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FOTOGRAFIJOS RODO JUPITERIO 
PALYDOVU PRASIVERŽIMUS

PALYDOVU VULKANAI LABAI PANAŠŪS 
I ŽEMĖS VULKANUS

PASADENA, Cal. — “Keliautojo” atsiųstos Jupi
terio palydovų fotografijos rodo, kad Jupiterio palydo
vų prasiveržimai labai panašūs Į Žemės ugniakalnių 
prasiveržimus.

“Keliautojui pavyko nutrauk 
ti penkių vulkanų prasiverži
mus. Viename Jupiterio paly
dovo paviršiuje. Viena fotog
rafija labai ryškiai pavaizduo’ 
ja panašius į prasiveržimus 
Žemėje. “Keliautojui” nutrau- 
koje matyti panašūs į Žemės 
vulkanus. Prasiveržiamoje vie
toje iškyla stulpas, o anksčiau 
prasiplečia kepurė.

“Keliautojur”—pavyko nutrauko
Ii horizontą ir labai aiškiai iš-1 pasaulyje:

KOMUNIZMO TERORAS 
ŽMONIJAI

PARYŽIUS,— Prancūzų laik 
raštis Le Figaro savo savaitga
lio priede pateikė statistiką, 
kiek visam pasauliui nuo 1917, 
metų iki 1978 metų žmonijai 
kaštavo komunizmo imperiali
stų saldūs žodžiai, bet kartūs 
veiksmai, siekiant užgesinti Ii, 

{kilsiąs laisvės šviesas visame 
nuo 1917 metu iki 

kilusį lavos stulpą ir jo kepu-- dabar 742 milijonai gyvybių. 
re. Į Maksistinio komunizmo (Mar

kso Lenino — Stalino) “mo 
kslo’’ visomis agresijos priemo 

Keliautojo” prisiųstos foto nėmis skleidimas kaštavo dau- 
grafijos labiausiai stebina ųiokjgiau, kaip 142 inilojnus 
alininkus, dirbančius -JAV Erd
vės įstaigoje ir uhiveršitėtuose, joje 70 milijonų. 
Tos fotografijos labai aiškios, 
tikslios ir mokslininkams tei
kia labai vertingos informaci-i 
nės medžiagos apie erdvės kū- Į 
nūs, jų jadėjimą ir gyveni
mą. Be to, persiunčia spalvo
tas fotografijas, kurios padeda 
nustatyti kūnų paviršių ir su
dėti. • -

Kiekvienam aišku, kad pas
kutiniais metais amerikiečiai 
padarė kelis labai svarbius, pa- 
tobulinimįus.

Jei^u amerikiečiai gali per
siųsti Jupiterio palydovų nuo. 
traukas, tai dar aiškesnes jie ga
lėtų padalyti žemėje.

Amerikiečiai turi visas Že
mės nuotraukas, bet dabar jie 
galės padaryti dar tiksles
nes.

Visi stebisi fotografijomis

žmo
nių gyvybių, iš jų vien Sovieti-
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PREZIDENTAS CARTERIS, SEKR. VANCE 
IŠSKRIDO I EGIPTĄ

IZRAELITAI PRIŽADĖJO IR TOLIAU 
SIEKTI TAIKOS SU EGIPTU

TELAVIVAS, Izraelis. —Prezidentas Carteris pa- 
! tarėjų lydimas, antradienio lyte išskrido iš Izraelio, 
i Atsisveikindamas su Izraelio vyriausybės at-tave L, 
prezidentas apgailestavo, kad jis nepajėgė susitarti su 
Izraelio atstovais dėl taikos su Egiptu.

Tris dienas prezidentas Carteris po tris valandas ir 
daugiau tarėsi su premjeru Beginu, bet Izraelio politi
kai tiek užsispyrė, kad nesutiko daryti jokių nuolaidų 
ir pasirašyti taiką su Egiptu.

Prezidentas Carteris ir sek- 
I retorins Vance reikalauja, kad 
| Beginąs prisilaikytų David sto
vyklos susitarimų ir s’itiktų at 
sisakyti nuo užgrobtų žemių. 
Dajanas buvo sutikęs tai pa_ 

ularyti,“ bet dabar "atsisako. Iz
raelis nori pasilikti Samah'ją ir

i Jeruzalę
Prezidentui Carteriui trijų 

jidenų pas: tarini j melu pavy- 
xelis klausimus, bet 
nsitarti Prezidentas 

negali suprasti ,kodėl dabarti
niai Izraelio vadai esą toki

Stambesnes kruvinas aukas 
Figaro sumini tokias:

Žmonių gyvybės aukų Kini
joje, už -kurias atsakingas ko
munizmas, mažiausiai 63 mili
jonai (Kinijoje žmonių galvų 
3 kartus daugiau, kaip Sovietų 
imperijoje, bet žmonių gyvy
bės aukų milijonais daugiau, 
kaip Kinijoje).

Minima masinės skerdynės 
Katyno miške — 10,000 belai
svių.

Kambodijoje (nuo 1975 m. 
balandžio iki 1978 m. bal.) — 
2,500,000.

Komunistų teroras rytinia
me Berlyne, Pragoję, Budape
šte, Pabaltojoje (Lietuvoj, Lat
vijoje, Estijoje) nuo 1945 m. iki 
1975 metų — 500.000.

Komunizmo agresija Graiki 
joje, Malayzijoje, Burmoje, Fi 
lipinuose, Korėjoj, Vietname, 
Juodoje Afrikoje, Lotynų A. 
menkoje — 3,500,000.

IRANE PARTIZANAI SUŠAUDĖ
DAR DVYLIKA KARIŲ

MULA CHOMEINI VISA DIENA DIRBA 
“REVOLIUCINIAME KOMITETE”

TEHERANAS, Iranas. — Oficialus “Revoliucinio I 
komiteto” pranešimas sako, kad vakar partizanai sušau
dė dar 12 karių-

Jiems buvo suruoštas apklausinėjimas ir nutarta pa
skirti jiems mirties bausmę. Pirmą kartą oficialiame 
Pranešime pasakyta, kad sušaudytieji padarė politinius 
nusikaltimus.

SIŲS PATARĖJUS į š. 
JEMENĄ

WASHINGTON, D. C.—J.A. 
V. vyriausybė rengiasi siųsTi į 
Vietnamą kelis karo patarė- — Dalis Izraleio parlamen-
Ius- j to nariu nepritaria [

Pietų Vietnamą užvaldę ko-j Begino Užsienio palitikai. 
munistai, pasiuntė karo pajė-f 
gas į šiaurės Jemeną ir užė
mė kelis pasienio uostus.

Saudi Arabija pasiuntė gink
lų į šš. Jemenui, bet jų neuž- 

' tenka..
JAV vyriausybė pardavė

Jemenui modernių ginklų, 
to neužtenka.

Amerikos karo laivams
siekus Raudonąją jūrą, karo 
veiksmai aptilo, bet pietų Je-

j to narių nepritaria premjero

s. 
het

meno kariai nepasitraukė iš 
šiaurės Jemeno pakraščių.

Dabar amerikiečiai planuo
ja pasiųsti š. Jemeną kelis 
patarėjus, kad galėtų greičiau 
išprašyti P. Jemeno karius.

pa-

■ fr, •

c
CYRUS VANCE et žtute

Irano partizanai suėmė la- riausybė negali jų apginti nuo 
bai daug karininkų. Iki gio me areštų.
to jie buvo laikyti .be teismo, 
Dabar labai skubiai peržiūri
mos jų bylos ir skubinama juos 
šaudyti. Karininkai šaudomi 
kalėjimo kieme.

Chomeini iškiano kaltinimų
Oficialiai buvo paskelbta,

kad Chomeini išvažiavo į Kumjtūlo Donald Reese, 
dvarą, ir kad nesikiš į valsty
bės reikalus, bet daibar aiškė
ja, kad dalyvauja visuose 
tininkų posėdžiuose.

Premjeras žino, kad 
meini glaudžiai dirba su 
voliuciniu komitetu”, 
nieko negali pakeisti. Jis lau
kia paties mulos Chomeini pa
tvarkymo vyriausybės ir ko
miteto reikalais.

TEISĖ.TAS ATMETĖ 4-RIS 
KALTINIMUS ŽMOGŽU

DYSTE
CHICAGO. — Kriminalinio 

Teismo teisėjas pirmadienį at. 
metė kaltinimus žmogžudyste

mir.

Cho- 
“Re- 

bet jis

2500 W. Jackson, kadangi teis
me valst. prokuroras pareiškė, 
jog dviejų kaltinimų negalima 
teisme panaudoti, nes prisipa
žinimai iš Reese išgauti kalti
namąjį sumušus.

žmogžudystė buvo padary
ta 1977 m. Keturi žmonės btivo 
rasti viename apartmente su 
peršautomis galvomis.

Kaltinamąjį Reese sumušė 
|jo paties dėdė Nedrick Miller,

KAJLENDGRĖLIS
Kovo 14: Matilda, Leonas, 

Viligailė, Sugardas, Butvydas.
Saulė teko — 6:09, leidžiasi

— 5:40.
Vėsesnis. '
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LAZAUSKAS — TARYBOS 
PIRMININKAS

CHICAGO, 111. — Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to tarybos pirmininku išrink
tas Grožvydas Lazauskas. Ta
rybos prmininku jis hus du 
mėnesius. Tarybos pirmininkai į 
savo pareigas eina rotacini! bū
du. ,

Nutarta duoti Dr. Kaziui Bo k° aPtaiti 
belini daugiau laiko, kad jis ga nePaie”ė

j lėtų aptvarkyti VLIKo vdidy- 
įbos reikalus. Per tą laiką jisį

perims visus VLIKo dokumen- užsispyrėliai, 
tus ir paruoš biudžetą. Atsisveikinimo metu prezi- 

Lazauskas šauks sekanti. ^entas Pareiskė. kad Amen. 
I kos santykiai su Izraeliu .Vi‘a 
■geri, kad JAV nelisianėios Iz
raelio išnaikinti, bet ^reziden
tas negalėjo nepareikšti savo 

Vaka- nePasitenkinimo. Iš Ben Guri- 
jon aerodromo prezidentą išly
dėjo premjeras Begin. Jis taip 
pat apgailestavo, kad nepavy
ko susitarti su prezidentu Car 
teriu ir padėkojo už preziedn- 
to prižadėtą paramą nelaim’s

VLIKo tarybos posėdį, kad ga
lėtų priimti VLIKo biudže
tą.

Norime panaudoti šią progą 
porai klaidų atitaisyti, 
rykščiame numeryje padarė
me porą klaidų, spausdindami 
netiksliai išrinktus vardus.

Mums buvo pranešta, kad 
VLIKo valdybos narių paskir
tas Dr. Strikaitis. Turi būti ne 
Strikaitis, bet Dr. Jonas Stik- 
lorius, įsidėmėkite, ne Stiklio. 
rius, bet Stiklorius.

Parašėme B. Armonienė, o 
turi būti Dr. Elena Armonie
nė. > <

Iš viso yra 7 valdybos na
riai.

Dr. Bobelis jau su visais yra 
susižinojęs, sutaręs, kaip kiek
vienas perims savo pareigas.

Dr. K. Valiūną ir kiti VLIKo 
valdybos nariai pasižadėjo

PAAUGLIU y aDEIVA
PASIDAVĖ POLICIJAI

Aldermanas F. J. Brady 
ligoninėje sveiksta

CHICAGO. — šešių paaug
lių gauja, praėjusią savaitę te- 

I rorizavusi Chicagos miesto da
lį ir be kelių kitų apiplėšusi ir 
peršovusi naujai išrinktą alder 
maną Frank J. Brady, visa jau 
policijos rankose.

Aldermanų Brady peršovęs 
17-inetis Dwayne Darrell Daw 
kins, gv’venąs 8902 S. Parnell 
St., sekančią dieną prisistatė i 
policijai, nelaukdamas kol bus 
sugautas.

