u-

Visas susirinkimas būtų pra
ėjęs gan jaukioj dvasioj ir be 
reikalingų ginčių, jeigu pirmi
ninkas K. Jurgtla nebūtų pra
nešęs, kad jis su savo valdyba 
išmokėjo $15,500. paskutinės 
klubo skolos ir kad niekam ne
reikės mokėti didelių nuošim
čių. Žinoma, už 
nią susirinkimas 

|jo, 
Bet 
lė, pasisakiusi prieš išmokėji
mą. Girdi, ką valdyba (suprask, 
naujoji) darys ir iš kur ims pi
nigą, kai prakiurs stogas ar už
sikimš vamzdžiai _ ■ . K. Jurgė- 
la labai trumpai jai atsakė, kad 
valdybos nariai sudės po tūk
stantį dolerių ir padengs išlai
das. Gi, vėl išrinkus K. Jurgėlą 
pirmininku, A. Karnienei rūpes
čiai nukrito nuo jos pečių.

Valdybos apyskaitinio prane
šimo metu 
kimą K. Jurgėla, kaip buvęs ir 
kaip naujai išrinktas pirminin
kas, aiškiai pabrėžė, kad jo val
dyba, kaip anksčiau, taip ir da
bar, visas grupes bei organiza
cijas klube traktuos vienodai, 
lygiateisei, neteikiant nė vienai 
jų privilegijų ar pirmenybių.

užgirdanias
A. Kamiene

ta netikėta ži- 
karštai nuplo- 
valdybos žygi, 
buvo vieninte-

bi(n';ūė A. Karniaus pirmininka- 
vuno metus, kai dr. Joni Basa
navičiaus sukaktį minint, nei 
iš š'o. nei iš to, paskečljė. kad 
šis minėjimas ruošiamas klubo 
su Bendruomenės skyrium. Šis 
atvejis, parodė, kad A. Karnins 
.irtivo pamiršęs, jog Uetuvių klu- 
-bas viena šeima visų organi- 
zac jų ir visų pavienių asmenų. 
Ką klubas beruoštų, kokį minė
jimą bedarytų, tame darbe au
tomatiškai dalyvauja ALT. Ben
druomenė, Romo Kalantos bei 
Palangos jūros šaulių kuopos, 
Katalikų organizacijos ir pn. 
Juk šitos organizacijos sudaro 
visą klubo branduejį. Į šitą ka
tegoriją neįeinu budingos šau
lių, Bendruomenės ar kitų or- 
gas'zacijų šventės parengimai. 

|Čia jau Klubas ar KluJio valdy- 
Iba neturi jokios pareigos Įsilieti 
su savo vardu.

Kaip mes bekalbėtumėm ir 
kaip mes klubo veiklą beaiškin- 
tumėm, turim pripažinti, kad 
Lietuvių klubas St. Petersbur- 
ge atlieka didelį kultūrinį, poli
tinį ir visuomeninės apimties 
darbą. Geras jo vardas ir graži, 
nuoširdi lietuvio dvasia kasdien 
patraukia į savo ramybės ir tai
kingo sugyvenimo bejieškantį 
tautietį.

ir baigiant susirin-

Lai bus man leista ta proga 
išreikšti pasigerėjimą klubo vai
dybos veikla ir palinkėti paki
lios nuotaikos dideliame ir ne
apmokamame darbe.

Antanas Rūkštelė

— Didžiosios Britanijos ka
ralienė, viešėdama Kuweii- 

te, tariasi su cmirais žibalo rei 
kaabs.

lis žemės sklypas ir klubo pas- sutikti bQti pirmininku. Ka jic 
tatai atsirado dėka senųjų lie- - -
tuvių (kuriu gera dalis yrą jau. ... ’ , T_ TT * . . z .

t.? • • ■ -tiko būti K. Lrbsaitis (pereilotmirusi) sudėtų pinigų- ir pas-j . 3
tangų. 0 staigiai augant narių

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

patalpos buvo padidintos.- Gi , 
šiandien jefe galėtų būti vėl pa- 1 
didintos. į

’’ ' fĮ metinius klubo narių susi
rinkimus sueina nuolatos didė
jančiu skaičiumi. Paskutinis 
susirinkimas, įvykęs sausio .13 
dieną, sutraukė virš 170 narių.

Taupykite dabar
pas mus

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

lazdynui išskleirti mažuti deimantu spindinti Žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėrnis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. 7

Naujienose yra gausus pasirinklm&g poezijos leidinių:
I. J. Au<u(t*ltyH - ValčIOnlanė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
. 2. Jurui* Baltrušaiti*, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, 

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

psl. Kaina $3.00.
5. Kloopa* Juruallonl*, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 108 psL $2.00.
8. Anatoll|u« Kairy*, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 88 psl. $2.00.
7. Nada* Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ iVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

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

“Anykščiu šilelis’’, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Baly* Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji Ivrikos knyga. 152 psl. $2,50.
12. Petras Sagstąs, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. .. ..........

Ual, 92 psl., $1,00. z
13. T “ ' ........................ .....................—

giesmė*, poemos.

$1.50.
Eilių rinktinė. 1®

Eiliuoti kūrinė-

Petras Segutes, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. 81.00. 
Eug«nl|us Gruodi*. AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psi., S1.00.
Ėl«n» Tumterte, KARALIAI IR fVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psi. $2.50. 
Alfonse* Tyruoll*. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė, 180 psi. S8.00. 
Joną* Valaiti*, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 
$1.00. * ' " '

15.
ie.
17.

55 psl. ,___ ____
18. Adomo J****, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3 00.
Norėdami Įsigyti Šias ar kitas knygas, praJome atsilankyti | Naujienų 

raktine arba užsakyti paktu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

1733 So. Hafeted Street, Chfcago, Ulinei* 30308

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio kraite lalsrė Ir lletu- 
garbūvla,' privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose,
Joon* Kipečlntk**, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą bėgimu nuo bolševiku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psl., kietai* drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlnskat, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje be|si- 
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. Naudakiuoee. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pal. JUO. Yra taip pat 
Ižversta i anglu kalbą.

M Zolčonko SATYRINĖS NOVĖLĖ&. Genialaus rusu rašytojo 
80 satyriniu novelių, 190 pusi., kaina S2.

D. KuralH*, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto Ir agitpropo propaganda bai 
užnaaakavlmaL Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi, * '

Prož. P. Pskarklh, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS

Tią

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

5’/4O/o
Federaliniai patvarkymai reiks- | 

lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus. .

