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WEIZMAN NESUSITARĖ SU EGIPTO KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIU
IZRAELIS NORI TUOJAU ATIDARYTI 

ABIEJŲ VALSTYBIŲ SIENĄ

KAIRAS, Egiptas. — Izraelio 
krašto apsaugos minis teris 
Weizman buvo susitikęs su 
Egipto krašto apsaugos ministe- 
riu, kad galėtų aptarti pirmąją 
Sinajaus pusiasalio perleidimo 
operaciją.

Oficialus pranešimas sako, 
kad ministerial nesusitarė, bet 
kas galėjo būti nesusitarimo 
priežastimi — ministerial nepa
skelbė. Atrodo, kad'pietinio SI. 
najaus pusiasalio perleidimas 
Egiptui buvo gana smulkiai ap
tartas. Formaliai galėjo būti su

raelio-Egipto sutartį buvo daug 
' prikalbėta, bet iki šio meto ji 

dar nepasirašytai Oficialūs pa
reigūnai negali vykdyti nepasi- 

’ rašytos sutarties. Galimas daik
tas, kad ministerial aptarė Si
najaus perdavimą, bet nutarė 
palaukti, kol bus galutinai ap
tarta ir pasirašyta taikos sutar-

ASBESTO PAVOJUS
DAUGELY MOKYKLŲ PER- 

TTNKUOJAMOS SIENOS

CHICAGO. — Amerikos Ap
linkos Apsaugos Agentūra (U.S. 
Environment Protection Agen
cy) pradėjo visoje Amerikoje 
kampaniją pagelbėti mokyk
loms ir mokinių tėvams sužino
ti, ar jų mokyklų pastatai nėra 
pavojnigi jų vaikų sveikatai 
įgauti vėžį, įkvėpuojant asbesto 
dulkes.

Kol kas nebuvo žinoma kaip 
žalingas yra asbestas. Nuo 1950 
iki 1973 metų jis buvo labai pla
čiai vartojamas statyboje, ypač 
kaip nedeganti ir garso nepra
leidžianti medžiaga sienoms tin
kuoti ir per tą laikotarpį buvo 
pastatyta daug naujų mokyklų.

Sveikatos . apsaugos įstaigos 
nurodo, kad hibų,- sienų tinkos 

grindys, kaipTSendrafpastątaT,

io#
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TRUMPAI IS VISURGYNĖJA KATE MILLETT

PLAČIAI TARĖSI SU SAUDI ARABIJOS IR JORDANIJOS VYRIAUSYBĖMIS
SEKRETORIUS VANCE PARSKRIDO SEKMADIENĮ.

O BRZEZINSKIS TIK PIRMADIENĮ

šaukti savo karo jėgas iš prieš
akinių pozicijų.

IZRAELITAI PATEN
KINTI TAIKA

, *.> . / X r ‘ - - * * - •

TEL AVIVAS, Izraelis.— Iz- 
raelio gyventojai patenkinti nu
tarimu pasirašyti taikos1 sutartį 

• su Egiptu. Izraelio jaunimas ir

šokiais -neramumais. Gyvento
jai nori, kad 'pasibaigtų teroro 
veiksmai, bet jie yra įsitikinę, 

■ kad policija galėtų lengvai su
valdyti bombas gaminančius ir 
nešiojančius arabų jaunuolius. 
Kariai lengvai suvaldė Nablus 
apylinkėje pradėtą maištą. Jei
gu policija būtų griežtesnė, tai 
ji galėtų sustabdyti pasikėsini
mus prieš nekaltus žmones.

NORI ATIDARYTI 
EGIPTO -SIENAS

AMERIKIETE SUĖMĖ, ASTUONIAS VALANDAS 
TARDĖ IR VĖLIAU. IŠSIUNTĖ. ITALIJON

su. laiku “nusidėvi”, dėl to mik-į TEHERANAS, Iranas. — Ira- 
roškopikų asbesto dulkių aps
čiai randasi ore, kurį mes kvė
puojame.

