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AMERIKOS
WWW?BAZARGANUI NEPATINKA REVOIJUCINIC KOMITETO PRANEŠIMAI

• IRANO PREKYBOS MINISTRIS PAREIKALAVO
$18.00 Už ŽIBALO STATINĘ

THEHERANAS, Iranas— Irano premjeras Bazar- 
ganas,patyręs apie Irano Revoliucinio Komiteto praneši. ■ 
mus visuomenei, tuojau įteikė mulai Chomeini atsis- I 
tatydinimą.

Bazarganas negali pakęsti, kad valdžios vicepirmi. 
ninkas, būdamas Revoliucinio Komiteto pirmininkas, 
skelbtų žinias apie žmonių nuteisimą. Bazarganas nori, 
kad tokius pranešimus skelbtų ir vykdytų valdžia- o ne 
koki komitetai.

Revoliucinio Komiteto - pirmininkas paskelbė dvi ži 
nias apie 7, o vėliau '8 žmonių paskyrimą mirti.

. .Atsistatydinimo parejėkimas 
buvo-i t ei k t as pačiam mulai Cho 
mehii, -bet jk .i>ud®.ėnepriimtas. 
Chomeini pasižadėjo sutvar. 
kyti, kad ateityje komiteto na
riai nesikištų j valsybės reika
lus. .

Chomeini valdo be atsako- 
. myb&

Tikruoju krašto^ valdytoju 
yra mula Chomeini. RevoIiuci- 
nio IratKF Kondreto narys, bet 
jis nenori imtis atsakomybės už 
padarytus veiksmus. 
. Mvla Chomeini nori, kad Ba 
zarganas oficialiai valdytų 
kraštr ,o’ pakaitas- krašte dary
tų pats Chomeini^ prisidengda- 
m as Įtakingu mulai

Pabrangs Irano žibalas
- ' --r-.’'-.. ‘ ‘

• Antradienį Irano vąMžia pa 
sgelbė, kad ji jau pradėjo ga
minti aliejų užsieniams.

Visą' eilė žibalo bendrovių, 
jų tarpe ir amerikiečių, gavo 
praenšimus. Irano nauji valdo
vai nustebino užsienio bendro
ves, kai paskelbė, kad viena 
statinėlė aliejaus kainuos 18.00 
dolerių. Iki šio meto Irano sta
tinėlė kainuodavo 111.00 dole
rių. Tokia kaina daugeli sir 
krėtė.

Daugelis buvo pasiryžę pirk 
ti, bet kai patyrė naują kainą, 
tai nusisuko.

Irano atstovai dar aiškino, 
kad doleris atpigo, bet kai 
jiems pasiūlė pabandyti jį 
pirkti, tai pasiūlymas pasi. 
baigė.

Skelbs boikotą brangioms 
kainoms

NEW YORK, N. Y. — Kelios 
didelės aliejaus bendrovės, pa
tyrusios Irano valdžios nusta
tytą statinaitės kainą, nutarė 
Irano aliejaus nepirkti.

Visi supranta, kad tranui rei 
kalingi pinigai, jų pramonė nu 
gyventa, bet jie neturi teisės

plėšti tokią didelę sumą.
Saudi Arabija parduoda ali 

.jų tomis pačiomis kainomis, 
nors gali jas truputį pakelti.

Reikia turėti galvoje, kad 
Chimeini įsakė Irano vyriausy
bei neparduoti Irano aliejaus 
Izraeliui. Izraelis, turėdamas 
galvoje Izraelio Įtaką Įvairia, 
me biznyje, galį sukelti Irano 
aliepaus boikotą.

Bazarganui labai rūpi pini
gai už aliejų, bet jis turės 
darvti kelias nuolaidas. 

V

POTVYNIO PAVOJAI
ČIKAGOS SRIČIAI

KALENDORfiLIS

Kovo 8: Beata, Gaudvilė, Vai
žgantas, Nargenis.

Saulė teka — . 6:24, leidžiasi
— 5:32. «
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PREZIDENTAS CARTERIS ĮSPĖJO DOBRYNINĄ 
DĖL KOVŲ ARTIMUOSE RYTUOSE

WASHINGTON. D- C. — Prezidentas Carteris 
prieš išskrisdamas i Egiptą. Įsakė Filipinų karo bazėje 
esantiems Amerikos karo laivams, jų tarpe ir galin
gam lėktuvnešiui, tuojau skubėti i Persijos Įlanką, ypa
tingai į Jemeno pakrašius.

Prezidentas, prieš išskrisdamas, pasikvietė sovietų 
ambasadorių Dobrynina ir jam pasakė, kad Amerika 
labai susirūpinusi sovietų agentų teikiamais ginklais 

i Pietų Jemenui ir pastarojo Įsiveržimu i šiaurės 
Į Jemeną-
i Pietų Jemeno ginklavimas ir šio veržimasis j šiau
rės Jemeną liečia gyvybinius Amerikos interesus. Tas 
ginklavimas ir veržimasis i šiaurę kenkia aliejus pri
statymui Amerikai, todėl ji yra pasiryžusi ginti gyvy
binius savo interesus.

pa-

VAGIA SĄJUNGININKŲ 
DOKUMENTUS

BRIUSELIS. Belgija. — Ru
sijos agentams pavyko papirk
ti pinigų trokštančią senmergę, 
kuri pavogė kelis slaptus, do-

Manoma, kad šių patabų už
teks sovietų valdžiai.

Kovai pasiruošę trys dideli 
Amerik- s karo laivai antradie
nio ryla išplaukė į Arriinousius 
Rvtus.

Atslugus oniŲ Ohio upės vandehys kilo. Paveiksle ma1<wne upe plaukiančius; kumelinis ir pabėgo sovietų vai 
ledus.VIETNAMO KARIAI NELIES BESITRAU-

Rokfordo miestui 
gresia 10 pėdų gilumo 

potvynis

CHICAGO. — Kai kuriose II- 
linojaus ir Indianos srityse van
duo upėse tebekyla ir potvynių 
pavojai tebedidėja. Rock River 
Slėniui ir Rockfordo miestui 
gresia pavojus potvynio, kokio 
dar nebuvo to. miesto istorijoje. 
Rock River plaukia per patį 
to miesto vidurį.

Arčiau Chicagos Golden Mea
dows, East Chicago Heights 
subdivizijos, kur Deer Creek u- 
pokšnis yra išėjęs iš ribų, gy
ventojai tebesigina tvenkinių 
užtvaromis. Chicagos upės ir 
upeliai lietaus ir tirpstančio 
sniego va deniu jau šį ketvirta
dienį pasiekė patvinimo lygį.

Naujausias potvynis prasidė
jo prie Shelby, pietiniame India
nos Lake apskričio gale, kur 
Kankakee upė pralaužė žemė
mis pilta tvenkinį ir valdžios 
patarimu apie 300 šeimų savo 
noru laikinai išsikėlė, koi sava
noriai darbininkai užtvenks pra
silaužimą. Lake apskrities crvi- 
inės gynybos kordžnatoriaus 
Donald Zisoff pranešimu, Kan
kakee upė jau pasiekė vandens 
11.84 pėdu pakilimo rekordą. 
dviem inčais aukščiau, kaip pra- 
jusį pavasarį, kuomet šim
tai namų buvo aptvinę. U. S. 
Armijos Inžinierių Korpuso' įsi
tikinimu, Rock River patvinimo 
tenka laukti vėli andai dar po 
savaitės. Blogiausiose sąlygose 
randasi Rockfordo 160.000 gy
ventojai ir miesto kai kurie re- p-to pranešimu, dalimis yra ap- - - 
zidenciniai ir biznio distriktai. tvinę keliai ir plentai Chicagos! , . ,__  «.<«— . . . .. , ., , .T., naktį veža karo medžiagą Viet-Ten potvynis bus greitu laiku srityje: į rankiai Paikc, Addi-!namo |-arjanis ’
ir sieks 10 pėdų vandens paki- son, Elmhurst, H&ncver Park, 

Highland Park, Palos Park, 
Palos Heights ir kai kuriose Du

KOMUNISTAI PAPIRKINĖJA IR VAGIA ĮVAIRIUS 
LAISVOJO PASAULIO DOKUMENTUS i

BANGKOKAS, Tailandas. — Iš šiaurės Vietnamo 
ateinančios žinios sako, kad Vietnamo karo vadovybė pa 
sižadėjo gerbti kiniečių nutarimą išeiti iš šiaurės Viet
namo ir leisti jiems laisvai išžygiuoti. Vietnamo kariai 
vietomis galėjo juos užpulti: rūpinamasi, kad nekiltų 
joks konfliktas .

Kinijos karo vadovybė yra atsargi. Pafrontėn 
siuntė ugnies nemačiusius karius, kad galėtų ginti 
suraukiančius, jei būtu reikalo. Pasitraukimą gali 
kliudyti tik patys vietnamiečiai.

pa
bo
sti-

STEIGIA LAIVYN' 
BAZĘ VIETN *. JIE

Chade išžudyta800 musulmonu
lAIROBI, Kenija—Iš Chado

pasakė Illinois pagalbos nelar, 
mėjse (emergency service) de
partamento direktorius Erie 
Jones. Kai kurie bizniai, ypač 
esantieji arčiau upės, visus ver
tingesnius įrengimus iš aplinų 
aukštų iškėlė aukščiau.

■Patvinuosicš šiuo metu upės 
yra Des Plaines. Illinois, Macki
naw, Fox. Iroquois ir Ohio, ir 
Illinois-Michigan Kanalas.

Potvyni vandeniui kai kur su
gadinus požemio kablius, Chica
gos srityje apie 6,000 klientų te
lefonai antradienį neveikė, pra- • 
nešė Bell Telephon Co.

Illinois Transport acijos de-

Dalis laivyno liko Filipinų 
karo bazėje, bet patys grei- 
čiausieji jau išplaukė į Indijos 
vanclenynų įr užims pozicijas 
gy yy b i n i a m s Amerikos reika
lams ginti.

Teko patirti, kad Saudi Ara
bija yra davusi šiaurės Jeme
nu) ginklų kad patys jemenįo- 
ciai galėtų ginti savo žeme< ir iš 
vvtu įsiveržėlius. Pietų Jome- * <- c. -
no karius.

į domon Rytų Vokietijon
į Svarbių dokumentų ji nega- 
j Įėjo išvogti, lxt kelis lapus iš- 
| sinešė ir pardavė rusams.

I vakarus kartais perbėga 
! rusai, atsinez.danii įvairius so- 
į vietų karių nutarimus. Rusai 
tai daro iš Įsitikinimo. Jie ne
reikalauja jokio atlyginimo.

j Tuo tarpu iš Vakaru į Rytus 
: bėgamieji ivsą laiką galvoja už

kad rusams' dirbti

šiaurus Atlanto Sąjungos ka
ro vadai imasi priemenių ap- 

vietna-į sisaugoti nuo galimų sovietų 
ĮJ *urėję' šnipų.

i Anksčiau rusai užmegzdavo 
so-; ryšius su. vokiečių karo vado- 
sa-

ke-
liais atvejais pareiškė, kad ru
sai puls kiniečius.įsiveržusius į 
Vietnamą, bet nieko nepada
rė.

Dabar aiškėja, 
bausti Kjniją buvęs nepapras
tai ilgas kelias.

Rusai būtų padėję 
miečiams, jeigu būtų 
karo bazę pačiame Vietname.; 
Vietnamo vyriausybė, norėda-! 
ma patenkinti rusus, leido 
vietų karo laivynui įsteigti 
vo bazę Danango uoste.

Prezidentas Parteris skren
da į Egiptą, kad galėtu pasi
tarti su prez. Sodatu tolimes
niais taikos klausimais.