UNIVERSA
Vlnci* tenraltte LIURLINO UNIJOS SUKAKTIM FA RAITOJI. 

M p*L Kain* SU0. ■ AMMtWf
M» Ir kiti laidiniai yra frnuami
NAUJIINOSR. 1729 Sau HALSTSD VT^ CMFCAPO, ILL. 4MM

•HNaakaX Aarlte raliwJwt* arba H**Ė>wf paite Ir r r14-1**1* 
M4 ar airial'H.

' -. .

1800 So. Halsttd St Chicago, III. 60608

JHENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta maUlA. * <21-8070
(ctalfoc platuoM Uamas awaomobUlam* pastatyti.

s ^. MaIMIIMOS, caiCAOO K U-L, Friday, February 16, 1979
Q
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ietuvos Tarybos nariai, pasirašiusieji nepriklausomybės ak*ą 1918 m ;iu warn io d’era. Is kairės į dešinę sėdi: Jonas Vileišis, Dr. Jurgis Šaulys, Kun.
Justinas Staugaitis, Stasys Narutavičius, Dr. Jenas Basanavičius., Antanas Smetina, kun* Kazys S. šaulyo, inž. Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius. Stovi taj pačia eile 
Kazys Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. Vladas Mironas, My kolas Biržiška, kuru Alfonsas Petrulis, Saliamonu Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras

• - Stulgias kas ir ^Pranas Dovydą iHs.
ir O 4.

Kam teko -klausyti Dr. Kazio Šidlausko, naujai iš
rinkto Amerikos Lietuvių Tarybos centro, valdybos pir
mininko, sveikinimo, pasakyto Chicagos Lietuvių ‘Tary
bos suruoštame minėjime, o vėliau dar pasiklausyti mag 
netofono juostelėn įrašytą žodį, labai stebisi, kuo ir-ką 
Dr. Šidlauskas galėjo Įžeisti? Pasiklausius jo kalbos, ne
praleidžiant nei vienos minties, nei vieno sakinio, gali
ma tvirtinti, kad nėra nei vieno žodžio, kuriuo jis būtų 
galėjęs įžeisti bent vieną minėjiman atėjusį lietuvį.

Visi žinome, kad Dr. Kazys Šidlauskas mokslus ėjęs 
keliose aukštose mokslo įstaigose.Jis mokėsi Kaune, Vii-j 
niaus; Hamburgo ir Harwardo universitetuose.Harwar- 
do teisių fakultėta.s skaitosi pats geriausias Amerikoje.

krikščioniško darbo ardytojai frontininkai, tai jie Dr., sirinkusių lietuvių mintis. Jie plojo ir džiaugėsi, kad at- 
Šidlauską stengėsi eliminuoti iš krkscionių eilių. Jo iš -, sirado bent vienas protingas žmogus, kuris mokėjo aiš- 

i mesti negalėjo, tai frontininkai jį bandė išstumti iš A-'kiai Pasakyti lietuvių daugumos nuomonę.
merikos Lietuvių Tarybos, kurioje jie jau kelis metus Bet jeigu Šidlauskas nieko nebūtų įžeidęs, tai Drau- 
buvo sėkmingai dirbęs ALTo vadovybėje. Sandara pasi-' go . redaktoriai apie Įžeidimą nebūtų rašę. Ką nors jis 
rinko jį savo kandidatu. Kai susirinko ALTo taryba, tai turėjo įžeisti. Jeigu Draugo vyrai būtų parašę, tai 
frontininkai nustebo, kad Dr. Šidlauskas ir vėl yra AL-' mums nebūtų reik-ąlo spėlioti, ką jis galėjo įžeisti. Įsi- 
To vad 
šio į religinius įsitikinimus. _ _ _
privatus dalykas. Sandariečiai yra demokratai, jie ne- klausomybė nėra brangi

Patys gabiausieji JAV vyriausybės atstovai ir advoka
tai yra baigę Harwardo universitetą. Ten profesoriai 
baikų nekrečia. Kas nori būti geras teisininkas, manda
gus žmogus, geras advokatas, tai privalo baigti Raigar
dą. Dr. Šidlauskas ne tik jį baigė, bet ir teisių daktaro 
laipsnį gavo.

Dr. Kazys Bobelis, važiuodamas į Washingtona, la- 
. bai dažnai pasiimdavo Dr. Šidlauską. Jis žinojo, kad Dr.

Šidlauskas turėjo nuovoką apie tarptautinę teisę, ir kad 
jis gerai orientavosi apie'' Amerikos teisyną. Jis žinojo, 
kad su Šidlausku visuomet naudinga pasitarti. Šidlaus
kas yra geras, ramaus charakterio, greitai sudėtinų at
sakymų nemėto, bet kad ką psako, tai verta į tai kreipti 
dėmesį. Dr. Šidlauskas glaudžiai dirbo su Leonardu Ši
mučiu, o vėliau dar glaudesnis jo bendradarbiavimas bu
vo su Dr. Grigaičiu.

Reikia neužmiršti, kad Dr. Šidlauskas yra katali
kas. Dar nepriklausomoje Lietuvoje jis buvo susidomė
jęs krikščionių demokratų vedamu darbu. Jis studijavo 
kitų kraštų krikščionių demokratų vedamą darbą. Lie
tuviai krikščionys demokratai jį buvo išrinkę savo cen- 

iteto pirmininku. Jis važinėjo po Amerikos lie- ( 
lonijas, kviesdamas katalikus dirbti kartu su nebūtų įžeidęs, tai 
įimis demokratais. Jis tokiu buvo, tokiu yra ir ma, koki IriKra' 

šiandien. . djmą ne/Sbc. -..
Kada į krikščionių demokratų eiles pradėjo veržtis įžeidė. Dėstydamas s

--------------- - 7 ~ v -
lovybės narys. Sandariečiai nekreipia daug dėme-1 vaizduokime, kad Lietuvos nepriklausomybės šventėje 

Tai esą kiekvieno žmogaus dėtuvių tarpan ateina žmogus, kuriam Lietuvos nepri- 
i, arba įsivaizduokime žmogų,, 

i turėjo jokių skrupulų Šidlauską priimti į savo eiles. Pra- .kuris patikėjo brežnevine-politika ir jas laukia lietuvių 
eitame ALTo suvažiavime, Sandaros pirmininkas Povi- tarpe. Įsivaizduokime tokį lietuvį, kuris siunčia savo val
ias Dargis paskyrė Dr. Šidlauską atstovu į ALTo vado
vybę. Dr. Šidlauskas ne tik dirba visiems lietuviams nau- 

«dingą darbą, bet jis didelės ALTo vadovybės daugumos 
tapo išrinktas prezidentu. Jis niekam neprimeta savo 
asmeniškų įsitikinimų, niekam nebando primesti sanda- 
rfečiams g: 
darbą.

