
■ i^yoic^s Gr LIETUVIU LAIKRAŠTIS UŽ TAUTOS LAISVE
Periodical Division ____________ __________ T________ _ _____________ . : • • . . ~

D- C. 2054C

THE LITHUANIAN DAILY NEWS į

The LMhumon Daily News
Published by The Liihuaxuao News publishing Co., lac.

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60608 
HAymarket 1-6100

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

Over One Million Lithuanian 
In The United States

KOVO PABAIGOJE TIKI PASIRAŠYTI
TAIKOS SUTARTĮ

ŠAUKIA KINIJOS IR VIETNAMO 
MINISTER1U KONFERENCIJĄ

PREZIDENTAS SADATAS JOKIU BŪDU 
NEVAŽIUOS Į JERUZALĘ

— JEI VIETNAMAS NEATŠAUKS SAVO DIVIZIJŲ 
IŠ KAMBODIJOS. TAI BUS KARAS

WASHINGTON, D.C. — Iz
raeliui ir Egiptui priėmus pre
zidento Carterio pasiūlymus 
Izraelio* ir Egipto taikos sutar
čiai, tuoj Izraelio propagandos 
agentūros pradėjo daryti spren
dimus ir juos skelbti.

Oficialiai pranešta, kad šią 
savaitę Washingtone prasidės 
pasitarimai prez. Carterio pa
siūlymus įrašyti į sutarties pa-, 
ragrafus. Abiejų valstybių įpa
reigoti pareigūnai atvyks į 
Washingtona šią savaitę. Tiki
masi, kad sutartis . bus baigta 
ateinančią savaitę ir bus pasi
rašyta kdVo 26 dieną;r Egiptas 
protestavo prieš tokį vienpusiš
ką dalykų informavimą. Su 
Egipto atstovais niekas nesitarė 
apie kovo 26 d.f pasirašymą.

Sadatas Jeruzalėn 
nevažiuos

o vėliau spręsti kitų Izraelio pa
grobtų teritorijų likimą.

Saudi Arabija nesikiša
Arabai kreipia didelį dėmesį 

į Saudi Arabiją. Jie norėtų ka
ralių Khaleb patraukti savo pu
sėn. Jie manė, kad jis pinu as 
pasisakė prieš Sadato politiką, 
bet tikrovė yra kitokia. Jis la
bai susirūpinęs Šiaurės Jemeno 
likimu ir nori gražiai sugyventi 
su amerikiečiais. Jis galės lais
vai pardavinėti aliejų tik tuo* at
veju, jei Amerikos karo jėgos 
apgins Artimuosius Rytus ir 
Saudi Arabiją. Be to, jam rei
kalingi pinigai krašto apsaugai. 
Jis yra įsitikinęs, kad amerikie
čiai teiks Egiptui reikalingą 
ekonominę paramą.
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PEKINAS, Kinija. Kinijos 
karo jėgos atšauktos iš Vietna-; 
n»o, kaip to reikalauja Jungtinių 
Tautų Saugumo taryba. Bet 
Vietnamo karo jėgos turėjo 
būti atšauktos iš Kambodijos. 
Jei Vietnamo karo jėgos nebus 
atšauktos iš Kambodijos ir So
vietų Sąjunga naudos savo veto 
teisę svetimoms žemėms grobti, 
tai reiškia karą. Kinija tada 
skelbs mobilizaciją savo teisėms pj|nij 
ginti, t 
užsienio ministerijos praneši 
m as.

KAIP SUNAUDOJAMOS 
MOKESČIU PAJAMOS?

WASHINGTON. — Valdžios 
lėšų eikvojimas ir sukčiavimai 
pasiekė milžinišką laipsni. Se
nato Biudžeto komitetui ketvir- 

Genei alinės 
virši-

tadienį pareiškė 
Ataskaitos Ofiso (GAO) 
ninkas Elmer B. Staats.

,___ .i sumų, kiek išeikvodama
sako Pekine paskelbtas federalinėms programoms. Abe- 

kitas, 
kiea 

Neik-
atšaukus savo karo
Vietnamo, Saugumo
vienbalsiai, išskyrus
Sąjungą, nutarė taikos sumeti-

gramoms. 
jotimi, kad mes. ar kas

■ kada nors įstengi bent 
— Kinijai tiksliau apskaičiuoti ti.es 

jėgas iš 
taryba.

Sovietu

vojimus"’.
Gen. Valstybės Gynėjo 

tluotojo Benjamino B. 
t i Jr. teiginiu

Ta pati Izraelio agentūra pa
skelbė, kad j^cialįis,taikos su- 

- tarties pasirašymas įvyks Jeru
zalėje. Ten suvažiuos Egipto ir 
Izraelio atstovai, amerikiečiams 
liudijant, bus pasirašyta sutar
tis. Prezidentas Sadatas, paty
ręs apie tokį “nutarimą’’, už 
gaivos susiėmė ir pareiškė, kad 
Izraelis jau savavaliauja’ Egip
to atstovas nieko nežino apie 
sutarties pasirašymo laiką ir 
vietą. Jis pareiškė, kdli-egiptie
čiai turės ne tik pasirašyti, bet 
ir nuspręsti pačius pagrindinius 
sutarties paragrafus. Preziden
tas Sadatas pareiškė* kad jis 
sutarties pasirašyti į Jeruzalę 
nevažiuos. Jis nenori,’ kad susi
darytų neteisingas įspūdis apie 
Jeruzalę. Pasirinkimas Jeruza
lės taikos sutarčiai pasirašyti 
reikštų Jeruzalės pripažinimą 
Izraeliui. Niekad toks nutari
mas nepadarytas, šio seno mies
to likimas turės būti išspręstas 
taikos konferencijoje, visiems 
jos dalyviams susitarus.

Arabai nepatenkinti 
Egiptu

DAMASKAS, Sirija. — Arabų 
valstybėse keliamas pasipiktini
mas Egiptu dėl taikos sutarties 
su Izraeliu. Sirija ir Libiją nu
tarė boikdtuoti dabartinę Egip
to vyriausybę, sutikusią pasira
šyti taikos sutartį.

Sirija ir Libija pasiūlė da
bartinę Egipto vyriausybę boi
kotuoti, jokios prekybos su 
Egiptu nevesti. Tuo tarpu kitos 
valstybės tokių priemonių ne
nori imtis.

Sirija norėjo palestiniečių 
klausimą išspręsti pirmiausia,

ARTĖJA PANAMOS KANALO 
SUTARTIES RATIFIKA

CIJOS LAIKAS
WASHINGTON. — Ketvirta

dienį suėję? metai laiko nuo nau
jos Panamos kanalo sutartiės 
pasirašymo. Kongreso konser
vatoriai rikiuojasi užblokuoti 
jos ratifikaciją. Cituoja, kad 
sutarties terminas tik 20 metų 
ir vien kanalo panamiečiams 
pardavimas kaštuos JAV iždui 
$4 bilijonus, c> panamiečiai visą 
laiką kabinėjasi su savo sąly
gomis.

Senatoriai Jesse A. Helms 
■ (R., N.C.) ir Robert E. Bauman 
(R., Md.) pasiūlė rezoliuciją 
skątinti prezidentą Carterį, kad 
atšauktų tą ratifikaciją. Kaip 
nustatyta, dokumentais apsikei
timas turi įvykti šio kovo 31 d. 
ir tą pačią dieną turi prasidėti 
perdavimas, kuris baigsis 1999 
metų gruodžio 31 dieną.

Kokios Kongreso rinkėjų nuo
taikos dėl Panamos kanalo su
tarties patvirtinimo, rodo Mon
tanos senatoriaus dem. Paul G. 
Hatfield pavyzdys, kurio bal
suotojai neberinko antram ter
minui vien dėl to, kad balsavo 
už Panamos kanalo sutartį. Pre
zidentas galėjo buvusį senato
rių Hatfieldą gerai kompensuoti 
paskirdamas jį federalinio tei
sėju Montanoje, kadangi buvo 
laisva vieta.
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Izraelis keliais etapais pasižadėjo atiduoti Egiptui visą Sinajaus pus’-saii 
'1 no reikalu baigiama aptarti Egipto ir Izraelio taikos sutartis.

PREZIDENTAS PRAŠO KONGRESU
SPRĘSTI INFLIACIJOS PROBLEMAS ■ -

ALIEJUS IR KYLANČIOS KAINOS GALI 
. PAKENKTI KRAŠTO ŪKIUI

WASHINGTON, D.C. — Pre- jai reikalingas užsienio aliejų 
zidentas Carteris prašo kongre- Prezidentas Carteris pasitiki 
są imtis priemonių aliejaus ir energijos tvarkytoju J. Schle- 

spręsti. singeriu ir nori platesnių Įgalio
jimų iš Kongreso.

Aliejaus kainų negali 
sustabdyti

Nigerijai pakėlus parduoda
mo aliejaus kainas, turės ir vėl 
pakilti Amerikos aliejus. JAV 
perka ir Nigerijos aliejų. Jam 
pabrangus, visame krašte galo
nas aliejaus pabrangs dar trim 
centais.

Keliamas ūkio produktų 
klausimas

energijos klausimui
Prezidentas nori, kad kongresas 
duotų jam platesnius įgaliosi
mus visiems energijos klausi
mams spręsti. Daugelis mano, 
kad aliejaus kainų pakėlimas 
traukia krašto ūkį Į ekonominę 
suirutę. Užsieniečiai norėtų; 
kad Amerika sunaudotų ma
žiau užsienio degalų, bet ji to’ 
nedaranti ir negalėsianti daryti. 
Paskutiniais dviem metais JAV 
pramonė sunaudoja daugiau 
degalų. Tai reiškia, kad pra
monė auga, prekes gamina, bet

KALENDOKCLIS

Kovo 19: Natilė, Alkas, Nau- 
tilė, Rimgailė, Protenis, Vilas, 
Juozapas.

Saulė teka 6:04, leidžiasi 5:41,
Oras ne toks iatfM,Jnįj t^[^^ra^įs

■' ♦

Amerikoj gaminami riebalai.
Ekonomistai mano, kad Kon

gresas, nustatydamas taisykles 
krašto ūkio reikalams tvarkyli, 
dar labiau sustiprins dolerį. 
Praeitą savaitę drierio Pozicija 
pagerėjo ne tik Japonijoje, bet 
ir kituose finansų centruose.

kad

Kinija grobia 
Laoso žemes

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Oficialius Laoso valdžios prane
šimas sako, kad Kinija, įsiver
žusi į Laoso šiaurę, nori pa
grobti dalį Laoso teritorijds. ;

K'ioso šiaurę prieš, dešimt me
tų pagrol>ė Vietnamo komunis
tai. Jie naudojo Laoso teritori
ją kareiviams permesti iš 5iaut 
rėš Vietnamo į Pietų Vietnamą. 
Kiniečiai nesirengia pasilikti 
Laoso* (teritorijoje, bet jie pla
nuoja pasilikti vietnamiečių 
laikytose Laoso žemėse. Palestiniečių vadas Arafatas tu

rės išvažiuoti į Iraną, , kai bus 
pasirašytą Izraelip - Ęgįpto įai* 
kos sutartis. Kaimyninės- vals
tybėj.negalės jeisti j^lestįnięčių

Dideles farmas turintieji ūki-, 
ninkai gerai uždirba, l>et ma-l 
žesnius ūkius turintieji skun
džiasi. šiais metais Sovietų Są
junga nupirko šešis milijonus 
bušelių Amerikoje augintų duo
ninių javų. Didesnius kiekius 
javų užpirko Kinija ir Japoni
ja. Dideli užsakymai tiek pa
veikė javų rinkas, kad praeitos 
savaitės gale Cfiicagos javų bir
ža buvo uždaryta. Japonai už
sakė didelius sojos pupelių 
kiekius.

Įsake sustabdyti 
Bachtiaro teismą

TEHERANAS. Iranas. — Mu
la Chomeini šeštadienį Įsakė 
Revoliuciniam komitetui tuojau 
nutraukti buv. premjero Bach
tiaro teismą in absentia.

Chomeinis prisiminė,
Bachtiaras vis dėlto jį pakvietė 
į Iraną ir jo nesuėmė, kai atsi
sakė su Bachtiaru kalbėli.

Šio teisme nutraukimas 'skai
tomas dideliu premjero Bazar- 
gano laimėjimu. Premjeras rei
kalavo sustabdyti visus revoliu
cinio komiteto "trismus”. Ypač 
jis reikalavo nebausti Bachtia
ro, kuris mulai Chomeiniui nie
ko hlogd nepadarė ir nesuėmė, 
kada jis galėjo tai padaryti.