Penktadienį susirinks Izras* 
l]'o kabinetas naujiems prez. 
Parterio planams aptarti. Mi-

vygė,o dabar jau pradėjo tajky noma, kad prezidentas penk- 
tis prie šiaurės 
vadu. C

ateinančios žinios sako, kad Į — Izraelis kaltina Egi>M 
šiomis dienomis Chado polici- taikos Artimuose Rytuose, kad mus su rusais 
ja, kariai ir vietos gyventojai nedaro nuolaidų Izraeliui 
išžudė 800 musuhiionų. Pasta-i 
rieji, susižavėję Irano įvykiais,’ 
planavo paimti vyriausybę ir- 

j paskelbti islamišką Chadą, ku.;
rianie daugumą sudaro juo-1 
džiai.

Vokiečiai veda
Lufthansos skri 

dimams į Rusiją.

Kad išvengtų perversmo ir be 
reikalingo kraujo praliejimo, 
policija ir kariai šiomis dieno
mis išžudė 89 musulmonų.

— Dviejų unijų vadai, panau 
d oda m i neaiškų laikotarpį, ban 
do įtraukti j unijas Chicagos sa 
vivaldybės darbininkus.

— Vietnamo valdžia leido ru 
smm pastatyti ^didelę karo lai
vų Lazę Danango srityje.

—- Sovietų lėktuvai dieną ir

DEG A t T’ <TOKA BETEKA

Atlanto karo fadieni taip pat susitiks su Iz
raelio kabineto nariais ir įti
kins juos keikti savo pozici- 

pasitari-j į;1s Apskaičiuojama, kad prez. 
Carterio argumentai paveiks 
Izraelitus.

Tvirtinama, kad Washinffto- 
nc Izraeliui buvo pasiūlyta 
abiejų vaMvbju apsaugos su
tartis. bei Beginąs minėtą pa
siūlymą atmetęs. Daj^11^' ",r- 
di. nepasitikįs Ameriko-F pa
žadu.

limo, ir žmonės, gyveną upės
potvynio gresiamoje lygomoje, 
turi griebtis priemonių apsau- Page ir Will apskričiu vietovė-į dėl •• galimų įsipareigojimui į 
goti savo nuosavybe®-iaf namus,

— Kosyginas- įspėjo Kiniją

Laos.

Iš Sovietų Sąjungos ištrukusioji Juodvalių seimo. Iš 
kairės i dešinę matome Loraine Juodvalytę - Vaicekau
skienę, seserį Berta Juodvalis, Jqhn, Juodvalis, jo žmo
na Valerija Juodvalis ir Jonas,Vaicekauskas.. ■ w

. ’:-vrF»t<^T?rfaV'o Ab VSK^s

.CACiO. IH. Didelės trans 
porto bendrovės, neturėdamos 
pakankamai degalų, retina -a. 
vo kelione- j Įvairias Amerikos 
vietas.

Skridimų skaičių gerokai su 
mažino “United Air Lines“, 
‘‘Delta Air Lines“ ir kelios ki
ns bendrovės. .

Kur skrisdavo dviejų ar tri
jų bendrovių lėktuvai, dabar 
skernda tik vienas.

Praeitą savaitę buvo sūreliu 
tos kelionės Į Europą ir Arti
muosius Bylu.. o dabar suma
žintos kelionės j r pačioje' A- 
nierikoje^igįetyiąi, :rtie. 
jaus stoką jo brangumą.



EITE IR MUSĖS

Dvj musės skrist į svetimas šalies norėjo, 
Keliautojos ten kalbino ir Bitę:

‘ Papūgos apie tas šalis gero prikalbėjo, 
į '||Įte to gi Musėms buvo apmaudu. ir piktą, 

l*Kžd reik, užgaulių joms patirt karčių,
Kai tėviškėje savqj jas varo iš svečių, — 

/. Ir dargi šitaip (ar žmonėms negėda,..
Kokie bet jie keistuoliai):
Kai jos gardžiuotis saldumynais puola,

.. Ant3aruoštŲ stalų, aplink kuriuos susėda,
■ Jie sūkio vožtuvus įtaisė,

O lūšnose vorai jas žudę-baisiai- 
■‘Laimingos jums kelionės! —- sako’ Bitė, — 
O man bet ir savam krašte patiko:
Visų man meilę teko už korius pelnyti —

* tF ' ' V — ~ “ "^=- -S*~ - - -

Se. vien kaimiečių, — ir didikų. ' ‘.
Jūs skriskit, kur patinka K 
Vienaip visur jus pasitinka. 
Nebūsite ir ten jūs laukiamos medingai, 
Nebuvusios ničniekur dar naudingos. 
Vorai gi džiaugsis, laukia jau seniai

Jūs ir tenai”.
♦ * *

MODERNUS SAPNININKAS
Pagal seną lietuvišką sapnininką

(Tęsinys) ---fl n . <7
! / ' ’ ■ ’ J i IM’1

PIRŠTAS: nudegintas arba nušutintas — nuostoMitt?

liai, įpjautas — liūdesys, jo netekti — dideli nuostoliai, 
Matyti ranką su šešiais arba daugiau pirštų — laimė 
šeimoje ir jos prieauglis.

PIRŠTINĖS reiškia garbę, jei jos odinės ir gražios
— laimė, suplyšusios ar sulopytos — visokie nege
rumai.

PIRTIS sapne reiškia priešingai: vietoje sveikatos
— ligą. Tas pat yra sapnuoti vonią ar joje maudytis.

PIŪTIS reiškia naudą ir turtą, piauti su dalgiu — 
geras pelnas arba uždarbis, su rankiniu piautuvu — 
nuostoliai.

PIŪKLAS bei kiti staliaus įrankiai reiškia naudą ir 
gerą gyvenimą.

PLAKIMAS nieko gero nereiškia, tik vaidus ben
druomenėje ir visuomenėje.'

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
< Dėsto RIMAS K’ERIMAVICIUS

Iš GYVENIMO
\ ĖLIŲ BEI VELNIŲ

aip, ponas Nerimaričiau, 
laikai buvo — vėles ir vel- 
drauge gyveno ir maišėsi, 

jje juodieji 
is. Tiesą pa-j 
criau: vėlės { 
.oboĮe gvve-

uv

Būdavo: vė 
?. o velnias

le

papečkyje. 
lės — būdavo 
užeiga. Pagal 

, tai buvo na-

l jauna

Aš su vėlė- 
gyvenau. 0 
karta susi- C
• gudrume-

"gamtos tyrinėtcųj’,i 
šimtus parodymu ir'iš* ■ 
>ra knyga, per 400 pus- 
š gyveninio vėliu bei 

r niių , kurią išleido laikraštis 
L:etuva’\ Čikagoje, 1903 m. 
uo rašiniu Basanavičiaus pa

žymų nekartosiu ir negvil- 
densiu, o rašysiu apie jo nepa- 
siebėiiis vėlių ir velnių santy
kiavimus.

?-lano jaunystės metais, Al
sėdžių priemiestyje prie Kalva
rijos kelio, buvo Armalių ūkis. 
Kai Armalis mirė, ūkį valdė Ar
malienė ir sūnų išleido į kuni- 

s. Pati .Armalienė buvo pa- 
.Idi katalikė. Taigi ta Anna- 
aė šitaip pasakojo apie vėles 

ir velnius:
Kžpereitą \esarą buvau 

pasamdžiusi vaikį vardu Kazi- 
buvo linksmo bū-

1-

1

į glėbius, rodos ritasi ar bučiuo
jasi.

Aš pyktelėjau ant pelių ir su
bariau, sakydama: “Liaukitės 
galuotis ne vietoje. Kotrė nori 
pamiegoti.

Pelės išsigando. Baltoji pelė 
tuojau įlindo Kotrei į burną, o 
pilkoji — išsklėtė sparnus, lig

Nainfingas kas savais darbais tėvynei, 
Tasai lengvai neatsiskirs nuo jos;
O kas naudingu būti reikalą pamynė, 
Tai svetima šalis vitixXe tą vilios: 
Mažiau ten paniekos turės be pilietybės, 
Neapmaudi ten niekam jo tuštybė.

do ir geras darbininkas. Pokai
čio’ mėgdavo atsigulti kieme po 
klevu. Pabudintas visuomet . , ...
greit atsikeldavo ir eidavo prie Ues lr 1>ahn'10 
darbo. Vieną dieną pokaičio lai
kui praėjus, nuėjau pažadinti ir, 
pamačiau, kad apie jo veidą bė
ginėja balta plaštakė: kartais į- 
lend į bumą, ir vėl išlend. Man 
beveizint plaštakė pakilo ir nu
lėkė prie obels. Tuo tarpu vaikį 
pažadinau. Jis greit atsikėlė,.ir 
nuėjo prie darbo.

Bet vaikis buvo neramus: 
kažko markatnas, kažko jaudi
nosi.

Tą naktį sapnuoju aną baltą 
plaštakę. Ji pasisakė esanti Ka- 
zimiero vėlė ir pyko, kam aš a- 
.ėmusi jos Kazimierą. Dabar ji 
esanti be prieglaudos.

Aš į sapną nekreipiau dėme
sio, bet ji nedavė ramybės: pa
sirodė antra naktį ir trecia. Tre- 1

,čią dieną liepiau vaikiui gulti 
pokaičio po klevu. Jis atgulė, o 
aš veizėjau kas bus? Kaip tik 
jis užmigo išūžtojo tuojau at
lėkė ana plaštakė ir pašmukšt i 
bumą. Tada persitikrinau, kad 
plaštakė buvo Kazimiero vėlė.

-- Kitą kartą dar keistesnis 
nuotykis įvyko. — tęsia pasako
jimą Armalienė — Mačiau, kaip 
vėlė žaidė su velniu- Bet tai bu
vo ne Kazimiero vėlė, o mergės 
Kotrinos 
laiku.

Kotrė. 
želi, ten

ir tai įvyko pokaičio

apratėjusi rūtų dar- 
pat atgulė ir užmigo. 

Veikiai iš jos burnos išlindo 
balta peliukė ir bėgioja ant krū
tinės. Iš kažkur atbėgo kita, pa
prasta pilka ]>elė. Ir juodvi ten 
pradėjo galuotis (žaisti) ■_ viena 
hėg, kita gen. Kartais susikimbi

l (J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS, 103 pasakėčių ilistruotas rin-
šišknospamis, nulėkė prie klė- kinys, vertė J. Valaitis, kaina $4, gaunama Naujienose)

Tada supratau, kad ten buvo 
ne pelės, bet vėlė ąu-vėlniu. Bai- neturį intencijos laisvinti
gė pasakojimą AnnaEenė.

J. šmotelis

PELĖ IR BLUSA
Tarptautinių j.inių agentūra 

skelbia, kad vienoje arabų ka
ralystėje išsivystė žmogėda pe
lė ir sukandžiojo Anglijos am-

1

Tiesa, didieji broliai giriasi 
tik

nori nubausti nesusivaJaanaus 
laisvintcjus. 'DiĖeji nubaus ma
žuosius ir eis fianiou, bet lai- 
svintojai turi palikti ramybėje 
kam bodus. Kol to nebus, didie
ji žygiuos tolyn.

Pranešimai skelbia, kad ki
nai pasiekė Raudonąją upę ir

Bastionu ir ambasados larnao-’ P™*”-.
tojus.

žiniai pasklidus Londone, 
doniečiai suaukavo pirųgų, 
pirko spąstus ir pasiuntė 
bijon.

Kita žinia skelbia, kad žemai-’u^*
Sjbje paprasfcjtrilųsa išsivystė]
į žmogėdą ir sukėS^žiojo kėlė-įbroliams seksis. \

1

j Kai, Kao Bang yra jų valdžioje 
į ir jau artinasi prie Kvong Niek,'.
Lai Kov ir Ldng Sen. Kai ši ži
nia pasiskelbs, didieji broliai

• bus anuose mestuose įsistipri-

ta žemaičiu.
Čikagoje tarp žemaičių pra

sidėjo sąjūdis, padėti tėvjmės 
žemaičiams ''išgaudyti blusas. 
Kiti žemaičiai rengiasi kreiptis 
į Žemaičių Klubą, kad ans tai 
misijai vadovautu.