Jeigu Dr. Šidlauskas, dirbęs virš 25 metus Ameri
kos Lietuvių Taryboje, neįžeidė nei vienos politinės gru
pės, nei vieno asmens, tai kaip jis galėjo kurį nors susi
rinkimo svečią įžeisti? Jis ir šiandien nueina į bažnyčią, 
užsuka į krikščionių demokratų susirinkmus, paskaito 
jiems paskaitas, jis užsuka į Sandarięčių suvažiavimus 
ir niekas jo nekaltina. Sandariečiai žiūri, kad žmogus 
būtų geras lietuvis, o visi kiti reikalai yra jo sąžinės Į __ 
dalykas.

kus lietuvių kalbos mokytis į pionierių kursus, arba įti
kina ateitininkus leisti komunistinę grožinę literatūrą, 
kuris yra įsitikinęs, kad Amerikos lietuviai jau nuleido 
rankas ir prarado visą išlaisvinimo viltį, tai toks žmo
gus, užgirdęs Šidlausko tvirtinimą, kad ALTas nėra 

alios, bet dirba visiems lietuviams naudingą į bendradarbiauto jų organizacija, kad ALTas yra kovos 
j organizacija, tai toks lietuvis galėjo įsižeisti. Jis įsivaiz

davo, kad lietuviai jau ne lietuviai, bet Maskvos pastum
dėliai, o čia užgirsta, kad buvo suorganizuotas kovai už 
Lietuvos nepriklausomybę ir lietuvių tautos laisvę.

. Jeigu klystame, tai pasakykite, ką jis galėjo įžei
sti? ■

a. &

ri vėliau učpilta). Dabai- rei
kia kuo skubiau ieškoti būdų, 
kaip tą kampą sutvirtinti, kad 
atlaikytu konservavimo metu w C
atsirasiantį mūrą.

Pernai gruodį paskelbtas 
(partijai įsakius) istorijos ir 
kultūros paminklų apsaugos į- 
statymas ‘‘komunistinio ir este 
tinio auklėjimo tikslu’’, čia pa 
cituokime “Lit. ir Meno” apie 
Instituto darbus:

“Instituto kolektyvas danS 
dėmesio skiria vietoms, susiju
sioms su revoliuciniu judėji
mu. Didžiojo Tėvynės karo į* 
vykiai,, žymių kultūros veikė
ju gyvenimu ir veikla. Pagal 
dokumentaciją restauruoti is
torijos paminklus: F. Dzeržin
skio memoralinis namas-mu
ziejus Vilniuje, tarybinių par
tizanų žeminės Rūdninkų ir 
Antanų miškuose, buvusi Di
mitravo priverčiamųjų darbų 
stovykla; konservuoti D; Poš
kos Baubliai, A. Baranausko 
klėtelė Anykščiuose.

J. Cicėnas 
(Bus (Jaugiau)

tuvių I

J. ANDRIUS

Gedimino pilis griūva ?! šią žinią skelbią, be kitų,
mos Dr. Šidlauskas negalėjo . pamįnklų Konservavimo Instituto dir. -arch. J. Mar

įžeisti. Jeigu jis būtų, daugumą įžeidęs, tai jie taip gar- cin]ūi 
šiai nebūtų ploję. Salėje buvusi dauguma jam ir "~ 
plojo. Keliais atvejais jie pertraukė jo kalbą P- 'r ‘: 
Jeigu jis būtų daugumą įžeidęs, tai tik ai žie:"' ; m;:' 
nebūtų ploję.

Bei dėlko Dr. is ka

aiBaigiantis Ljam Pasauliniam karui, Alian 
gi Rusija,- nu
aus vaidu, bū*

nuginklavo ir suskaldė Vokietiją 
alinta ilgo karo, revoliucijos ir vi 
vo nuslėpusi. Tada, iš tes imperi 
kilo savistoyriin gyvenimui kelio 
vūsios iki tol Rusijos vergijoje: i 
Latvija, Lietuva, Lenkija...

Dar Versalės konferencijos metu buvo siūlo- į 
ma i 
gą, kuri apimtų 'Švediją, Norvegiją., Daniją, Šuo 
miją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją ir even-

- sava- tualiai,Gudiją ir Ukrainą,jei ir jos išsokovotų ne- 
šaulių bei partizanų žygius, jų ko- priklausomybę.

Deja, šis projektas nesirealizavo, kadangi 
Skandinavijos valstybės nenorėjo atsisakyti nei- E. JASIŪNAS 
t imlumo ir orientavosi į Vakarus; Suomija dar 
nebuvo apsisprendusi kur jai geriau palinkti — 
į Skandinaviją ar į Rytus. Lenkija, vis dar bajd 
i iškai galvodama, manė sukurti jos pačios domi
nuojamą valstybių grupę. Gudija ir Ukraina ne
pajėgė išsikovoti sau nepriklausomybės, gi Alian 
tams buvo didesnio intereso turėti reikalo su ke
liomis, mažomis valstybėmis, negu

Paskaita, su atatinkamų schemų de
monstravimu, skaityta minint Lietuvos ka
riuomenės 60-ties metų atkūrimo sukaktį, 
lapkričio 19 d., 1978 m. Los Angeles lietuvių 
šv. Kazimiero parapijos salėje.
Tradiciniai kasmet, minint Nepriklausomos 

Lietuvos kariuomenę, esame pratę prisiminti mūi 
sų tautos prisikėlimo herojiškas dienas — 
norių, karių, š 
vas, kančias bei nuopelnus, atstatant nepriklau
somą Lietuvos valstybę, po ilgo vergijos laiko
tarpio.

Šį kartą atverskime mūsų tautos istorijos ki 
tą lapą ir pažvelkime į jos tragiškas dienas, kai 
mūsų tėvynės laisvė, taip sunkiai iškovota, vėl 
buvo barbarų išplėšta ir sutrypta.

Šiurpas ima prisiminus tas dienas... Niek- 
šiškiausias melas, klasta, apgaulė, tušti pažadai, 
sutarčių bei iškilmingų pasižadėjitnų laužymas, 
arogancija, grasinimai, ultimatumai — vi----
buvo įa raudota, kartais prisidengiant diploma-kun^‘ 
tų kaina, o dažniaus atviru brutalumu...