Dabar visas Iranas žino, kad 
Chomeini visą laiką dirbo ir 
tebedirba su revoliuciniu komi
tetu, sudarytu dar Irake. Nie
kam nepaslaptis, kad minėtame 
komitete didelę įtaką turi Mask
vos agentai..

— Valstybės departamentai 
tvirtina, kad dar nenųstayta 
diena Izraelio-Egipto . sutarčiai
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Viena programa verčia val
džią mokėti ūkininkams už ne- 
sėjimą javą, o kitols liepia duoti 
pardavimo subsidijas. Kongre
sas turės šį klausimą svarstyti, 
leisti ūkininkams sėti daugiau Į rokai nuskriaudė Izraelį. Egip- 
jąvu, nes užsienio valstybės be Į tas atgauna visas žemes, o už 
Amerikos javų negali apsieiti.
Kinijai, Japonijai ir Rusijai rei
kalingi- Amerikbs< ir Kanados 
kviečiai;;-Migiaiįi kukurūzai * ir

Aba

pava- 
Civille-

Teisiilgumo de
niais patarti Vietnaniui atšaukti parlamentas sprendžia, kad ši- 
visas savo karo jėgas iš Kam- nleĮ nuo j jp nuošimčių fe* 
bodijos. šią rezoliuciją vetavo (Įeralinių pinigų išcikvojania 
Sovietų Sąjungos atslov 
Trojanovskis. įper ištisus metus siekia mažiau-

Į Jungtinių Tautų Saugumo į s^a nuo bilijonų ligi ->. X) bi- 
tarybą eina ir Laoso klausimas. pUoniT 
Kinijos karo jėgos, besitrauk- 
damos iš Laoso, užsuko į šiau
rės Laosą, kur rado Vietnamo) 
batalionus. Kiniečiai nesirengė! 
įsiveržti į Laosą, liet jie veja! 
laukan Vietnamo karo jėgas, j 
įsistiprinusias Laoso šiaurėje, j 
Iš Laoso Kinija nesitrauks, kol| 
Vietnamo karo vadai neatšauks j 
savo karo jėgų iš Laoso.

Sovietų diplomatai naudojo 
veto" teisę Kambodijos reikalu,! 
bet atrodo, kad Sovietų c.r.hs . 
sadorius gali pakeisti savo nuo-1 
monę 
niui. atšaukti visas karo jėgas 
ne tik iš Vietnamo, bet ir iš 
Kambodijos bei Laoso. Atrodo, 
kad Sovietų Sąjunga dar nepa
siruošusi naujam pasauliniam 
karui. Sovietų valdžia bijo Ki
nijos mobilizacijos. Kinija turi 
800 milijonų žmonių, o Rusija 
tik 250 milijonų, 
žino, kad Kinijai padėtų JAV. 
Galimas daikta 
Įsiveltų Į karą, bet Kinijai teik
iu ekonominę paramą. 
Sąjunga žino, kad ji 
vartoti atomo 
niją, nes Amerika jau prezi
dento Niksono metu įspėjo ru
sus apie pasaulinio karo pavojų, 
jeigu rusai pa vartotų atomo 
bombas prieš Kinijos centrus. 
Atomo ginklais rusai galėtų 
įveikti Kiniją, bet paprastų 
ginklų karui ji dar nėra išsi
ruošusi. Sovietų Sąjunga gali 
netekti didelių Azijos plotų, jei 
būtų vedamas parako ginklų 
karas.

Vyraują įsitikinimas, kad So
vietų vyriausybė pritaria Anie-J 
rikos rezoliucijai, liepiančiai 
visiems atšaukti savo karo jė
gas iš svetimų žemių. Reiškia.

ir- 
ba pavagiama. Bendrai ta suma

ATSTOVŲ RINKIMUS 
APMOKĖS RINKĖJAI

WASHINGTON. — Federali
nė Rinkinių komisija paskelbė, 
kad Kongreso" rinkinių finansa
vimas kiekvieną kartą mokes
čių mokėtojams kaštuos tarp 
•$37 milijonų ir $53 milijonų. 
Tuo -būdu norima išvengti pri
vačių intėresų tarp išrinktųjų ir 

- j rinkimų! kampanijos finansuo- 
amba- ^c^om rinkimų išlaidoms 

1 tvarkyti bus Įsteigiąs specialus 
e ir pritarti JAV pasiūlv-j^uias Su sa,n^omu nn0 

..o-o- ;a«.’^Į183 tarnautojų personalu.

— Strateginių atomo ginklų 
sutartis, kaip ji dabar sureda
guota. būtų naudinga tiktai ru
sams. tvirtina specialistai.

Be to, rusai i

kad JAV ne

Sovietų 
negalės 

ginklų prieš Ki-

Sako, kad žydus 
nuskriaudė

JERUZAįfe, Izraelis.
Eban, buvęs Izraelio užsienio
reikalų ministeris. yrą įsitiki
nęs, kad paruoštoji sutartis gc_'šaukti savo d.-izi-^s 

. bodijos.
f Manoma, kad tas pa’ jsaky- 
Ttiaš lies ir I^osą. Viet .< ino ka
ro jėgos" turės trauktis iš Laoso. 
Kinija iš ^Vietnamo" pąsj traukę, 
bet ji neSirenpia trfuktfą iš fų

atidavimą Izraelis veik nieko 
nebegauna.

Ebansaka'kad jis būtiį no 
sutflręa dxtyti tbkiiJi miSlaidas.

m -
i

— JAV mokės penkis bilijo
nus Izraelio-Egipto taikai, bet 
karas Amerikai būtų daugiau 
kainavęs, sako generolai.

Laoso sričių, kurias buvo pasi
savinę vietnamiečiai. Savo lai
ku šiaurės I^ioso teritorijos pri
klausė Kinijai. Vietnamas ne
turi teisiu Į jas.

ZBIGNIEW BRZEZINSKI 
National Security 
Affairs Adviser

Prezidento C.artcrio patanjas 
išskrido j Artimuosius Rytus 
įtikinėti hrabus, kari nesiprii -

pasirašymui.



Vasario 16-oji K. Donelaičio mokyklose IT’S AMAZING
š. m. vasario 17 d. Kr. Done- šokį (VI kl.). Juos paruošė! 

laičio -pradinė ir aukštesnioji, mokyt Vida Kazlauskaitė, o 
mokykla minėjo lietuvcš nepri-Į akordeonu palydėjo Arūnas
klaųsomybęs paskelbimo šven-’ Polikaitis. Pabaigai aukšt. mo
tę. Minėjimo pradžioje nioky- kyklos mergaičių choras, vad. 
klų direkl. J. .širka tarė susirin- m<*kyt V. Gutauske’, padaina- 
kusiems. trumpą ir reikšmingą vo tris dainas ir tada visi moki- 
žodį, o mokyt. J. Bagdonas per-!niai-pradinės ir aukštesniosios 
škaitė Lietuvos generalinės kon-; mokyklos — su entuziazmu pa
sidės J. I.hiužvardicnės sveikini-1 dainavo mokyklos dainą “Su 
mą šventės proga. Programai'mokslu į rytojų” 
vailCvavo Regina 
VIII kl. .mokinė.

Meninėje dalyje pasisodė dau
gumas pradinės ir aukštesnio
sios mokyklos mokinių. Mon
tažą “Lietuva brangi”, su Ne
priklausomybės paskelbimo ak
to skaitymu, skaidrėmis ir idii- 
ro*nio poezija atliko 25 aukštes
niosios mokyklos mokiniai. Juos 
paruošė mokytojos D. Bindo- 
kienė ir B'r. Stravinskienė. |
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Krutulytė, Į Vindašienės, inuz. J. Zdaniaus).
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* Minėjimas buvo trumpas ir 
prasmingas. Visiems patiko, 
niekam nenusibodo. Skirstomės 
namo ir tvirtai tikėjome, kad 
mūsų tėvų žemė Lietuva vėl 
bus laisva.

Vita Kazlauskaitė 
ir Ramona Rupšytė,
VIII kl. mokinės
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” skleidęs laiške* Curler I,andidalūrą į preziden
tus ir šio demokrato žmona 
pakvietė Jim Jones pietums. 
'Tačiau tuose pat rinkimuose 
Jim Jc'nes per savo pasekėjus 
rėmė ir vidurinio kelio Kalifor
nijos senatorių, les-publikouą 
Millon Marks.

L. A. Times reporteriai surin
ko žinių, jog Jim Jones nebuvo 
nei so c. ai i st a s, r. v i respubliko
nas, nei demokratas, c' tik opor
tunistas. žoifync aiškinama; o- 
portmaistas nepaisydamas gėdos

“■UiVO ‘ būž

lis, ragindamas remti prez. 
Ni.voną ir padėti jam apsiginti 
.įuo gresiančio pakaltiii’ino (im
peachment). Rėmęs komunistų 
partijos narę Angelą Davis ir 
net liandęs įsirašyti į John 
Birch organizaciją. Mr. Heady, 
Mendocino apskrities birėininkų

patvirtinęs, jog Jim Jones ban
dęs įstoti į John Bireli draugiją. 
Siekęs juodųjų panterų vadą 
Eldrige Cleaver iš kalėjimo’ iš
laisvinti. Jim Jones pasekėja 
Ms. Beck patvirtinusi, jog Jim 
Jonės ir birėininkų vadus Wal
ter Headv bendradarbiavo, nes 
abu nepritarę tuometinės ad
ministracijos politikai.

Tada šoko ir dainavo paren
giamojo’ ir I-jo sk. mokiniai, o 
III sk..mokinių būrelis padekla
mavo eilėraštuką “Geltona, ža
lia ir raudona”, paruoštą mo
kyt. D. Puodžiūnienės. Gražiai 
ir be jokių klaidų pašoko kal
veli (II sk.) ir piemenėlį (IV 
sk.), o juos paruošė mokyt. Vio
leta Atkinson. Akordeonu šo
kius palydėjo Ina Končiūtė. 
VI-jo sk. mokiniai, paruošti 
mokyt. O. Jagėlienės, atliko 
montažą apie lietuvio tautinį 
charakterį, o pradinės moky-. 
klos mokinių choras, vad. mo
kyt. Audros Aleknaitės, gražiai 
padainavo 2 dainas. i

Aukštesniosios mokyklos mo
kiniai dar pašoko du šokius: 
gyvatarą (VIII kl) ir jaunystės

A CHCKČH »$ NORM AL-
iN fWrb'S
LfiSS CĮįįę^įP EGGS!

(ADELAIDE, AUSTRALIA)

itself!

r HUMAN.-1 
į SrINGS, 
^(rEf CHILLS,! 
MEASLY ANq 
sunstroke!
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Jim Jones buvo ir 
respublikonas

Guyanc’s tragedija dar 
miršta.
vis rašoma apie bylas, 
norint “Peoples Temple

ncuz- 
Kalifornijos spaudoje 

iškeltas 
’ turtus

pasidalytu Nagrinėjama ir tos
Jones

ti prie įvairių aplinkybių ir iš
gauti sau kuo daugiau naudos. 
L. A. Times rašoma, jei Jim 
Jonės būtų turėjęs progos su
tikti Hitlerį, jis būtų radęs ir 
su juo bendrą kalbą.

L. A. Times reporterių straip
snis baigiamas John Bireli 
draugijos Mendocino apskrities 
pirmininko Walter Heady pa
reiškimu, jog nesąs sutikęs ki
to tokio politikoje dirbusio vy
ro, kaip Jim Jonės, kurs turėjęs 
nepaprastą įgimtą gabumą, nie
kada nesutikęs biznieriaus su 
tokiais c'rganizaviino gabumais, • 
kaip Jim Jonės.

Hollywood žvaigždės 
reklamos biznyje

Nuo vasario mėnesio Kalifor
nijos spaudoje, televizijoje, pla
katuose ir radijo bangose kc- 
medijantas Bob Hope rėkia- .

(Nukelta Į 5 psl.)