Politinė maišatis

Pirmieji išlaisvintojai 
kirto su pastaraisiais. Kambo- 
dai buvo išlaisvinti iš savųjų; 
komun’stų valdžios, o dabar ki
ti išlaisv.ntėjai taikosi prie jų 
kailio. Buvo b’oga gyventi sa
vųjų vadžioje, bei prie laisvin
tųjų — dar blogiau. Kur dingti? 
Kur užtarymo ieškoti?

Dar mažai metų praėjo, kai 
vieni vietnamiečiai išlaisvino 
pietinius brolius, dabar didieji 
broliai laisvina š-aurtėčius’.

susi“

Magaryčios

PLAUČIAI: jei sveiki — laimė, turtas ir sveikata, 
jei ligoti arba silpni — įvairūs negerumai.

PAUKAI juodi ir susivėlę reiškia nelaimę, gražiai 
sušukuoti — meilę, jei jie slenka — neteksi gero drau
go, o jei juos negali sušukuoti — nebaigiami ginčai ir 
bylinėjimasis teismuose, balti plaukai — išlaidumas bei 
turto švaistymas, ypač dėl meilės reikalų, plaukus kirp
ti — liūdesys ir nelaimės, bet skusti juos yra nauda. Tu
rėti plaukus ant rankų ar ant kojų yra gerai tik ligo
niams. Garbiniuoti plaukus yra pavojaus ženklas, bet 
juos garbiniuotus turėti — garbė ir turtas. Moteriški 

Įplaukai reiškia pasisekimą meilėje ir meilę šeimoje.
PLAUKTI arba plaukyti švarianie .vandenyje—di

delė laimė, drumzliname — daugr Yiėgenimų, nuskęsti 
— neužtarnauta bausmė arba nelaifhė. vy-./'' - ■; > : į į

PLIENAS yra tvirtybės simbolis, jį perlaužti — 
garbjnga pergalė, liesti plieną — tvirta padėtis tarnyy 
boję arba visuomenėje, jei plieną negali sulenkti—sau
gokis nesėkmių. . > t ■

PLIKIU būti—būsi pajuoktas, jei galva plika—nepa
vyks sumanymai, plika moteris — vargas, o vyras—di-q Trumpi sijonėliai jaunoms

motinoms tik tuo nepatogūs, i deli pinigai arba turtas.
PLOTKELĖS Kūčiuose reiškia šeimos laimę, šiaip 

bet kurią dieną — apkalbas. *• . ,y-

PLOVIMAS drabužių ženklina_ gera pasisekimą 
visuose reikaluose, tik visuomenėje reiškia nesan- » 
taikas.

p: .-. kad ju nepasiekia vaikai, ban-į
Pažiūrėsim, didiesiems ^stovėti ar

j pradėdami pirmuosius žings- 
Į nius ♦
i & JAV ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų Andrew Young

! pavadino Islame respubliką 
“pulsuojančia kultūrine jėga”, 
o Chomeinį paskelbė šventuoju, 
gi ponia prezidentienė rytojaus 
dieną Senato komitetui pareiš
kė, kad “risi turi protinių pro
blemų”.

• Pasaulyje vis

4- J. šmots

Tarybinis vaizdelis

Keleivio 9 nr. žiniose iš 
puotos Lietuvos įdėtas 
vaizdelis, tilpęs “Valstiečių lai
kraštyje”:

“Daug metų Martynas Pinkus 
dirbo kolūkyje veterinarijos sa
nitaru. Atėjo metas ir į užtar
nautą pdilsį.

Susirinko specialistai, ben
dradarbiai, profsąjungos komi
teto atstovai Martyno pagerbti. 
Gėlių, vardinį laikrodį atmin
čiai įteikė.

Užvis smagiausia buvo girdė-

oku- 
toks

I

ti kolūkio pirmininko žodžius:

PLŪGAS yra produktingo darbo simbolis ir reiš
kia daug gerų dalykų, ypač jei jis į tave' nukreiptas, tik 
jei nuo tavęs yra nusigręžęs reiškia nepasisekimą.

PLUNKSNA rašomoji — pasisekimas moksle, bal
tos paukščio plunksnos — džiaugsmas, juodos — liūde- 

s kyla naujų sys, būti pasipuošusiu plunksnomis — tolima kelionė, 
krizių, kai Amūesty Internatio- turėti sparnus ir skristi aukštai — pasisekimai suma
nai atkrepė savo dėmesį apie* nymUose, baltas plunksnas Plėšyti
Žmogaus teisių laužymą Ame
rikoje. Matele, Minneapdio tei
smas paneigė teisę panelei Lin
dai Kim-Sano Petersen pakeisti 
savo pavardę j Linda Elizabeth

— geras uždarbis, 
dovanų plunksnas gauti — garbė ir pinigai-

PLYTOS reiškia turtą, jas dėlioti — labai naudin
gas darbas, plytų mūrininką matyti — -aplankys geras

V „ k ~ ^-idrau^ Plytinė yra turtingumo ir gero gyvenimo bei 
dali Drusilla HoUvXv Sakom! visokeriopo pasisekimo simbolis.
Kim Sanp. Manoma, kad bylą 
perims Civil Liberties Unioft.

• Civilinės bei žmogaus tei
sės atsidūrė labai blogoje padė
tyje po perversmo Irano isla
miškoje respublikoje, kurtojoj 

ras ženklas, dirbti popieri — naudingai dirbamas dar
bas visuomenėje.

POPIEŽIUS reiškia laimingą ateitį gyvenime^ kal
bėti su juo — linksmybė. Sapnuoti, kad kanaudinką iš
rinko popiežium—pralaimėsi teisme užvestą bylą prieš 
savo artimą giminaitį arba tos pats organizacijos 
narį.

PORTRETAS arba savo paveikslas yra ilgo gyve
nimo pažymys, bet gauti dovaną savo arba kieno nors 
kito portretą — saugokis kad nebūtum suvedžiotas ar-

— Tau, Pinkau, visuomet du
rys bus atviros. Reikės — kreip
kis, padėsime

Kol didelių bėdų nebuvo, tol 
nevarote Martynas kontoros du
rų. Tačiau kartą vidury lialtos 
žiemos susirgo karvutė.

— Pirmininke

rei

/■iri ta p ai*

1 1

-4j-fr.-e.il s
wgaftAiKui d i- 

nes 
'barsto

stiltšč

Gatvių

Žui'briisths 
;os gatvėmis ■
■ iii

Martynas'' "daugiau 
vai- 
ukoį .

i csr . •*

•v

aT.'.inė’c žnnr

3

klauso

CSV? ?

• -

bejidr liemenėms.

, kabinę* 
Į to tarpdtuyje stovėjo Martynas 
I— Toks reikalas ... Ar negalė
tumėt duoti mašinos karvutei 
pavėžėti.

— Pinkau. - išsisukinėjo 
pirmininkas- - Pats juk sanita
ras, supilk vaistų, gal posveiks. 
Su mašinomis dabar striuka. 
Nepyk, būk žmogus. Užeik po 
poros dienų. • >

Nelindo
, akis pirminirkiH. "Sutiko
•Uėčoj;. Jc 
dšenėn .
Būi-. žiiin •

a i. m na*.;

; pagal Koraną vagims turi būti' 
nukirstos rankos, o svetimote-

i riauk)j ai užmušami akmeni
mis. Izraelitai užimtoje teritori
jose tokių teisių nepripažįsta.

• Amerikoje kriminalas per
gyveno juodą dieną, kai 20 m- 
daug žadantis William A. Dou
glas iš Louisville miesto, vyk
dydamas savo sumanymus įki
šo galvą į plausyklos langą ir 

I ten pasikorė. j
« Tas gana keisiokas Maga- ba apgautas.

1 TyčiAs užbaigiu A. Gusfeak’io ei- ‘ ' 
sėraščiu “Žmogiškoji išmintis 
iš rinkiniu “Saulės šermenys’’:

Randa kurmis p® žemėmis kelią,
LakHingėlė - palaimą giesmes, 
6 mes ieškom ir keikiame dalią, 
O mes ieškom pasaulio esmės. 

Gręžiam žmogų ir atomo širdį, 
Smeigiam i-«ilg>ni visa'on didiioa, 
X tamsia m k ui fa, kurs ty!ą tegirdi, 
Ir rv5 kū. 5 o sugiptę przdžion, -

©žr'fc.'n '■č'f'j.jT moterį l:era.
Ar'yiTi ptūr^na šeritfc galvose.

. X*i prieš mirtį paskelbiame tiesą: 
"t-ncgam kūne iavnėąa <i*Mia".

PONIA arba gražiai apsirengusi moteris nieko ge
ro nereiškia, tik intrygas ir apkalbas, kalbėti su jomis 
— nustojimas garbės> bartis — negeros žinios, tapti 
ponia — greit praeinanti laimė. ' i .

POPIERIS reiškia liūdesį, bet rašyti ant jo — ge-

fBus daugiau)
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Nuo Kanados 
iki Brazilijos

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.

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

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

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

pairtuose 
lietuvių, 

ir lenku, 
aukšlesni-

Nuo pat Grandies Įsikūrimo 
vadove ir mokytoja yra Irena 
Smieliauskienė. Tai patyrusi 
mokytoja, kuri sugebėjo Gran
dį Įkurti ir penkiolika metų iš
laikyti. Ji yra žinomų tautinių 
šokių atkūrimo pradininkių A-

linos Kupstaitės ir Juozės Vai 
čiūnienės mokinė. Ji seka jų pė
domis
kyti tautiškumo charakterį- Sti
lizuoti žaidimai yra kitas daly
kas. Repertuarą parenka I. 
Smieliauskienė. Repertuare yra 
57 šokiai ir stilizuoti žaidimai. 
Taigi, repertuaras Įvairus.

Penkiolikos metu veiklos su
kaktį Grandis minės kovo 11 d. 
3 vai., Jaunimo centre. Bus Įdo
mi sukaktuvinio renginio pro
grama. Atsilankykime. Tuo pa
rodysime Grandžiai, kad jų dar
bą vertiname ir džiaugiamės 
juo. Grandies 15-kos metų vei
klos baras yra svariu įnašu mū
sų kultūriniam gyvenimui, o’ 
taip pat ir pastangoms tautinę 
gyvybę išlaikyti. Linkėtina 
Grandžiai daug gražių ir dar
bingų metų.
Jonas Jasaitis

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

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM' Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan's Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan's. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes! There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

Irena Smieliauskienė ir jos vado .'aųjainas “Gr andies” ansamblis

4. A XfSS i N THE DARK. PikantUlrg ir tn tyrai g nUutfXil
iprazymd, pakntl ii gyvenimo. Lengvai stiliui, gyva raibi, giafial Išlriats 
ĮSU fMtl tnink $2.30.

Pr. Ju«xm» S. Kandus, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos latorijC* 
sutrauka nuo vs- senųjų amžių ik! pokariu metų. Vidutinio formato. 145 
osi, Kainuoja $2.00.

hr. ivw« ft. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vaistyoea ir joz kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais virželiaia $4.00.

Dangum* fių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus Čeki u 
pinigine perlaidą. t

Kiek kartų Grandis dalyvavo 
Įvairiose programose lietuvių 
rengmiuose sunku suskaičiuoti. 
Bet verta paminėti išvykas, <■> 
jų yra daug. Ši 
lis, Torontas, 
Hamiltonas, St 
kee, Kenc'sha,

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

Tel. 476-2206

Tautinis šokis Lene vėliausia 
pripažintas tautinės kultūros 
apraiška. Po ilgų pastangų dau
guma lietuvių tautinių šokių 
atkurti. Tačiau atkurti tautiniai 
šokiai negrįžo j sodžių ir neta
po pasiliksminimų dalimi, bet 
persikėlė į sceną ir tapo dalimi 
meninių programų. Tautiniai 
šokiai jaunimo yra ypač mėgia
mi.