Sakoma, ka
tars savo žodi Gal būt... Žiūrint kas ją rašys...

tūtas' dirba jau 8 metai seniau kitu vardu. Vy- 
senammsčio atstatymo planųs tiksiąs — Vilniaus 

imas. •
a susirūpinimą ir Vii 
\ kštutinčs pilies, pašė 

i is laikas srensš? -
lysir .drėgmė šk vaHfiS 

vidų, trupa astšntšš-
as. Paaiškėjo; kad

šiai atsiranda; krypstant šiair 
’ės vakarų kampui, kuris sto
vi ant supilto grunto, (nuėmus

— Izraelyje buvę specialistai 
pareiškė, kad aerodromo pasta
tymas Negevo dykumoje kai
nuos pustrečio bilijono dolerių. 
Jie patarė Izraeliui greičiau 
pasirašj-ti taiką, jei nori išsi- « 
laikyti.

— Izraelio generolas Ariek 
aštriai puola premjerą Begin už 

. j planuojamas nuolaidas Jorda- 
■/ -'tr : C’>’O k-<-tūrnius njjos žemėje. Gen. Sharcn pa- 
uok.smus j?asi od? kad toj! tarįa rucgtis pultiLibaną ir iš
imtoj kadaise butą- griovos, ku vaikyti palestiniečius.

ybių buvo .palikta savo Ii- 
j dų pi

Prancūzijos pagalba, pavyko nu^ 
- o -drs toli už savo valstybės ribų ir nust&- 

i iridis rytuos^ sieną, maždaug buvusios 
:ania rytų sienos vietoje. Tuo lai-
Lehkijo^ W3žibjž- viešpatavo vadinamoji 

_ - _ ■ “pulkininkų” grupe — Buvusios lenkų bajorijos
sudaryti stipresnę Baltijos valstybių sąjun- In. ai ininkijos atstovai, kariai su^ Lietuvos dva-

-S

1 <

ku

rininku Juozapu Pilsudskiu priešaky. Apsvai
ginti pergale, lenkai panoro prijungti Lietuvą 
prie Lenkijos, atgaivinti buv. XVI-taine amžiuje 
uniją ir tuo pačiu išgelbėti savo dvarus Lietuvoj.

i ĮSPŪDŽIAI B AUSTRALIJOS
(Tęsinys)

GRĮŽTU CHICAGON
Sekančą dieną priešpiet iš Honolulu pakilo, 

me skristi namų link. Pro debesų properšas dar
su sti- matėsi pavienės Havajų salos, o vėliau iki pat A-

iskas* ekonominiai tų valstybių są- merikos kontinento, vandenyno paviršius buvo
7.- ’ , ’ Iuždengtas. Kelionė Boeing 747 lėktuvu įki San
Vėliau buvo bandoma sudaryti mažesnę, be J Francisco užtruko apie puspenktos valandos. Lėk-

1 tik istorija ateity ras tiesą ir Skandinavų, sąjungą, bet dėl lenkų intrigų ir gro tuvas buvo pustuštis, gal tik šeštoji dalis vietų

uždengtas. Kelionė Boeing 747 lėktuvu iki San

Sąn Frarreiseo oro stotyje teko keletą valan- 
taūkti j Chicagą skrendančio American DC- 

10 lėktuvo. Oro stotis darė kiek slegiantį Įsp di: 
Pastatas senoviškas, tamsoka ir nelabai švaru 
Tarp keleivių matėsi ir daug “hipių”. Gal man tik 
aip atrodė, ore jautėsi marijuanos dūmų kva

pas.
Skrisdamas į Chicagą, per ausines klausiau 

specialų kanalą—orinio susisiekimo kontrolės po
kalbius su lėktuvais (nes kino ekrane ir vėl rodė 
jau įgrisusj filmą apie Europos virėjus). Gal dėl 
besiartinančių Kalėdų švenčių įtakos, mano nus
tebimui, lėktuvų radistai dažnai suklysdavo radi
jo bangų dažnumų perjungime. Du paskui mus iš 
San Diego skrenda keleiviniai lėktuvai, dėl blogo 
oro negalėję nutūpti Denveryje, buvo nukreipti į 
Chicagą. Kritiškai sumažėjusios degalų atsargos 
verčiami, jie prašė O’Hare kontrolinio Bokšto lei
dimo tūpti be eilės.

Nutūpėme sningant Gruodžio 24-ji, Kūčių 
dieną. Iš vasaros Australijoje, iš pavasario Hava
juose, vėl i žiemos realybę Chicagoje.

. Po kelionės dar kelias dienas jaučiausi keis
tokai: dienos^ įlietu apima miegas, o naktį negali 
užmigti. Vėliau paaiškėjo, kad tai būta vadina
mo “jet lag”, t y. organizmo reakcijos dėl staiga 
pakitėjusių paros laikų, skraidant sprausminiais 
lėktuvais

boniškumo visos tos pastangos nuėjo niekais ir užimta. (Pabaiga)
NAUJIENOS, CHICAGO 8» Hl. Friday, February 16, 1079 .
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V. VAIČAITĮ ATSISVEIKINANT
Ątsisyeikinaine taurų lietu- Dail. VI- Vaičaitis neišnyks iš 

vį, męnininką Vladą Vaičaitį. Į gyvųjų tarpo, bet liks savo my- 
staigi ir netikėta dail. Vlado 
mirtis sukrėtė šeimą, gimines, 
artimuosius ir Amerikos Lietu
vių Dailininkų Sąjungos narius, 
kurios jis buvo ilgametis narys.

Vladas Vaičaitis gimė Lietu- 
I voje. Amerikoje išgyveno 25 
i metus- Pokariniais metais atsi- 
‘ dūrė su Šeima Australijoje. Vė
liau atsisėlė j Chicagą ir įsijun- 

DR. PAUL V. DARGIS gė j menininkų organizacijas,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

We*tche*ter Community klinikos 
Medicinos direktorius ,

1938 S. Manheim Rd., Wesichester, IL.
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ir no darbininkų iš savo pašauki

mo ir profesijos pragyventi ne
gali, taip ir velionis negalėjo. 
Jis turėjb duoną Sau ir šeimai 

1 pelnyti fiziniu darbu kitur, 
j Vladas dailės mdkėsi Lietu- 
i voje ir emigracijos metais Vo
kieti© j e. Jo kūryba nepasižy
mėjo radikaliomis formomis ar 
idėjomis, kaip šiais laikais vis-

DR. FRANK PLECKAS kas, kas buvo vertinama, —

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatauiepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
, CHIRURGIJA- 
5025 CENTRAL A VE-, 

St. Petersburg, FL 33718 , 
Tel. 813J-384-3020

kas antri šeštadienį 8—3 vaL 
Tol.; $62-2727 arba 562-2728

TEL. ~ BE 3-5893

DR. A, B. GLEvECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Stre«t 

Valandos pagal susitarimą

dalyvavo Amer. Liet Dailninkų 
Sąjungos veikloje ir dailės pa
rodose. Turėjo ir savo vieno pa
rodų. Kaip dauguma mūsų me-

liniosios žmonos Olgos, sūnaus 
Ramūno, dukros Audronės, gi
minių ir artimųjų širdyse gy
venti. Prisimins ir mūsų kole
gos, jo nuveiktus meno darbus.