Kai J’m Jones savo “bažny- 
čks’r centrą 1971 m. perkėlė Į 
San Fracisco. tuoj susiuostęs su 
demokratais, nieko neužsimi
nęs, jog buvo respublikonu, įs
tojo į demokratus. Jo artimas 
bendradarbis, juodukas Willie 
Brown, demokratų politikas, 
tiesiai pasisakė laDai nuste
bęs, kai sužinojęs, jog anksčiau 
Jim. Jones buvo respublikonų 
partijos nariu. 1975 m. San 
Francisco miesto rinkimuose 
Jim Jones rėmė demokratų 
kandidatus, George MascoMe į 
miesto merus ii- Joe Freitas į 
distrikto prokurorus. Abu libe
ralinių pažiūrų, abu rinkimus 
laimėjo.

1976 m. Jim Jones rėmė Jim

ganui išrinkti. Talkininkavęs 
centraliniam komitetui Reaganą 
gubernatorium, išrinkti. Kiti 
politikos vyrai, Jim Jones rem
ti respublikonai buvę: Don 
Clausen, iš Crescent City ir Ka
lifornijos seimelio senatorius 
Milton Marks iš San Francisco.

politinę veiklą ir aprašė, 
jJim Jones buvo šešerius melus 
registruotas respublikonas. Jis 
ir jo pasekėjai, kai buvo įsikūrę 
Kalifornijc’s Mendocino apskri
tyje. dirbo respublikon naudai, 
varydami agitaciją, kad Nixo- 
nas būtų išrinktas prezidentu. 
Jim Jones piniginių dovanų par
tijai neduodavęs, bet pavaryda
vęs savo pasekėjų armiją agita
cijai, dalydavo politinių atsišau
kimų lapelius, adresuodavo vo
kus.

L. A. Times reporteriai Doyle 
McManus ir Henry Weinstein’ 
primena, kaip tragedijai iškilus, 
buvęs Kalifornijos gubernato
rius R. Reagan, viešai pareiškė^ 
jog Jim Jones remdavęs politi
nes figūras, bet daugiausia de
mokratus. Reaganas pasakė, jog 
nežinąs, kad Jim Jones būtų rė
męs respublikoną, ar kad kuris 
respublikonas būtų ieškojęs jo 
paramos. Deja, teisybė esanti 
kitokia — net paties. Reagano 

'kandidatūra Jim Jones rėmės

jog

Gretinosi ir i birčininkus

1974 metais Jim Jonės per
“bažnyčios” vado Jim 
praeitis ir jo charakteris.

Lietuviškoji spauda irgi ne
mažai dėmesio skyrė tai liūdnai 
naujienai. Vienur rašyta, jog 
prezidento Carter žmolia nejau
kiai jaučiasi, kad parašė padė
kos laišką už paramą demokra
tams; kitur skaičiau, kad dėl 
to Ms. Carter yra vargšė, o tre
čiame lietuviškame laikraštyje 
net du kartus daug apie Jim Jo
nės tragediją rašyta, persispaus
dinta iš John Birch spaudos 
priekaištai demokratams dėl 
ryšio su Jim Jones “bažnyčia”.

Šiaip ar taip, bet lietuviškoji 
Diugunu šių knygų yrą tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h spau-da iki šiol naudojosi tik ša- 

kitu knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki sj liška infcrtnacija. Los Angeles 
piniginę perlaidą. . Times dienraščio reporteriai

NAUJIENOS j smulkiai ištyrinėjo Jim Jones ir su savo pasekėjais dirbęs Rea-

HELP YOUR HEART; FUND

J. Jiamnn*, A KISS IN THE DARK.. Pikantiškų ir intnrda ouuiyki 
tpraiyjaal, paimti 12 gyvenimo. Lengvu stilius, gyva saib*. gražiai ialeixe 
130 p*L Kain* $2 JO.

Dr. JucM» & Kandu*, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos isxorilc. 
lantrauk* nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 14i 
psi., saiuuoja $2.00. ill

Dr. Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valrtynes ir joa kaimynu koriji 

pu. Kama $3.00. Kietais viršeliai* $4.w.

piniginę perlaidą,.

17» Stith Halstad Stmt, Ckfes^a, 5H. SHU

LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ: JOKUBENO, 
ČIURLIONIO, SĖS. BERNARDOS, GAIDELIO 

SIMFONINĖS MUZIKOS

K O N GERTAS
Vadovauja HENRY MAZER

Išpildo: SIMFONINIO ORKESTRO nariai 
1979 metų kovo mėn. 31 d., šeštadieni, 8:30 vai. vakaro. 
Orchestra Hali, 220 South Michigan Ave., Chicago, Ill. 
Bilietai: $10, 8, 6, 4, ložė $100 (6 vietos), gaunami Orchestro Hali kasoje:

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

u

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJIENOSE GALIKjs GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO- 
_ JO,JfISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

Pr. aTjT Gumn — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančiu* 1908 
metų įvykiu*, Jablonskic ir Totoraičio jaunu dienu Ir sus!- 

rfipĮnfmą ... - -___ _$R.OI
Or. A. J. Gusun — DANTYS, jų priežifln, sveikat* Ir groŽ*-

Kietti* viršeli*!*, vietoje >4.00 d*bu tik -----------  SWE
Kakžtob vfridląl* tik ----------------------------------------- - O*

Dr- A. — AUK1TA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtI.
Mionėg po fcropą JfpūdEel. Dabar tik ------- -— S2.N

"UMme Wp pot vbhekyti paifo, ateionhn čekį «rbe money ečrferi, pde 
kalnM pridedant 59c. perriurrtWe IHaleMM. 

NAUJIENOS,
17S1 Sfc HAIBTED ST. CHICAGO, IEE. IMSI

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

: Tel. 476-2206

Taupykite dabar
pas mus

PoetijA — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepi* 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda J gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir Terkla poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. AufvsfaltyN-ValčIOnlon*, ŽVAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psL Kaina SI.—.
2. Jurgi* Baltrušaitis, ŽEMtS PAKOPOS-. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkę Juzė, EILtRAičIAI IR RAITAI. 153 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. IBS 

p«l. Kaina $3.00.
B. Kleopas Jurąallonls, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. 12.00.
8. Anatoll|us Kairys. AUKSIN* St J A. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTt. Eiliuoti pasakojimai apie 

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

“Anykščių Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
8. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. P5 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 pst, $3.00.
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
12. Petras Šagalas, SAULtLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kflrinF ■

Uaf. M psL. $1,00. . •' ‘ -
13. Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psi. $1.00.
14. Eugenlfus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00,
15. Ilona Tumlonė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL 22.50.
18. Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. tg.OOi
17. Jonas Vslaitis, SĖNOVES LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

M pat $1.00.
18. Adomas Jalas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3.00.
Norėdami įsigyti Hm ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštine arba atsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

E
1732 So. Halstad Street,' Chicago, Ullnot* 10408

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienu lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kraito laifH ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti ra žemiau įvardintomis knygomis 
Cit raminėtas knygas galima užsisakyti NaujienoKe.

Jooas K>p*čln»lr»t, SIAUBINGOS DIENOS. Atriminlmaf aplei
džiant Lietuva, bėgimu nuo bolževikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapsilnskatr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Šelvio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu Usa. Tel yra Amerikoje bejsl- 
kmiančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 p«L Kaina 7 doL

CIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO--LITTUVOa 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudsikluose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaisaus aprašymai. M ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir M lai žmonės pasakė. 9B psL ŠUO. Yra taip p«t 
Išversta į anglų kalbą.

M ZoHsMto. SATYRINtS NOVtLiS. Genialaus nuų rašytojo 
80 satyrinių novelių, lt» pust, kaina 22.

D. KuraHis, KELIONt | ANAPUS GVLEŽINtl UŽDANGOS. Ao- 
torlsus pastabumą neapgauna IntmUto ir agitpropo propaganda b«< 
wimaakavixaaL Abi knygos parašytos lengvu, grasu stiliumi.

Pr*f. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 p«L dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina «L į i,

Vincas ŽMnaftte. LIUBLINO UNIJOS WKAKT1RS PARASTOJ». 
M paL Kaina SOS. <

Ha ir kiti laidiniai yra gmaug
MAUJIBNOSB, 1739 Sau MALFTRD ST.. CHKAOO. R.L. MM

man

1800 So. Halstod St.

I

Pas mus taupomi Jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus j ūsų 
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-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Fed erai iniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
IMI 

[AtalcOB K4KDA4I «W€OHX>MIlAm>

TUKINTI DIDELES ATSARGAS

T«L 421-9070

t — BCAWtanct, SHKAM a, uX~Monday, March 1979



Ką rašo lietuviai iš Suvalkų trikampio

tyje reiktų' tokiais minėjimais 
pasitenkinti be specialių salėje 
minėjimų. Kitas balsas buvo lyg

Praeitą vasarą lankiausi vo panaikintos lieiuviškcs pa- 
Suvalky apylinkėse, kun susi- maldės, šis įvykis sukėlė dide

lę' įtampą taip lietuvių ir lenkų.
Tačiau lenkų valdžia elgiasi 

atvirkščiai: lietuviams duoda 
daugiau laisvės savai kultūrai 
ugdyti. Jie galėjo įsisteigti kul
tūrines draugijas, tautinius an
samblius, kuriuos Pati vaklžia] 
net paremia finansiniai.

Lietuviai leidžia savo mene-1 
sinį laikraštuką “Aušrą”. »Pun-

pažinau su vienu tautiečiu Sei
nų Kultūros namuose per Sv. 
Marijos ataidus. šiomis dieno
mis ggyau iš ten laišką, kuria
me šis taurus lietuvis apibūdi
na tenykštę padėtį. Jis yra la
bai karštas Seinų bažnyčios lie
tuvių teisių gynėjas, ypač po 
lie' t’v'škų pamaldų panaikini
me. Jis sakė i per Antrąjį p&- 
s-pjIm:' kirą daug nukentėjęs už sko gimnazijoje dirba lietuviai 
l e uvyb^- volii čių koncentraci-- mokytojai su 70% lietuvių mo
ms stovykloje, kur tarp kitų lie- kinių. Valdžia į bažnytinius 
tuvių buvo kankinamas ir kun. * reikalus nesikiša. Visa tai ma- 
St. Yla.

Apie lietuviams padarytas 
skiriaudas esu rašęs “Įspūdžiuo
se iš Suvalkų trikampio“. Ten 

minėjau, kad Seinų klebo- 
esąs lietuviams nepalankus, 
nesutikimai prasidėję, įsikū- 
Kultūros draugijai, kuri vie-

jau 
nas 
Tie 
rus 
toje kultūrinės veiklos pradėjo
tperdaug kištis j bažnytinius 
reikalus. Vietoje lietuvių orga
nizavimo, kad sausakimšai už
pildytų bažnyčią per lietuviškas 
pamaldas, jie savo ginklus nu
kreipė prieš tą kunigą. Pats 
Seinų miestas yra labiau aplen
kėjęs, bet apylinkės kaimai visi 
grynai lietuviški su lietuviško
mis mokyklomis ir draugijo
mis. (žinomu, lenkų kalba ir 
ten privaloma). Seinuose lietu
viams skirtose pamaldose lietu
viai ėmė mažiau lankytis, ypač 
jaunimas, kuris eina į lenkiš
kas pamaldas. Tas atrodytų 
lyg ir natūralu, nes ir čia jau
nimas lietuviškose pamaldose 
rečiau besilanko. Jiems lenkiš
kos atrodo patogesnės, nes čia 
jie gali susitikti su s&vo drau
gais ir t. t.

Seinų klebonas, pasinaudoda
mas ta padėtimi, apie tai pra
nešęs. vyskupijai Lomžoje. Ir1 
sako, kad čia buvęs atvykęs 
kažkoks stebėtojas iš kurijos 
reikalo ištirti. Bet bažnyčioje 
jis teradęs vos keletą senesnio 
amžiaus lietuvių. Tuomet ir bu-

tydami lietu viai iš už Geležinės 
uždangos žiūri su pavydu, nes 
kas čia galima, tai gnoje pusė
je skaitoma nusikaltimu. Šiuo 
metu tik Punskas likęs lietuviš
kos kultūros centru, kaip religi
niu, taip ir tautiniu atžvilgiu.

Lietuviai neturi didelės pa
giežos lenkams. Jie dauguma 
neblogai įsikūrę, jaunimas įsi
gyja aukštesnius mokslus, kiti 
gavę ūkelius rainiai gyvena. 
Dėl nutautėjimo neturi didelių 
problemų. Tarp savęs palaiko 
kultūrinius ryšius ir gražiai su
gyvena. Nesunkiai gali gauti vi
zą ir Amerikai aplankyti. Ta
čiau čia apsigyventi nelabai no
rėtų. nes. ten esą jiems gyveni
mas linksmesnis, tik norėtų už
sidirbti dolerių, kad grįžę galė
tų nusipirkti automobilį. Taip 
pat jie žino, kad čia veikia Pa
saulio* lietuvių jaunimo sąjun
ga.