šis sakinys yra tikra insinua
cijų pyniava. Pasakius “visa ei
lė narių”, Centro v. suskirstė sa
vo narius, pagal savo nuomonę 
į sveikas ir šaušuotas avis. Va
dinas ne visi nariai, tiktai jų 
dalis “pozityviai veikia”, o kita 
dalis “veikia ne pozityviai”! Tai 
apkaitinimas, garbės plėšimas. 
Kaip reikia suprasti “pozity
viai” ir “nepozity viai” ? Kur tų 
supratimų išaiškinimas? Slap
tose Centro valdybos bylose? 
Narys, sakysim, moka nario 
mokestį, lanko' spaudos balius, 
o gal jis Įrašytas į slaptą “ne- 
pozityviųjų” kartoteką!

Vadinas, tenka žvilgterti, ar 
pozityvus Centro valdybos pir
mininko elgesys, tokį cirkulia
rą paskelbus, o po ilgos keliones 
su paskaitomis okupuotos Lie
tuvos įstaigose, sugrįžus laikyti

2759 W. 71st St., Chicago, III.
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Ou«*n — MINTYS IR DARBAI, 258 psL, liečiančius 1906 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio Jaunas dienas ii susi- 
rftpiolmą. ----------------------------------------------------$8.08

Or. A. J. Oucsan — DANTYS, jų priežiūra, sveiksta ir grošis-
Ketais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik----------------
Krikštais vfršėlisis tik -__________ _________________

©P. A. J. Ovaaan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪB ŽMONIS.
Keiiooėf pe fcropą JspfldJW. Dabar tik --------- —.—

P j visiško nieko neveikimo :d 
per visus metus Lietuvių žur
nalistų sąjungos centro valdy
ba nutarė -pasigarsinti. Visus 

paskyrusi larpusavei 
trinčiai ir rinktų r.arių Išgyven- 
d’nimui, Centro valdyba išleido 
keistą cirkuliarą, kurį davė 
spaudai. Kai kurie spaudiniai

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kražto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau U vardintomis knygomis 
čia suminėtas knygas galima atsisakyti Naujienoje.

Juozas Kapečlnzktt, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobė* viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kapažinskair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Daile 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bėjai- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens Istorija Knyga ganai ai LUo- 
atruota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO, .LIETUVCM. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose 

e Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė kokiai 
rdėjo ir kg jai žmonės pasakė. 85 pak S1J0. Yra taip pat 
anglų kalba.

!oWanlro, SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus ratų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONt 1 ANAPUS GfLEžINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabom* neapgauna Inturisto ir agltpropo propaganda bei 
ufaaaskavkaaL Abi knygos parašytas lengvų, grasu ftflluml.

Fr*t P. Pakarkllt, KRYŽIUOČIŲ VALSTYMS SANTVARKOJ 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė studija apie prftoų likimą 
Kaina tt. ; *

Vincas žamaltls- LIUBLINO UNIJOS SU KAKTĮ H J PARAfTBJB.
M paL Kaina ŠUO. < «»•»-

B« ir kiti laidiniai yra ©ranaiHl
maujiinosi, įny s*, halstvd rr., chkabo, iu, mm«

aSiFesAsaS BacBa valanBaeala asfta atsakant paS** Ir prMa^Mf 
iak| ar ptalataf pectaMft

i jos: Mor.trea- 
št. Catherines, 
Louis, Mihvau- 
East Chicago, 

Grand Rapids, Clevelandas, De
troitas, Urbana, Baltimore, Los 
Angeles, Indianapolis, Hot 
Springs ir New Yorkas. Gran
dis pasiekė ir Pietų Ameriką, 
Venecuelą ir Braziliją.

kalą režisavo Julius Balulis ir 
Juozas Valentinas. Tekstą pa
ruošė pati Grandies vadovė Ire
na Smieliauskienė.

ŠiuJ metu Grandyje yra 6i> 
sekėjai. Jie turi savo valdybą, 
kuria sudaro: Linas Rimkus, Al- 
vidė Baukutė, Fausta Bobinai- 
tė, Rasa Malinauskaitė, Sigitas 
Vaznelis, Irena l'ranskevičiūtė! melu 
ir Valdemaras Sadauskas.

Ypač stiprų užnugarį Gran
džiai sudaro globos komitetas.

Grandies veikla nepasilenki-j Tai šokėjų motinų sambūris, 
no vien šokiais- Reikėjo dau- kuriam jau eilė melų vadovau- 
giau kilų meninių sričių talki-!ja Irena Kriaučialiūnienė. Kiti 
ninku. Rengiantis dalyvauti darjk-to nariai yra: Žana Pocienė 
nu šventėje Grandį paruošė se-j Birutė Lintakienė, Regina Ku- 
suo Bernarda. Statant lietuvis-. čienė ir Elena Motušienė. 
kas vestuves muzikinei daliai 
vadovavo Audronė Simonaity
tė — Gaižiūnienė ir Emilija 
Pakštaitė - Sakodolskienė. Vei-

ie”. Išvertas lietu-.ių kalboj) ti bumą pila 
jovalą, rašytina: “Sąjunga vei-įkada mūsų 
kia ju's nariams bcmlrmtai biau-j 
jaut |M-rio<linėje spaudoje”. Bet,’ 
kaip be" lisvsi, sak’nvs liks vi- 
sai beprasmis. Juk sąjungos na
riai rašo savo iniciatyx’a arba 
redakcijų pakviesti. Kaip gali 
per tai sąjunga veikti? Tai sve
timų nuopelnų savinimasis. h ‘ 
jeigu yra “pigrindinė” veikia, 
kokia bus ‘“nepagrindinė”? >

Tas pat cirkuriaras paskelbė 
kitą keistenybę: “visa eilė jos 
narių pozityviai ir produktyviai 
veikia šioje lietuviškoje medi
juje” Kas taJ per tokia, mar- 
dra lietuviško darbo sritis: “me
diją”? Kas tai per tapatingi a-į 
pibūdiniinai: “pozityviai” ir 
"produktyviai”? Sviestas svies-į 
luotas? Vanduo vandeningas' 
Panašaus mandrumo korespon. 
deiicijas redakcijos taiso, o š 
I.ŽS Centro valdybos cirkuliu 
ra. matvl, praleido be korega

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepi* 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. •

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaltyt* - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDŽTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
B. Butkų Juzė, EILŽRAŠ6IAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. 16S 

psl. Kaina $3.00.
8. Kleopas Jurgallonls, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 p«L $2.00.
8. AnatollĮus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

J livietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus Iliustracijomis. $5.00.
8. Nsdas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00.
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00.
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURE, 5-Ji Ivrikos knyga. 152 pat $2,50.
12. Petras Sagotas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė-

Hat, pg]_( 51,00
’ 13. Petras’Sogatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psi. $1.00.

14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Blės, 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 paL $2.80. 

volls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $8.00. 
s, SĖNOVES LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

BS pat $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 118 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti Mas ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 

raštinę arba užsakyti pašto, pridedant čekį ar pinigini orderi

$2.88
Mp pet vbfakyti peštu, atsiuntus čeki arba money erdoiį prie 
BModjlM kelBee pridedant 58c. persiuntime išlaidom*,

Grandis augo sparčiai. Daž
ni pasirodymai lietuvių ir nelie
tuvių renginiuose, geri žiūrovų 
atsiliepimai viliujo jaunuolius i 
jungtis į Grandį. Minint 15-kos 
metų veiklos sukakti Grandis, 
jeigu ir negali ppjsidižiuoti me
tų skaičiumi, auksiniu ar sida
briniu jubiliejum, tai vertai ga
li didžiuotis atlikto darbo krai
čiu. O tą kraitį sudėjo per 151 
metų Grandyje dalyvavę 583 
jaunuoliai, vadovė ir mokytoja 
Irena Smieliauskienė.

Joks šokių ratelis negali išsi
laikyti be talkininkų. Svarbiau
sia reikia muzikanto - akordeo
nisto- Nuo (trandies įsikūrimo 
akordeonistai buvo: Ąžuolas 
Stelmokas, Algimantas Ingau- 
nis, Petras Kivėnas, Raimundas 
ir Edvardas šilkaičiai, Petras 
Bilekys, o šiuo metu vėl yra A. 
SteimSkas.

For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

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

1363 m. gruodžio’ men. 2 d. 
įvyko'' organizuojamo šokių ra
telio repeticija, kuric’je dalyva
vo 12 šokėjų: 7 merginos ir 5 
vyrai. Jų neužteko net vienam 
rateliui Sudaryti. Organizatore vintuose. 
Irena Smieliauskienė nenusimi
nė — kvietė į repeticijas ir me
tų gale jau turėjo 25 šokėjų 
grupę. Vanią pasirinko - Gran-

Cirkuliare dar rašoma: “d? 
barlinėje lietuvių periodinėj.: 
spaudoje pasireiškė nemaža iš
eiviu žeminančiu išpuolių”.

čia jau taikoma į redakcijų 
veikimo kontrolę, kaltinant beu- 

Idrybemis. Ar redakcijos to
kios jau žioplos, kad pačios ne- 

;susigaudo, kur yra “žeminan- 
’ tieji išeivius išpuoliai”, c kur 
tų “išpuolių” nėra? Redakcijos 
savo darbą atlieka be LŽS Cen
tro valdyb. pastabų ir jos įžūlių 
“išpuolių” prieš redaktorius. Ar 
tai dėl “pozityvių išpuolių” vyk
sta uždari Centro valdybos po
sėdžiai, į kurines nekviečia de
mokratiškai išrinktųjų valsybos 
narių? O dabar jau beveik visi 
demokratiškai rinkti nariai ir 
kandidatai pabėgo . . .

Iki šiol visuomenė ir nematė 
CV narių raštų, įrodančių ją 
žurnalistinį pranašumą prieš re
dakcijas.

Tas cirkuliaras yra nepozity- 
vus spaudos laisvės ir demokra
tijos nepripažįstančio elemento 
išsišokimas. Veiklus žurnalis
tas, Dirvds bendradarbis VM 
pasiūlė už tokį cirkuliarą valdy
bai nusikalti ordiną.

Rimčiau įvertinus cirkuliarą 
tenka žurnalistams reikalauti

(Nukelta Į 5 psl.)

vandens .i t\.e‘: 
intere.sai reikalauja 

viešo apie lai. kas matyta, pra
nešimo . . .

Juk tebeveikia išeivijos veik
snių susitarimas, kad centrini i 
organizacijų vadovybės ir ją 
atsakingi nariai =u okupacinės 
valdž.ics pareigūnais alkūnė
mis nesitrintų.

Iš pamatą griaunamas pasi
tikėjimas, pradėjus sėli Įtaii- 
mus ir nesantaiką “p<»zityviųjų’ 
ir “nepozityviųjų skryningais. 
Kieno naudai dirbama?

Grandis dalyvavo 
šokių festivaliuose: 
švedų, čekų, latvių, 
Dalyvavo Amerikos 
ųjų mokyklų mokytojų suvažia- 

YMCA kultūrinėse 
programose, Amerikos HI club 
šimto metų suksties minėjime, 
Chicagoje rengiamose derliaus 
šventėse ir taip pat šoko WGN 
ir ABC televizijos jircgramose.

Grangis ne vien tik šoko. 197! 
m. pastatė lietuviškas vestuves 
ir dalyvavo trečiojoje dainų 
šventėje.

15-kos metų eigoje Grandis 
turėjo 12 savo šokių koncertų 
Chicagoje ir išpildė 251 kitas 
didesnes ar mažesnes šokių pro
gramas.