Velionis Vladas' Vaičaitis mi
rė savi namuose iš darbo par
vykęs kai nieko nebuvo namie, 
žmona Yaičaitienė buvo šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Jis buvo 
rastas garaže sukniubęs maši
noje. Buvo 64 metų amžiaus. K -

Atsisveikinant kolegą, Ame
rikos Lietuvių Dailininkų Są
jungos vardu reiškiu velionio 
žmonai Olgai, dukrai Audronei, 
sūnui Ramūnui, jų šeimoms, 
giminėms ir artimiesiems gi
liausią užuojautą.

Tebūnie jam lengvo šio kraš
to svetinga žemė ilsėtis šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse, tarp 
tūkstančių Lietuvos sūnų ir du
krų.

BA.ŠO J. VENCLOVADr. J. BASANAVIČIAUS (BASANIO)REIKŠMĖ LIETUVIAMS

SVERTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA dieną būtini krikščioniui

bet

Aš pritraukiau juos žmoniškomis virvėmis, meilės ryšiais." — Oze. 11:4 
"Brolis išduos brolį mirti". — Mato 10:21.

Nėra madonų skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 
žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai

kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš-didžiausįjį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž 
nyčioje.

T> RINETO-
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island N Y 10303

ŠV. RASTO

Mažeika & Evans

Laidotuvių Direktoriaipublicistų. Jau jam besimokant 
Marijampolės gimnazijos Vl-toj 
klasėj, gimnazijos mikytojas 
Poromenskis gyrė jo rašinius, 
statydamas pavyzdžiu: “Vyru- 
ručiai, paklausykite, aš jums 
perskaitysiu veikalėlį, kurio pa
matysite, kaip reikėjd gvilden
ti duc'tąją temą ’- O jau, būda
mas studentu, 1878 m. parašė 
recenziją A. Kirkoro ‘‘Zarysy 
pier w o t n e j Slowianszczny” 
(žurnale “Niwa”, 8 ni*.). Iš Bul
garijos rašė įvairius straipsnius 
i Mažosios Lietuvos lietuviu 
laikraščius. Išledięs “Aušrą”, 
ten talpino daugybę savo straip
snių. Rašė ir į kitus laikraščius 
ir žurnalus.

(Tęsinys)

Vienok dr. J. Basanavičius, 
būdamas mokslininkas, nesiten
kino vien lietuvių tautosakos 
rinkiniu ir jos skelbimu, bet ir 
šią mokslinę medžiaga tyrinėjo. 
Jis parašė daug mokslinių 
straipsnių, recenzijų įvairiais 
lietuvių tautosakc's klausiniais. 
Šalia to, jis lygino lietuvių tau
tosaką su kitų tautų tautosaka, 
tuoini pasitarnaudamas lygina
mam tautosakos mokslui. Ir vi
sa šia veikla dr- J. Basanavičius 
atliko milžinišką darbą, dėl ku
rio tapi didžiuoju lietuvių tau
tosakininku.

Atrodo, kad arčiau prie tie
ses dr. .J. Basanavičiaus tauto
sakinę veiklą apibūdino L. Sau
ka (Rinktiniai raštai. 881 p.): 
“Ir sunku kartais bepasakyti, 
kas labiausiai imponuoja jo fol
kloristinėj veikloj: ar tie di-< 
džiuliai autentiškų pasakų ir ki- 

—Energijos tarkytojas Schle- tos pasakojamos tautosakos rin- 
greta 

brolių Grimų, A. Afanasjevo,

M. Šileikis
verčiama aukštyn kojomis. Jis 
buvo kuklus, flegmatiškas ir lo- 

i giškai orentavosi meno' daly- 
kuose.

Kolega Vaičaitis, iškeliauda- 
; mas nesugrįžtamon. kelionėn, 

prisiminimus 
šeimai ir aidimiesiems. Filo- 

, sofo žodžiais: Jei neši šviesos 
; žibintą, tai leisk ir kitam užsi- 
1 žiebti žvakelę. Vaičaitis nega- 
• Įėjo to žibinto nešti toliau. To- 
jkia yra Dievo' valia: kas gim- 
;sta, tas turi mirti. Nuo gimimo 
; dienos, žmogaus gyv'ehimo ke-

DR. VYT. TAURAS Į lias trumpėja, kol ateina pasku- 
sYdytojas IR CHIRURGAS ■ iinis numeris skirtis su šiuo 

/^•ndra pnktiki, *pe=- MOTERĄ ligec. Pasauliu, tarytum kaip žiedas 
' nutrūkės nuo medžio, kuris jį 
i išaugino, skraj'oja ore, lyg ne- singeris tirtina, kad 
' norėdamas sunykti, nukrenta g ” " EL
žemėn. Palieka tik vaisiai gy- jaus įrengimai Irane gerokai A. Lerchię' ir kitų žymių Euro-

OPTOMETR1STA5
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius

“contact lenses’” 
VaL agal sumianmą. Uždaryta

ir

tree.1

DR.LE0N AS SEIBUTTS ‘ ?dik° 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
• 2656 WEST 63rd STREET

' VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti 5—7 vaL vak. 
Ofiso telof.: 776-2880

Rezidencija* telet.; 448-5545

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2652 WEST 59th SiRCET 
Tel. PR 8-1223

jEISO VAL.: pirm., antiad., treėiad- i 
’r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. SfcAtadie- 
maia 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
venti.

obthOpeda^-prote^jstas 
Aparatai - Protezai. ARfcL ban
dažai. Speciali pagalba Moms.

: (Areli SuDDorts) ir t t.