Gauja buvo susidariusi iš 6 
narių, kurios lyderis Dawkins, | 
yra Harlan High School senjo
ras studentas ir už Brady per- duoti savo pareigas naujai 
šovimą savo gaujos pramintas Į j’..i. 5-.... ’.'Lili........i I. ’__
“Mam Bam”. pasirodo jau be
imąs visa eile ankstvvesniu nu 
s'kaUimu rekordu, dabar bus 
teisiamas už 3 nusikaltimus; 
už pasikėsinimą nužudyti, už 
sunkų sumušimą ir plėšikavi
mą, vartojant ginklą. Dawkins 
areštas skaitomas paskutinis. 
Gaujai priklausė še§i jaunuo
liai, kurie buvo pradėję 
dinėti Evergreen Parko 
teiliu. užeigų, svečius, 
Summerwest lounge.

Chomeini nenori imti jokios jo paties dėdė Nedrick Miller, 
atsakomybės,bet mėgsta sprenĮ kuris yra Chicagos patrulių ka 
dimus skelbti.. Įrininkas.

Premjeras labai pasipiktinę:! žmogžudystė padaryta 1977 
karininkų’ šaudymu. Jis bijo, 
kad kariai'gafi vyriausybės ne. 
klausyti.

Dabar nustatyta, kad kari- 
ninkija, kuri buvo’ prižadėjusi 
ištikimybę Bazargano vyri ausy 
bei, bėga iš kariuomenės,

metų rugsėjo 7 d. 390 \V Con
gress Hwy. Reese buvo apkal
tintas. kadangi pas jį buvo ras 
ta vienai iš 'nužudytųjų prik
lausę žiedai. Kadangi įt&ria- 
mąsisprisipažrno, kad' ir dė
dės mtr>it*s,;pTŽ»parimas tei-

per 
pa
il a-

užpul- 
kok- 
ypač

skirtiems VLIKo valdybos 
riams.

VLIKo taryboje frontniinkus 
atstovavo čigagiškis Naudžius.

Visi VLIKo tarybos nariai, 
parbaigus posėdžiu i,išsiskirto 
daug geresnėje nuotakoje nc- 

■ gu susirinkimo pradžioje. Po
sėdis pradėtas kovos nuotaika, 
o baigtas pasižadėjimu bendra 
darbiauti.

— Žurnalistai praneša, kad 
prez. Carteris išskrido iš Izrae
lio vadų, nenorinčių siekti tai
kos.

■— Čado respublikoje 
suruoštos musulmonų 
n ės; žuvo 800 ginkluotų mu 
sulmonų. ■. .

Stnr ' pripažintai - degafidjart- 
čfU. — ‘L

j metu. Bei jis pareiškė v-d d-, 
susitarti su Egipto preziden i. 
ar jo paskirtais atstovais. Iki 
šio meto neaišku, dėl kurių 
klausinių prezidentas negalė

jo susitarti, bet manoma, kad 
Izraeliui labai rūpi žibalo vers 
mės, kurias izraelitai rado Si
najaus pusiasalio vandeny
se-

KAIRAS, Egiptas. —Preziden
tas Carteris, sekretorius Vance 
ir kitų patarėjų lydimas, ats
krido i Kairą, kad galėtų infor
muoti prezidentą Sadatą apie 
pasitarimus su Izraelio prem
jeru ir parlamento atsto. 
vais.

Susitariaias būtų galimas, 
jei Egiptas sutiktų padaryti 
nuolaidas, tais klausimais, ku
riais ne .. - susitarti su be
ginu.

U.? a», prezidentas nori ap
tarti su Sadatu JAV 25 milijo
nų dolerių paskolą Egiptu ja
vams pirkti. Egiptui trūksta 
maisto. Sadatas gali pirkti ja
vus Amerikoje, bet neturi pi
nigų.

Egiptas tikisi gauti kitų leng 
vatų Anrerikoję gaminamoms 
prekėms.

PRF.Z. CARTERIS PASILIKS
DAR DIENĄ EGIPTE

KAIRAS, Egiptas. Preziden
tas Carteris nutarė dar vieną 
dieną pasilikti Artimuose Ry
tuose.

Prezidentas Carteris pfana-
. 'vo informuoti Egipto prezi- buvo ’ . m .dentą apie Izraelio nesutikimą

- i padaryti nuolaidas, i'r išvykti 
• namo.

Pręridentas Sadatas tikino 
prez. fCattferį-dar bent -vieną 
dieną pasilikti Artintuose Ry 
tuose.

— Argentinos valdžia ruo
šia naują įstatymą mėsai au
ginti ir parduoti.

— I*ietų Afrika ir R«*/riz j >. 
apšaudė Angoloje esaruįas. ko- 
.munistų-partizanų- bazes.
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planai. Pabaigoje buvo nuspręs- KR.VMBAN1BULIS — STUDENTU II HIMNAS- <
ta Qiiwxncrti Čaiinn 'Vanin Matu *

kurį 6 strofom papildė ir refrenui variaatųs
pritaikė Alfonsas Giedraitis

ta surengti Šaunų Naujų Metų 
sutikimą.

MODERNUS SAPNININKAS
* * *

Ilgo gyvenimo, jęasląptis ’ .
Prancūzų profanus Gąorge 

,Camibl iš Nicos sakosi priėjęs 
išvados, jog dažnas kalbėjimas, 
prailgina gyvenimą , . . esą, taj. 
palengvina kvėpavimą ir krau
jo- apytaką. - , į

-r- Aia, pagaliau žinome, ko
dėl moterys ilgiau gyvena už 
vyrus, — pasakė vienas iš pun 
blikos.

Pagal seną lietuvišką sapnininką

Kaip čia dabar yra ? Ir aš balta ir tėvas baltas, o iš kur ir kaip 
atsirado tas margas vaikas?MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
i Dėsto RIMAS NERIMAVIMUS

NENUNLATYTAS 
PASKAITININKAS

Literature^ kritikas ir visuo
menės veikėjas Pr. Visvydas iš j 
Los Angeles Tėriškės žiburių! 
9 nr.. linksmam a tokvėpiui, ra
šo apie nekviestą kalbėtoją:

Neseniai vienos organizaci
jos susirinkime, svarstant būsi
mos veiklos gaires, įvyko nesu
sipratimas. Kai mikrofonas aki
mirksnį stovėjo neužimtas, iš 
kažkur prisiplakė padžiūvęs pa
auglys, su spuogu ant kaktos, 
ir ėmė karštai kalbėti: ■; --

Pasakykite. Į ką panašus 
žmogus, kuris pamėgdžioja 
paukštį? O į ką panašus paukš
tis, kuris pamėgdžioja žmogų7 
Pasakykite, kaip atrodo mote
ris, kuri pamėgdžioja vyrą, ir 
kaip atrodo vyras, kuris pamėg
džioja kitą vyrą? Negirdėjau, 
kad vyras pamėgdžiotų moterį.

Po šitų žodžių jaunuolis sau
sai nusijuokė, lyg jieškotų link
smo pritarimo sėdinčių tarpe. 
Deja, kambaryje viešpatavo ge
ležinė rimtis. Visi apstulbę ty
lėjo. Paauglys nusibraukė pra- ; 
kaitą ir dar sparčiau ėmė vary- :

naiviu Sokratu, ir- kaip atrodo 
kvailys, kuris prisipažįsta esąs 
kvanktelėjęs?

Kalbėtojo balsas., vis, labiau 
kaito. Atrodė, 
rvti mikrofoną *

♦ * *

Rusai neturi virvių

Leninas vis kartodavo ru’- 
sams, sakydamas, kad kapitalu 
štai yra tiek gddūs, kad jie mie
lai parduos virves, kurias, jis už
maus jiems ant kaklo. Iš kur 
jis žinojo, kad rusai ir okupuo
ti kraštai neturės nė virvagalio 
net susijuosti?

Kėdainių rajono “Rytų au
šros” kolūkio vedėjas, “Valstie
čių laikraštyje” rašo, kad ne
gali gauti nusipirkti virvių:

— Teiravomės parduotuvėse, 
į LTSR valstybinio gamybinio 
techninio žemės ūkio, aprūpini
mo komiteto rajoninėse bazėse. 
Visur tas pats atsakymas-nėra’'.

Taigi, su rusais galima vis
kuo prekiauti, tik neparduoti 
jiems virvių.

Ką gėte mūs tėvai.

lę mes su jais July,. July, 
Kol geriame krąmbambujį

Tuomet tuk mes July, July, 
Kai išgeriam krambambulį

J (Tęsinys)
] PRAUSTIS švariame vandenyje — djc 

variame — liga. Apskritai prausimasis reiškia gerus nuotykius, 
ypatingai medės reikaluose.

PREKYBA reiškia garbės pradinių, parduoti dantį — nusto
si mylimo asmens, vyną — turėsi malonumų,, bet jis tęsis labai 
trumpai, darbužius — nuostoliai.

«

Išgerti reiks be abejonės —
Likimas toks visų:
■Prie stalo keičiasi kelionės
Profesorių, ministrų ir mokslų dąktąrų.

ip vienas

Ir plastikos mažiau ...
Ei July

0 męs už tai July, July,

!

PRIEKALAS yra gero' darbo ir doro gyvenimo simbolis, kalti 
ant jo - ilgalaikė meilė ir laimė.

PRIEPLAUKA reiškia naudą ir geras žinias.

PRIGAUTAM būti arba pinkles sapnuoti yra įspėjimas elgtis 
atsargiai, kad nebūtum, apgautas ar nepakliūtum į pinkles.

PRIESAIKA reiškia visai priešingą dalyką gyvenime — ap
gaulę, pačiam prisiekti — turto paveldėjimą iš mirusio giminės 
matyti kitą prisiekiant — negeros žinios.

PRISIGERINIMAS: jei jauna gerinusi arba meilinasi — ap
gaulė,, jei senameltaimingas šeimos gyvenimas, jei pats meiliniesi 
— esi ir būsi sveikas.

lis ruošiasi pra- 
Auditorija pra

dėjo nerimauti; žmones žvalgė
si tarpusavyje. Iš kut atsirado 
tas padžiūvęs “šmikis-”? Kurių 
galų jis drebia visokias nesąmo
nes? Mini rašytojus ir rašoma- 
nūs, tenorus ir gaidžius, pieni
ninkus ir šeimininkes, trauki
nius ir girtus, jiešmininkus, de
magogus ir politikus, eilėkaliusj arėkite, kaip tas pasaulis atro-j .- 
ir poetus,, kapitalistus ir komu-s - -
nistus, bailius ir narsuolius . . . 
Velniai tegriebia jo tą dialek
tiką.

Jaunuolis būtų niekad neriu-■ 
tilęs, jei ne, Kajetonas švirkš
tas, vietinės šaulių rinktinės, va? 
das. Išgirdęs pastabą apie baii 
liūs ir narsuolius, Kajetonas at
sargiai ant pirštų galų prisėli
no prie pirmininko staliuke;, 
mandagiai pakėlė, ąsotį su van
deniu, priėjo pr e Įsikarščiavu
sio barškalo ir vienu ypu visą 
ąsotį išpylė ant jo galvos. Savai-- 
me suprantama, tokios negan-’ y.
dos ištiktas, oratorius movė proį aryziaus ta\eraoje 
duris. I Paryžiaus tarptautinėje ta-

Po šio nesusipratimo vėl vis-!vemoję sėdėjo amerikietis ir

PAS SIUVĖJĄ
33B? ■*-' - rbi
— Aš jums galiu pasiūti gerą 

kostiumą, bet tai užtruks visa 
mėnesį, — sakė siuvėjas.

— Visą mėnesį? — sakė nus
tebęs klijentas. — Juk Dievas 
sutvėrė visą pasauli, tik per- še- į 
šias dienas.