Tik negali suprasti, kodėl 
Amerikos Jaunimo sąjunga ne
nori užmegzti kultūrinių ryšių 
su Suvalkų trikampio jauni
mu? Jiems būtų didelė morali
nė parama. O dabar jie jaučia
si tartum visai užmiršti,**lyg ne
priklausytų tai pačiai lietuvių

-įSy

GIMIMASGustuva Dore, 18 šimt. pranzūzy dail.

KELIOS MINTYS IŠ KANADOS 
VILNIEČIU VEIKLOS

KELETAS MANO KELIONĖS 
ĮSPŪDŽIU IŠVADĄ 

(SUMMA. SUMMARUM)
1. Dauguma lenkų tautybės

žmonių nuoširdūs ir paslaugūs. 
Kai kas mano, kad lenkai mums 
yra priešas Nr. I, bet dėlto gal 
kiek kalta buvusioji abiejų kraš 
tų valdžia, kuri leido išbujoti 
neapykantai. Pati liaudis dėlto 
nėra kalta, kad anų laikų val
džios nesugebėjo atrasti kom 
promisą. Dabar atėjo kompromi 
sų laikas. Net žydai daro kom
promisus su amžinu savo prie
šu — arabais. Norime ar ne, bet 
nuo bendros istorijos su lenkais 
nei nuo jų kaimynystės nepabė
gsime.

2. Suvalkuose i” apylinkėse 
lietuvių kalba bevelk išnykusi. 
Seinų miestas gerokai aplenkė
jęs, o hkę lietuviai jau mažumo
je, pradėjo blaškytis ir nesutar
ti. Labaį mažas skaičius pradė-

jo lankyti lietuviškas pamaldas. 
Klebonas Ragauskas lietuvių re
liginių reikalų pradėjo visai ne
paisyti. Tačiau aplinkiniai kai
mai išimtinai lietuviški

Suvalkuose žydų visai nešima 
tė.

3. Punskas ir jo apylinkės lie- Į 
tuviškumo centras. Religiniai 
tvarkosi gražiai protingo klebo-t 
no Ignoto Dzirmeikos dėka, o' 
Punsko lietuviška gimnazija 
pasidarė centras, kur visi vie-, 
ningai dirba, turi kultūrinę drau 
giją, įsteigė neblogą meninį an
samblį, kuris koncertuoja ir ki
tuose didesniuose miestuose, 
kur yra susibūrę lietuviai po ka 
ro, lyg savotiški dipukai. Lei
džia mėnesinuką laikraštėlį 
“Aušrą”, kuri.; nors cenzūruoja
ma, bet vis geriau, kaip niekas. 
Jaunimo ansamblio vadovas nu 
siskundžia, kad Pasaulio Jauni 
mo sąjunga juos ignoruoja ir ne 
užmezga -ryšių gal tik dėlto 
kad jie dabar gyvena socialisti- 
nėjo valstybėje.

kaimynais. Gyvena, kaip tikra 
graži lietuviška bendruomenė 
be vadų. Veikia tik Kultūros 
draugija. Tarp lietuvių ir lenkų 
neapykanta beveik visai išny
kusi. Jeigu sąlygos leistų, ir aš 
toje bendruomenėje mielai nore 
čiau gyventi.

V. Galeckas

>4 * »* r -*rr-

4. Kaimynai tarpu savęs gra
žiai sugyvena ir vienas kito nes ■ 
kundžia. Sako, kad Punsko vals 
čiun atsiųstas viršaitis, Klaipė
dos vokietis karo metu už ne
teisingus skundus bausdavo 
skundėjus rimbu po 15- kirčių. 
Pamoka buvo labai gera- dėlto 
išnyko bet kokie skundėjai- Kai 
mynai viens kitam, padeda, tal
kindami prie darbų, lankydami 
sergančius, mirusius gražiai pa 
laidodami. Vestuvėse visi drau
ge linksminasi. Paskerdus peni
mę kiaulę, yra paprotys skerstu 
vėmis dalintis su artimesniais

chin

tanixa te tte
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place that Is made 
And, U3. Savings 

Ronda have been helping to make 
bappy dreams come true for years. 

Now, Bonds mature in leas than 
<ix years. That means your dreams 
aa come true faster than ever before. 

Ifew can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
žavinga Plan where you work, or the 
jauu-a-Month plan where you bank. 

Before you know it, your American

i Vilniaus krašto lietuxnu veik-, 
los paskirtis — stoxrėti rytinių 
bei pietinių Lietuvos žemių sar-

‘ gyboje. Kaip jie tą sargybą ne- 
1 ša, šis tas paaiškėja iš jų susi- 
I rinkimuose svarstymų. Paskuti
nis Kanados vilniečių susirinki-

' mas vyko 1978 m. lapkričio 12 d. 
Toronte, Lietuvių Namuose. Su
sirinkimą atidarė ir jį pravedė 
pats VLKS-gos Kanados Krašto 
Valdybos pirm. St. Varanka. Jis 
savo pranešime pažymi, kad 
praeitą vasarą metinio suvažia- 
vimo-sąskrydžio nebuvo dėl vy
kusių Toronte Lietuvių Dienų. 
Ta proga buvo sušauktas Toron
te dviejų valandų pasikalbėji
mas, kuriame dalyvavo tolimes
nių svečių iš Chicagos ir New 
Yorko, jų tarpe ir vilniečių at
stovas VLIKe. Šią vasarą są
skrydis vėl būsiąs normalia

A C v. ID Z'TCLNTTTT TTT

buveinėje, PARIS, Ontario.
Dėl Seinuose bazilikoj lietu

vių kalbos panaikinimo prieš j išeiviją ta kryptimi būtų galima 
metus laiko VKLS-gos Kanados1 nuteikti, kad ji laisvu noru sa- 
Krašto Valdyba suvažiavimo j vo žemių ir sostinės.kitiems ne
įgaliota pasiuntė skundą aukš- dovanotų, arba dar daugiau, kad 
tiesiems Lenkijos dvasiškiams,1 vietoj Lietuvai laisvės- nesusi- 
Vatikano sekretoriui ir kelių 
aukštųjų lietuvių žiniai, Italijoj, 
Vokietijoj ir Kanadoj. Iš lietu
vių gautas atsiliepimas, iš kitų 
ne. Prisiminta, kad ir kun. J. 
Prunskis šiuo reikalu yra para
šęs lenkų dvasinei vadovybei 
laišką Tai girtinas reiškinys ir 
pavyzdys kitiems mūsų dva
siškiams.

Toliau ėjo pokalbiai apie pra
ėjusią Spalio devintąją. Buvo 
lyg ir pasitenkinta, kad šiais me
tais ši diena buvusi daugiau

spaudoje ledai pralaužti ir ta te
ma galima į ją 'įlįsti, tai reiktų 
padėtį pilnai išnaudoti, bet tuo 
nepasitenkinti. Tik šis spaudoje 
truputį platesnis prisiminimas 
buvęs pravestas daugumos pačių 
vilniečių ar jų paprašytų asme- • 
nų. Reiktų, kad šią datą minėtų 
ne tik Vilniaus krašto lietuviai, 
bet ir visa lietuvių išeivija. Prieš 
karą šios dienos okupuoto Vil
niaus krašto lietuviai minėti ne
galėjo, bet ją prisimindavo visa 
laisvoji Lietuva. Tai kodėl dabar 
šią datą buvę laisvieji lietuviai 
užmiršta?

Juk VILNIAUS BYLA NE
BAIGTA. Kad prolenkiški lie-

tvarka pp. A_ ir P ČESNUUŲ Uviai kalba kitai w tik
lenkų klastingos politikos išda
va. Todėl tik per . spaudą visą

Upytės Klubas
Upytės Draugigko klubo me

tinis susirinkimas įvyko kovo 
2 d. Anelės salėje.

Pirm. Anne Wiechlecki ati
darė susirinkimą ir pranešė! 
liūdną žinią, kad mirė klubo 
narės Marcella Rimkūnas ir 
Josephine Mažus.

Susirinkimas jas pagerbė at
sistojimų, ir ^vienos minutės’ 
tyla ir pareiškė gilią užuojautą! 
jų šeimoms. |

Nutarimų raštininkė Antoi
nette Kalys perskaitė protoko. 
lą iš praeito susirinkimo ir ki
tus užrašus. Visi priimti.

Į klubą prisirašė viena narė
— Antanina Vaitkienė, 
priimta gausiu rankų 
mu.

Pranešta, kad turėjo 
cijast Agnes Deikus ir 
nas Brokevičius. Klubas 
kėjo jiems greit pasveikti.
Knygų revizijos komisija pa

tikrino. 1978 metų knygas ir ra~ 
,do viską tvarkoj. Klubas pa
darė pelno. Remisijoj yra Au
na Condux, Nellie Skinulis ir 
Marv Šimkus

A. Kalys pranešė, kad Da- 
riauSwGircno salėje turėsime 
bunco šio kovo 2ū d., IJJO vai.

popiet ir prašo, kad visi na
riai atsilankytų į šį pabuvį.

j Po susirinkimo buvo vaišės. 
Sekantis susirinkimas įvyks 
gegužės 4 d.

lauktų lenkiškos okupacijos, vie
toj rusiškos. Koks skirtumas?

Vienas susirinkimo dalyvis 
pareiškė, kad lietuvių prolenkų 
nėra. Tai jam buvo atsakyta: 
O ką reiškia Spalio 9-osios stū
mimas užmarštin? Tai; prolen
kiškos politikos vaisiai. -Ar ne- 
prisimenat kai maždaug prieš 20 
metų Toronte minint 1S-K55 me
tais Spalio 9-ąją prel. L. Tulaba 
kelis kartus primygtinai karto
jo: nelieskit Vilniaus ir nepyk- 
dykit lenkų.. Ar tai ne prolen
kiška politika? Vienoj kolonijoj 
Vasario 16-osios proga Vilniaus 
krašto lietuviai per vieną Kana
dos laikraštį tapo apšmeižti, o į 
Vasario 16-osios. minėjimą gar
bės svečiu pakviestas lenkas,

A. Lalus (Nukelta į n psi

Buvo 
?ploji-

opera- 
Anta- 
palin.

JUOZAS PRONSKUS, redaktorius emeritas^ šian
dien sulaukė 86 metų amžiaus. Dažnai jis turi ašt

rinti savo plunksną ir padėti paruosti dienraštį.

Punsko lietuviai kerta rugius ir dirba visus kitus žemės ūkio 
darbus. Turi mašinas, arklių vežamas.

SOME Chicago Motor club tips on

EXPRESSWAY DR/V/Mr
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

V'-Sv--' —"****

Take stock in America.

4 v ♦

For your headache get 
extra strength and safety, too. 

by a panel ^experts. med as 
directed. But Anacin gives you 

regular strength headache 
tablet. Gives you safely you 
ęxpęct with extra strength you 
want. Read and follow label

Anacin* has extra strength.
More strength than any reg- ,___ ___ e..- — /—
ular headatfhe tablet And ,nx>re pain reliever than any 
Anacin combines that strength 
with safety. ■ »■ ,

Like all leading bcądacbc
. tablets, Anacin starts with a ___ ___
P^n rehęver pxognized safe .directions. • ...

-Extrastien^lwitbsafety.That’s common sense. That's Anacin.

THE RtGMF LANE.

YOU'LL. RUN into trouble if 
there's a sudden stop while 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY..

NAUJIENOS, CHkLAOO 1.4LL. CJondayM Maroki 1979 i
* ltĮ \ t < jffiu,

IF YOU DRIVE AT the 
MfMMJ/M SPEED STAY IN

T«. rr?** HH ? : .Hmi
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pusei metu_____
trims mėnesiams 
vienam menesiui

$16.00
$ 9.00
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nei

Kanadoje:
metams 
pusei metu __
vienam mėnesiui

$33.U
$18.0<
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Užsieniuose: 
metami-------
pusei metu _____
vienam mėnesiui

$34.Ut 
$18-01 
$ 4.01

tucagoje ir priemiesčiuose 
metams_______________

pusei metu____________
trims mėnesiam^ _______

vienam mėnesiui_______

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3.50

kitose JAV vietose 
rnetami _

Naujienos eina kasdien, Uskinan 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago 
HL 60608. Telet <21-6100.