1850 WjMt 63rd Jt, Chicago. If L 60629 
Talat.; PRoayct 6-5084

PERKRAUSTYMAI
į AT n v t vr

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA 

• R. ŠERĖNAS
Tol. WA 5-8063 -

MOVING
T -A ,

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstūmę.

' ANTANAS VILIMAS 
Tat 376-1832 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS Į 

RADIJO IŠIMOS VALANDOS J

VHo» programa* S WOPA,
'1490 IcIL A. M,

LieTOvT^ Irtlbi: kASdiėū iitrO plr- ' 
madienič • iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniai nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Aldona Daukua
Y«l»f.: HEndock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 40429

£ “Lietuvos Aidai’
.JCAŽĖ BRAZDŽIONYTė

—Jf ~ Ptogtamos vedėja 
y®}. Pirmadieniais Ir antradie- 

7^ niais 9:00—9:30 vai. vak. 
Penktadieniais 9:30—10 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties,
■ banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p.
ii WTIS stoties 1110—AM banga. -

Ž646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

'? ; Tetef. 778-5374 .
——1----  * < -- ■ ■- ’ ‘

/- — Jei tinote asmenis, kurie 
galėtų iiMsakyti Naujienas, pra- 
iome itsiųsti jtj adresus. Mes 
|ietns Siusime Naujienas dvi sa-

WASHINGTON. Nacionalė 
Namų Statybos Asociacija pa
skelbė, kad naujų namų staty
ba šiais metais turi pasiekti 1,- 
645,000 skaičių. Tas skaičius 
reiškia, kad reikia 75,000 na
mų vienetų daugiau, negu bu
vo apskaičiuota praėjusį mė
nesį. Asociacijjos ekonomistai 
sako, kad konstrukcijos pini
gai statytojams per pirmąjį 
pusmetį turėtų pasilikti po 13.- 
2-5 nuošimčių, palengvinant po 
12.75 nuošimčių per paskutinį 
metų ketvirtį.

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

EUDEIKI

[ Amerika kiniai, kurie jį iškelia 
greit gaus Irano aliejų. Alie-

appardyti.

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

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

J Telef. 312 238-9787
♦ .Nemokamas patarnaviiras užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (Cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
nacųas visais kelionių reikalais.

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

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI

Seniausias automobilių pardavėjas liėfūvh

V^lare Cbupe

Chrysler - Plymouth ■- Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.- 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar- 
ft'auja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apyunkes. Dėkojame 
jums UŽ mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes nure- 
mmf ūmi J um> naudingi 
u ateityje.

apdraustos |W 
-40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 6otu9" 

Tel. 925-/4v0
8929 SO. HARlEM AVE- 
Bridgeview, Illinois 60455 

T-i. 598-9400

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

4 /0
A fl accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

i 'Year* Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000)

pos pasakų skelbėjų, ar aktyvi 
organizacinė veikla, buriant 
plačius sluoksnius tautosakai 
rinkti, steigiant Lietuvių mok
slo draugiją, kurios fonduose 
susikaupė tūkstančiai tautosa- 

.kos vienetų, ar gausus pluoštas 
recenzijų, straipsniu ir studijų, 

• kurių tuo melu taip trūko ir ku
rie plėtė lietuvių folkloristikos 
sritį, ar dc’mėjiinasis mitologi
ja, ar pagaliau tas pasiryžimas, 
remiantis folklorine medžiaga, 
atskleisti lietuvių istorijos pa- 
slaptis . . .”.

~ ' ŽYMUS LIETUVIŲ 
! PUBLIC 1ST AS

Dr. J. Basanavičius buvo vie 
nas iš pačių žymiausių mūsą

Bendrai, dr. J. Basanavičius 
parašė daugybę publicistinių 
straipsnių įvairiais’ lietuvių tau
tos klausimais! Paprastai šie jo 
straipsniai pasižymi dalyko iš
dėstymo pilnumu, dažnai pa
remti įvairiais gausiais šalti
niais, o kai kurie laikomi net 
atskiromis studijomis. ji

,, Vienok, atrodo, pagrindinė : 
buvo jo publicistikos tema — 
lai kova su įvairiomis svetimo- i 
mis žalingomis įtakomis, kurios * 
suparaližavo lietuvių tautos gy
vybines jėgas ir privedė lietu- ./ 
vių tautą iš didingos praeities I 
prie liūdnos padėties, anot jo, 
lietuvių tauta šiandien taip la
bai visur susimažino, jog pri-: f 
lygsta tiktai šešėliui senosios, | 
Lietuvos.

(Bus daugiau)

5 Metų Mirties Sukaktis

nik • '> ■ ’
■k- > .-*< ■*•* .

i®

Julia galskis

Našle Petro Galskio

1911 Deming Place, Chicago, III.

Mirė 1974 metų vasario mėn. 2 dieną, sulaukusį 90 meta amžiausd 
Gimė Lietuvoje, Marijampolės aps., Netiškampių kaime.

Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: sūnus Vytautas, marti Anne, anūkė Marcia Dig-* 

weed, jos vyras Clifford, anūkas Petras Galskis, trys proąnūkai — 
Phillip, Steven ir Krista Dig weed, brolis Pijus Zalnis, brolienė Mary 
ir jų šeima. Lietuvoje liko sesuo Ortą Matelevičrenė su šeima ir brolie
nė J. Zalnoraitienė su šeima. Anglijoj liko brolienė Ona Juškienė su 
šeima, taip pat daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Mes Tav^s, mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmirsime. Tu pas 
mus )au nebesugrįši, bet nfes anksčiau ar vėliau pas Tavę nueisimo. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:

Sūnus, marti, brolis sesuo, anūkai, proanūkei.

GAIDAS DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4

TĖVAS IR SŪNUS
Marquette funeral home
I,/ 2533 W. 71st Street

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

(RTS aUFUCIUX
aikštė automobiliams pastatyti

AMBULANC* 
PATARNAV' 
MAS D1EN> 

IR MAKT)

Aliota vių 
■Irt storiu 
įMociacijos

TURIME 
KOPLYČIA* 

VISOSE Ml ESI 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArdz 7-3401

BUTKUS - VASAIDS
144b So. JOtdi Ave, Cicero, 11L Phone: OLympic Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeCU 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
So. UTUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-11 St

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACULWIOP

£424 WEST 69ta STKKhd !O-pwt>U< 7-1211
2314 WEST 23rd PLACI Vli rinU 7-8471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe HUla, 1U. 874-44U

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: TArda T-lfll

MAUJiaMOi, CHKLAQO <, ILL Friday, Febrūar^ ”16, 1979



Kaip Vilniuje išnaudojami lietuvai
Vilniuje yra pastat^’t.ąs..“.Gi«L-rruselkasT-^lMiL-;:jQĮns-48ak4Tį)ra- 

taro" viešbutėlis atvažiuojan- mokti lietuviškai. * « 
tiems lietuviams apnakvydinti.Į — Kas turi teisę "keisti mano 
Kas važiuoja dienoms j Vilnių, kambario raktus? supykęs 
lai iš anksto privalo sumokėti i paklausiau.
už penkias dienas lame viešbu-j — čia tokia taisyklė, — man 
lėlyje. Dienai už kambarėlį rei-. atsako rūselka. — Kai neparei
ki;! mokėti 21 dolerius, c jei kn- ni namo, tai kitas įeina . , .
rią naktį jame nenakvoji, tai 
dar rė kia pridėti penkis dole
rius.