— Tai yra teisingai. Bet ži

do šiandien?. — atsakė jam siu
vėjas.

Istorijos pamokokoję.

Mokytojas aiškino, apie seno-

ir, norėdamas suindpminti mo
kinius. klausė, kas tas kovas 
laimėjo?

Visi vaiką! nežinojo ir tylėjo. 
Tik guvus Vincukas, norėdamas 
padaryti savo išvadas, paklausė:

— 0 kieno pusėje buvo ame
rikiečiai ?

Pasakykite, kaip atrodo 
turčius, kuris dedasi skur
džium. ir kaip atrodo skurdžius, kas vyko nustatyta tvarka. Da- godžiai gėrė konjaką, kuris ten 
kuriam nerūpi turtas? Kaip at-jlyviai pažėrė daug viltingų min-jbuvo daug pigesnis, negu Ame- 
rodo išminčius, kuris apsimetančių. Užsimezgė nauji- ateities rikoje-.

S

■

>-X

'-i'i

prieinu s(yk- Brookficldc- yin didtdi-s zoologijom 
ivo dvi sesutės beždžionė-

Į" -- Zinai tamsia, pagal vėliau- 
( sius statistikos duomenis 2- mi“ 
bjčuaį prancūzų kasmet* miršta 
•uuo- perdįdelity degtinės gėrimo, 

į-— sakė jam greta, sėdintis pran-. 
piizas, Amerikietis j$m. atsakėt

M/Idc& tai. n.Qii^cin* as

škotas valgykloje

n U-. 
įžėmęs staląK pradėjo braukyti 
• valgių sąrašą.

Kodėl Fajnsla išbrąakinėr 
ji vi^us geriausius mūsų valgy- 

•klos patiekalus? klausė kej- 
>nem. škotas jam taip atsakė;

Matote, čia atei^ mano 
žmona. Aš išbraukiu visus vai“ 
gins, kurie kainuoja daugiau, 
negu 3 šilftigai.

* $ *
Gudrus klausimas

-Kiek metų, larėtų asmuo, 
g męs, 1920 m. ? kjlauria. ino-, 
Rytojas,

- Vyrus, ar i.uojgris.?- — 
šo, £a'uksiįų,į mokinys.

« $ *

Nemodemi metodika
— Ar fer ką imm* gauni, kai 

pm'siiuid Hamo g?sųs i^tžĄTm’u.?^
Ne, aš gamut tik kai. par

nešu blogus ...

I

pra-

xo-
sibi at vedusios po l>ez- saj

Negali: pasakyti

Tamsta toks, jaim-ąs ir 
sveikas atrodai. o

vi-
. - rigetau-

dži-i'iuka. Vieno bezdžieniuko motina buvo pliuškė ir visai n<- ji- Ko tamstai trūksta? •
sirupino savo vaiku. Jo "teta" jį priėmė ir mylėjo kai^savo vai- — Negaliu pasakyti,j ponulį 

nes aš esu kurčias ir nšbvtvK

Gaudeamus et bibamus 
In corpore. rankas-, sunėrę, 
0 troškimai mūs neramūs.~ -W- 1 W L-1 4-

Aureolėm skraidinėją .... 
ĘįJųJylE...

Dabar tai jau July, July,

ę taures !į

Jį peĘgalėn mus ves.

Už pergalę July^ July

Kai taip laikysimės vienybės — 
Per ąmžiaus mūs tauta gyvuos 
Ir patys sieksim. amžinybės — 
Vardus paliksim veikaluos,. ..

Už tuos vardus July, July* 
Išgerkime krambambulį 
Krąm-krim krambambulį

Tad gerkime — pakelkime (!) 
Taures širdim karštom 
Ųž sistemas paliksimas 
A tei nančiom kartonu

Ir taip toliau July, July, 
Dainuodami krambambulį 
Kram-krim krambambulį 

Krambambulį !•. . .

Magaryčios

• Patarimas norintiems, nu
mesti svorį: nevalgyti visa tai, 
kąs. jums, yra skanų. ■ , • -

• Reikia džiaugtis, kad ne
si kalė; jų maistas pabrango 
net dcvyniariopai.

• Yra galimybė, kad, ateity
je nereikės laiško, rąžyti h* siųs-

PRISIKĖLIMAS iš numirusių reiškia išsilaisvinimą iš priešo 
žabangų ar iš didelių nemalonumų.

PRŪDAS su švariu vandeniu — laimė.ir gera sveikata, su di
delėmis žuvimis turtas, jei jos yra negyvos —-nuostoliai.

PSALMES ar himnus giedoti arba girdėti giedant — liūdesys.

PUIKiPR'ė nieko gero nereiškia tik menkystę, jei draugauji su 
puikuoliu — saugokis apgaulės. .■

PŪKAI reiškia turtą ir gerą gyvenimą^ jei juos,nešioja vėjas 
— nuostoliai, jei juos visus nupučia — nelaimė.

PULKAS kareivių reiškia priešų pergalę, būti pulke — garbė 
. ir pinigai. Pulkininkas arba aukštesnio laipsnio karininkas reiš- 
. Kią didelę garbę.

PULTI iš aukštai žemyn reiškia nelaimę, bet jei bepildamas 
susilaikai,, tąj..išsigelbėsi; iš nelaimės. Puolimas.gali reikšti nuslo- 
jirna turto ir garbės. ~ - į..’

PUODAS yra gero gyvenimo simbolis, jei jiš’grtažųs — būsi

i

pakviestas į balių, jei sumuštas ar kiauras —^neteksi gero draugo.

PUOŠTIS arba būti pasipuošusiam reiškia garbę.

PUPOS niekė gero nereiškia, tik barnius šeimoje, visuomenė
je ar bendruomenėje, taip pat nereikalingą bylinėjimąsi teis
muose. j . ‘

i : - . , / ; -

vemme
AS lęiškią skausmus, nū^sčų^. ięjpnęšir^-įes gv-

, \ . • V - - --.v t -A- j <

PURVYNAS yra tik piemenims gerai, nes jiems reiškia’džiaug- 
smą, o visiems kitiems vargą. Purvinų, būti —- saugokis pavojų, 

-būtį purvais^ apdrabstytu. — nesėkmės visnomęnes^ veiklpj.ę..

PUSININKU' būtį negerai: reiškia apsileidimą darbe 'arba

. dirbdavau Įtiek- daugiau- kai|x 
r tins- dolerius ir susitaupiau- pini
gu- tevui už kelionę į Ameriką 
•sumokėti. Dabai' kavos puodu
kai hr- mažesnė porcija obuoli-l 
-nio “pajaus; restorane kainuo
ja $1.39 iki $1,75. Sriubos• bhtr 
dęįįs. Su patiekalų buvo nemo
kamai. Dabar už sriubą reikia 
mokėti ekstra doleris. Duielis 
-progresas padarytas per 66 me- 
tiis-!

< Kiniečiai buvo didžiausi ta
bako ir opiumo rūkytojai,. Da
bar kinų gydytojai gąsdina, kad:

PUSRYČIAI yra geros sveikatos- ir ilgo amžiaus ženklas,

PUSTELNTNKU arba atsiskyrėliu būti reiškia ramų ir garbin
gą gyvenimą, matyti jį knygą skaitantį— įgysi dvasinių vertybių.

PILVAS reiškia džiaugsmu ir ger<į. sveikatą, didelis-, pfiyas; — 
> didelę-garbę, bet mažą sveikatą, pilvo skausmias — ligą,, nuogas ' - * ... -
. pilvas — neturtą. ' - -j

PŲTPELĄ reiškia gerą gyvęmnąą, ’bet girdėti ioiĮ.lįąląąt^e. ap
kalbos, medžioti- jas — pasisekimas meilės, dalykuose; • x

PiLIS yra geras ženklas, nes reiškia turtą ir gęrą avei^ątą, 
■ vaikščioti po piįj — laimingos vedybos ip- gražus sųgyvėnimas 
-šeįųioje. ' •

PINTIS nuo medžio rinkti arba jas.- varfeoU anksčiau reįkšda- 
‘ vo artėjančių senatvę, o moderniais laikais —r senast pažiūras.

PYPKĖ anksčiau reiškė garbę ir gerą skonį, o dabar tik kvai
lumą ir naminius vawkis bei nesantaiką šeimoje.

(Bus daugiau)

v elektroninė sistemą^ — kurį žo
džius perduos adresatui oro 'rūkymas, yra savižudyste. Kinie-- 
bangonils. Toks paštas būsiąs utiar pripažino Dr. Adomavhriaus 
greikes ir pigesnis. ■*, v

• šėtono bomba - tai riarko- 
tikai, kurie vartoju smegeflis 
ir nervus naikini, kaip atomo 
boųiba. sako žmonės,.;Xuri® padainuoti Balio Pavabalio i>c'c- 

,vo? pritrenkti. -ptą ąpfe <ft>lerį:
•' ♦ Bengalijoj ^šventoji’’ kar
vė nuvertė autobusą į griovį su 
■8^ keleiviais. Nepi’mįįšlUK af 
kas nogs Iš nukentėjusių, keikė-

•: 1913 m., kai ąlvykaus į A- > 
mciiką. pouduka* kavos buvo 
•'fcz, Obuobnis “pajflaS” Ifc-, 
Plieno liejyiduj^ . <tiKbafk(W va-'

teigimą, kad cigaretė; yra “gra
bą vinis”.

•. Afąjminus prieškarines 
kainas, siūta u \isaems unisonu

Doleris proto miuŲis duoda, 
Oderis — kvailo paguoda, 
kMvris glosto visus, 
Doleris — kipšas baisus. 
Oderis meilę -gamina, 
Doleris ardo šeimyną, 
Doleris perką namus, 
Doleris nuperka iąus., ,

■ z z '

"'r—

ir T z'
B4

M

■

v

r

Modernių laikų paukščiai malšina troškulį pagal "šonų dainele 
Du balandžiai klane gėrė* ...
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Detroito naujienos
saulėtoje Floridoje kė Povilas Leonas, o Detroilie- 

tė K. Kodatienė paskaitė savo 
kūn-bos eilėraštį. Kaip mato
me, gana didokas būrys detroi-

Įspūdžiai

Detroito švyturio jūrų šau
lių kp. “Pilėnai” komendantas
Stepas Lunsys « žmona P^i-^kClrė ir jie tal aklvvi 
.7 =:;~ z nuskrido į veikia.kę žiemos šalčius i 
Miami ir SI. Petersburg apian 
kyti ten įsikūrusius draugus 
bei pažįstamus, tirpęs Lungys 
pasakojo, kad radęs daug drau
gų ir pažįstamų gerai įsikūru
sius. Vieni turi Įsigiję .------
mentus, kiti gražias rezidenci
jas ,o dar kti tiktai žiemos se 
zoną praleidžia.
Lungio draugų gyvena Miami 
Beach, kai buvęs švyturio kuo 
pos pirm. Mykolas Vitkus, turi 
keletą butų apartmentą, veik
lus visuomenininkas, organi
zuoja prie Miami Lietuvių klu
bo įsteigti naują šaulių kuopą. 
Floridoje yra įsikūrusi šaulė 
Vera Kidbokienė, dabar Vera 
jau Budrikienė, buvusi švytu
rio Jūrų šaulių kuopos moterų 
sekcijos vadovė Kiti pastoviai 
įsikūrę: Albertas Mateika, bu
vęs kuopos steigėjas ir Šv. An
tano Parapijos vargoninkas, 
Vacys L’rgonas su žmona, buvęs 
ALB Radijo Klubo pirm., Kuni
gunda Kcdatienė - šaulė švitu- 
rietė; Antanas Petrauskas su 
žmona, Pranas Polteraitis su 
žmoną, buvęs Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro pirm.; Juo
zas Gruzdas buvęs Organizaci
jų Centro sekretorius ir daug 
kitų Detroito viusomenininkų 
organizacijų veikėjų.