Asbestą vartoti bet kokioje 
statyboje uždrausta jau 1973 
metais, bet dar nenustatyta kaip 
jį panaikinti ten, kur jau panau
dota. Greičiausia, kad asbesto 
dulkėjimui pastatuose pašalinti 
visos.sienos ir pašaliai turės būti 
pertinkuoti tvirtu tinku, kuris 

' saugiau izoliuos asbesto turintį 
tinka,.

no policija, vykdydama paties 
mulos Chomeini įsakymą, sek
madienį suėmė amerikietę Kate 
Millett, prieš 8 dienas askridu- 
sią į Iraną persekiojamoms mo
terims pagelbėti. Policija ją su
ėmė, nuvežė į aerodromą ir pra
dėjo klausinėti, kuriais sumeti
mais ji atvyko į Iraną ir kaip ji 
dristanti kištis i krašto vidaus 
reikalus.

ištre-
i

— CIA bijo, kad Irane val
džią pagr <>s komunistų vado
vautam- "revoliucinis komi
tetas . * •

— Bazargano w . < 4Oybe lie
pė visiems pa^ uanams atiduoti 
ginklus, bei ne visur jA kla- >•».

— Praeitą sekm^d.ių Irano

WASHINGTON. D.C. - Ara- j 
bu valstybės labai atidžiai seks j 
Izraelio ir Egipto taikos sutar- ■ 
ties eigą, bet jai nesipriešins. — j 
pareiškė Valstybės sekretorius; 
Cyrus Vance televizijos stočiai. !

— Pasitarimai Rijade ir Ama
ne, pirma su Saudi Arabijos ir 
Jordanijos karaliais, o vėliau ir 
su abiejų vyriausybių nariais 
buvo draugingi. Abi valstybės 
nori, kad amerikiečių. Egipto ir; 
Izraelio pastangos padėti taikos j 
pagrindus Artimuose Rytuose; 
pasisektų ir taika galėtų būti ( 
įgyvendinta. Arabai nori, kad 
palestiniečių klausimas galimai 
greičiau būtų išspręstas, nes jis I 
tapo visų neramumų pagrindu.

Kaip vienoje, taip ir antroje 
sostinėje pasikalbėjimai buvo 
atviri, paliesti patys svarbiau
sieji klausimai. Arabai neprita-1; 
ria visiems sutarties projekto į 
paragrafams, bet ir nesipriešina 1 
ir atidžiai seks tolimesnę sutar- 
ties'eigą.

Sekr. Vance pridėjo, kad abi 
valstybės yra draugingos Ame- j 
rikai, jas riša įvairūs ekonomi-. 
niai ir politiniai ryšiai, todėl 
nėra ko stebėtis, kad taikos su- • 
tarties vykdymo eiga atidžiai

BYRNE BIJOSI RASTI 
.$150 MIL. DEFICITO

CHICAGO. — Miesto gyven
tojai. galimas daiktas, turės rei
kalą su nemažesniu ka:-p $159 
milijonų deficitu, perspėjo de
mokratų nominuotoji į Chica
gos merus Jane Byrne. Jos spė
jamoji deficito suma yra tris 
kartus didesnė, negu anksčiau 
buvo spėjama.

Jane Byrne tvirtina, kad de
ficitą iki $50 milijonų padidino 
labai brangiai atsiėjęs sniego iš 
gatvių pašalinimas. .Ji (•! in’i, 
kad kai kurias sniego išlaidas 
apmokės federalinė valdžia.

J. Byrne pareiškė, kad ji pra
ves nuodugnia knvgu revizija, 
"patikrinti miesto knygas 
apvalyti stalus, nepaisant mero 
Bilandic įspėjimo, kad patikri
nimas gali pačiai atsitrenkti 
į galvą”.

MAISTO KAINOS 
BRANGSTA

PRINCETON. N.J. — Ameri
kiečių uždarbių stambesnioji 
dalis išeina maistui, skelbia 
Amerikos Viešosios Nuomonės 
institutas.

KARŠTO ORO BALIONAS 
SU LAKŪNU PRADINGO

Atsakingi Izraelio pareigūnai 
nori, kad balandžio mėnesį jau 
būtų atidarytos Egipto ir Izrae
lio sienos prekybai ir žmonėms. 
Izraelio valdžios atstovai yra 
išst'udijayę egiptiečių nuotaikas. 
Jie yra įsitikinę, kad egiptiečiai 
nėra kariškai nusistatę izraelitų 
atžvilgiu. Izraelis yra įsitikinęs, 
kad atdaros valstybės sienos 
būtų labai naudingos.
nająus perdavimą, bet nutarž 
dėtų daugiau taikai, negu ofi
cialūs nutarimai. Egipto vyriau
sybė kitaip galvoja apie sienų 
atidarymą. Reikia pirma už
megzti diplomatinius santykius.