Pinigui reikli dusti pažto Mor-' 
Orderiu - t Įsakysi?

NAIJJTKNŲ raštinė atdaia kasdien, išskyrus sekmadienius, nu< 
I vai. ryto iki 5 vai. vikaro. Šeštadieninis — iki 12 v<Z.

I galą, savo dėstymo Z. Rekašius užbaik- 
j “Mūsų uždavinys būtų kelti mintį, kad ja. 
| do laikas išeivijai turėti neutralią instituciją, kuri y etų 
• bandyti jungti dvi išskirtas tautos dalis ir ieškoti visų 
įmanomų būdų ir galimybių lietuvių Lietuvoje ir išei' 
joje tarpusavio bendravimui” (t. P-).

Pasakyta aiškiai, kaip kirviu nukirsta, nei pridėti, 
atimti.
Šį Bendruomenei skiriamą istorinį uždavinį k~:rk ~r

drumsčia pokalbyje dalyvavęs T. Remeikis, kuris pasL 
sako kiek skeptiškai:

“Tačiau lietuvių išeivija šiuo metu šitokių sanbr\ 
dar negalėtų sukurti, kadangi sovietai (čia matomai tu 
rimą omenyje Maskvą — V.K.) kol kas reikalauja iš 
kiekvienos institucijos, norinčios santykiauti su Lietuva 
kad ši taptų visišku jų garsiakalbiu. Nepriklausomų iš
eivijos organizacijų jie nepripažįsta... Mes, žinoma, ga
lime apie tokias galimybes kalbėti, bet, iki anoji pusė to
kios pat išvados neprieis, šitokie santykiai bus neįma
nomi” (t. p-).

Tokie susidaro sunkumai Bendruomenei užmegzti 
ryšius su sovietinės Lietuvos institucijomis, bet trečias

“Dabar atrodo, lyg anoji pusė viską siūlo, o mes,, iš
eivija, visko atsisakom” (t. p.).

Kaip minėta pradžioje, šiam pokalbiui aiškinti nerei-BE KOMENTARŲ
Naujienų puslapiuose plačiai pasisakyta dėl kun- K. kalingi jokie komentarai. Tiems, kurie neskaito “Akira-

- Bučmio straipsnio “Nejuokingi juokai”. Tuo tarpu visai i pravartu susipažinti su jų samprotavimais ir tiks- 
i neatkreipta dėmesio Į nemažiau reikšmingą “Pokalbį Aki-j lais, kūne geriausia! išaiškina kilusias vidujines kovas 
: račių redakcijoje^. Pokalbyje dalyvavo žymiausi “Akira-
- čių” redaktoriai> kurie svarstė temą; “Apie Bendruomenę 
; ir ryšius su Lietuva”.

Toną pokalbiui davė Z. Rekašius, kuris- taip sufor- 
' mulavo temą: “Mes remiame Bendruomenę, kad ji yra 
’ protingesnė, inteligentiškesnė, demokratiška. Tačiau, is 
Į kitos pusės žiūrint, Bendruomenė, bent JAV-se, stengiasi 
r- dublikuoti kitus veiksnius (geriau tiktų terminas... pa- 
' mėgdžioti kitus veiksnius— V.K.). 'Todėl, gal būt, reikėtų

pasvarstyti tokią’galimybę:'kiti veiksniai tegul ir toliau 
: vaduoja Lietuvą, o išeivijai reikia institucijos, kuri Lie-
- tuvos nevaduotų, bet turėtų laisvas rankas santykiauti

■ su Lietuva. Tokia institucija galėtų būti Bendruomenė. Ji 
. galėtų susirašinėti su Vilniaus universitetu dėl Lituanis

tinių kursų, tartis dėl pagalbos ruošiant lituanistinių mo- 
mykių mokytojus, organizuoti ekskursijas ir panašiai, o 
visą faip vadinamą “vašingtonijadą” palikti kitiems dėl # • v- , • /*!*_ Y* _ *
tos “teisės ir

■ sausis 1979 m.).
Niekas kitas taip aiškiai ir suprantamai nesugebėjo 

’ išdėstyti dėl ko vyksta išeivijoje susikaldymas ir viduji
nės kovos. Čia jokių- papildomų komentarų nereikalinga.

Z. Rekašius toliau dėsto savo mintis:
“Ką čia dabar svarstome — santykiauti viešai ir at-

• virai. Santykiavimas visvien vyksta- Tik jis vyksta po 
. savotiška “nekaltybės’* priedanga. Visa tai tėra tik savęs

apgaudinėjimas. Kodėl pvz. švietimo institucijos išeivijoje
* negalėtų, viešai ir atvirai apie reikalus kalbėtis su švie- 
: timo institucijomis Lietuvoje?... Deja, šiuo metu jau
■ susidaro įspūdis, kad ryšiai su Lietuva daugiau varžomi 

iš čia, negu iš tenai. Sovietinė Lietuvos valdžia nėra vie
šai paskelbusi draudimo kalbėtis su išeivijos instituci
jomis” (t. p.)-

Išeitų, Bendruomenės iškilių asmenybių ilgos viešna- 
' gės pas gen. Petronį ir V. Kazakevičiaus dažni atsilan

kymai pas Bendruomenės veikėjus išeivijoje. .. “vyksta 
po savotiška “nekaltybės” priedanga”.

• vxų”, pravartu susipažinti su jų samprotavimais ir tiks
liais, kurie geriausiai išaiškina kilusias vidujines kovas 
išeivijoje.

Pokalbyje nekalbama Bendruomenės vardu, bet tei
kiamos jai sugestijos, kuriomis gali Bendruomenė pasi
naudoti. Bent iki šiol iš Bendruomenės autoritetingų as
menų nieko tuo klausimu nebuvo viešai pasisakyta. Nei 
“Pasaulio Lietuvyje”, nei JAV Bendruomenės Valdybos 
aplinkraščiuose nebuvo jokio pasisakymo, kas savaimiai 
kelia susirūpinimą, ar tikrai “santykiai su Lietuva vyksta 
po savotiška nekaltybės skraiste”, kaip, yra pasisakęs Z. 
Rekašius-

Tam kartui teks susilaikyti nuo komentarų ir lauk
sime Bendruomenės viešo pasisakymo. V.K.

T. TAURAGISNESANTAIKOS ŠAKNYS
Po Lietuvos okupacijos,lc* __r------------  ---------- - 1 { Po Lietuvos okupacijos, išei-valdę L. Bmę ir dalį išeivij

“teisės” ir “garbės” besivaržantiems” (Akiračiai, į vijos visuomeninė veikla pasvr
, ro j politinę pusę — Lietuvos 
laisvinimą ir lietuvių gelbėji
mą. Tuo reikalu, šalia Lietuvon 
j e gimusio VLIKO, pagrindinia
me išeivijos krašte — Ameriko
je-, susikūrė ALTA, BALFAS, 0

■03 
spaudos, per tą organizaciją pa
noro’ vykdyti savo politiką ir 
diktuoti visai išeivijai Prasi 
jo ir tebesitęsia erzd 
Išeivįjes velkio’e, b-' 
kad frontininkai save .sen 
nes’aiškina ir- nepas.sėKc

Dariaus-Girėno iškapotas užrašas

jos nesantaikos šaknys. [ir jo pareigūnams;
Šiuo tikslu pirmiausia turi-' 5. talką — pagalbą sc'vietijos 

me pasekti jų liniją okupuoto1 5. talką — pagalbą sovietijos 
■rašto ir okupanto atžvilgiu, ‘mokslinčiams” — lietuviams, 
Per eilę metų iš veiksmu ir yra senkantiems įdomias žinias.

Toji “bendradarbiavimo dva
sia” išeivijos politinėje srityje 
pasireiškė svaresniais bandy
mais pagelbėti okupantui:

1. nuvertinti, pajuokti Lietu-

: ANTANAS RYLIŠKISFRAGMENTAI B PRAEITIES MIGLŲ
ALEKSANDRAS BLOKAS (1881-1921)

(Tęsinys)
A. Blokas savo- kūriniuose dar prieš 1905 me

tų revoliuciją Rusijoje suvokė, bet nesuprato re
voliucijos padarinių. Mat, poeto gyveninio rit
mas buvo poezijoje.

Bloko laikais buvo žymūs to laiko rusai Poe
tai: Anenkovas, Biely, V<>lošinas, Jeseninas ir 
kt. Jie rašė daugiau ir net geriau “dienos tema
tikos klausimais”,bet nė vienas jų neįsigilino į gy
venamųjų laikų ritmą ir nemokėjo to ritmo Pa
versti epochos muzika.

Bloko poezijoje yra daug netikslumų- nesėk
mių ir net beprasmybių, bet jo kūryba yra tokia 
patraukli, kad išsklaido visas klaidas bei netik
slumus ir skaitant nuteikia kažkaip paslaptingai.

' Levas Tolstojus plačiai propagavo idėją:
— Per blogį ateis gėris-.
Rusų inteligentija tam tikėjo, bet kur ji 

šiandien?
. Puiv/LBIS SU FILOSOFUOJANČIU

r 'ikažo Kūbanės ir Juodmario sri
tie- karo komisaras Dziundzia 1921 m. kalbėjo

sunkumams, jau aiškiai pasisa
kyta tų laikraščių vedamuose, 
kad visi ve:ksniai “nekošer” ir 
jų vietoje užsimenama apie 
kažkokią “super organizaciją”, 
L. B-nės rėmuose, žinoma, ir to
liau frontininkų valdomą.

Reikia manyti, kad frontinin
kai pagaliau, turės apsispręsti:

1. dalyvauti bendroje kovoje už 
Lietuvės išlaisvinimą ar iš tos 
kovos pasitraukti ir kartu su ki
tais neo-bimbininkais- toliau tęs
ti bendadarbiavimą su okupan-

iš pyškėję tokie jų siūlymai ir 
pritarimai:

1. Nedaryti nieko kas erzin
tų okupantą.

2. Bendradarbiauti su tau
ta, kad ir per okupanto įstai-įvos vadavimo, veiksnių pastan
gas ir statytinius, ruošiant gru-'gas, jų vieton siūlant tik dides- 
p’nes ekskursijas, sporto rung-: nių laisvių- pavergtiesiems reika- 
tjm.es, parodas, paskaitas ir- avimą;
pan. j 2. nublukinti Vasario IG-ošiosj

3. Lankyti Kapsuko kursus, reikšmę;
pionierių stovyklas ir studijuo- 3. perimti ir neitralizuoti — 
ti Vilniaus Universitete. i to negalint — ardyti ALTOS ir

4. kuo daugiau lankytis okup. VLIKO veiklą;
Lietuvoj ir -naudotis visomis 4. išeivijos kovos dvasią už 
okupanto teikiamomis malo- Lietuvos laisvę suniekinti, sužt 
nėmis. ilugdyti ir pasukti ją “normalių

Be e, jaunuolių nuvykimas su .antykių” su kraštu kryptimi.
Iv ek vien s m patriotui lietu

viui turėtų būt: a'šku, kad šito
kios “bendradarbių” pastangos 
yra laisvės kovos išdavimas ir 
jJs gražiai derinasi su okupan- 
o pastangomis išeivijos veiklą 
ut;ldyti, sunaikiti Jų siekiami 
e.vijos “normalūs santykiai” 

.i pavergtuoju kraštu būtų aiš-

tėvais pas gimines — vieninte-
1 s v.s
'ų ip'ankjmtas, — anot
“kam"šio, yra “tuščias

2. toliau vieniems keliauti 
^neklystančio” fanatiko keliu 
ar grįžti į bendrą darbą su vi
sais lietuviais ir jų organizaci
jomis.

■ ’-Kovės ir bendradarbiavimo su 
okupantu tuo’ pat metu sveiko 
proto žmogui nėra ir negali bū
ti.

m-e!
dėl

pateisinamas pavergt 
Dr" .