St. Lungys dalyvavo Miami 
-Vasario 16-sios iškilmingame 
minėjime.

Minėjime gražią kalbą pasa-

si. Lungys apsidairęs 
Floridoje ją pamilo ir kaip išei
siąs į pensiją persikelsiąs ten- 
gyventi. Jis patyrė, kad Flori
doje ir namai pigesni. Be to ne- 

į reikia kentėti šalčio, bei sniego 
apart- Į<astj Patarė visiems pensinin

kams tik į Floridą važiuoti ap- 
Lungys labai 

šaulys.' 
o taip pat ir dosnus lietuviškų 
reikalų rėmėjas.

■ j sigyveniniui St.
Vienas iš St. aktyvus ir drauskinga

trūko tiktai 
lx-i ki-

ir pub- 
k ėdžių, 
įvairių 
bei gi-

Vasario 16-sios iškilmingo minėjimo proga va-ario 11 d. Kongresmanas James J. Blanchard 
per Detroito Lietuvių Organizacijų Centrą. Kultūros centrui įteikė Amerikos vėliavą, kuri ka
bėjo ant Baltųjų rūmų Washington. Iš k. į d. stovi Janies J. Blanchard. Tautiniais rūbais Ve- 
selkaitė, programos vadovas inž. Saulius Kaimelis, sėdi minėjimo pagrindinis kalbėtojas teisi
ninkas, Varpo Redaktorius Antanas Kučys ir šv. Antano Parapijos klebonas kun. Alfonsas Balio
nas. I rūksta Detroito Lietuvių Organizacijų Centro pirm. adv. Raymondo S. Šakio' kuris stovėjo 
šalę Kcngresmano J. J. Blanchard. Nuotrauka K. Sragausko.

DETROITO KAZIUKO. 
MUGĖ.

Tradicinė Kaziuko mugė, įvy
ko kevo I d. Dievo Apvaizdos 
>arap;jos sudėję. Kaziuko mtr 
įės pai’engimu rūpinosi skautų 
iMlijos ii- Gabijos Tuntai. Ne- 
ikėtai buvo garsiausia įvai

riais eksponatais,
•atu rogių rateliu, rėčiu 
ų ūkio pedargų.

Bent- gausiausiu buvo 
iikos, pritrūko stalų ir 
Gausu buvo širdelių, 
kepsinų, ha rankų, grybų
ros. Kaž kas sakė, kad buvo alų 
čio ir vynučio, bet kitoje vieto
je. Gausus laimėjimo stalas. Kas 
paaukavo laimėjimui dovanas 
ir kas jas laimėjo sunku juos 

(čia aprašyti.

Tikiu, kad buvo patenkinta 
skautų vadovybė: Dalė Gilvidie- 
nė, Jurgis Jurgutis ir visi skau
tai. Reikia tikėti, kad skautai 
pasidarė save' išlaidoms gražaus 
pelno. Valio skautų vadovybei ir 
visiems skautams bei prie skau
tu C

Detroito Lietuvių Organiza. 
:ijų Centro pirm. adv. Raymon- 
das S. Sakis Vasario 16-sios iš
kilmingo minėjimo proga vasa
rio 11 d. Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros centre atidarymo 
metu tarė žodį.

Nuotrauka K. Sragausko •

mugės prisidėjtįsiems.
Ant. Bukauskas.

Mirė J. Balsys.
. ..Velionis Jonas Balsys, gimęs 
balandžio mėn. 13 <1. 1910 m. 
Lietuvoje Kudirkos Nauniies- 
styje, mirė šių melų kovo mėn.
1 d. Lietuvoje dirbo geležinke
lio žinyboje. Baigęs amatų mo
kyklą. Artinantis rusams ko
munistams prie Lietuvos rube- 
žiaus bijodamas jų keršto, su 
šeima pasitraukė į Vokietiją.į 
Prasidėjus emigracijai į JAVj
1949 m. atvyko' i Kialamazu, o tarė 
vėliau į Detroitą. Kūrėsi kaip a| “ 
ir daugumas sunkiai, dirbo ir pareiškė žmonai ir vaikams] 
Chreisler įmonėje.

Mirus žmonai auginu? iris ma-Į 
žamečius vaikus, dėl palengvi
nimo gyvenimo vedė antrą kar
tą. Priklausė Švyturio Jūrų šau
liams, Baltui ir kitoms organi- 
zacijcYns. Buvo pašarvotas 
Charles Step šermeninėje. Atsi 
sveikinimas su velioniu Jontu - , 
įvyko kovo 2 d. Po sukalbėto “znylml<į apeigų išvežios am- 
ražančiaus atsisveikinimo žodi 7Aaim ?*ui i ka-

•. pines, Michigan.

šaldys Juozas Braziūnas, ton Rd. Laidojimo patarnavimu d. Dievo Apvaizdos parapijos 
Į)ibūdin<lamias velionio praeitį rūpinosi Ycianda Zaparackienė. salėje. Meninę dalį atliks sol.

Su veioniu Vladu atsisveiki-
Birutininkiųj ninras įvyko kovo 1 d. pamalį gilią užuojautą.

i vardu atsisveikino pirm. Kris
tina Daugvydienė. LB vardu at- 
Isisveikino pirm. Algis Rugie
nius. Nuliūdime liko mylima 
žmona Cicilija, dukra Stasė, sū
nus Juozas ir Antanas su šei
momis trys posūniai ir anūkai

• bei draugai ir pažįstami. Po

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J^rnina*, A KISS IN THE DARK. Pilr*ntljOrų ir IntVEiių nuotyMt 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvu stilius. gyva raiba. gražTai išleisti 
150 psl. Ėsina £2.50.

Dr. B. Konilu*, HISTORY OP LITHUANIA. Lietuvos istorijai 
Jantrauka nuo pat senųjų amžių iii pokario meta. Vidutinio formato, 142 
Mt, dainuoja $2.00. 1 ~l IrkffjgĮjg

Dr. Jutai* B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. literiniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vsūsiyoes ir jos kaimynu istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS’
MOMENTUM" Tablets are i

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

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger j 
than Doans That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain rehever per 
dose to relieve backache

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m minutes' Theres no stronger ! 
backache medication you can buy with-1 
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

Dainininkių pokalbis

— Apdraudžiau savo balsą 
20,000 dolerių, — pareiškė dai
nininkė.

— O ką, poniute, padarai su 
tais pinigais — paklausė jos 
konkurentė.

Margarita Monkienė, Karolis 
Balys ir Danutė Jankienė.

Ant. Bukauskas.
Kovo 8 -1989

das atlaikė Šv. Petro parapijas 
klebonas kun. Kazimieras But- ■ 
kus. Palaidotas Holy Sepulchre 
kapinėse Southfield, Mich. Nu
liūdime liko dukros: Dalija ir 
Doveta ir sūnus Danukas, moti
na Stasė Kulvelienė. Seserys: 
Stasė, Aldc'na_ir Birutė, Paskų 
ir Veselkų šeimos.

D.L.O.C. metinis 
visuotinis susirinkimas.

Detroito' Lietuvių Organizaci
jų Centro metinis visuotinis su
sirinkimas įvyks.. balandžio 
mėn. 29 d. 12 vai. sekmadienį 
šv. Antano parapijos pastalpo- 
Se. susirinkime bus ‘aptariami 
Dloc pereitų metų darbai ir atei
nančiu metu veikla. Valdyba ir 
atstovai kviečiami susirinkime 
skaitlingai dalyvauti.

Rašytojui J. Kralikfauskui ro
mano ‘įkaitę Vilniaus akmenys’

No. 79
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LIETUVIU KOMPOZITORIŲ: JOKUBĖNO, 
ČIURLIONIO, SĖS. BERNARDOS, GAIDELIO 

SIMFONINES MUZIKOSKONCERTAS
Vadovauja HENRY MOZER
Išpildo: SIMFONINIS ORKESTRAS

1979 metų kovo mėn. 31 d., šeštadienį, 8:30 vai. vakaro.
Orchestra Hali, 220 South Michigan Ave., Chicago, Ill.

Mirė V. Kulvelis.

Vladas Kulvelis gimė Latvi
joje, rugpiučio mėn. 3 d. 1913 
m., mirė Detroite šio kovo mėn.
2 d. Velionis Vladas pasitraukė 
iš Lietuvos kaip ir daugelis ki
tų lietuvių, bėgo nuo rūsisko’ te- 

įroro i Vakarus. Presidėjus e-
Daųgnnu šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii migracijai i JAV atvyko Detro- 

tUa4nilūs 1 “ itan. Dirbo Hudson rūbų par-
AT A YT T T T3 XT n Q įduotuvėje.M A U J i h M v 3 Harrison šermeninėje Farming- įteikimas įvyks kovo' men. 25

Buvo pašarvotas

17Sf Halfted Strwi, Ckkaf •, IH. MW

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJIENOSE GAL1A-.A GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. aTjT Gv**«n — MINTYS IR DARBAI, 259 p«L, Uečiančlni 1908 

metų įvykins, JsbloBikic ir Totoraičio jaunu dienu Ir susi-
rūpinimą.  CT.0Ė

Or. A. J. Gunen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir groiis~ ““ 
Ketais riršeliris, vietoje 84.00 dabar tik  $3.M 
Wnkitals vilteliais tik  $2JW

Dr- A. J. tonen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
KeUtmės pe Europą įspfldžLri. Dabar tik  $XN

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, I1L

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

Atdara šiokiadieniais nuo

Bilietai: $10, 8, 6, 4, ložė $100 (6 vietos), gaunami Koncerto salėje;
Marginiai, 2511 W. 69 Street, Chicago, Ill. Tel. 778-4585.

Paštu: Symphony Concert of Lithuanian Composers, 
500 North Forest, Oak Park, Illinois 60302.

Koncerto Rengimo Komitetas

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  n iiiiiiniiiin mini m i imiiiniiiniiiiiniiiiiimiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn~

Taupykite dabar

TaHma pat eislaekyti eetec, rMuntoe čekį arba meney erdert prie 
wiN)!ii kalne* pridedant 58c. pereturrflme IšiateeeM, 

NAUJIENOS,
I7SI M. HALSTKD ST. CHICAGO, IEE. «»«BI

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

Tel. 476-2206

pas mus

Poerija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį miegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžiu Jakas 
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:
L J. Autvttaltyf* - V*lčl0nl»n*, tVAIGiDĖTOS NAKTYS. Didelio for

2. Jvrvla Baltrvlaltla, ŽEMtS PAKOPOS. Eegljoi, glesmėa, poemoa 
Kišeninio formato, 157 psl. Kaina S2.00.

8. Butkę Ju»ė, EILtRAičIAI IR RAŠTAI. 155 psL S1.50.
4. Vlnea* Joniką*, LYDSJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Eilią rinktinė. 188 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopą* Jurjrellonl*, GLODI - LIODI. Lyrikos eilės, 10B piL tt.00.
8. An«tell|v* Kairy*, AUKSINt StJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
7. Nade* Rartenl*, TRIJŲ ROŽIŲ ŽVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
8. Neda* Ra*tanl», THE FOREST OF ANYKIČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu SfleUs”, vertimas, 42 psl. S2.00.
9. Baly* Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Klės. 95 psL $1.00.
10. Sta*y» Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 piL. £3.00
11. Stasy* Sa*tvara», AUKOS TAURĖ, 5-]i lyrikos knyga, 152 psl. £2.50, i
12. Petrą* Segate*, SAULĖLEID1IO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

llal, 92 psL, $1,00. , ' *
13. “ ‘ ------------------ ------- --
14.

18.
17.

P.tr»» Sagstąs, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 pat $1.00. 
EuganlĮu* Gruodi*, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
Elona Tumlanė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL £2.50. 
Alfonsą* Tyruoll*. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. £3.00 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 
$1.00. "m****RBHB
Adomas Ja*a«, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekviena* lietuviu kuriam rūpi gimtinio trakto Udrrė ir lletu- 

tIę gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau U vardintomis kuygomii. 
Čia numinėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.