Tekiu būdu cirkuliaras 
ė viešo nagrinėjimo ir 

pasipyktinimo išsišokimas. Dir
vos bendradarbis VM jau at
kreipė j tai dėmesį, Naujienos 
gal giliau pažvelgs. Ir kur gi ei
nama?

Cirkuliaras tai primas ir šlei
vas Centro valdybos bandymas 
kažin ką pasakyti ir . parodyti 
savo profesinius sugebėjimus. 
Taip nuėjo" tiktai šunims sieko 

stengiasi šokyje išlai-Unautt
Aiškėja iš cirkuliaro lietuvių 

kalbos blogas žinojimas; Rašo
ma: “pagrindinė Sąjungos vei
kla reiškiasi jos narių bendra
darbiavime periodinėje spaudo-
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Į A. SVILONISi DĖL TOKIU VEDAMŲJŲi NEGALIMA TYLĖTI
Tėvų pranciškonų leidžiamas važiavime “demokratiškai” bu- 

jsava’traštis, “Darbininkas”,’ —
skelbia, kad jame spausdinami 

j1® j straipsniai pasirašyti pavarde, 
« 3.00 nebūtinai reiškia redakcijos 

nuomonę. Tada aišku, kad tie, 
w• straipsniai, bei vedamieji be pa- 

>18.00! vardės išreiškia tėvų pranciš- 
’ 880ikonų leidžiamo “Darbininko” 

redaktorių nuomonę.
Tat, reik manyti, kad veda

masis “Nejuokingi juokai”, at
spausdintas, š. m. vasario mėn. 
23 d. laidoje, yra minėto vie
nuolių prane’škonų, savaitraš
čio redaktoriaus mintys ir lei
dėjų aprobuotos kurias noriu 
šiuo rašiniu pagvildenti iš esmės.

Vedamajame prisimenamas 
1978 m. birželio mėn. 30 - liepos 
4 d. PLB suvažiavimas Toronte. 
Piašoma, kad jame buvo pada
ryta eilė pozityvių nutarimų ir 
išrinkta nauja PLB valdyba- 
Rinkimuose reiškėsi Ypatingai 

Amerikos Lietuvių Tarybą įsteigė Dr. Pijus Gri-demokratiškumas. Jei'redakto- 
gaitis ir Leonardas Šimutis, dviejų lietuviškų laikraš-; rius šį savo vedamąjį būtų pa
čių redaktoriai. Prie jų netrukus prisidėjo ir Mikas į vadinęs: “Juokingi juokai” ne- - - - rv rlAl -irv i>. no Qi csahvli

Ai of 1, 1777
Subscription Ratos:

tn Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
rix months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metų ____
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:
melams ______
pusei metu __
rienam mėnesiui

118.00 
$10.00 
* 3.50

20 cents per copy. Užsieniuose:
AT O TT1 <34 no

Nuo gruodžio pirmos d- pusei metu--------------- ___ $18-00
Dienničio kainos: vienam mėnesiui ____ ___ I 4.00

hicagoje ir priemiesčiuose r 
metams —.-----------------

pusei metu  
trims mėnesiams  
vienam mėnesiui 

Naujienos eina kasdien, iisklrUnt 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Bl. 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia dusti palto
Orderiu tarto m užsakymu-kitose JAV vietose'

metami _____ $30.00
Mosey

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nue 
i vai. ryto iki 3 vai. vikaro. Šeštadieniais — iki 12 vtL

Nepastabūs žmonės

Vaidyla, Chicagoje leidžiamos Sandaros redaktorius.
Kol šie trys vyrai vieningai veikė, Amerikos lietu

viai atliko labai daug naudingų darbų. Jie Įsteigė Bal
tą, pasiūlė ir pravedė Įstatymą išvietintiems asmenims 
-globoti ir Amerikon įvažiuoti, apsaugojo lietuvius trem 
tinius nuo sovietų agentų Europoje, įtikino vyriausybę 
ir Kongresą Kersteno komitetui sudaryti, pravesti Pa
vergtų Tautų Įstatymą ir daugelį kitų dalykų.

„ Visi šie darbai Amerikos lietuvių gyvenime nebus 
užmiršti. Juos turės prisiminti ir lietuvių tautos isto- 
-rikai, nes Amerikoje atlikti darbai paliks savo pėdsa
kus ir lietuvių tautos gyvenime.

Vienybė pradėjo plėšėti, kai Amerikos atsirado 
nuo katalikybės principų atitolę katalikai ar puskatalr 
kai. Jie organizavo visokius frontus, nukreiptus prieš 
lietuvių tautos priešus, bet jų ašmenys buvo nukreip
ti prieš rimčiausius ir daugiausia dirbančius katalikus, i 
Tie puskatalikiai pirmiausia pradėjo pulti Draugo re-Į 
daktorių Leonardą šimutį ir Balfo pirmininką Dr. Ig
ną Končių- Abu varė pačią giliausią vagą, ir abu fron
tininkų buvo niekinami.

Redaktorių Šimutį jie niekino, kol jį išstūmė iš 
Draugo, bet prieš jo įsteigtą organizaciją jį dar nedrį
so. Draugan koją įkėlusieji frontininkai kelis metus į 
ALTą respektavo, bet paskutiniu metu jiems jau ir AL- 
Tas negeras. Praeitais metais ALTo konferencija dar 
buvo apytiksliai aprašyta, bet dabar jau pradedami 
šmeižtai prieš ALTą.

Iš pareiškimų ir spaudoje pasirodžiusių žinučių 
matyti, kad vietoje ALTo, jie jau nori vienos partijos 
Bendruomene, pakeisti. Savo žingsnio pateisinti jie ne
gali. Vietoje argumentų jie pradėjo šmeižti ALTo vei
kėjus.

Amerikos Lietuvių Tarybą sudaro dešimtys dide
lių Amerikos lietuvių organizacijų. Tos organizacijos 
turi didelius kapitalus ir šimtus, o kelios net tūkstan-

būt reikalo dėl jo ir pasisakyti, 
bet kai jį pavadino: “Nejuokin
gi juokai”, lyg tuo norėdamas 
pridengti, Toronte, vykusį “de
mokratiškumą” ir vedamajame 
išrašytus plepalus, tylėti nega
lima.

Ir kam gi, nežinoma, kaip su-

vo išrinktas TLB pirmininkas. 
Jis buvo jau kur kas ankščiau, 
prieš suvažiavimą išrinktas, vie
nos siauros grupės. Kuris dar 
prieš suvažiavimą, prieš kelias 
savaites, savo pokalbyje su 
spaudės atstovu dėstė savo vei-; 
klos, kaip PLB pirmininko pla
nus. O B. Nainys dar valdybai 
nepasiskirščius, p. Kamantų, 
sveikino, kaip Pasaulio lietuvių 
pirmininką. Dėl to, ten seimo 
pobūvyje kilo skandalas protes-i 
tas. Taigi, žinant tokius raktus, 
tai jo linksniuojamą “demokra
tiškumą”, geriau pritiktų vadin
ti tetalizmo pasireiškimu. Ir te-' 
kiu “demokratiškumu” negali-: 
ma mulkinti visuomenę.

Keistokas šis pranešk onv re
daktorius, visai priešingai rašo 
apie Altos suvažiav:mą, įvyku
sį 1978 m. spalio mėn. 21 d. Chi
cago] e. Rašo, kad šis suvažia- 
imas buvęs kaž koks visuome- 

lės veiklos jaukalas. Jame ne- 
uve’ tvarkos balsavime, teista 

LB-nė, o didžiausias šio suva- 
iavimo nusikaltimas, kad bu- 
o atgabenta recrgn būrys, ku- 
e reiškė “visuomenės nuotai- 

;as”. Ir visa tai. neturėjo nieko 
bendro su demokraine dvasia- 
Taigi, taip rašo šio pranciškonų

čius narių. Visos organizacijos turi skyrius, šaukia 
metines konferencijas, aptaria bėgamuosius reikalus, 
priima rezoliucijas, kreipiasi į Kongreso atstovus ir 
vyriausybę ir dirba su kitomis lietuviškomis organi
zacijomis.

Tuo tarpu Bendruomenės vadovybę sudaro tik ne
didelė frontininkų organizacija- Jie išvaikė visas kitas 
Politinėms grupėms priklausančius žmones. Jie neturi 
drąsos kalbėti savo partinės grupės vardu, bet kalba 
visų lietuvių vardu. Tokio įgaliojimo lietuviai jiems ne
davė. Tą teisę jie nori pasigrobti.

Amerikoje visuomeninių reikalų niekas taip ne
sprendžia. Negalima iššokti iš kanapių ir -sušukti, kad 
“aš lietuvius atstovauju”, Toks sušukimas tik parodo, 
kad nori atstovauti, bet nieko nesako apie teisę lietuvius 
atstovauti.

Amerikos Lietuvių Taryba yra pats 'didžiausias 
lietuvių junginys. Prie tarybos priklauso įvairių orga
nizacijų ir tikėjimų žmonės. Jie atlikoMaug naudingų 
darbų ir planuoja dar daug kitų naudingų -darbų atlik
ti. Negalima atstumti į šalį rimtos organizacijos ir jos 
vieton siūlyti abejotinos vertės grupę. Jeigu -bandys sa
vo valią prievarta lietuviams primesti, tai turėsime 
prieš tokius užsimojimus kovoti. Negalima leisti, ;kad 
patys lietuviai ardytų savo organizacijas.

Negalime leisti ,kad savo tikslus remtų -koliojimais. 
Tokiais metodais savo tikslo jie neatsieks. Didolė mū
sų dauguma to neleis.

W
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M. s.LELrlS Karvės sode ;abar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)
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laikraščic’ redakto- Deja, mūsųleidžiamo laikraščio' redakto- Deja, mūsų vienas tėvas rašymą tikrai, koktu skaityti ir | 
rius- Gal ir būt galima patikėti pranciškonas, redaktorius, eilių] sunku suprasti, kadangi jame į 
-askaičius šį jo kreivą suvažia- rasėj as, siuntė savo raštų kny
ginio vertinimą, jeigu jame ne
būčiau pats asmeniškai dalyva
vęs savo akimis matęs ir savo 
ausimis girdėjęs. Todėl reikia 
tik stebėtis, kad šis redaktorius 
rado reikalą siūptelti pamazgų 
ant mūsų laisvinimo veiksnio, 
suniekinant jame dalyvasius 
dalyvius, svarsčiusius ir diskus!- perspausdintą romaną “Stripti- 
jas vedusius dėl Altc’s veiklos. 
Ir ištikrųjų, šis suvažiavimas 
praėjo sklandaus darbo' ženkle.

Juk tai grubus šis redakto- 
riuas melas apie jo pravadžiuo- 
jamųjų “reorgų” atgabenimą. 
Noriu paklausti įš pranciškonų 
redaktorių kokiu šaltiniu jis 
rėmėsi apie “reorgų” atgabeni
mu? Tai noriu žinoti ne tik aš, 
bet ir mūsų išeivija. Būdamas 
suvažiavime stebėjau dalyvius, 
jų tarpe nemačiau tokių ‘treor- 
gų”, kurie būtų reiškę, “visuo
menės nuotaikas.” Taigi, ar de
ra pranciškonų vienuoli jos.pas
kirtam redaktoriui skleisti me
lą? . . J

O dėl jo užgauliojimo LB-nės 
narių, vadinant juos reorgais 
tenka šiam redaktoriui štai ką 
pasakyti. Jo užgauliojami “re
orgai” nesilanksto . okupanto1 
-samdiniams, jie -su jais neben
drauja ir nestato tiltų, šia pro
ga tektų jam priminti, kad jis 
būtų daug išmintingiau pada
ręs, jei ranką ant krūtinės pa
dėjęs ir taręs: “Mea culpa!”

gą, okupanto leidžiamo bolše
vikinio pavadinto “Gimtuoju 
kraštu” šlamšto redakcijai, jo
je įraęs tekį įrašą: “Gerbiamą
ja! redakcijai!” O Chicagoje 
pristatinėjo ir liaupsino oku
panto Lietuvoje jau atspaus
dinta, ir vėliau čia išeivijoje

zą”. Koks tas romanas, jo turi
nys, manau nereikia aiškinti, 
nes juo mūsų išeivijai padary
ta didelė gėda. Nežinau, kodėl 
šis redaktorius rado reikalą 
pravardžiuoti tuos, kurie atvi
rai pasisako prieš tuos, kurie 
bendrauja su okupanto sanr 
dinais, kurie nutyli apie mūsų 
tautos pavergimą.