-5a tai rodytų, kad 
• okupuota Lietuva

.. B-nė. Ilgoką laiką nesutikimo priežasčių iš esraėsi jg nuoĮ^įį 
priešinius stengiasi’

dabar- 
darcfei

jiems priimtina ir okupante _įs-
' aige-s bei pareigūnai yra verti
normaliu santykių su išeivija. :us “koziris” okupanto rankoje 

kų išplaukianti reikalaujant grobio pripažini- 
‘ “bendradarbiavimo dvasia” jau mo, o taip pat skaudus smūgis 
davė išeivijos kultūrinei sričiai; krašte laisvės kovotojams, štai, 

1. prosovietinius vadovėlius čia ir yra mūsų nesantaikos, ša-

šios organizacijos, pasidalinu
sios veiklc's sritimis, pavyzdin-' suniekniti šmeižtais ir išgalvos 
gai ir sėkmingai veikė ir atliko, ais kaltinimais.
nepaprastai svarbių Lietuvai ir j Stebint tokį įžūhį frontininkų mokykloms, premijuotus strip- knys.

! veržlumą diktuoti ir valdyti, tižus ir saujas probolševikimų
i daugelis klausia* kodėl ji© taipgi skatikų ;

lietuviams darbų.
Po frontininkų Įsigalėjime

B-nėijo, prasidėjo nesantaika ir' daro? Jeigu frontininkai yra ‘ 
vieningo darbo ardymas, pasi-'nauja-partija, tai kokia jų pro* .tus, parodas; 
reiškęs bendruomenininkįų rei-igrama ir siekiai? Kodėl jie iš 
kai avimais

Sunku patikėti, kad iš ateiti
ninkų ir kriščionių demokratų 

2. sovietinius filmus, koncer- susiformavęs vadistinis fronti- 
• | ninku sąjūdis galėtų imtis tokios

3.. išeivių kūrinių ir veikalų de- politikos. Jų rankose atsidūru-
► — “Draugas”, “Dar- 

16-osios aukų, dėl politinio' lie- kitoms politinėms grupėms žrvttri- bininkas”, “Aidai” — yra ge-
tuvių atstovavimo ir pan. Tuo visiems lietuviams. ; Suradus at-Į- 4^ KGBristų; kazakevičių ir pan. riausias to įrodymas. Jei prieš 
pat metu pasigirdo siūlymai sakymus į šiuos klausimus gal svečiavimąsi pas mūsų kultūri- kalėtą metų ten pasirodydavo 
naujais pagrindais perorgani- paaiškėtų ir jų slaptieji, nešk ei- ninkus ir atvirkščiai, — mūsiš,- tik asmenų užuominos, tai da- 
zuoti VLIKA. Frontininkai, už- biami planai, o kartu ir išeivi- kių vizitus okupanto įstaigoms- bar, iškilus ALTOS ir VLIKO

tartis” dėl Vasario siskiria ir nori diktuoti visoms dfkavimą bei siuntimą okupanr si spauda
_ J JL1 1 CL*'’!'4” C* V\/\l

įstaigos mitinge apie SSSR žmonių stovį ir vals
tybės funkcijas.

Po vakarykščių karo komisaro Dziundzės 
Pokalbių, anksti ryte atėjęs į raštinę, pastebėjau 
susimąsčiusį raštvedį.

Atnešęs jam pildyti raštus su rezoliucijo
mis, paklausiau: •

— Apie ką draugas galvoji? (pavardės ne
prisimenu, pavadinsiu jį Simonenko).

— Visą laiką galvojau apie aplinkos bepro
tystes, bet mintys betikslios ir beviltiškos. Filo
sofijos mokslas sako, kad yra aukščiausias pro
tas, kuris kažkur veda. Yra bendras tikslas, ku
ris iš esmės yra vienintelis ramstis ir moralės pa
grindas. Bet, jeigu galutinio tikslo nėra, nėra at
pildo, tai nėra ant ko kurti moralę ir nėra kuo 
pateisinti aukavimosi. Bet, jeigu yra galutinis 
tikslas, tai yra ir protas, kuris tą tikslą nubrėžė. 
Filosofija tai vadina finalizmu, o žmonės Dievu. 
Jeigu atmesti galutinį tikslą, tai asmeninis au- 
kavimasis dėl kitų būsimų kartų neturi prasmės, 
nes ateities žmonės bus tokie pat betiksliai, kaip 
ir mes. Mes daromės nelaimingi dabar vardan 
problematiškos ateinančių kartų laimės, tai tas 
dabartinis prievartavimas man nepatinka, kaip 
betikslis.

—o—
1918-1919 metais Rusijoje priviso daug klubų,

kurių statutai panašėjo į Amerikos klubų statu
tus. Buvo kalbama, kad tai Trockio nuopelnas. 
Paskaitos juose buvo jdomios.Tuo tarpu Politeeh 
nikos muziejaus; salėje Maskvoje vykdavo viešos 
paskaitos, bet jos buvo oficialios, santūrios.

Štai tos paskaitos paprastinę santrauka.
Maskvos universiteto profesorius (pavar

dės nebeprisimenu) su asistentu pradėjo- pas
kaitą. Profesorius perspėjo, kad darys subjekty
vią apžvalgą. Paskaita buvo įdomi, apgalvota ir 
paruošta. Prelegentas kalbėjo ramiai ir retai per
eidavo nuo minčių dėstymo į jausmų perteiki
mą. Jo asistentas nuotaikingai skaitė aptariamų 
Poetų kūrybą-

Mano 24 metų jaunuolio imlioje atmintyje 
giliai brėžėsi prelegento mintys.

Devynioliktasis amžius, — sakė profesorius, 
kaip idėjinė samprata lėtais žingsniais apleido 
savo pozicijas. Bendrais bruožais išryškėjo pa
saulis paslaptingesnis, nei žmonės anksčiau da- 
leisdavo ir tikėjo į žmogaus proto ir mokslo beri
bę galią.. Bet pati esmingiausia XIX amžiaus sa
vybė ta, kad pasaulyje lyg ir atsivėrė plyšys, į 
kurį pradėjo veržtis kažkas nauja, kas sujaukė 
protus ir sulaužė naivias bei klaidingas schemas-

Intuityviems, i aiškiąregiškumą linkusiems 
žmonėms, yra prieinamos instinktyvio*' lesąmo- 
ningos, atsitiktinai patirtos keistos u/patijos

i Lietuvių Moterų Klubų įFede- 
racijos'J pirmininkė 'Margarita 
Samatienė Vasario 16 proga 
siųsdama sveikinimus ALTai, 
reiškė linkėjimus, kad svarbus 
ir ilgų metų laisvinimo darbas 
būtų artimoje ateityje nušvies
tas Lietuvoje patekančia laisvės 
aušra. Sveikindama ALTos nau
ją pirm. dr. K Šidlauską, linkė
jo sėkmės lietuvybės darbuose.

ROMA, Italija. — Italai šeš
tadienį prisiminė Aldo Moro pa
grobimą ir vėlyvesnį nužudy
mą. Buvusį premjerą saugojo 
6 policniinkai. Juos užpuolė 11 
vyrų, ir viena moteris. Visi šeši 
policininkai buvo užmušti. Fe
licijai vis dėlto' pavyko išaiš
kinti žudikus ir daugumą su
imti. Italai yra pasipiktinę to
kiais komunistų suorganizuotais 
užpuoliuiasi ir žudynėmis.

bei aiškiaregystės žinios. Jos kartais šimtmečiais 
pi alenkia tiksliuosius mokslus ir gyvendamos 
tarpe taurios liaudies tampa tikėjimu ir Persiduo
da iš kartos į kartą kaip didžiausios paslaptys.

Literatūriniai šarlatanai, pasaulio perėjūnai 
ir kitokio plauko žmonės, pasinaudoja telepati
jos paslaptimi darydami karjeras.

Kaip beviltiška ir blanki dabartinė rusiško
ji Poezijai Ji yra neoriginali, tik originalinama. 
Naujoji poezija turi daug akrobatuos, kur sten
giamasi būtinai pašokti aukščiau savo galvos, to
dėl senesnių žmonių mintys nesulaikomai kryp
sta prie XIX amžiaus rusų poezijos. Juk menas 
iš esmės savo prigimtimi yra dieviškas, o dieviš
kumas jau tobulybė, todėl tikrasis menas švelni
na gyvenimą nuobodžioje žemėje-

Dabartiniai rusų poetai gimė ir išaugo ne- 
poetiniame laike, kada eilėraščiai nebuvo kuria
mi, o amatininkiškai kalami. Tik dalis poetų palie
ka savo kūrinius vieningus ir išlaikytus, kaip me 
^minkąs savo spalvas bei dažus.

Literatūros žydėjimo laikotarpis 1800-1917
m. Rusijoje priimto vadinti “rusiškuoju rene
sansu” arba “sidabriniu amžium”. Įvairūs me-
n. ui*\;'j.Si'.mbūriai vešliai suklestėjo tame laiko
tarpyje.

(Bus daugiau)
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Politinė komisija sekti JAV.. G. DALUKAS jog tokiu ir tokiu adresu vyksta vyriausybės ir kongreso politi-

drabu-
aKUmERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 

6449 So. Pulaski- Ra. (Crowford 
'•dical BuHJlng) T«l LU 5-6446 

nuPi -440mus pogtu susitarimą 
l» neatsiliepia, skambinti 374-uu«-

ir tvoras puošti skelbimais,

DK. C. K. BOBELIS 
NKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St Petersburg, FL 33714 
Tel. 8131-384-3020

OK. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Ma he.m <xd., Westchester, IL. 
vAi^AAjju^ > -.t d*rbo dienomis ir

T«U 562-2727 arba 562-2728

t EL - BE 3-5893

ui*. A. B. <tjlE v ECKt
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

OK -RANK PLECKAsį 
OPTOMETRISTAS 

iyAJlBA UETUV1ŠKA1
•oa< St. Tei. /37-5i4$

tiKrma akis. PritaiKo akinius 
“contact lenses’”

Vai. agai susuarimą. Uždaryta

u

tree. Į1 
I 

OiCnEOiNAS SEIBGTISi

£S

įž£į£* *

Gamtos vaizdelis

išpardavimas — “gar.
Parduodami vartoti

ką, ruošti memorandumus, pro
testus. Pirm. dr. K. Šidlauskas,

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vsx- vak 
Ofiso telef.: 776-2880

Rezidencijos telef.: 448-5545

Los Angeles, Calif
Atkelta iš 3 ps>.

California Federal Sav

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'•ndra praktika, spės. MOTERŲ Ilge- 
Ofisas 2652 WEST 5rth SERGĖT 

Tai. PR 8-1223
JžTSO VAL.: pirm., antiad., trečiac 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šfeštadie

žiai, baldai, įrankiai ir įvairūs I nariai: St. Balzekas Jr., dr. VI. 
kitokie daiktai. Ir pirkėjų esa
ma, kurie važinėja nuo vienos 
vietos į kitą, bos tiaiiydami. 
gal ką gero ras.

Šitaip pradėjus nebereikalin-’ 
gų drabužių ar daiktų išparda
vinėjimą, įvairios šalpos cTga- 
niacijos skundžiasi, jog joms 
mažiau beaukojau:a. Goodwill 
Industries ir Salvation Army 
per radiją ir televi:ją apeliuoja 
į losangelieėių geraširdiškumą, 
kviesdamos ne tik garažo iš
pardavimus rengti, bet ir šal
pai aukoti. J. Klauseikis

(Pabaida)

KELIOS MINTYS 
Iš KANADOS...
(Atkelta iš 2 psl.) 

toj pačioj kolonijoj priešarba
kelis metus lietuvių tarpe plati
nimas voku su lenku tautiniais 
paveiksliukais ir lenkiškais už
rašais, argi ir čia r.eprolenkiška 
politika? Į tą temą atsiliepė dar 

‘ ir kitas, primindamas “Tėviškės 
; Žiburius”, kad juose iš Venecue-

Š maltis, J. Talandis.
Viouomentniu reikalų komisi

ja koordinuos ALTos veiklą su 
kitomis lietuvių politinėmis, vi
suomeninėmis, kultu rinėmis, 
akademinėmis organizacijomis 
L’etuvos laisvinimo darbuose. 
Pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, na
riai: dr. J. Valaitis, O. Barške- 
tytė, inž. Gr. Lazauskas, Alg. 
Modestas, B. Zdanytė.

Alios skyrių komisija: pirm. 
T. Blinstrubas, nariai: K. Dir- 
kis. J. Pakalka, dr. V. Šimaitis, 
J. Talandis.

Finansų komisija, telkianti lė
šas Lietuvos laisvinimo reika
lams: pirm. J. Skorubskas, na
riai St. Balzekas, P. Bučas.

; Spaudos ir informacijų komi
sija: pirm. kun. dr. J. Prunskis, 
nariai: kun. A. Stasys, inž. G. 
Lazauskas, I. Andrašiūnas, O. 
Baršketytė.