Joooi SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo boHeviku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės virbeliais kaina 4 doL

Juorif KaįMČInskatr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejri- 
knriančio ir patvariai įsikūrusio asmenj istorija Knj^a gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

CIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* .LITTUVOė. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naučakiuose, 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vairaus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl 11,30. Yra taip pat 
liversta 1 anglu kalba.

M ZoiČanko, SATYRINIS NOVtLtS Genialaus rusų raJytojo 
50 satyrinių novelių, 19P pusL, kaina 12.

D. KurtMt, KILIONt J ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Ar> 
toriam pastabnmą neapgauna Intmdrto Ir agltpropo propaganda be* 
ufcaaakavLsaL Abi knygos paradytos lengvu, gražiu rtHiumt

p. P«k»HrlH KRYŽIUOČIŲ VALSTYB1S SANTVARKOS

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

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

18.
Norėdami įsigyti šIm tr Htag knygai, prašome atsilankyti j Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekj ar pinigini orderį. M
SUKĄKT185 PARAfTĖJl.

17SI So. Halfted Street, ChJcaųro, minėti IMW

Vlnca* ŽMnaftl*. LIUBLINO UNIJOS 
P*L Kaina SUB,

Lt Utį laidiniai yn pranaši
MAUJIINOSK. 1TW S*. HALSTVD ST^ CHICAGO, ILL. MM

af>*taa*xe4 vel*mdmnal* eaš** Ir r*W*4m

NIVERSA
1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

TUNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TUKINTI DIDELES ATSARGAS

TfM T4. 4M-8070
Įjctelgm pdwVwoK ttemM bwwdoMIIAhi* ^įstatyti.

| — OKCACO t, ’LL. Wednesday, March 14. 1979
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Turime žingsniuoti kartu

siūlyti Dr. Bobelį. Bet kai atėjo laikas pirmininką rink
ti, tai opozicija kandidato nestatė. Nestatė todėl, kad 
jo neturėjo. Pasakojama, kad Dr. Krivickas, tarptau
tinės teisės specialistas, atsisakė kandidatuoti dėl ne
pateisinamos pozicijos- Jam esą nepatikę, kai teisinin
kai, tarptautinės teisės nesuprantantieji, norėję pasta- 
*yti jį prieš daugumą, kad kiekvienam pirmininkui ir 
valdybos dauguma reikalinga. Geriausias teisės specia
listas negali apginti neapginamos pozicijos.

Buvo pasklidę gandai, kad opozicinė partija, nete
kusi svarbios organizacijos vadovybės, eis savo keliais. 
Buvo net pasakojama, kad steigs kitą panašią organi
zaciją, bet su džiaugsmu tenka kostatuoti, kad tokio 
žingsnio nesiims, nes jeigu ir būtų besiėmusi, tai nie
ko iš to nebūtų išėję.

pžiugu, kad toki grasinimai buvo tik politinis 
manevras savo pozicijoms sustiprinti. Opozicijos gru
pės, nepajėgusios savo planą Pravesti, ne tik iš VLIKo 
neišėjo, bet pasižadėjo su nauja valdyba bendradar
biauti. O Dr. Bobelį posėdžiuose niekinęs vienos politi
nės grupės atstovas, išrinkus jį pirmininku, net pareiš
kė, kad jo vadovaujama grupė gali pakeisti savo nuo
monę ir apie Dr. Bobelį. Tą savo nuomonę ji paskelb
sianti sekančiame VLIKo posėdyje

Nežinome, ar Dr- Bobelis Pajėgs užmiršti prieš jį
Per paskutinius tris mėnesius dideles ambicijas tu- paskelbtus politiniais sumetimais išgalvotus niekini- 

rėjusieji vienos politinės grupės vadai bandė organi-|mus. 
zuotiems lietuviams įrodyti, kad jie daugiau žino, dau- nybės ir bendro darbo vardan gal tai ir būtų naudinga, 
giau supranta ir daugiau gali negu visos lietuvių politi
nės grupes kartu sudėjus. Jie tari drąsos ir toliau pa
sakoti, ką jie padarys, bet vengė atsakyti į klausimą, ką 
jie iki šio meto padarė. Atliktų darbų balansas—nulis.. 
Tuo tarpu pagyrų ateičiai nebetrūko šiandien, kaip ne
trūko jų, koją pastačius demokratinėje Amerikos že
mėje.

i

Lietuvos Nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose 
statyta gimnazija

A. PLEŠKYS praėjo 5 metai. Bendruomenės

PRASDIANYTAS ŠMEIŽTAS
valdybai nepriklausiau, visų 
smulkmenų nežinau ir neprisi
menu. Pasistengsiu tik stambes-

Tai ne toks lengvas dalykas. Bet lietuviškos vie-

Dr. Bobeliui teks atstovauti ir kalbėti visų lietuvių var
du. Jam būtų daug lengviau, jei galėtų kalbėti ir tų var
du, kurie nenorėjo jo matyti VLIKo priešakyje.

Jeigu buvęs VLIKo pirmininkas gali būti kuriuo 
reikalu naudingas, esame tikri, kad naujas VLIKo pir
mininkas arba jo patarėjai jo atsiklaus. Jeigu bet ku-

Į rios VLIKo grupės atstovai ar visa grupė jam galėtų 
Turime taip pat pripažinti, kad per tuos tris mene- būti naudinga, tai ne tik pirmininkas, bet ir kiti vado- 

sius lietuviai parodė vieną stipriausių savo ypatybių— vybės nariai tos informacijos sieks ir parama pasi- 
■ naudos.tai nepaprastą kantrybę. Jie ramiai ir toliau klausė po

litinių partijų niekinimą, jie pakartotinai turėjo klau-litinių partijų niekinimą, jie pakartotinai turėjo klau- VLIKą juk sudaro visos Lietuvos Politinės grupės, 
syti dorų ir veiklių žmonių niekinimą, jie turėjo klau-(kurioms rūpi Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė. Visi 
syti tiščias pagyras apie tuščiausius planus ir pažadus 
Lietuvos reikalus apdairiau aiškinti ir ginti. Kai tuš
čios pagyros nepaveikė galvoti mokančių atstovų, mo
kėjusių tuščiažodžiavimą atskirti nuo darbų, tai tada 
pradėjo prašyti, leisti jiems dar vienerius metus, arba 
bent iki šių metų rugsėjo, ir toliau tvarkyti 
Ko reikalus, kaip jie “patyrusių specialistų” 
komi iki šio meto. Į tą “metinį tvarkymą” 
kitų lietuvių politinių grupių niekinimas ir 
mas pasigyrimas apie pasimatymą su Youngu ir apžiū
rėjimas Baltųjų Rūmų.

Lietuvių politinių grupių atstovai, kantriai išklau
sę ir anksčiau sakytas, tuščiavidures kalbas,aiškiai pasa
kė, kad jau užtenka- Argumentai beverčiai, kalbos ne-. 
Įdomios, ir Lietuvos laisvės kovai jos visai nenaudin
gos- Suvažiavusieji prisilaikė visų, kad ir keisčiausių 
statuto dėsnių, ramiai leidosi dar kartą būti niekinami 
ir pasakė, kad užtenka tų tuščių pagyrų ir tuščių kalbų. 
Jie ne tik neleido senam VLIKui dar vienerius metus 
tęsti tą pačią maišalienę, ir išrinko VLIKo pirmininku 
Dr. Bobelį ir naują valdybą.

Tris mėnesius Įvairiausius gandus leidusi mažu
ma VLIKo pirmininko, pareigoms buvo numačiusi Dr. 
Krivicką, o VLIKo grupių, dauguma buvo numačiusi

visus VLI- 
buvo tvar- 
turėjo Įeiti 
pakartoja-

nori kuo nors prisidėti prie tos kovos. Visi — pozicija 
ir opozicija — turi žengti tuo pačiu žingsniu, vedančiu 
i Lietuvos laisvę, o vėliau ir į demokratinę Lietuvą.

Mes galime turėti skirtingas nuomones meno, lite
ratūros, filosofijos, skonio ir kitais klausimais, bet veik 
visi norime, kad Lietuva būtų laisva ir nepriklau
soma, nes žinome, kad nepriklausomybės metu labiausiai 
klestėjo Lietuvos kultūra ir sparčiausiai didėjo lietu
vių gerbūvis.

Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą Įsteigė 
visos didžiosios Lietuvos politinės partijos. Prie VLĮ- 
Ko prisijungė kelios politinės grupės, išaugusios trem
tyje. VLIKas paskelbė kovą okupantui. Jis tos kovos 
nebaigs, kol Lietuva vėl nebus laisva.

Linkėkime Dr. Bobeliui sėkmingai vadovauti- lie
tuvių tautos kovai už gimtinio krašto laisvę.

Naujienos visą laiką rėmė ir rems svarbesnius 
VLIKo darbus. Esame tikri, kad VLIKo vedamą, darbą.- 
rems didelė lietuvių dauguma,

( Taip pat esame tikri, kad lietuvių tauta? atsikratys 
Sovietų Sąjungos, taps nepriklausomą ir pavyzdingai 
tvarkys savo kultūrinius, finansinius ir politinius rei
kalus.

I

(Tęsinys)

“Seimas prašo visų kraštų' 
Lietuvių Bendruomenes ir visas 
lietuvių organizacijas švęsti ka-l 
raliaus Mindaugo vainikavimų j 
drauge su Vasario 16-sios šven-1 
te”v

“Darbininko” ir “Draugo” re- 
daktarių noriu paklausti ar ši-, 
okia Lietuvių Bendruomenės 
".strukcija -—•_ raginimas dėl' 

Zasario 16 minėjimų, yra tos1 
minėjimų šventės spragų užpil- 
iymas ar tų spragų didinimas? 
Vasario 16 minėjimų jokiu bil
du negalima suplakti su Min
daugo karūnavimu, jei neno
rime tos mums brangios šven- 

■ s reikšmę sumažinti, aptem- 
lyti ar pažeminti. Kiekvienų jų 
.elkia švęsti atskirai, kaip Vely
kas ir Kalėdas. Tai šitoks yrtf 
JAV Lietuvių Bendruomenės, jų 
pačių terminu, tariant, pilnas at- 
>akomybės jausmas.

be sutikimo Liet. Bendr. Jam 
primeta 5 (penkis.) niekuo ne- 
naremtus, pramanytus, tuščius 
ii žeminančius ir nepamatuotai 
šmeižiančius kaltinimus. Jų 
visų nekartosiu ir Į juos neat
sakysiu, kadangi nesu pilnai su 
jais susipaž-’nęs ir perdaug už
imtų laiko. Atsakysiu tik į pir
mąjį kaltinamąjį šmeižtą. Jis 
yra šitoks:

“Būdamas. ALTos pirminin
ku, Bobelis pasireiškė ne kaip 
l’etuviškų jėgų konsoliduoto  jas, 
bet kaip skaldytojas”.

Jei šitokį melagingą ir pra
manytą, žmęižtą būtų parašęs 
bolševikinis “Gimtasis kraštas” 
ar kitas kuris jų laikraštis, tai 
perdaug stebėtis nereikėtų.

Jau tokia jų prigimtis. Taip 
darydavo ir hitleriniai naciai. 
Bet kad taip elgiasi vienuolių 
leidžiami ir redaguojami “Dar
bininkas” ir “Draugas”, tiesiog 
yra sunku suprasti ir patikėti,

nius įvykiu papasakoti, kaip bu
vo skaldoma Marquette parko 
Liet; Bendr.