— jai aiškinu.
Tavo, jeigu jį naudoji, bet 

k'to, jei nej>areini namo.
Bet aš užmokėjau iš ank

sto -. -
Tas nieko nereiškia, — 

man atsakė — Mes negalime 
tuščiu kambariu laikvti.

Bet ten palikti mano daik
tai, — jai atsakau. — Jei .manęs 
neileidžiate į mano kambarį, tai 
aš nakvosiu kcrid'oryje - . .

— Aš negaliu įleisti, nes to
kios taisyklės. Jeigu nesumokė-

Nenakvojęs “Gintare” vieną 
naktį, pareinu vakare į jį ir ne
galiu įeiti. Sukinėjo ir sukinėja 
raktą, bet negalių įeiti. Galų 
gale nueinu prie prižiūrėtojos irį 
paklausiu, kas atsitiko, kad ne-1 
galiu įeiti į savo kambarį?

.\egaiima, nes spyna pa
keista, - man atsakė lietuviškai, 
bet su Saratovo akcentu. Tuojau 
pastebėjau, kad okupantas ne
pasitiki lietuvaitėmis lietuviš
kame viešbutėlyje- čia atvarė site 5 dolerių, tai kambario ne-

Namai, Žeme — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

“DAINAVOS” ANSAMBLIO
statomos muzikinės dramos

EMILIJA PLATERYTĖ

i abu spektaklius: kovo 31 ,d. 8 vai. vak. ir 
balandžio 1 d. 3 vai. popiet Marijos aukšt. mok. salėje

VAZNELIŲ PREKYBOJE (Gifts International) 
2501 W. 71 st. Str. Chicago, Ill. 60629.

Telef. 471-1424 darbo valandomis. Tuo pačiu 
adresu bilietus galima užsakyti ir paštu. 

KAINOS: $10, $9, $8, $7, $6, §4.NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai* 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 

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 lietuviškų rei. 
kalų renesanso. .

'gausite, — man atsako.
— Jokioje valstybėje taip ne

daro. Kai sumoki už kambarį, 
tai turi teisę jame miegoti, o pas 
jus atvirkščiai. Kai sumoki, tai

[turi dar penkis dolerius pridėti, 
j— jai pasakiau.

— Nieko aš jums negaliu pa- 
Įdėti. Aš čia tik tarnautoja.
j < — (J kas yra tavo viršinin
kas? — paklausiau.

— O kam jis jums reikalin
gas? — ji taip pat paklausė.

— Aš noriu jam pasiskųsti. 
Aš noriu, kad visi žinotų, ką 
jūs darote su atvažiavusiais lie-

1 tuviais. Lupate iš jų daug dau- 
Igiau pinigų, negu turite teisę.
I Kur vra viršininkė?

-

J — Galima nueiti, bet nieko 
nepadės, — ji atsakė.

Karidorėliu nuėjom pas to
kią moteriškę. Ji taip pat kal
bėjo lietuviškai, bet dar stores-

• niu rusišku akcentu. Ji buvo-' 
daug storesnė ir riebesnė. Ma
tyt, daug valgo. Ji buvo vyresnė 

, už mano kambario prižiūrėto
ją. Ne aš, bet ji pasakojo kas 
atsitiko.

— Jūs neturite teisės lupti iš 
manęs kelias skūras. Už kam
barį sumokėjau, o dabar jūs

riu liėUirAj.’ii 'r kad atidavei 
paskutinius pinigus . ■

— Pas'kei'ųs dar keliais 8a- 
k niais, storoji surašė protokolą 
ir liepė man pasirašyti. Pasira
šiau. Jos abi nuėjo ir pakeitė 
man., kambario užraktą.

Turistas Namai, 2am4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

Leonas Meilus, Warren, PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
-, kiekvienais melais pare- „„1 . x. .... .... . 2212 W. Cermak Road Chicago, TH.! mia Naujienų le.dimą. Dėkui < '

už ankstybą prenunieratc’s pra
tęsimą ir už $10 auką.

— Dėkui Sasiui žiobai iš Ha“ 
m ii tono už ankstybą be ragini* 
mi prenumeratos pratęsimą ir 
už atsiųstą $5 auką.

— Mykolas Vitkus, Bay Har
bor Islands, Fla., kartu su pre- 

' numerata, savo sveikinimus- ir 
gerus linkėjimus atlydėjo $10 
auka. Dėkui.

norite vėl iš manęs lupti.
— Tai ne mes, bet tokios tai

syklės, — man atsakė.
— Tas taisykles leidžiate jūs 

ir jūs jas vykdote, kad galėtu
mėt skriausti turistus. Taip nie-j 
kas nedaro, — atsakiau aš.

Man vėl aiškina tą pačią tvar
ką, kad negali, kad reikia pen-' 
kių rublių, kad daug kas mo
kėjo’ ir neprotestavo . . • I

— Tai ką? Leidžiate mane į 
kambarį,-ar ne? —- paklausiau 
griežtu tonu.

— Mes nieko negalime pada
ryti, — atsaJiė abi.

— Lupate paskutinę skūrą, 
begėdės. Štai turiu dolerį ir ke
lis centus. Tai paskutiniai manoj 
pinigai, — pasakiau ir mečiau’ter, N. Y., specialiu laišku atsi- 
pinigus ant staliuko, prie ku- Untė gerus linkėjimus Naujie- 
rio sėdėjo storoji rusė viršini-įnų bendradarbiams, dėkodamas 
ninkė. — Jeigu mane eduosite; už jų gerus straipsnius. Ta pro 
kambario, tai aš kreipsiuos ga jis parėmė Naujienų leidimą 
aukščiau. Eisiu prie pačio Pa- $10 auka. Dėkui.
leckio. Pas jį turi būti lašelis 
žmoniškumo, jis sušelpdavo ne 
vieną, nelaimėn patekusį, kai 
būdavo gerokai girstelįjęs, — 
pasakiau ir rengiausi išeiti.
• — Palauk. Mes negalime nie
ko padaryti'. Bet mes. surašysi
me protokolą, kad penkių dole-

Virginia 7-774?