MILWAUKEE. — Valdžios 
įstaigos pranešė, kad baigtas ieš
kojimas balionisto E. Mounts, 
45 metų, kuris praeito vasario 
6 dieną Rockforde pasikėlė di
džiuliu karšto oro balionu, pasi
ryžęs pasiekti tolimiausio balio
nu skridimo rekordą. Jis pasku
tinį kartą buvo matomas skren
dant viršum Oak Creek jėgai
nės Milwaukee priemiestyje. 
Nuo tos dienos visos Pakraščių 
sargybos. Civilinės Oro patru- 
lės ir privačių asmenų pastan
gos rasti balūnistą Mounts ar jo 
didžiulį balioną ar bet kokį 
ženklą liko be rezultatų.

— Ūkininkams leis sėti dau
giau sdjos pupelių.

Sudužo keleivinis 
tusų lėktuvas

MASKVA, Rusija. — Iš pietų 
į Maskvą skridęs sovietų kelei
vinis lėktuvas 102C sudužo ir 
sužeidė didoką keleivių kiekį. 
Lėktuvas nukrito praeitą šešta
dienį, o žinia apie nelaimę pa-

NEGALI ERZINTI IRANO 
MOTERŲ

Irano vyraiusybei nepatinka, 
kad a t v a žiavusi amerikietė 
kurstytų Irano moteris. Irano 
vyriausias mula patarė Irano 
moterims nešioti ilgus drabu
žius ir užsidengti veidą, visą lai
ką klausyti vyro ir prižiūrėti 
šeimą. Panelė Millett susipažino 
su keliomis įtakingesnėmis mo
terims, patarė įsakymo neklau
syti, ilgų drabužių nenešioti, vei
do nieku nedengti, bet reika
lauti, kad už darbą joms būtų 
mokama ta pati alga, kokią gau
na vyrai. Be to, jos reikalauja 
tų pagrindinių teisių, kurias da
vė šachas, o dabar Chomeini 
atima. Chmoe'ni negali pakęsti, 
kad atvykusi amerikietė būtų 
nutarusi raginti Irano moteris 
pasipriešinti.

LIEPĖ IŠSIŲSTI 
IR DRAUGĘ

Irano valdžia suėmė ir
amerikietę, kuri drįsusi atvykti 
į aerodromą ir pasiteirauti apie 
suimtąją. Ji taip pat buvo su
imta ir pirmadienio rytą išsiųsta

kitą

Kovo 20: Klaudija, Anatolis, 
Vadūnė, Vilė, Žygimantas, Gil- 
vydas.

Saulė teka 6:03, leidžiasi 5:43.
Oras drėgnas. ‘ T ': tJ ■ Šreac iC-4-k riejas ■’s

skelbta tik pirmadienį, žinias 
apie keleivinių lėktuvų nelaimes 
rusai, matyt, laiko karo paslap
timi. Praneša tik tada, kai lėk
tuvo nelaimėje žūsta užsienie
čiai, Valdžia nori sudaryti įspū-<

iš Irano. Jai policija neleido 
grįžti į butą pasiimti savo asme
ninius daiktus. Ji pirmuoju lėk
tuvu taip; pat buvo išsiųsta į 
Egiptą.:' Biivopasakojama, kad 
moterys ištremiambš iš Irano,

dį., kad sovietų .lėktuvai ne- 'bet aiškiai nepasakota, kur Cho- 
dūžta. . -meini norės jas iŠšiųštL Aero-

—:----------- —— . ;drome buvo pasakojama, kad
jas. siunčia į Romą, o aš ten jos 
galėsiančios - vykti,, j, Ameriką. 
Bet ar Irano, lakūpai.taįp pasi
elgs, tai mmkų pęsahj^i. Buvo

. — Chicagos universiteto stu
dentai trkybin inkai priešinsis 
jaunų vyrų ir jnoten^ šaukimui 

Bee?;

atsitikimų, kad iš Irano 
miamieji būdavo nuvežami 
Egiptą ir ten. paliekami. Cho
meini negali suprasti, kaip ame- j 
rikietės gali drįsti važiuoti į Ira- • 
ną ir raginti moteris, kad kovo
tų už tokias pačias teises, kurias , kareivių pulkas pramaršavo po 
turi Irano vyrai. j Teherano centrą su “taikos"’ ro-

| žėmis kiekviename šautuvo 
I vamzdyje.