Tą dieną, po pamaldų į salę 
susirinko žymiai didesnis žmo
nių skaičius, negu paprastai su
sirinkdavo į tokius susirinki
mus. Pastebėjau nemažai sve
timų veidų, kurių anksčiau 
bendruomenės susirinkimuose 
nesimatydavo. Susirinkimui va
dovauti — pirmininku buvo iš
rinktas Kazys Barzdukas. Priė
jus prie darbotvarkės punkto, 
perrinkti pusę valdybos narių, 
iš susirinkusiųjų pasigirdo keli 
skardūs balsai “perrinkti visa 
valdybą”. Tuojau pasigirdo ir 
protesto balsų, kad valdyba iš
rinkta dviem metams ir, kad 
tega.ima perrinkti tik pusę val
dybos. Susirinkimui pirminin
kaujantis į tai nereagavo ir ne
paaiškino’, kad pagal statutą — 
Įstatus^, tegalima perrinti. tik 
pusę vaidybos narių. Užvirė vie-

Įdomų, kokio didesnio ir- kad taip žemai moraliai yra šas, netvarkingas ir neskanus
veiksmingesnio —l efektyvesnio puolę lietuviai vienuoliai. Juk 
veikimo Liet Bendri dar nori iš tas jokiais įrodymais neparem- 
ALTos. Vasario minint Ar- tas šmeižiantis straipsni, bega- 
jie turėjo vykti į Washingtoną, lo žemina juos pačius o ne Dr.
Į State Departmentą ir Brėži- K. Bobelį. Nejaug jie to’ nesu- 
dentūrą ir ten daužyti kumš- pranta? Yra toks žemaitiškas 
čiais stalus, kad JAV pasiųstų priežodis: “Ką Dievas nori bau
di vizijas Lietuvai išlaisvinti? sti, tam pirma protą atima”.

Nc’rs kartą ponai būkite pro- Dabar pariūrėkime kas lietu- 
t’ngesni. Nustokite niekinę ir viskas jėgas suskaldė?
žeminę ALTą ir VLIKą ir įsi- 1974 m. balandžio 7 d., (Pa- 
jungkite į jų eiles-bendrai veik- vadntu juoduoju Verbų- sekma- 
lai ir kovai dėl lietuvių tautos: dieniu) Marquette parko lietuvių 
laisvės- ir nepriklausomybės. parapijos salėje, Chicagoje įvy-

Toliąų, jau grynai asmenį-- ko tos apylinkės Lietuvių Bend- 
miąi kąbinėjąsj, prie garbingo ruomenės metinis narių susirin- 
ALTos garbės pirmininko Dr. kūnas. Apylinkės pirmininku 
Kazio Bobelio ir tik dėlto, kadį tada buvo Jonas Vaičiūnas, 
jis išdrįso, kandidatuoti į VLI-. prieš metus išrinktas- dviejų 
Kp pirmininkus neatsiklausęs ir metų terminui. Nuo to laiko jau

ginčas. Tada iš vietos pakilo bu
vęs JAV LB 3-ios ir 4-tos valdy
bos pirmininkas Jonas Jasaitis, 
išsitraukė iš kišenės bendruo-
menės statutą ir jį pakėlęs ir 
laikydamas rankoje, atsisuko į 
salę ir sako: “Ponai mes laužo
me statutą. Valdyba išrinkta 
dvejiems metams’". Tme susi
rinkime dalyvavo ir tuometinis 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas inž. Bronius 
Nainys. Dr. Zenonas Danilev- 
čius ir kas tai dar kitas kreipė
si į pirm. Br. Nainį, kad šis kaip 
vyriausia visos bendruomenės 
galva paaiškintų statutą ir ap
ramintų kilusį ginčą. Bet PLB 
pirmininkas Br. Nainys, dar la-

(Nukeltą į ū psl.)

V. KAROSAS

' KOVA DĖL KLAIPĖDOS
(KOMENTARAI)

: (Tęsinys)
Iš čia suprantoma, kodėl Kauno valdžia ne-

- norėjo devaluoti (nuvertinti) lito, neįvedė sko- 
’ lų mokėjimo moratoriiumo, nesumažino procen- 
’ tų, nes savo ekonomine politika siekė pakirsti

dvarininkų, pramonininkų ir prekybininkų ga
lią, sudarytų daugumoje iš tautinių mažumų, ir 
tuomi priverst’ juos kraustytis iš krašto.

Klaipėdos krašte tokia politika buvo taiko
ma visiems vietos gyventojams, nes ir Tūbelis 

; lietuvninkus, laikė suvokietintu elementu, sveti- 
’ mu lietuvių tautai, nuo kurio reikėjo atsikraty

ti. Todėl jis nelengvino mažlietuvių ūkinių sun
kumų, bet didino spaudimą, kad išvaržytus ūkius 
ar įmones dideliomis lengvatomis perleisti atvy
kusioms kolonistams iš Lietuvos. Pagal dr. Any- 
so apskaičiavimą, Lietuvos vyriausybė koloni
zavimo tikslams išleido per 40 milijonų litų, kai 
vietos mažlietuviai nesulaukė jokios pagal-

- bos.
Tokia Titelio ūkinė politika dr. Anyso tvir

tinimų: privertė prie Suvalkijos ūkininkų su
kilimo ir Klaipėdos krašte pamažu sunaikinimo

gyventojų simpatijas Centro vyriausybei” 
(131).

AUTORIAUS PALIKIMAS
Kaip reikia vertinti ir suprasti dr. Anyso 

“Atsiminimus”? Pagal prof. Jakštą: “jie yra tie
sioginių, betarpiškų šaltinių rinkinys. Klaipėdos 
krašto... dokumentacija... Joks Lietuvos laikų 
Klaipėdos krašto istorijos tyrinėtojas neaplenks 
jo’’ (45).

Autorius neatleidžiai kritikavo Centro val
džios politiką, nepagailėdamas kietų išsireiški
mu ir,bent originale piktų išpuolių.Bet kiek pat su 
gebėjo suprasti istorinę realybę, kurioje teko 
veikti ir ieškoti sprendimo?

Kilęs iŠ mažlietuvių veikėjų tarpo, studija
vęs ir baigęs Berlyno ir Hamburgo u-tus su tei
sių daktaro titulu. Ilgai tarnavęs toje pačioje Vo
kietijoje Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, rodos 
turėjo gerai pažinti Vokietijos vyriausybių poli
tiką Rytų Europos atžvilgiu, o ypač Hitlerio 
planus.

Atėjus Hitleriui 1933 m. prie valdžios, taigi, 
d r. M. Anysui einant Lietuvos konsulo pareigas 
Hamburge, Lietuvoje buvo daug kam aišku, kad 
karas tarp nacinės Vokietijos ir bolševikinės Ru
sijos yra neišvengiamas. Buvo numatomos šios 
galimybės: patekti vokiečių ar rusų okuPacijon,

ar,, bent laikinai, būti parleistiems Lenkijai už 
sugrąžinimą Vokietijai lenkų koridoriaus.

Tylįaįi, tarp.ųsayyje buvo svarstoma kuri iš 
okupacijų- būtų; geriausia tolimesniam lietuvių 
tautos- i&ilaįkymui. Tuo tarpu skaitant dr. Any
so “Atsimiųįmų&’’' nesimato, kad autorius būtų 
pagavęs istorinę perspektyvą ir paskendęs kas
dienybėj nematė savo pastangų beprasmiškumo. 
Tuo atžvilgiu jis mažai buvo nutolęs nuo Centro 
valdžios “trumparegiškumo”. Žiūrint iš mūsų 
laikų perspektyvos, imant dėmesin Lietuvos geo
politinę padėtį, nesvarbu kokia politika būtų tai
koma Klaipėdos krašte, ar pati liberališkiausia 
ar kraštutiniai diktatūrinė, vistiek nebūtų iš
vengta Klaipėdos krašto praradimo.

Dr. Anysas, tapęs gubernatūros tarėju ir 
direktorijos nariu, svarbiausia susirūpino ūkk 
nių reikalų sprendimu. Jam buvo aišku, kad, Klai 
pėdos kraštas suaugęs ir įaugęs į Vokietijos ūki
nę, socialinę, kultūrinę ir religinę struktūrą, po 
aTungimo, negalėjo lengvai pritapti prie Lie
tuvos.

Blogiausiai, kad Lietuva buvo atsilikusi ma
žiausiai vienu šimtmečiu nuo Rytprūsių ūkinis 
progreso. Jai pačiai buvo reikalingas kiekvienas 
sutaupytas litas kultūrai pakelti, tad prie ge
riausių norų negalėjo daug padėti Klaipėdos kra
štui išlaikyti bent turimą gyvenimo lygį..

Tačiau, visai pagrįstai autorius smerkė Cen

tro valdžios politiką Klaipėdos krašto atžvilgiu, 
ne-be pagrindo ją vadindamas okupacine, arbit- 
rarine ar net fašistine, nes vietoje suartėjimo bu 
vo iškasta dar didesnė praraja tarp Mažosios ir 
Didžiosios Lietuvos.

Praraja tarp mažlietuvių ir didlietuvių bu
vo pagilinta karo ir pokariniais laikais, kai ieš
kojo užuovėjos DP stovyklose ir lietuviškuose 
veiksniuose. Pagal V- Sidzikausko memuarus, 
VLIKas atsisakė priimti į savo narius mažlietu
vių rezistencinį sąjūdį. Įteikus socialdemokratų 
"adui St. Kairiui protesto raštą ir pagrasinus 
atsistatydinimu iš Vykdomosios Tarybos, VLI- 

buv^ priverstas pakeisti savo nusistatymą ir 
'lenoromis priėmė mažlietuvių atstovus,

Nei laisvojo pasaulio lietuviški veiksniai, 
’ei tarybiniai lietuviški organai nepadėjo rmte- 
^nių pastangų, kad atskirta Posdamo konferen
cijoje Karaliaučiaus sritis būtų Prijungta prie 
Lietuvos. Mažlietuviai pakartotinai įsitikino, 
’ a ’ jie nela.kcmi “ ikrais” lietuviais ir jiems 
nieko kito neliko, kaip ieškoti bendrystės su iš 
savo krašto ištremtais vokiečiais.

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS
bKU uiGO' 

vHIRURGiJA 
M4S So. (Crowford

•odical Tol. LU 5-6446
Viiir susitarimu

*ei neaisiHep.d xambinti ^74-bix*-

UK. C. K. BOBELIS 
'NKSTŲ ir ŠLAPUMU TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE 

St. Petersburg, FL 33716 
Tel. 8131-384-3026

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

tei-: 562-2727 arba 562-2728

TĘį------ BE 3-5893 j

LR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

?w ss: ■*_*:

Gubos

: iLc, kur^ 
Namuose .

lą, prof. Adonio Varno 95-kių 
Į metų amžiaus sukakties mine- 

vyko 'rauliniuose 
. J. Gaila pareiškė: 
nau, man nereikia

įliejo k’austk Aš socialiai at- 
I vykau j Chicagą, kad tave rytoj 

šmesti iš L.B. Cicero apylinkės 
valdybos” . . . “Maža to, baigęs 
tokią prasmingą kalbą su L.B. 
Krašto Valdybes pirmininku p. 
J. Gaila, sutikau P. L. B. Valdy“ 
bos pirmininką inž. Br. Nainį, 
kuris praeidamas pro šalį už
dainavo: “Mes rytoj tave

i sime”.
išme

Antanas Rakštelė

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI

"Ilsisi ir tyli visa žemė, džiaugias! ir

KRIKŠČIONIUI

linksmai šokauja".
Iza. 14:7.

palinksminanti jojo pažadą.Dėkojame Dievui už tokj brangų ir širdi 
a.uris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (Žr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo
nėms pilno ir amžinu gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

Tikrina akis. Pritaiko akiniu 
“contact lenses’”

ir

Dar oficialiai Lietuvių 
ruoinenei nesuskilus, tų 
1974. m. vasarai įpusėjus, Mar
quette parke, Chicagoje, vieno 
daktaro — gydytojo bute buvo 
sušauktas privatus abiejų pusių 
atstc’vų pasitarimas, kaip išly
ginti kilusius nesutarimus ir 
nuomonių skirtumus. Iš abiejų 
pusių dalyvavo po 5 (penkis) at
stovus. Buvo tartasi, kalbėtasi 
ir ginčytasi nuo pusiaudieno iki 
beveik sekančio ryto aušros ir 
nuomonių skirtumo nepavyko 
išlyginti. Jau visiems buvo" nu
sibodę ir įkyrėję besiginčijant, 
tada “valdžioje’’ sėdinčioji gru-

Bend- 
pačių

Mažeika % Evans
Laidotuvių Direktoriai

lę apleido. Pasilikusieji išsirin- kėdaina lietuvio garbe ir sąži- 
ko visą naują valdybą, nors ir ningumu, tokiam nesąžiningam 
nevisi tebalsavo. Kiti ta kome
diją tik stebėjo.