Nemanau, kad tai būtų blogas 
ženklas, jeigu Altą rūpinasi iš
rinkti savo pirmininką ir kad 
išrinkimas ilgiau užtruko. Dar 
neseni laikai, kai tokiam pos
tui, buvo sunku prikalbinti bū
ti jos vadovu. Šiandien, Ačiū 

Dievui, tokių kandidatų atsiran
da ir keli, kurie nesipriešina būt 
išrenkami. Taigi, Altą ir rūpi
nasi, kad iš jų išrinkti .patį ge
riausią. O rašyti, kad tai mane
vravimas ir noras išlaikvti “vai- 
džią” savo rankose yra minėto
jo vedamojo rašejo vapalioji
mas.

Šis redaktorius rašo ir apie 
Vliko seimą vykusį 1978 m. 
gruodžio mėn. 9 - 10 d. Tokį ap-

tiek daug prirašyta svaisčioji- | 
mų ir tai šio vienuolių redakto
riaus. Jis rašo, kad buvęs Altos 
pirmininkas dr. K. Bobelis per 
f as et nefas veržėsi tapti Vliko 
pirmininku.

Juk gryna netiesa. Daktaras 
nesiveržė, bet jį Vliko grupės 
kvietė sutikti būti pirmininku. 
Ir tai kvietė ne viena, o net gi | 
devynios grupės. Toks šamo- Į 
ningas fakto nuslėpimas nuo Į 
visuomenės yra daugiau negu 
gėda, nes tokiu nuslėpimu jis 
daktarą visuomenei pristatė 
kaip garbėtrošką, karjieristą. 
Ir tai šitoks netiesos skieimas . 
pridengiamas šio ’ savatraščio 
etikete: “published by Fathers , 
Franciscan.

< t
Jis ir vėl rašo apie reorgus, | 

kurie nesnaudė ruošėsi užtikrin- į 
ti laimėjmą. Kur ir kada tie jo ( 
minimi reorgai ką darė? Kad ’ 
tai darė bendruomeninkai ir tai > 
suprantama kodėl, kadangi, dr. •' 
K. Bobelis, jų supratimu gerai 
žinąs kur turi stovėti LB-nė ir 
kur Vilkas. Gi reorgai kovoja 
tik su pratorgais. Su okupanto | 
samdiniais, kovoja už visų lie
tuvių vienybę, prieš vienos siau
rės grupės hegemoniją.

(Bus daugiau)

— Jane By me norėtų suma
žinti Bilandiko pyktį ,bet ne
gali susitikti ir pasikalbėti.

Su -refor vietoje ,kad po Dubrės mūšio paskubėjus su pariniai ryšiai su reformacijos plitimu.
macija susikūrė ir Mažoji Dietura .paskiru tau- 
liniu ir-kuitūriniu vienetu, (mano pabraukta. V. 
K.). Atsirado lietuviška daugiausia bažnytinė 
rašliava-.. -Ji stiprino ir ugdė lietuvybę Mažoje 
Lietuvoje. Nuo ^reformacijos prasidėjęs kultūri
nis bendravimas ilgainiui ėmė silpnėti, kai Lie
tuvoje kontrareformacinis sąjūdis atstatė ir ga
lutinai sutvirtino katalikybę. Kultūrinius ir tau
tinius ryšius tarp abiejų Lietuvos dalių dar 
silpnino ir lenkiškoji įtaka Lietuvos didžiojoje 
kunigaikštija. Ji, tiek užgožė Lietuvos didžią
ją kunigaikštiją, kad bendroji Lietuvos — Len
kijos valstybė — žešpospolita —...kartais tiesiog 
Lenkija vadinta. O Mažoji Lietuva... nuo XVI1T 
a. tapo Prūsijos karalystės dalimi (19—20)-

Kaip tik šios istorinės tiesos nesuprato anuo 
metiniai Lietuvos politikos vadovai, kaip ir veik 
visi dr. Anyso “Kovos dėl Klaipėdos” kritikai. 
Prof. Jakšto nustatytą mokslinę įžvalgą turėsi
me kiek praplėsti ir papildyti, kad sudarius dar 
platesnį pagrindą dr. Anyso iškeltai problemai 
suprasti.

Grynai istoriniu požiūriu lietuvių gentys iš
siskyrė iš visos likusios Europos ne vien savo kai 
ba,ilgainiui išlaikoma senovės religija, bet ir sa 
vo valstybės sudarymo būdu. Kuomet veik vsoj* p«avftuma. Šioje istorinėje sankryžoje atėjusi Te- 
Europoje, neišskiriant slavų, susidarančios ka [formacija, tikrąja to žodžio Prasme,-- išgelbėjo 
ralijos pradžioje pirmon eilėn apjungdavo gimi baltų tautas nuo tautinės mirties.
ningas gentiškai susidariusi Mindaugo karalija, (Bus daugiau)
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tos ar kitos diktatūros šalininkas. Nežiūrint jų 
bendro kraujo,bendros kalbos,bendrų paproių tarp 
jų iškyla priešingumai, kurie perauga į idėjines 
kovas, kurios vėliau perauga į pilietinius ar re 
voliucinius karus. Tik pilnai demokratinėje val
stybėje Įmanomas taikingas įvairių tautybių, 
religijų ar ideologijų sugyvenimas, kurių kova 
yra vedama kultūringomis priemonėmis ir par
lamentarinės kovos metodais. Reikia šioje vieto
je pabrėžti, kad be idėjinės kovos yra neįmano
ma pažanga, ką įrodė visa žmonijos istorija.

Mūsų keliamo klausimo supratimui pažvelgia
me į vokiečių, austrų ir šveiuarų tautas — visos 
yra germaniškos kilmės, turi bendrą vokiečių 
kalbą ir net daugelį bendrų papročių, bet jas su
formavo skirtinga istorinė raida ir skirtingi dva 
siniai pradai. Dar didesnį tautų margumą mato
me arabų, ispanų ar anglų vartojamų kalbų pa
saulyje. Iš čia aišku, kodėl mūsų lietuviška sam
prata apie tautą ir tautiškumą yra ideologinė, 
bet ne mokslinė ar istorinė.

Su malonumu ir dėkingumu tenka grįžti 
prie dr. Jakšto parašyto įvado dr- Anyso knygai, 
kuriame yra duotas mokslinis ir istorinis Ma
žosios ir Didžiosios Lietuvos tautų apibūdinimas. 
Te npabrėžiama:

“Mažosios Lietuvos vardas iškilo istorijoje 
— —-v~ o--------- o , (kaip tik tuo metu, kada tarp jos ir Lietuvos di-
emokratinio nusistatymo, kitas džiosios kunigaikštijos mezgėsi pirmieji kultu*

V. KAROSASKOVA DĖL KLAIPĖDOS
(KOMENTARAI)

(Tęsinys)
MAŽOSIOS LIETUVOS PROBLEMA

Visoje lietuviškoje literatūroje Maž. Lietuva 
su jos gyventojais lietuvninkais buvo skaitoma 
integraline lietuvių tautos dalimi. Išeinant iš šios 
tezės, buvo tiesiog nesuprantama, kaip galėjo iš
kilti vidijinės nesantaikos ir kovos tarp mažlietu
vių ir didlietuvių. 0, jei tokios susidarė, tai buvo 
vietos vokiečių sukurstytos, ypač pasidavus Hit
lerio propagandai ir terorui. Taip buvo įsitikinu
si absoliutinė lietuviškos inteligentijos daugu
ma, tad nenuostabu, kad dr. Anysas sulaukė pik
tos ir nuožmios kritikos-

Tiokia pažiūra susidarė tautinio atgimimo 
laikotarpyje, kuomet Apšvietas amž. ir roman
tizmo idėjų įtakoje apie tautą galvota natūra
linėmis, biologinėmis ar kalbinėmis kategorijo
mis. Tuomet neimta domėn, kad žmogaus, kaip 
ir tautos gyvenimą, apsprendžia ne tiek natūra- 
jiniu’. ’ ‘dvasiniai pradai.

Toje ’.r ’e šeimoje, jau nekalbant apie tau- 
'ą. gali būti vk as narys giliai religingas, kitas

galba sukilusiems prūsams ir latviams galutinai 
sutriuškinti kryžiuočių ir kalavijuočių ordinus 
bei sukurti vieningą baltų valstybę, tvirtai atsi
rėmus į ’Baltijos jūrą, pasuko Į slavų plotų užka
riavimą. Ta pati tradicija pasikartojo po Žalgi
rio mūšio, kada Vytautas Didysis nepadarė ma- 
L.K., jau nekalbant apie užtikrinimą turėti laiš
kiausių pastangų prijungti prūsų gentis prie D. 
vas Nemuno žiotis-

Jei po šiai dienai lietuviai negali dovanoti 
•Jogailai už Kriavos sutartimi atidavimo DLK 
Lenkijai, tai kokiu jausmu turėjo žiūrėti prūsai 
ar latviai i DLK ir jos kunigaikščius? Nemios- 
‘abu, kad pas Donelaiti, kaip ir pas kitus anuo
metinius mažlietuvių rašytojus, nerandame net 
užuominų apie Didžiąją kunigaikštiją, o latviai 
po šiai dienai atšiaurai laikosi lietuvių atžvilgiu.

Dar vienas būdingas lietuvių gentims istori
nis bruožas. Kuomet plintanti krikščionybė tiek 
iš Rytų ar Vakarų, besiformuojančioms tautoms 
suteikė pradinį raštą ir kultūrinius pradus, kad 
ir feodalinei santvarkai sudaryti, tai tapi ka* 
talikybė, nešama kryžiuočių, kalavijuočių ar len
kų, nuo pat pirmų jų dienų ėmė griauti drauge su 
pagonybe visą tautinį ir kultūrinį baltų tautų

v.
ningas gentiškai susidariusi Mindaugo karalija,
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tm. K. G. BAUTKAS

TE1------BE 3-5893

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

rikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo diennmig ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ |R ŠLAPUMŲ TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE^ 

St. Petersburg, FL 337If 
Tel. 8131-384-3020

4NU»ERU» ir moterų ligos 
ginekologine CHIRURGIJA 

>449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
'♦•dical Building). TaL LU 5-G446 

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

♦ *

Protestas prieš demagogiją spaudoj

straipsnio autoriaus tonus, kiek - 
Darbininku bevališka^ nusilen
kimas niekšybei. O vis dd;‘o 
bažnyčias tarno, o tuo pačiu ir 
Darbininko redaktoriaus, mo
ralės principai turėtu

•H.SlRlNm.viU
R A N E š 1 M 1

Ndšliy, Naš’iukiv ir Pfvieniy klu-

f

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

SvOvea. bas turės metini susirinkimą kovo 9 
aukščiau už bidvairiuiu rašeivų d. 6 vai. vak. Vyčiu salėje. 2455 W. 

r i iAr. i |47 St. Nauja klubo valdyba perimsmoralę . Gi viešas baimes de-| pareigas. Bus pranešimai ir aptaria- 
monstravimas Darb įlinko pu- mi svarbūs reikalai. Po susirinkimo 

į . Į bus pobūvis. Visi nariai kviečiami slapiuose, kad VLIKO pirminiu-' dalyvauti.
ku gali būti išrinktas dr. Kazys) v- cinka
Bobelis, parodo šiaudadūšišku- ' x z-
mų straipsnio autoriaus, Dar
bininko redaktoriaus ir tų, ku
rie remia darbus, skaldančius 
lietuvių vienybę- Nevalia savo 
niekšingus darbus dengti ne
švariais, sugalvotais apkaltini
mais kitų.