Teisių ir statuto komisija: 
pirm. dr. VI. Šimaitis, nariai: T. 
Blinsrtubas, K. Dirkis, J. Sko
rubskas. (ALTos Inf.)

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas ii mylės, nes pas 
ii ateisime ir apsigyvensime". — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi paDudęs ir atidaręs jam savo šir
dies Juris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

SV. KAŠTO TTRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN NE.

los A. Vaisiūnienė nuolat rašan- 3. Korino, porino lipo aukš
ti' lenkus giriančius straipsnius. kiaušinių dėti? (Apynys) 
ir primenanti, kad Lenkijos Lie-j 5 Kaip man prideda, esu ma
tūros unijos laikai buvę žydėji
mo laikai. (Kam?) j

Pasaulio Lietuviu Dienu To--!- ironte rengėjams buvo pasiūlytai 
i Į jų iškilmes kviesti ir Suvalkų 
j trikampio lietuvių meninius vie- ■

SUSIRINKIMU

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

EUDEIKIStams dar nepavyko sužinoti.
Yra ir daugiau Hollywoodoj 

artistų reklamos biznyje. La u-' 
rence Olivier reklamuoja Pola- 
roids gaminius, Gregory Peck 7 j V1OCL1 LiCTkLwuxoiv. -
siūlo Tiavelers apdrauda. Rėkia-Į Spauda, išskiriant “2naujienas”, 
mavimas- esąs pelningas biznis. pasįūlymo nespausdino, tr. 

Prieš keletą metų ameriko tikras suokalbis '‘nepykdykim 
------ —---------------- ----- _ ■ Ipriku”

* - — v * Ijus ir Lith. Numlzm. Assoc, kviečia
Į šį lietuvių lenkų kompleksą i š.m. kovo mėn. 23-25 dienomis kuo 

išeivija turėtų atkreipti dėmėsi. Į fausiau dalyvauti prie O'Hare aero- 
J *• Įdromo. Hohdav Inn viešbutyje, o440

Tenepasikhauna ne vienas len-i River Rd., Rosemont (tel. 671-6350) 
kiška propaganda, kad Lietuvai! įvykstančioj pasaulio pinigų (mone- 

. ,. __ banknotų ir kt.) mugėj (Coin

žiūrėsim 1 vyko gauti ir lietuviams — ne pasi- 
minti 

er 20 metų; referatų (lietuvių kovo 25 d. 1 

po tų metų Želigovski ados. Ir da
bar, jei lietuviai nesiruoš taip, 
kaip lenkai ruošiasi, tai tikrai I penktadienį, kovo 23_d., 

•- -- - - . > Vvrin W. 4

muoja
ings and Loan Assn. Prieš išei-

i damas į šį bizni jis pareiškė:
1 “Today the stars are making
the commercials and the uu*! niškuose žurnaluose būdavo’Rū- 
knowns are making movies”.

Bob H6pe ne pirmas Įstojęs j
ta Lee-Kilmonytė gražiausius, 
brangiausuis kailinius apsivil- 

taupymo ir skolinimo bendrovių kusi, reklamuodavo kailinių 
reklamavimo biznį. Pirmieji: pardavimo firmas,
buvo: Harry von Zell, reklama-

'iis 2-4 vaL popiet ir kitu laikui R(>me įendrove; Eddie A1_ 
nagai susitarimą. , • » ' o/r| bert — imperial S/L; John_____ j peri — iiiLpdiGii

qTT TTTTrYQ A D | Wayne — Great Western, ir
U. F. j George Burns _ Brentwood

Atrodo,, kad toš Hollywood» 1
< Aparatai - Protezai. M«ki. bar j 
f dažau Speciali pakalbę
1 Arcn SuddotU) ir t t

!850 West 63rd St., Chicago, ifi. 6062- 
Tolof.: PRosp^ 4-5084

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairip atstūmę. 
ANTANAS VttlMAS 

Tet. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO IEIMOS VALANDOS 

vfco, oro^-atnoa U WOPA,

r

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 5Td. popiet Šeštadieniais

V*d«|a Aldona Daokua 

falaf.: HEmtock 4-2413 

OS* So. MAPLEWOOD AV»
CHICAGO ILL

A “Lietuvos Aida?
—L ..KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ

Programos vedėja

UTENOS Draugiško klubo susirinki- 
netus. Į tą pasiūlvma rengėjai mas įvyks š. m. kovo 20 d., 6:00 vai. 

, • • j • ■" at ■ vaL- Joanos salėj, 4258 S. Maplewood,visai nekreipė dėmesio. Net ir; - - - -Po. susirinkimo bus vaišės.
A. Brokevičius, rast.

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

tai-
KVIETIMAS

Balzeko Lietuvių kultūros muzie- 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Teh 927-1741 —1742

žvaigždės,. į biznio reklamą įsto
jusios, uždirba gerokai. Sako
ma, jog John Wayne trijų me
tų kontraktas duosiąs reklamos 
pajamų 1.3 milijono dolerių. 
T.

Dabar sporto pasaulyje iški
lusis Vytas Gerulaitis savo foto
grafija amerikoniškuose žurna
luose reklamuoja 
.“Under his St. Laurent jacket,| 
his Cardin tie. his Dior shirt,1 
Vitas Gerulaitis wears Brut”, 

[— toks yra vienas reklamos 
posmas.
“GARAGE SALE?' IR ŠALPA 

Į Jau prieš keletą metų prade-

. . ,1- Al VU1XAXAAVGU. .kV./

vienintelis pnesas rusas. Arba Fair) su arti* 2qo stalų. Jų vieną pa- 
“dėl lenku pavojaus žiūrėsim vyko gauti ir lietuviams — ne pasi- 

-T- r, -i_4. • • -4.- i ! pelnymui, bet Lietuvos suverenumovėliau . Reiktų pi įsimintų ką, atstatymo propagavimui. Bus įvairių 
vai.).

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

vIODERNIŠKOS MR-CONOmONF.D KOPLYČIŲ-

kosmetiką-J Lietuva išžiūrėjo p

pasikartos antra želigovskiada ir 
ne tik Vilniui, bet ir visai Lie-j daug 
tuvai. J. KOVAS

Kiek gaus Bob Hope, žumalis- ta Los Angeles mieste stulpus

TECHNOLOGY

The Well-Dressed Astronaut Of The ’80s
When America’s new Space 

Shuttle orbiter enters service, 
the astronauts aboard will use 
an advanced space suit devel
oped for the National Aero
nautics and Space Admin
istration.

The two-piece suit consists 
of a flexible pants portion 
and a hard upper section. 
A permanently attached 
backpack contains the suit’s 
life - support system; the 
control unit on the chest 
regulates and monitors the 
system.

The demonstrator space 
suit, below, is mounted on a 
simulated Space Shuttle bulk
head to illustrate how actual 
suits will be stowed when

not in use. Both its back
pack and control unit are 
mockups, but the suit itself 
can actually be pressurized.

The engineer in the photo 
is modeling an undergarment 
that will cool and ventilate 
astronauts inside their space 
suitsv. Excess body heat is 
removed by water circulated 
through thin plastic tubing 
woven into the garment’s 
fabric, and by oxygen carried 
through the hose-like tubes 
along the legs, arms, and back.

Because of its two-piece 
design, the new suit is easy to 
don. The entire process — 

1 from pants to helmet and 
gloves — takes about fivt 

: minutes.

!Kasdien nuo pirmadienio iki I 
• penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

— Jei žinote asmenk, kwrh 
gaJėtij užsisakyti Naujienas* >ra- 
Jorne atsiųsti jų adresus. Me* 
jiems siusime Naujienas <M sa- 
vaixes nemokamai*

Chicagcs Lietuviu Suvalkiečiu 
gijos metinis susirinkimas 

1. ' i 7 vai.
Vyčių salėje. 2455 W. 47th St. 
riai

KOMISIJOS LIETUVOS REI
KALAMS ALTOS VEIKLOJE

Amerikos Lietuvių Taryba 
savo posėdyje vasario 23 d. su
darė šias komisijas Lietuvos 
laisvinimo reikalams ir ALTos 
veiklos tvarkymui:

Po

drau- 
ivyks 

vak.

prašomi atsilankyti, nes 
svarbių reikalų aptarti, 
susirinkimo — vaišės.

Eugenija Strungys, rast.

yra

Upytės Draugiškas klubas rengia 
Bunco ir kortų halių sekmadieni,. 
kovo 25 d., Dariaus ir Girėno salėje, į 
4416 So. Western 
1:30 vai. popiet.

Bus labai gražių 
nų laimingiesiems, 
šiltu valgių.

kviečiame visus 
atsilankyti ir smagiai praleisti po
pietę su upytiečrais. A. Kalys

Fruit-Filled Fantasies

:•'•’•■ ..: • <; .*’v:Y:*>:*:KX‘Sy

Avenue.. Pradžia i ■■ 

ir vertingų dova-’ I 
Taipgi bus skanių į 

narius ir svečius f

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

f?.n MODtRNlSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chiexyos
UstKviq.
jid&tuviŲ
4reKtcrig

ASiOClXCljOK

AM3ULANCI 
PATARNAVk 
MAS DIENA 

IE NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

MISOSE MIESTL 
DALYSI,

LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-34W

BUTKUS ■ VASAITIS
bo. jOth Ave, Cicero, Ill. Phone: OLyrnpic Z-IWB

1'ETRAb BIELIŪNAS
•*.- cn>. JALIFORNIA AVE. Phone; LAfayette 3-S571

Enjoy the fruits of summer's labor — with a delectable soar 
eream dressing. Simple to make and delicious to aerm, H's a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — gnp*» 
strawberries cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricot 
and kiwi.

Developed by home economists for Morton Sait Company, 
€be dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from a combina-

btencL
Other salad tips? To please the eye as well m the taste buda, 

▼ary color, diapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
on the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip dicm or wedgea 
of apples, peaches, nectarines, pears and some plums in lemon

- Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
& teaspoon Morton **

Nature’s Seasons 
seasoning blend

x (8-ounca) carton sour 
cream

k * eup firmly packed
brown sugar .

Combine all ingredients In small bowl; mix m Store »

GEORGE I. RLDAHNAS
5319 So. LITUANICA AVE. TA: TAr4e 7-113S-11J?

Winn • f.Ąffc IR ^ūNuS

** *Vb3) 0Mb **>«*• i-llJ
2314 WEST 23rd PLaCB Vh 0nla 1-Wl\

1023 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* Sill*. I74-44U

P. J. RIDIKAS
*354 So. HALSTED STREET Phone: TAnU 7-in*

I mauikmok, CHICAGO «, ill Monday, March 19, 1979



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Pavasario giesmė

Naudingi patarimai ir įdomus dalykai
$ Vilnonė apranga yra bran

gi ir vasaros metu reikalauja 
ypatingai geros priežiūros ir 
gerų laikymo sąlygų. Pirmoji 
sandėliavimo salvga vra vilnc- » * V
nės aprangos švara. Atmintina, 
kad kandys pirmiausia ėda ne
švarias vietas. Angoros, kaš
myro ir kupranugario vilnos 
audiniai yra brangiausi, todėl 
patartina vasaros meto sandė-Į piauto gyvulio mėsa traukiasi 

ir kietėja, bet aukšto voltažo 
elektra atpalaiduoja tą trauki
mąsi ir sumažina net 50% jė
gos bei energijos ją kramtant. 
Atradimas pakeis mėsos .paruo
šimo rinkai procesą ir paleng
vins jos sandėliavimą.

• Aviganių ir avelių didžiau-{ 
si priešai buvo prerijų šunys - 
kajotai. Tik ne dabar. Iš Veng
rijos buvo importuoti Komon- 
dor veislės aviganiai, kurie ap
saugoja aveles nuo vilkų. Jų 

•avių ganyklose beveik neliko;
Tie šunys turi ilgus ir tankius 
plaukus taip pat tvirta odą. Jie 
lengvai nugali vilkus, taigi ir 
kajotus.

liaviniui išvalyti Dry Cleaning 
vietose ir gražiai pakabinti ant 
tikamos gembės. Vilnonius 
megztukus galima laikyti spin
telių stalčiuose, žinotina, kad 
prakaitas keičia vilnas spalvą 
ir ardo siūles. Minku ir kitokiu 
brangių kailių darbužius vasa
rą geriausiai laikyti specialiose 
sandėliavimo vietose, čikagiš- 
kės ponios ir panelės juos laiko1 
pas kailių specialistą Normaną 
Buršteiną.