Kelioms dienoms praslinkus, 
K. Barzduko, to paties kaimo 

; draugas, susitikęs 
gatvėje jo paklausė: “Kazy, dėl- 
ko taip negerai pasielgei susi
rinkime, nesilaikydamas statu
te', leidai išrinkti visa nauja val
dybą”?

— Na kad man taip buvo
- lingas, nes lietė statuto iaužy-. įsakyta. — Atsakė Kazys savo 
mą, paprašė susirinkusiųjų sta-j vaikystės draugui.
•tyti kandadatus visai naujai' Kaip matome, tam nešvariam 

; valdybai. Reikalams pakrypus i ir neteisėtam perversmui jau 
j tokia statuto nebojimo ir jo vie-1 buvo išanksto pasirengta slap- 
šo laužymo linkme, dalis susi- tai, užkulisyje, pogrindyje. Tuo 
rinkusiųjų pakilo' iš vietų ir sa- tarpu, teisėtoji valdyba pasiti-

PRASIMANYTAS 
ŠMEIŽTAS

(Atkelta iš 1 psl.)
apy-i biau susigūžė į apsiausto 

kaklę, nepratarė nei vieno žoILcvrvic , ncųyi. cv u<xl c viviiv z. v

; džio ir tylėjo kaip napriklauso-! vaikystės
VaL agal susitarimą. Uždaryta tree. Į mą Lietuvą pardavęs. Susirinki- 

imui pirmininkaujantis K. Barz- 
DR.LEONAS SEIBUTIS' dūkas, negavęs iš PLB pirm, 

j Br. Naunio jdkio atsakymo, ma- 
{tyt taip jau buvo susitarta, o jo 
j atsakymas buvo būtinai reika-

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti. 5=7. vsL vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR OMIRURUAS 

tetari praktika, jpee. MOTERŲ Hgce. 
Ofisas 2652 WEST 5nh Si RGET 

Tel. PR 8-1223
JFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Sfcktadie 
uais 2-4 vaL popiet ir kitu teikti 

pagal susitarimą.

For your headache get 
extra strength and safety, too.

OBTHOPEDAb-PROTEZįSTAS 
jį; Aparatai - Protezai. M4d. bau- 
W dažai. Speciali pagalba kjiom*. 

L Arcn SuDDortij ir L t.
*4 9. 4 ^“i+adiemais a 1
’ie SV5U. a... -hicago. if.- 6062*

Taleh; <*fcospact 6-5034

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’

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.

s common sense. That’s Anacin.

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠĖRĖ NAS 
Tel. WA 5-8063

A Great Grilled Sandwich

Atraustas perkraustymas 
iš įvarriy atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tek 376-1382 arba 376-5996

RADIJO iEIMOS VALANDOS 

YUoa programos ii WOP A,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3; 00 
—3:30 vaL popiet. Šeštadieniais

Vodoja Aldona DauJcm 

folof.: HEmlock 4-2413 

'15? So. MAPLEWOOD AV».
CHICAGO, ILL. 6062?

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

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

6

g| “Lietuvos Aidai^
25, ..KAZĖ BRAZDŽIONYTė”

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki, 
penktadienio 9 vai. vak. 

šeštadieniais 7—8 vai. vak. 
Visos laidos iš W0PA stoties.

banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5k30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 77S-5374

lei U note asmenis, kuru 
4melų užsisakyti Naujienas, pra 
tome atsiųsti jų adresus. Mes 
tiems siusime Naujienas dvi m 
vahes nemokamai.

1/2

1/3

Golden Grills 
6 sandwiches 

hard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooked
. ham
cup finely chopped 

onion OR 1 1/2 
tablespoons instant 
minced onion

1/4

2

2

1/2
12

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 skillet buttered side down; spread each with 
approx. 1 /2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
ride up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both sides 
QR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
until golden brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutes

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

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

ir purvinam darbui nesirengė, 
o gal ir nesitikėjo ir nenumatė.

Kas gi galėj.o įsakyti pirmi
ninkaujančiam laužyti statutą pė visai aiškiai atidengė, savo 
ir skaldyti Liet. Bendr? Turbūt kortas, ne dviprasmiškai ir dik- 
niekas kitas kaip Pasaulio Lie- tat Driskai pasiūlė kapituliuot1 
tuvių Bendruomenės pirminiu- sakydami:
kas. į (Bus daugiau)

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

SUSIRINKIMU

Lith. National Democratic klubo 
metinis nariu susirinkimas ivyks tre
čiadienį, kovo 14 d. 6:30 vai. vak. 
Jonys salėje, 4258 So. Maplewood. 
Visi nariai kviečiami - dalyvauti.

Bernice Žemgulis, nut. rast.

nesiėmė

Senoji ir teisėtoji valdyba 
tuo reikalu įteikė Bendruomenės 
Garbės Teismui skundą. Garbės 
Teismas išnešė sprendimą, kad 
naujai išrinktoji Marquette par
ko, Chicagoje .valdyba yra iš
rinkta netaisėtai. Tą G. T. spren
dimą buvęs PLB .pirinin. ir “Pa
saulio Lietuvio” redaktorius St. 
Barzdukas, atsisakė ‘‘Pasaulio 
Lietuvyje” paskelbti.

Neteisėtai išrinktai valdybai 
nušalinti jokių žygių
nei Pasaulio Lietuviu Bendruo-

I ‘'v

menės pirmininkas inž. Brctuus 
Nainys, nei JAV Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas inž. Juo
zas Gaila.

Bendruomenės statuto laužy
mą, ir lietuvių vienybės ardy
mą bendruomenės skaldymą, 
abu tuometiniai pirmininkai 
Nainvs ir Gaila įteisino.

Tą pačią d;eną 1974. 4. 7. pa
našiai Liet. Bendr. statutą lau-i 
žant, neteisėtai buvo išrinkta ir 
Cicero, Chicagoj apylinkės val
dyba ir sukaldyta, antra savoj 
narių gausumu apylinkė. Cice-I 
roję pirmu skaldymo smuiku! 
grojo, tam tikslui specialiai iš-'

Lietuviu Pensininku S-gos narių 
susirinkimas bus š.m. kovo 15 d., 
ketvirtadienį, 2 vai. popiet, Gage 
Park Fieldhouse patalpose, 55 ir 
Western gatvių kampas. Visi Isvie- , 
čiami susirinkime dalyvauti. 1

— Saudi Arabijos- karalius- 
Khaleb paprašė prezidentą Car- 
terį, kad jis, baigęs savo misi
ją Egipte, užsuktų i Rijadą.

ENERGY
WISE .

EUDEIKIS
GAIDAS DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AER-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
Marquette funeral home

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345
pirmininkas inž. Juozas Gaila.

Kaip tas skaldymas vyko, 
smulkmeniškai savo straipsny
je “L. bendruomenės skaldymo, 
dokumentai” yra parašęs tos 
apylinkės tuometinis pirminiu-Į 
kas Andrius Juškevičius. “Nau
jienose” 1978 m. gegužės 15-lte 
18-19-20-22-24-25- ir 26 dienos' 
laidėse. Štai pora būdingesnių 
jo pasisakymų:

“1974 m. balandžio mėn. 6 
dieną, vakare, sutikau L. B. Kra
što Valdybės pirmininką J. Gai-

CRTS moderniškos koplyčios
aikšte automobiliams pastatyti

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

iftųvių

ire noriu 

.owvciacijoa

'[ AMBULANCE 
Į, PATARNAVJ.

MAS DIENA 
S IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTĄ 
DALYSI.

‘ SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-34U*

don't cut in between cars 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY..

IF VOLK DRIVE AT THE 
MMMlM SPEED STAY INI
»■■■ ■ ■ >y:•xflRPWS’’

THS z?Ą£7ffiLANE.

BUTKUb v ASAlTIb
CtL Ave., Ciceru, <jb ’hooc H ikipn s-rih

L. X Aa. L
.t < r URN

IbVKlrL
ft

‘hou«

klDMLXas
tf \rftjk

nūs

I-1ĖĄ 
VlitfaU 7-66 7J 

SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* HUH, i^L »74-441t
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įienose. Dėkui už vizitą, anksty-tuviškų bauknutų kūrėjo J.tI. 
|bą prenumeratos pratęsimą t ir A. Varno loO m. amžiaus su 

’-kakti, rnrniim klnbo pirmūną 
Vincė Alones ir Robertas Dou 
chis. Taip pat rašoma apieJeu 
kų išle ptą medalį paminėti lie 
tuvių' 'geiie-N.ą Tadą Kosciušką 
ir prisinfntas numizmatikom 
pirmūnas dr. Aleksandras Riač 
kus, kcnienluojama J. Kark 
knyga “Senovės Lietuvos pini 

of Lake apylinkės lankėsi Nau-Įgai” ir kita. Biuletenis yra l 
jienose. Dėkui už vizitą, anks- psl., kainuoja vieną dolerį.
tybą prenumeratos pratęsimą 
ir už s7 auką. Vilius Neimantas 
iš Bridgeporto, nesenai grįžęs

Dėkui Ignui Petrauskui, 
spaudos 

reda- 
reda- 

$7 su

visuomenininkui ir
Antanas Kazaitis, lietuvis- dradarbiaviiną, pagalbą 

kos veiklos veteranas, kadaise’ dradarbiavimą, pagelba 
daug padėjęs radijo programai’guojanl Naujienas ir už 
ir žurnalui “Margutis“, taip pat. ką. 
nuolatinis Naujienų rėmėjas ir 
labai vertingas bendradarbis,, 
praeitą savaitę lankėsi Naujie
nose. Malonu buvo jį sutikti, iš
girsti komplimentus ir kritiškas 
pastabas, už kurias esame dė
kingi. Ta proga jis įteikė stani- . ,..................... ,
bų čekį, pra lesdamas ,)rcm,.l taoiunes, Įteikė ¥2 uz kalen 
merata 3 metams - iki 1982 
pradžios, o jo $71,51 likutį pas-,pcni:1 °' PezaT1ir/’ Gutauskas 
kvyė Naujienų paramai. Dėkui'1* M^<iuette Parko. Dėkui, 
už vizitą, naudingus pokalbius.! — Mykolas Veliuona iš Bal-’, . , . . ... o . ,, .

; -l,. . , . . ko muge bus balandžio 8 d. .'lai-vertmgas pastabas ir uz gausia tini ores be raginimo pratese . ‘ . ... ....o.tL-.. n............ „.-J___________ . 1 ė. <romo Parke. M orcesteno Lie
tuvių Organizacijų Tarybos su
sirinkimas Įvyks kovo 16. Bus 
renkama valdyba. Hartfordo 
skautų Kaziuko mugė bus 
25 šv. Trejybės parapijos 
j e.

Kostas Venckus iš Town

— Malfo New Yorko skyrius 
rengia tradicinę madų parodą 
gegužės 5 Kultūros židinyje. Ją

_ ..... , . . . globoja ir atidaręs Janina si-Po SJ tail) pat atsiuntė1 c mutiene. šiemet sueina 3o me
tai nuo Balfo įsteigimo.