Mūsų gili pagarba švarios 
dvasios lietuviams.

i Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal- 
I pos Klubo metinis nariu susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 11 d., 1:00 
vai. popiet Anelės salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra svarbiu reikalu aptarti ir užsimokėti duokles. Bus. ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

Susirinkimo Įgalioti ir jo var
du —

Antanas Rakštelė 
ALT St. Petersburgo 
skyriaus susirinkimo 
pirmininkas
Ona Galvydienė 
sekretorius

• Gražiausi kūriniai groja
mi senais smuikais (Samuel 
Butler). Darbas išmoko dirbti 
(Indėnų išmintis). Vieno as-

Nėra paslaptis, kad Į laikraš-. me, įvykusiame š. m. vasario 28 
čių redaktorių rankas patenka' daugiau negu pribloškė iškilęs 

'daug nešvaria dvasia, nešvaria straipsnis, atspausdintas Dar- 
|sąžine surašytų piktybinių bininkp’ 1979 m. vasario 23 d., 
istraipsnių. Tų straipsnių vertės antgalviu “Nejuokingi juokai”.
• kategorija neprašoka bulvari-į Būtų per žema ir būtų savęs mens klaida yra kitam asmeniui 

I Jiū. i AS SEIBl jTTS‘nėS’ se^onos vertinimai nuvertinimas, jeigu mes tų pamoka (H. G. Bohn).
į lygio. Akilus, Įžvalus ir asmeny-1 straipsnį pradėtumėm analizuc- 
| bę nešiojąs redaktorius tokius-ti. Negali leistis į jokius aiški- 
! straipsnius sumeta į šiukšlių nimus, kai matai visų surašytą
• krepšį ir baigia galvosūkį ... straisnį tik tam, kad nužeminti

Mus, Amerikos Lietuvių Ta- dr. Kazį Bobelį, kuris penkias 
rybos St. Petersburgo skyriaus kadencijas išbuvo Lietuvių Ben

druomenės Taryboje ir kuris 
devynius metus pašventė savo 
laiko, savo darbo ir sugebėjimų 
iškovoti lietuviams reikalingų

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 83rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti. 5—7 vaL vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencųos teier.: 448-5545 narius, metiniame susirinki-

Lietuviu Motery Draugijos uAp- 
švieta” metinis nariu susirinkimas 
įvyks šeštadienį, kovo 10 d. 1:00 vai. 
pop-et 3808 So. Union Ave., Įėjimas 
iš kiemo. Narės prašomos atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalu aptarti ir 
laikas užsimokėti nario duokles. Bus 
ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė,, rast.

Removeliard callus 
skin without 

cutting, scraping!
From feet, hands, elbows. 

Doctors fina that hard, thick 
calluses often can be softened 
and removed medically. The 
same ingredient doctors find 
so effective is available in 
DERMA+SOFT™ Medical For
mula for Hard Callused Skin.

DK. VA I. TAURAS 
GYDYTOJAS IR ČMIRURUA& 

«*»ara praktika, spe*. MOTERŲ Hgt 
Ąfisa* 2652 WEST 5vth S1RG-E1 

T«l. PR 8-1223
ir'LSU VAL.; pirm.. antracL, crecuu. 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Stštadie

—DĖL LABAI KEISTO LIETU
VIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS!
CENTRO VALDYBOS PASIEL- status4 kitų valstybių sųrango- 

iGLMO —
Atkelta iš 3 psi.

ais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku kad visaiP sudurstytoji LŽS
pagal filiai ta rrmą

OBTHOPEDAi-PROTEZĮŠTAi 
Aparatai - Protezai. Mvd. bau 
dažai. Speciali pagalba LjĮcms. 

t Area SuoDorti? ir t t.
ai. * -4 u o-- 8 6"*,radieniaiį » 
650 West 63rd St., Chicago. IfL 60625

Tel*f.: PRospect S-5084

PERKRAUSTYMAJ 

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8D63

Centro valdyba iš pareigų pa- 
Įsitrauktų, atsisakytų nuo stam- 
I bios sumos iždo valdymo. Ir kad 
! koks nors, greičiausiai Cltica- 
gos, aktyvesnis žurnalistų pada
linys pravestų naujus LŽS Cen
tro valdybos rinkimus.

žurnalistų kontrolės komite
tui pasiūlyti eiti Į pensija, pa
peikus už kontrolės nevykdymų 
suirutės metu.

P. Ūsorius

je, vedant kcXTų prieš sovietinę 
Lietuvos okupacija, prieš Lie
tuvos pavergimų ir už jos išlais
vinimų. Mūsų giliu Įsitikinimu 
straipsnio autorius turi būti la
bai žemos moralės savo paverg
tos tautos atžvilgiu ir dr. Kazio 
Bobelio asmeniui, sugebėjusiam 
savo našiu darbu išlaikyti ben
dradarbiais Amerikos Lietuviu 
Taryboje suburtas visas politi
nes nei kultūrines organizacijas 
bendram dideliam darbui, už 
kuri nėra atlyginimo ir už kuri 
niekas nesugebėtų atlyginti.

Į Mus ne tiek stebina gatvinis

Gerbiamieji Lietuviu Tautiniu Kapiniu 
sklypy savininkai,

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS' VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO 1E1MOS VALANDOS 

Viwt program®* H WOPA,

Lietuvių Tautinės Kapinės yra nuosavybė visų sklypų Gotu) 
savininkų, kurie per sklypų (lotų) savininkų metinį susirinkimų 
išrenka patikėtinius—direktorius šioms kapinėms prižiūrėti ir 
tvarkyti. Todėl visų mūsų pareiga yra dalyvauti būsimame meti
niame susirinkime kuris Įvyks kovo (March) litų dienų 1 vai. 30 
lin. po pietų Dariaus ir Girėno Post didžioj salėj, 4416 South 
Western Avenue, Chicago, Illinois.

Šitas sklypų savininkų susirinkimas bus labai svarbus, nes bus 
renkami penki (5) nauji patikėtiniai-direktoriai kapinėms tvar
kyti ir prižiūrėti.

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

Ve^frfa Aldona Dauktn 
latef.: HEmlock 4-2413

154 So. MAPLEWOOD AV»
HICAGO ILL *062$

Mes Jus prašome į patikėtinius rinkti šiuos žemiau išvardin
tus sklypų savininkus, kuriuos mes gerai pažįstame ir žinome 
kaipo darbščius, dorus, sųžiningus ir sumanius reikalų tvarky- Į 
tojus:

1. GUDELIS, MARTYNAS
2. PRANEVIČIUS, MYKOLAS
3. KARAZIJA, KAZYS
4. RUZAS, JULIUS, JR-
5. DAGYS, STASYS

gį “Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDŽIONYTė“

Programoj vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. rak.

SeštadfeftTafs 7—8 vai. vak.
Visos laidos iš WUPA stoties, 

banga 1490 AM.
St Petersburg, Fla., 5:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga 

2646 W. 71at Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

i
Mes esame kad Jūs kaip prieš trejetą metų pagelbė-

jote pašalinti kapinėms gresiantį pavojų, taip ir dabar paremsite 
mūsų kandidalų sąrašą nes šitie sklypų savininkai, jei jie bus 
išrinkti patikėtinlais-direktoriais, tikrai daug prisidės prie ka-| 
pinių pagražinimo ir gerovės. Todėl mes juos ir rekomenduo
jame:

■ innt uintMlls, KUi u 
,u.v<ų užsisakyti Naujienas, pra- 
. »nr atsiųsti jų adresus. Mes 
rems siusime Naujiena* dvi m 
'Aite* nemokamai.

Juozas Ascilla — Kostas Augustas 
Paulina Maskoliūnas —Jonas Talala

Titas Hriškaitis — Juzė Gulbinienė
Agutė Galrnauskas — K. Kupreišis

G. T^zauskas — Balys Dundulis
Ūdijo Skripskis — Ida Kasparaitis

Aldona Otienė — Vito l’znvs V
Bronė A. Kova — Valdas Adamkus
Charles Bubmas — Pranas Butvinas

•Petras Bružas — Sofija Klinikait’s
Marija Žalpienė — Ed:ta Rimguvieuė

Juozas šmotelis — Petronėlė Laukailis 
Dr. Juozas Bartkus — J. Stanaitis

"Tiesius darykite takus savo kojoms, kad kas šlubuodamas ne* 
klystu — Ebr. 12:13.
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
pneš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

iv. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKISDAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

A Great Grilled Sandwich
2533 W. 71st Street

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YArd» 7-34 v a

6

1/2 2
1/3 2

'TEPONAS ( LAUB IB SŪNŪS

. .. -W. HAJUsTED street tArrt» * <»»

1/2
12

AMBULANC1 
PATARNAV} 
HAS DIEN> 

R MAKTi

tablespoons instant 
minced onion

TURIM* 
koplyčia* 

/įsose miest.
DALYSE.

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 grill.ng.

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

hard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooked
. ham
cup finely chopped

PETRAS BIELIŪNAS
AL1E0RN1A A VE. Phone; LAfnyeUe 3-3571

BblKu& vaBAITIS
Uti; Avc, Cicero, ill. Phone: OLympit Z-llMN

Golden Grills 
6 sandwiches 

1/4

ELENAI BAGDŽIUVIENEI TeL 927-1741 — 1742

mirus,
1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas 523-0440

jos vyrui Juozui, sūnui ir giminėms nuoširdžią užuojautą MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

reiškia ir kartu liūdi

Adelė ir Juozas Skeiviai

TĖVAS LR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

iRH KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

- r /TV/ 1
77 K* < J

Dr

cup shredded Swiss 
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 skiliet buttered side down; spread each with 
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
side up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both sides 
OR bake in paeheeted 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 witk enough WATER to come at least 1 

Inch above eggs^ Cover, bring rapidly just to boiling. Turn off 
heat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered m hot water 15 minutes for 
large eggs — adjust time up or down by about approx. 3 
minutes for each size larger or smaller. Cod eggs immediately 
and thoroughly in cold water — shells are easier to remove and 
it is less likely you will have a dark surface on ydktf. To 
remove shell: Crackle it by tapping gently aU over. Roll egg 
between handto 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 ahelL

uEUKGE I. RUDM1NAS
so. UTUANICA AVK T«L: TAH,
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Jv m priklauso apie 30 stu- 
. kurie susirenka kas an- 
o all ė

iuca. 
denių 
t ra sa 
dūriną.

Sandaros laikraštis prad 
jo eiti du kartu i mėnesį. Kovo 
pirmosios pir>ės numeris jau 
pasiekė -kaitylojus.

Dail. Prano Baltuonio iš
Munste'- Mcntrealio skulptūrų bei mt-

— East Chicagos, Indianoje, 
Lietuvių Medžiotojų ir Meške
riotojų klubo Valdybc’s sąstatas 
l‘.79-siems metams: valdybos 
pirmininkas Jonas L 
1901 Bluebird Lane, 
Imi., telefonas - (209) 972-016l.’džio drožinių paroda bus kovo 
Valdytas nariai: vicepirminin- 10 ir 11 <1. St. Feteršburge’Lie
kas Ričardas MAČYS, kasiniu-'tuvių kinta. Jis su<lžiūvusiose 
kas Juozas LU BINAS, sekreto- medžio šaknyse bei šakose pa

juokas JANUŠA1TIS ir.jėgia iž urėti figūrą bei judesį
Raimontas PE-jir jie Baltuonio rankose* tampa

ims
valdvbos narvs
ČHLIS.