® Nors amerikiečių pragyve
nimo standartas yra vienas iš 
aukščiausių pasaulyje, tačiau 
alkoholie? vartojime amerikietis 
užima tik 23-čia vieta.

8 19-to šimtmečio etiketo 
vadovėliuose būdavo toks para
grafas: “Be priekaištų esanti 
šeimininkė turėtų žiūrėti, kad
toj pat knygų lentynoje nebūtų i tas)

siūlė tos vyni ir moterų parašy
tos knygos. Jų artumas neturė
tų būti tu.eruojainas, nebent au
toriai vra vedu”.

8 Rūkydamas po pakelį per 
dieną, asmuo per metus surūko 
7,300 cigarečių.

q Mėsos tyrimo laboratorijos i 
Australijoje nustatė, kad pa-

M. Miškinytė

—---------------—--------— Dėkui M. Tamulėnui iš
T U M P A I ’ es^ l’ahn Beach, Fla., už 

t. ankstyvą prenumeratos pratę-
. simą. gerus linkėjimus ir už $10 
jauką Taip pat dėkui Kostui Jo- 

— Hiacintas Suvaizdis iš Ci-‘nu§uį st. Catharines, Ont., ir
.! cero, Krivūlės klubo valdybos L Juodeliui iš Marquette Parko, 
| narys, lankėsi Naujienose. 1 a i atsiuntusiems po $2 už kalen-

pasiūlymai ir pastabomis p^a-‘" ifm-h' rflaztlM t* 'į* 
šoini reikštis ir kviečiami daly
vauti visi C.hicago$ lietuviais

Susir nkinrjj pąsibaigus,- 7 
vai. vak. visi susirinkimo daly
viai kviečiami šeimyniškai va
karienei. toje pat salėje. Prašo
ma vakarieniauti su savo šei
momis ir bičiuliais, mokant už 
asmenį $6. - Iš anksto vakarie
nei ‘registruotis pas LTN šeimi
ninką Bronių Kisakaitį (tel. 
778-770/ arba 7780878).

(Pr).

PASIVAIKŠČIOJIMAS
PRAGARO KORIDORIAIS
Pasakos ar tikrovė?

Ar Jėzus skelbė daugiau apie 
pragarą ar apie dangų

Pasiklausykite svarbių gyve
nimo faktų šv. Rašto šviesoje 
šį antradienį, kdvo 20 d., 9:15 
vai. vakaro, radijo banga 1490 
AM per “Lietuvos Aidus”.

Kviečiame mūsų programos 
klausytojus balandžio mėnesį 
rašyti laiškus. Parašiusiems 
laiškutį ir pareikalavusiemsi

.Naujojo Testamento su Psai* 
‘ mais, prisiusime dovanai. Rašy- 

ite šiuo adresu: ;

proga jis pratęsė prenumeratą I dorių.

— Dirva paskelbė aštuonio- 
liktąjį novelės konkursą. Rank
raščius reikia pasiųsti iki bir
želio 15 d. Šio konkurso mece
natas buvo ir tebėra čikagietis 
Simas Kašelionis, dabar kon
kursui skirias $600. Konkursas 
pavadintas mecenato' vardu.

ir įteikė $7 auką. Dėkui už vi- 
izitą ir už paramą Naujienoms.

— Bronė Spūdienė, Wood
haven, N.Y., veikli ir energin
ga visuomenės veikėja, sutiku
si New Yorke Naujienų adminis
tratorę Kristiną Austin, 
sė savo prenumeratą ir 
dienraščio paramai $10

pratę- 
įteikė 
auka.

V

«zr

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimu! 
REAL ESTATE FOR SALE

■PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMA1S -

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.
n

PETRAS KAZA.NAUSKAS, Prez'dentzs
2312 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau^ 
26-tns metus veikiančioj įstai
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAMS REALTY
Notary Public

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

O GERIAUSIAI ČIA

9. Miške gimęs, miške augęs, 
visiems gerkles maišo? (šaukš-

Dėkui.
— J. Jakubonis iš Marquette 

Parko, Lietuvių Tautinių kaB 
pinių pirmininkas, kiekviena 
proga paremia Naujienų lędi-

I proga paremia Naujienų leidi-1 
Imą. Dėkui už ankstyvą prenu-[ 
meratos pratęsimą ir už 7 do-| 
leriu auka, vNAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Lithuanian Ministries, 
P. O. Box 321,
Oak Lawn, 1111. 60151

KOREKTŪROS PATAISYMAS} 
Š. m. vasario 22 d. NaujiemjJ 

Nr. 43, spausdinant J. Kari;

1 KŪDRAI i ib K L A L 1 I

Į} Įvairi apdrauda —INSURANCE 
H BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

$7,500 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga- 
zu 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 metu mūro namas 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, S50.000.

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

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534
— Petro Viščinio vadovauia- K x . .>,.. , T . J. buto keliones aprasvnia pavad;ma radijo programa Laisves “

Varpas” So. Bostone koncertu 
minės 25 metų veiklos sukaktį 
balandžio 22 diena Piliečiu drau
gijos salėje.

METINIS NARIŲ Į
SUSIRINKIMAS

“KELIONĖS APYBRAIŽA”, bū 
vo atspausdinta, kad kelionė iš 
Los Angeles į Romą ir atgal 

.kainavusi tik ?-10, o turėjo bū4 
ti $440. S

I Autorių atsiprašome.

WILMETTE, ILL. 7 kambariu na
mas, 3 miegami, 2 vonios. Naujai de
koruotas. Didelis kiemas su daug ža
lumynu. $88.600. Skambinti 256-6984 
arba 729-4739.

HELP WANTED — MALE
Darbininkę Reikia

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Ch’.cagfes mieste leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose srfcit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559

Ii
1979 m. kovo 24 d. (šeštadie- 

Naujlenų vadovybė ir Platinimo Tajaug domisi j k kreipiasi i visos tkal' t zvizys onuuus is i-,einoiiLo, nį), 4:30 vai. p. p. Lietuvių Tau-

Nuosekli Kariškių Malda
f

Prieš mūšį prie Murtin, švei-įnaujienų. Tduuryijt ir ridunimo vajaus kutui si] a Kreipiasi k tikus uai į * ----------------- 1 —ei-----  •— r-- r- —-----------j.
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos span-]dabar esantis Juno Beach, Flo- tiniur Namų pastogėje, 6422 S. carai suklupo maldai ir ju va- 

«**««• visuomet aukomis prisi- Kedįfe Avė., Chicagoje, šaukia- eta suriko: '

PUNCH PRESS 
OPERATORS

AND 
GENERAL FACTORY HELP.

BELL & THORN
4259 SO. WESTERN BLVD

štamą 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 lietuviškų rei. 
kalų renesansn. ■■■>•■

deda prie tautinių ir patriotinių’mas šių namų narių dvyliktasis —Viešpatie! Jeigu mūsų prie 
laikraščių išlaikymo. Dėkui už į metinis susirinkimas. ’ šai yra teisūs—pagelbėk jiems:

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Nanilenas. atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie 
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 būt! 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu * 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus’ < » 
intorė M Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 16I0HU 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

w - i —-  J------- ~ -- J----------------  ’!■

dešimt dolerių auką, atsiųstą! Susirinkime sprendimo teisę jeigu teisybė yra mūsų pusėje^ 
TAT* af pc i a nė nrpTinmoruto tl-iv-i +iV T ‘I'XT noTi-.i loAinn 4--: — -.--Tt-ri.     T~»-I __ !pratęsiant prenumeratą. tUn tik LTN nariai, tačiau savo tai pagelbėk mums. Bet jeigii 

abi pusės yra lygiai teisios, tai 
1 visai nesimaišyk ir žiūrėk, kaip 
:mes mušamės . . .

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar-• <7 C4rA AAAv VV/X £ ^/CXrX-XXky iOXXXXVz OXkz «X-X^Xmu į

bo valandomis informacijų prašome kreiptis te-; 1 ‘

— Liudininkai tvirtina, kač 
j buvęs vežikų vadas Jimmy 
; Hoffa buvo Įsivėlęs Į prezidente 
Įjphn F. Kennedy nužudymą.

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąją taTkaį,

Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galinių skaitytojų reUxIotr 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiom!* atkarpomis.

KAOJIINOS 
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL 604M

». II ankrto be raglnia© pratesiu savo prenumeratą, tiupydamM IiSą tr 
pažindamu rusirašlnėjimo Išlaidai. Priede  doL

Pavardė Ir rudai

Adresai

» Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL
Pavardė ir vardu ________________  -

kori*

Adresai

Sponsoriaus parardė, rardas Ir vietovė

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

Pavardė Ir vardo

Adreso

• Platinimo vajaus proga, 
tinimui nemokamai be jot

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suaipa. 
U įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adresu

Ramdė ir vardai

Adresu

Pavardė tr vardu

Į t , » — I- ■ . .

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, Ilk 60629. — Tek W A 5-2737

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegularfy!

see us for 

financing. 

AT OUR LOW RATS

nd 
ConpmmM 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATE8

EARN UP TO -7%%

2212 WEST CEKMAK ROAD CHICAGO. HUNOSS fiKOt 

Prm Kawucdua PrvUni Phonei Virusia 7-7747 
30VRSi fton.Tae.Fr1.9-4 Thur.9-8 Sat. >X

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905 
■CHILLI!-. ...WJ.

IMMEDIATE OPENINGS 
drivers

Must own tractor to haul steel and. 
piggybacks. 3 year contract. Hustlers 
have a potential of making a mini
mum of $1,500/per week.

CALL 284-3766

MACHINIST
HARD1NGE LATHE

Experience in set-up and operate: 
Overtime.

CALCO MFG. CO.
205 Factory Road 

Addison, 111. 
628-2309

An equal opportunity employer

K M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai 251 pusmečiui •utomobllh 

^ėdrausimas pcndnlntafit 
Kreiptit

sį&iS St. ASKLAND AVI. 
SW4775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINTUS

Pudavimai ir Taisymu 
WSST 671h STREIT

TaleH.: RSįmA’Ic 7-1941 :

Siuntiniai į Lietuvą
TESTAMENTAI Į 

j Tuo reikalu Jums gali dau į 
padėti teisininko Prano Šulo- 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
/Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis

SMALL WAREHOUSE NEEDS RE
TIRED MAN TO PERFORM JANI

TORIAL SERVICES ABOUT 
16 HOURS PER WEEK. 

FOR INFORMATION CALL: 
376-4970

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-59W

Knyga su formomis gauna

1739 South Halsted St, Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.0( 
su formomis — 83.90.

Phone 855-2160

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su, 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitui 
gyvenantieji prašomi užsisa 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

ir

Advokatas
JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenue

Tel. — 776-1225
Chicago, Illinois 60629

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. | 
vak, šeštad. 9 vai. iki

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Marquette Parke, 2638 W 
39 St., parduodama linksma lie 
tuviu užeiga-tavema su namu
5 kamb. butas, 2 mašinų gara 
žas, apsauga nuo potvynio ir ki
6 pagerinimai.

Tel. 776-4959

M. i I M K U S 
N«tary Public 

INCOME TAX SIRVICI 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7458 
Taip pat darosi vertimii. giminių 
iikvietimai. pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

1BEST THINGS IN UFE

3s!l Frank Zipellj

GA 4-U54

»Wt IMI

IMUURCį

PERSONAL 
Asmenų Ieško

liMnsvrartcė'Cofnpany

HOROSCOPES
BY ANNA

Ūso character, card &_ palm read- 
ngs. One visit to her will be of im- 
nense value to you. FREE gift with, 
eadings.

516 Diversey Parkway 
248-7514

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susite 
rus. šeštalieniais iki 12 v. 

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

40 metų, patarnaudama klientams

CARETAKERS WANTED

Mder couple to live in apartment 
bove funeral home and do light 
ousework. Free modem large apart 
aent and all utilities plus $100 a 
nonth salary.

Call 974-3534 or 974-9651.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę Ir Darbininkiv

SALES CLERKS
Loop cigar stores. Pleasant working 
condition. Monday through Friday 
Days.

Apply in person or phone.
MONROE CIGAR. CO. 4 

412 S. WELLS ST. / U 
4th floor-922-3370-

J

\ • Di-Gel-
The Anti-Gae Ant»čid.

MAUJIBNOS, CHICAGO B, Monday, March 19, 1979