-- Worce-»terio skautų Kaziu-

DAKTARAS JUOZAS BLAŽYS
šiemet sukanka 40 metų kai kelbti ir plačiajai visuomenei.

CVtO

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

(KOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSLMO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentaa

2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Virginia 7-774?

O GERIAUSIAI ČIA

auką. Dauguma skairytojų vis į prenumeratą, o savo' gerus lin-į 
atsimena jo repc'rlažą apie ke
lionę iš Marquette Parko į JAV 
200 melų paminėti lietuvių su- 
ruoštą koncertą. Jei tais metais 
būtų buvęs reportažo konkur
sas, tai A. Kazaitis, be abejo, 
būtų gavęs pirmą premiją.

— Antanas Bendoraitis

k ėjimus atlydėjo dešimt dolerių! 
auka. Dėkui.

— Lithuanian Numismatic
Association, P.O. Bc’x 642, Co
lumbia, MD 21045, leidžia ang
lų kalba biuletenį “The Knight”.’ r,. .. — Chicago Tribune irKovo numeryje «
Lietuvių Aero klubo išleistą - ~

kovo 
salė-

Sun-

- -1Marquette Parko lankėsi Nau- Dariaus-Girėno medalį, apie lie-

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

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

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsukant 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 teikiam? infor
macijas visais kelionių reikalais.

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

rašoma apielrp. . .......... , .T i Tunes kovo 4 d. ulei o zmiu apie ’lllirxzv nzsv o4-*-» <t J C -L
----- ------- garsųjį Stratfordo teatrą (Ka

nadoje, Ont.). Teatras pradeda 
27-jį sezoną nuo birželio 4 iki 
lapkričio 4 d. Paskelbta 14 kla
siškų dramų: 5 Šekspyro ir ki
tų autorių. 90 aktorių saraše 
pirmose eilėse yra lietuvaitė 
Ingrida Blekytė, čikagiškių Pe
tro ir Onos dukra, kuri baigė 
dramos mokyklą Victoria, B. 
C., mokykloje. Pirmoj eilėj ei
na Šekspyro dramų festivalis.

— PIANISTO MANIGIRDO 
MOTERAIČIO koncertas įvyks 
š-m. kovo mėn 18 d., sekmadie
nį, 3 vai. popiet Jaunimo Cen- 

itro Didžiojoj salėje. Koncerto 
programa nauja ir įdomi. Anks
čiau Įsigyti bilietai galioja, o jų 
dar neturintieji galės įsigyti

Blažys. Velionis buvo gimęs 
1HfX> m. gegužės 2 d. Šiauliuose. 
itMlS m. baigė siaubu gimnazi
ją. Metus laiko studijavo gam
tos mokslus Peterburgo univer
sitete. 1909 m. perėjo į Karo 
medicinos akademiją, kuiną bai
gė 1914 m. Prasidėjus pirma
jam karui pateko į artileriją ir 
iki jo pabaigos dirbo fronte ka
ro gydytoju. 1918 m. grįžo į 
Lietuvą ir dirbo Tauragės psi- 
chetrinėje ligoninėje. Specialy
bes žinias gilino užsieniuose 
Nuo 1924 m. paskirtas Lietuvos 
universiteto nervų ir psichikinių 
ligų katedros docentu. Nuo' 1935 
m. buvo ekstraordinarinis pro
fesorius ir vėliau universiteto 
prorektorius.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaua komisija kreipiasi I vista tkaT . _ .
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos span- koncerto diena p’’>e įėjimo Vi
dos pirmūną pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį. ■ . i - ■ t J
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
tain pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišką rei. 
kaip renesanso.

suomenė maloniai kviečiama.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9733, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsą namus*- 
intorė M Miškinytė paskyrė S50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. i ■;

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytoji} reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis itkarpomia.

MAUJIENOt 
1737 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL S06GS

• H anksto be ragmlnao pratęsiu savo prenumeratą, tanpydamaa Laiką h 
mažindamas susirašinėjimo Išlaidas. Priede  doL

Pavardė ir vardas -------- ...... ■ ... -------- —________________

Adrms - ------------------- —-----------------------—---------------------------------------

11 - ■■ ‘ ■ ■■ Ui ■ ■■>— ... _ ■ - — - , . , ■ , ... ■

> UI?tkaw Naujienas kaip dorans savo  kurlf 
jra naujas skaitytojai. Priede ----------- dol

Pavardė ir vardai_________________ _______________________ ______

Adresai--------------- ---- ------ ... ______________________________________

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė 

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

4. Eina per vandenį — nesu- 
šlampa, ein'a per šiaudus — ne- 
šnabdžda ? (šešėlis)

Daktaras buvo mokslo žmo
gus ir rūpinosi tautos sveikatin
gumu,, kad visi žmonės būtų 
seviki ir stiprūs. Stengėsi išaiš
kinti psichinių ligų priežastis ir 
jas suradus stabdyti jų plėtoji
mąsi. Tuo klausimu jau 1921 
m. pradėjo spausdinti savo 
straipsnius “Medicinoje’’. 1930 
m. dalyvavo psichinės higienos 
kongrese Vašingtone. Grįžęs sa
vo Įspūdžius aprašė mediciniš
koje spaudoje. Pagaliau jam 
kyla mintis, kad psichikinės hi
gienos dėsniai turi būti ne tik 
gydytojų išstudijuoti, bet pas-

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

HA 1-6100.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARMA NOREIKIENĖ

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

S
 SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

i 2501 W. 69th St., Chicago, IIL 60629. — TeL WA 5-2737
H V. VALANTINAS

j SUSIVIĖNIJBIAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

P&virdė Ir vtrdAi ------------------ -----------------------------------------------------

Adre*u ------------------------------------------------------ ------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpt. 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

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

Adresai ------------------------------------------------------------—---------------------------------

Pavardė Ir vardas ■- --------------- ■ ........ — ■ ■ --------

Adresu ------------------- ------------------------------------ -------------------------------------------

Pavardė !r vardai -------- -------------- - - - - - - _ - -

t ————————— - - - r... - - - - .  ----------.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 
 riams patarnaūja 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 $3.00 metams.

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centra*
----- THE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N*w York, N. Y. 10001

307 W. 30th St
Tol. (212) 543-2210

Registruokite savo namus,1
biznius, sklypus pardavimui jauj SVARUS 2 butų namas &

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

$7,500 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga
za šildymas, apsauga nuo potvynio, 
kaina $57,000.

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 Kukius ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

MODERNUS 2 aukštų mūro namas, 
BUDRAITIS REALTY Marquett’^Park^amU‘ Sąly20S’

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

1“° reikalu jį? 26.tus melus veikiausioj jstai- 
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

. straipsniu pradėjo spausdinti 
bendriniuose laikraščiuose. Kau-| 
no miesto ligonių kasos prašo-; 
m'as, paruošė populiarią knygu
tę “Sveikatos patikrinimas prieš 
jungtuves”. Dirbdamas univer-- 
sitete parašė mokslinį veikalą 
“Įvadas Į psichiatriją”. Yra pa-j 
rašęs ir daugiau mokslinių vei-! 
kalų, k urine’s po tiek metų jau 
yra sunku sužinoti. ! Gausus namų pasirinkimas

_ . • , i pietvakariuoseTurėjo gerą atmintį ir ilgai 
atsimindavo perskaitytus daly
kus, Vien tik “Medicinoje” yra 
išspausdinęs daugiau kaip 100 
straipsnių ir referatų. O kiek 
dar straipsnių parašė kitoje lie
tuvių spaudoje. Daug paskelbė 
mokslinių darbų išsigimimų, 
paveldėjimo, psichiatrinės pa
galbos organizavimo, proto’ hi
gienos, alkoholizmo ir kitais 
klausimais. i

Mėgo tolimas keliones. Dar 
būdamas medicinos studentu 
jau aplankė tolimuosius Rusi
jos miestus. Kad daugiau galė
tų pamatyti, tai važiuodavo' tie
sioginiu ir grįždavo aplinkiniu 
keliu. Studijų metu lankė va
karų Europą ir tolimesnes pa
saulio valstybes. Domėjosi ke
liauti lėktuvais ir buvo dažnas 
civilinės aviacijos rėmėjas. Bu
vo pastabus ir mokėjo įvertinti 
tą, ką gero matė svetur. O už
didelę pakantą buvo visų mė- 
miamas ir gerbiamas.

Dr. Juozas Blažys mirė Kau-’ 
ne, 1939 m. balandžio 25 d. Jo 
mirtis buvo staigi ir netikėta. 
Su giliu liūdesiu gausus būrys 
kauniečių susirinko palydėti jį 
į kapus. Visi gailėjosi taip anks-, 
ti mirusio mokslininko, visuo-, 
menininko ir kartu jautrios sie
los žmogaus.

V. Vytenietis.

ENERGY 
WISE

Buy a o<r no larger or 
■sora powerful than you

Doni b« fi Bom LomK

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

PERSONAL 
Asmeny Ieško

HOROSCOPES.
BY ANNA

character, card & palm ręad-Also . .
ings. One visit to her will be of im
mense value to you. FREE gift with 
readings.

516 Diversey Parkway 
248-7514

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Toriu Chlcigos mieste leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose freJt, gs- 
riRtuotal Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava. 

Tai. 927-3559

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

CARETAKERS WANTED

Older couple to live in apartment 
above funeral home and do light 
housework. Free modem large apart
ment and all utilities plus S100 a
month salary.

Call 974-3534 or 974-9651.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

of

MAINTENANCE 
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS INC
3426 S. KEDZIE AVE.

An equal opportunity employer

RETIRED PATTERN MAKER

For Maintenance of Wodden Foundry 
Patterns . . Set You Own Hours

MANUFACTURERS BRASS & 
ALUMINUM FOUNDRY 

3450 W. 127th St., Blue Island, IL 
E.O.E. M/F

9 LMMEDIATE OPENINGS ®

MACHINISTS
' 4 Openings—At Journeyman Level
i With experience in lathes, set-ups, 
I O.D. and I.D. grinding, etc. Good 
! starting salary. Excellent working 
I conditions and fringe benefits. CALL: 

731-9700 or (219) 398-0838

INDIANA FORGE
& MACHINE CO

3468 Watling Street 
East Chicago, Indiana

An Equal Opportunity Employer M/F t

KAIP SUDAROMI

D t A 12 10
SS—M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

TIkhrt pusmečiu; ■utamohHlf 
Liability epdrauėSmas pendBlnkeflt

Je. ASHLAND AVE.
S3MJ7S

LAIKRODŽIAI Ir BRANOINYlM

PardaTtaM ir Tiiiysa*
Ž646 WSST iTRMT

TjIH.i MNI

Siuntiniai | Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-59S0

M. i I M K U S 
Netery Public 

INCOM! TAX SIRVICI 
4259 S. Maplnrocd. T«I. 254-743* 
Taip pat darosi rerthsaL giainiu 
iškTietimai. pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

Fr»nk Zapollt
W.T5te lt. 

GA 4-UM

»T*Tt >UX

IMfUKANCr

ArSiate Farm;Ute Insurance Compąny

1

TESTAMENTAI Į

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates

1 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.

L
Tuo reikalu Jums gali dau

Graži, lengvai skaitoma ir padėti teisininko Prano šuL 
įdomi 250 puslapių knyga su. paruošta, — teisėjo Alphonst 
krauta autoriau? troboje. \W ell s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 

Čikagos ir apylinkės lietuviai, išleista knyga su legališkomij 
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.

formomis.
Knyga su formomis gauna 

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

Phone 855-2160

i 
o’.

The Anti-Gas Antacid

j — NAUJUMO*, CHICAGO t, ILL, W«dn«d*.y( Mwch 14, 197$

TheDi-GeT