Revizijos Komisija: A. DE-j 
GI fiS, K. VALEIKA ir Z. 
STANKUS.

Klubo šaudymo ir medžioji
mo pramogoms vadovauja Rai- 
montas PEČIULIS, o išvykoms 
bei žuvavimo pirmenybėms va
dovauja Ričardas MAČYS.

Tautinių šokių ansamblio! 
Grandis 15-kos metų darbo su
kaktuvinis koncertas Įvyks ko
vo mėn. 11 d., sekmadieni, 3 vai. 
p. p. Jaunimo Centre. Bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje ir 
sekmadienį prie įėjimo. Visuo
menė maloniai kviečiama į kon
certą atsilankyti.

— Ak1. VitaPs Žukauskas is 
New Yorko dalyvaus Valentinos 
ir Stepono Minkų radijo pro
gramos 45 m. sukakties banke
to programoje kovo 25 d- So. 
Bostono Lietuvių klubo salėje.

— Asta Baškauskaitė iš Brock- 
tono studijuoja Purdue univer-

3331

Namai, žarna — Pardavime* 
REAL ESTATE FOR SALH

Namai, Žema — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

k’nias. Visos narės kviečiamos."■”W—T- J-zrrsK..------t

St. Petersburge kiekvienais 
melsis būna tarptautiniai f esti- .įL 
valiai. Šįmet jis įvyko .vasario 
22-25 d. Meno ir tautodailės pa-

Jftiekūnas, Įjrogramoms - A. Kar-
P. Armctias^-inaisto J

- L. Žvynienė-
Petersburg© Lietuvių 

žinių bMetenio ledakcinę ko
misiją sudaro Julija Adienė, Kę
stutis Grigaitis ir Bronius Klio- 
rė.

nienJė ir 
gamvbai

St.

§ Floridos Universiteto cho
ro koncertas St. Petersburgo 
lietuviams Įvyks kovo’ mėn. 17 j 
d. 7 vai. vak. klubo salėje. Cho
rą sudaro 50 moterų ir vyrų. 
Choras už kelionę apsimoka 
pats ir jokio atlyginimo neima,j

iv*

čluu.

jC.^Auslin, fin. sekr. (Pr.)

Pra.našame, kati Registruota 
Lietuvių Bendruomenė eu 1979 
m. kovo 31 d. Orchestra Hali 

i ruošiamu L1ETI V1Ų KOMPO- 
ZITORIŲ SIMFONINIU KON
CERTU nieko bendro neturi.

R. LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

CENTRO VALDYBA
— Horoscopes or Astrological

Tarei Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment ueces. j 
sary. ELINOR JAKŠI O, 17 N. 2212 W* C«rmak Road 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai-------------------------------

Į baine lietuviškai. ?82-3777 or Registruokite savo 
925-8392. Professional Member(biznius, sklypus pardavimui jau“ LABA1 gVARUS 2 butu namas 
American Federation of Astro- 26-tus metus veikiančioj Įstai- —1 ’ -■----
logers. (Pr)

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

(312) 737-1717. (Pr.)

- SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me 84 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 'So. 

: Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentaa
Chicago, IU. Virginia 7-774?

Registruokite savo namus.

goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Pu bile

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. Tel 43<«-787b

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

VAPSVA ŠIRŠŪNŲ TARPE :Įvairi apdrauda —INSURANCE^ 
j BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-1Jane Byrne Chicagos 

“Mašiną” apvertus

CHICAGOS piliečiai turėjo 
pareigos savo balsais patvirtin-

Pianistas Manigirdas Motekaitis yra žinomas ne tik lietuvių 
j visuomenei, bet ir kitataučiams muzikos mėgėjams. Jis atliko 

tik prašo, kad po koncerto ir Piano partijas garsiam Čikagos Simfoniniam orkestrui, o praeitų, 
vakarienės dalyviai būtų vienai metų vasarą koncertavo su Lira Singers grupe Lenkijoje. Ame-jti buvusio ilga nu čio populia-' 
nakčiai aprūpinti nakavynėmis. rikc’s ambasada Varšuvoje suruošė specialų koncertą,kuriame raus miesto mero Richardo J.' 
likim, kad atsiras klubo narių, mūsų tautiečiai—grupės vadovė Alice Stephens ir M. Motekaitis,.Daley prieš mirtį palikto savo 

,alės pernakvinti vieną kaip paprastai, buvo pasigėrėtinoje formoje. Muz. M. Motekai-jvietoje Įpėdinio Michael Bilan-' 
sitere, Indianoje. Ji suorganiza-Įar keletą asmenų. Sekančios diej čio konceras bus kovo 18 d. Jaunimo centre. ldic kandidatūras. “Mašina” ki-,
vo lietuvių studentų Įdubą Litua‘; n°s rytą choro dalyviai išvyk-j 

X
sla iš St. Petersburgo. Choras 
aplanko mūsų klubą, kad fi- 
nansiniai paremtų kultūrinį vei-

NaujienŲ vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus fckaT 1 
rytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
m juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- MOTERAIČIO koncertas įvyks 
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos ’ 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
tiekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reį 
kalų renesanso. • ^5*

kurie

PIANISTO MANTGIRDO

š-m. kovo men 18 d., sekmadie
ni, 3 vai. popiet Jaunimo Cen
tro Didžiojoj salėje. Koncerto 
programa nauja ir įdomi. Anks-

0 GERIAUSIAI ČIA

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralmis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namu apylinkė.

$53,900.

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

MODERNUS 15 metų mūro namas 
2 butai ir profesionalui L’uk«us ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
ap;e $18.000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

kam nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

MAINTENANCE 
MECHANICS

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

' to kandidato nebestate, nes ne-' 
čiau įsigyti bilietai galioja, o juibereikė3° ir «l>el“rėjo. Dėlto 

dar neturintieji galės Įsigyti 
koncerto dieną prie įėjimo. Vi
suomenė maloniai kviečiama.

For plant in heavy 
metals industry. 

Applicants must have well

— S-L.A. 134-tos Moterų Kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, kovo 10 d., 1:00 vai. p.p. Da
riaus-Girėno salėj, 4416 S. Wes-i 
tem Avė. Bus SLA Pild. T-bos 
rinkimai ir seimo delegačių rin-VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pl> 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

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

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties MAplink mus ir mūsų namuti" I bo valandomis informacijų prašome kreiptis te- 
intorė M, Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau Įpfnrm" 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude-
niniame Naujienų piknike, r HA 1-6100.

Naujienoms reikalingas

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar-

lefonu:

I balsavimams prasidėjus stebė-' rounded mechanical background of 
tojai nustebo pamatę, kad greta 
Bilandiko į tą pačią Chicagos 
šeimininko kėdę bekandidatuo-' 
janti jauna žvali moteris, kuri 
balsų gauna lygiomis su Bilan-' 
diku ir karts nuo karto dar J 
daugiau. Daugelis tik rinkimų 
metu sužinojo, kad tai Jane HELP WANTED — FEMALE

, . . . -rr t t , 1 Darbininkių reikiaByrne, buvusi miesto Valdybos — ------ -----------—
tarnautoja, kurią miesto mero' 
pareigas einantis Mr. Bilandic!
peniai iš tarnybos atleido kaip • Needs Saleswomen Full or part-time, 
nereikalingą. Galutinėmis žinio-! commission on all sales. Excellent 
mis ji gavo balsu 15,000 daugiau salary- Employee discount. Profit 

v , ’ - . sharing plan. Call or apply at rheuz savo boso pareigas einanti nearest
Bilandic.

conveyor systems, overhead cranes, 
hydraulic systems and other 

plant machinery.
Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS INC.
3426 S, KEDZ1E AVE.

An equal opportunity employer

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI V

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
į Dirbu ir užmiesčiuose froit, fa- 
i rantuotai Ir sąžiningai 
( KLAUDIJOS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Avo. 
Tel. 927-3559x

S

51—»? M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
TikM $9* pusmečiui eutomohHle 

uUblIfty apdraudimas pendnifikeflž 
Kreiptis

5a, ASHLAND AVS.

Visas Ir visus kviečiame I didžiąja talką,

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galirsų skaitytojų reikalam? 
sražoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

MARIJA NOREIKIENĖ

WM. A. LEWIS

WM. A. LEWIS STORE

KAUJISNOS 
173* SO. RALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

• S inksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
—siūdamas susirašinėjime išlaidai. Priede  dol.

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629 • Tel. W’A 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ
t

Pavardė Ir vardu

Adresu

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną save _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas ___________________-

kuria

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

Adresai

3

Sponsoriaui pavardė, vardas ir vietovė

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

Pavardė Ir vardai SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

Adresu

• Platinimo vajam proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sulipa^ 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu,

Pavardė ir vardai

Adrew

j

Pavardė Ir vardai

Adreso

Pavardė Ir vardai

» trrni
i r

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

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

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

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

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

 Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
<■ 

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

307 W. 30th St.
Tel. (212) $63-2210

S

Rinkimų rezultatus paskelbus] 
Įspaudis buvo kaip vapsvai i! 
širšūnų korį įskridus. *

Jane netikėtas siurprizas su-į 
kėlė skubu reikalą daug kam 
persiorientuoti ir prisitaikinti, o 
senajai Chicagos politikierių 
“Mašinai” atsijauninti ir apsi
švarinti, nes Byrne invidentas 
parodė kad žmonės 1 
efektingą ginklą — balsą ku-i 
riuo silpna moterėlė gali didži-' 
ausia 
krėst.

Scottsdale Shopping Center 
Harlem-Irving Plaza 

Cermak Plaza 
Hillside 

Winston Park Plaza 
Brementown Mall in Tiniey Park

Juozo šmotelio

invioenxas' -r i T

turi baisiai j SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma ir 

M v. Įdomi 250 puslapių knyga su.
mašiną apversti ir su. krauta autoriaus 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.

Bus žigeidu stebėti, kuris 
sparnas laimės Chicagoje balan
džio 3 dieną: demokratų indor- 
suctoji Jane Byrne, kuri net są
rašą turi, kuriems “kapoti” gal
as pradėti nuo viršūnių, o resp.1- 
D. Johnson, Jane metodą pava-i 
dinęs “Gestafo meto du”, apie 
savo metodą pasakė: “Visos - 
šios rinkimų kampanijos tiks
las yra, pažinti kas būtų geres
nis kandidatas, o gerų geriau
sias administrantorius esu aš!”

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons< 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi* 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.00 
su formomis — $3.90.

• Klausimas: Kodėl Sovietų' 
Rusijoje žmonės nemėgsta žiū-' 
rėti TV? ■ JMS'e.i,

i

l

1 
1

LAIKRODŽIAI ir KRANGENYBtž

Pardavimas ir Taisyaua 
2646 WSST 6fth STREIT

Talat.: RBrwMI« 7-1941

Siuntiniai Į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Av. 
Chicago, III. 60632. T*I. YA 7-59S0

Natary Public
INCOM! TAX SIRVICI 

4259 $. Maplewood. Tol. 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE
run »*uiFr&nk ZipoU?

S* iZlX
X ■■■■■! T»

Life Iftsv0nce Company I

ADVOKATAS fl
CHARLES P. KAL & Associates j 

2649 West 63rd Street, I

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.

t - -

CONSTIPATION
Ppctof.provenTngredieni

Ooc'ors lind a special laxative 
ingredient te be highly effective m 
relieving even severe consbpation 
overnight Don t let irregularity or 
constipation become a problem., 
This medical ingredient is now 
available n the ^xclusMa EX-LAX 
formula use onh ejected.

, or UnUąyC’ed tX’LAJT
4
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