O GERIAUSIAI ČIARegistruokite savo namus,
biznius, sklypus pardavimui jau LABAI §VARUS 2 butų namas ir 
26-tus melus veikiančioj įstai-‘garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 

....................... - • •- Įzu šildymai, Brighton Parke. $37,000-
SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū

ras, centrahnis šildymas - vėsinimas 
liuksus naujų namų apylinkė. 

$53,900.

goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas 
2951 W. 63rd St Tel. 43F-7878

1
— Petras Tamulion’s, Cleve

land, Ohio, iš anksto be ragini-
• mo pratęsė savo prenumeratą 
ir ta proga atsiuntė $5 auką. BUDRAITIS REALTY 
Dėkui už ją ir už laišką. ■

Dėkui Ignacui Rudžiui išĮBUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

t

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pa
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojamg —

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., ------- “ — -----------
trijų dienų atostogas dviems asmenims.
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 $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. .. • -s ggįį JT

Naujienonis reikalingas

____  . Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar- 
, St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9733, pasKyrėi Valandomis in"foYTOaPl 111 TYrflŠomP Iri’PTryHs 1a. 
togas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti- ,u' vaidiiuumtfe lllwillldUiJU prdbUine KTeipUS

...................-....................  leiomi:

VLm ir visus kviečiame I didžiąją tilką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų relkalami 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

KAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

» S inksto be nglnlao pratęst aro prennmentx, tiųpydunū l*Hą & 
Mažindamas larirašinėjimo išlaidu. Priede  dol

Tivirdė Ir Tardai ■ -------- —. .. . -............... .................. .

Adresu

• Užsakam Naujienas kaip dovaną savo  
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardai____________________.___

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

, baris

* Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviška spauda Ir Naujiem) 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dol.

Pavardė Ir vardu

Adreso

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

Pavardė ir vardu

Adreso

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIU4^

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best way to

see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

Paid įsa 
Compwaded 

Quarterly

OUR SAVINGS

CERTIFICATES 
EARN UP TO 7H%

Mutual Federal 
Savings and Loan

22U WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS «ODt 
Phone i Virginia 7*7747

BDVRS1 Mon.Tut.fr 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

STATI FARM

ir

D g % S 5 I © 
»2—©3 nL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

TISrM 5^ pusmečiu! automobHlf 
kPs'aliity apdraudimas p©f5Slnlnk#r?t 

Kreiptis

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
auette Parke.

i tz-tJ MODERNUS z aukštu mūro namas,
J Įvairi apdrauda —INSURAN CE apie S18.000 pajamų. Geros sąlygos.

. Marquette Parke.

Don’t Go Out Without It
< 1979 M "r M<yhr Co^oi^y a ot

A H RofriM Co 232X

Bridgeview,' Ill., už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
$7 auką.

— Bronius Strikąitis, Roches-

už jų gerus straipsnius. Ta pro-

— Juozas širvickas iš Hart
ford, Conn., buvo sunkiai susir
gęs ir keletą savaičių gydėsi li
goninėje. /Jis dar neatgavo savo 
sveikatos, todėl dabar vra slau-I 
gymo namuose.

— J. Daumanto šauPų kuopa,] 
Lcfe Angeles, Cal., ruošia prista-j 
tymą visuomenei dr. Grigo Va
lančiaus knygos apie vysk. M. 
Valančių. Pristatymas bus ko
vo 11 d. 12:30 vai. parapijos sa

— Hanover .Township moky
klų direktorius Danielius Stadn- 
lis Wyoming, klonyje, paskir
tas vadovauti Luzerne apskri
ties March of Dimes vajui, ku
ris įvyko sausio 21. Danielius 
organizavo “nuo durų ligi durų” 
rinkliavą, sukelti kaip galini 
daugiau aukų kovai su žiauria 
kūdikių paralyžiaus liga.

— Vincas Matikevičius iš 
Nanticoke gruodžio 18 reorga
nizaciniam susirinkime vien: 
balsiai išrinktas Wilkes-Barre 
Vocational-technical mokyklos 
jungtino operacinio komiteto 
pirmininku. V. Matikevičius 
yra ilgametis L. K. Susivieniji
mo 114 kuopos narys, kelis me
tus dirbęs Susiv- centro įstaigo
je.

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me 84 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigu 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. TeI.247-5081. (Pr.)

— Kelionių į Vilnių 1979 m. 
jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 737-1717. (Pr.)

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
nours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
Helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — FEMALS
D^rbinfnkiy 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

SI ECTRO5 {A2NG1MA1, 
PATAISYMAI

• Turiu Chicsgos mlette leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiu©*© trelt, f»- 
anruotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tai. 927’3559

SEWING 
MACHINE OPERATORS 

SOME EXPERIENCE PREFERED. 
NEEDLECRAFT 

CORP. OF AMERICA 
3900 N. Claremont Ave. 

583-8800 .

LIVE IN HOUSEKEEPER

To help with gentleman coming 
from hospital - Westchester.

Call 562-5583 after 5 P.M.

PERSONAL 
Asmeny ieško

COMPANION for arthritic elderly 
woman. Prepare meals, run errands 
and outings. Choose one to 5 days per 
week. Weekend provided transport
ation. Salary- negotiable. Prefer Li
thuanian speaking.

Phone 751-1960 or 935-0443.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica

$3.00Cgo, IL 60608 Kaina 
su formomis — $3.90.

luozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autorianš troboje. f

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.

• Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tek 436- 
6294. (Pr).

že. ASHLAND AVI.
SU477S

LAIKRODŽIAI Ir SRANO1NTBBX

?xrd*Ylnuu Ir Ttiiyaui
WEST STREET

Tite?.: Rlwbllc 7-1941

f

Siuntmiai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av 
Chicago, 111. 60631 Tai. YA 7-5910

M. ŠIMKUI 
N«t*ry Public 

INCOME TAX SERVIC1 
4259 S. Maplrvood. T»l. 254-7458
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. 
v_ ----------

UK Frink ZipoUf

GA 4-^54

THINGS IN UFE

INSUtANCr

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.

WINTER 
OVERCOAT.

♦
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