— Kariuomenės vadovybė 
Į įspėjo Irano partizanus, kad jau 
atėjo taikos metas. Areštai ir žu
dynės turi pasibaigti.

kariai užėmė dar vieną miestelį, į — Irane ruošiamas naujas sta* 
esantį netoli Kampalos. Diktato- tūtas revoliuciniams teismams, 
rius paskelbė, kad Libijos bata- Teisiamieji 
lionas jam padės gintis nuo Tan- teismuose.
zanijos karių. Abejojama, kad 
Libijos kariai galėtų daug pa
dėti Idi Aminui.

Vasario mėnesį Idi Amin vedė 
trečią žmoną ir rengėsi išva
žiuoti medaus mėnesiui, bet 
Ugandos karių maištas jam su
kliudė visus planus. Koks yra 
diktatoriaus likimas, tuo tarpu 
nežinia. Jis nieko neskelbia.

Ugandos valdžia 
liko be gynėju

DAR ES SALAAM. Tanzani
ja. — Iš Ugandos ateinančios ži
nios sako, kad sukilę Ugandos

VIETNAME DAR LIKO 
KINIEČIŲ

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Kinijos vyriausybė oficialiai 
pranešė, kad visos Kinijos karo 
jėgos jau atšauktos iš Vietnamo, 
bet Vietnamo vyriausybė tvirti
na, kad Kinijos karių dar yra 
Vietname. Vietnamo pasienio 
sargai norėjo pasiekti pasienį, 
bet kiniečių buvo apšaudyti.

Vyrauja įsitikinimas, kad ki
niečiai nesirengia trauktis iš 
šiaurės Laoso, esančio greta Š.
Vietnamo. Bijoma, kad kovai 
pasiruošę kiniečiai neįsiveržtų 
į komunistų pagrobtą Kam- 
bodiją.

r— Mirė prancūzų politikas ir 
finansininkas Jean Monnet, su
organizavęs Europos rinką.

■ Buvusiam kariui lengvai 
pavyko pagrobti./Trenton, N.J., 
kelemnp]ėktuvą...Vėlia.n jis vi
eps kėieivitHvpaleidb. ' 'J

turės teisę gntis

— Savo laiku Klaipėdos kraš
tas buvo turtingas, o dabar ru
sai viską nugyveno, sako vokie
čių laikraščiai.

— Atšilus orui, Brežnevas 
skris į Ameriką atomo sutarčiai 
pasirašyti. Jis negali važiuoti 
šalčių metu.

— Išgarsėjusi rumunų sporti
ninkė Nadia Comaneci susilau
kė 4,/« svaro kūd’kio.

— Saudi Arabijos karaliui ne
patinka Egipto sutartis, bet jis 
nekliudys taikos pastangoms.

— Nukritusiame sename so
vietu keleiviniame lėktuve buvo 
virš 100 keleivių, važiavusių 
iš Odesos.

— Japonai pirktų daugiau so
jos pupelių, jeigu Amerika jų 
turėtų.

— Amerikos aruoduose dar
yra pakankamai javų savo kraš
tui ir užsieniams.

— Buvusio premjero Havegos 
byla atidėta. Pats Chomeini įsa
kė nutraukti bylą revoliucinia
me komitete ir ją perduoti į Ira
no valstybės teismą. Havega ga
vo teisę pasisamdyti advokatą.

— Devynios Illinois apskritys 
prašo pagalbos potvynio padary
tai žalai taisryta, Išafdyti n’iiS Ote
liai fū daugeli i f

laukiama. ■
Kaip Saudi Arabijai, taip ir 

Jordanijai rūpi savo valstybės 
apsauga. Pietų Jemeno įsiverži
mas į Šiaurės Jemeną sukėlė di-: 
delio susirūpinimo Saudi Ara-' 
bijai. Jordanijai rūpi atgauti ir1 
Izraelio pagrobtas teritorijas ir. 
apginti dabartinę santvarką.' 
Abiems valstybėms reikalingi ■ 
Amerikos ginklai ir parama. Abi 
valstybės nori taikos Artimuose' 
Rytuose, bet bijo Izraelio vadų! 
didelio pasitikėjimo savimi.

i
Prieš taikos sutartį iki šio me

to griežtai pasilakė tik Sirija ir 
Libija, tuo tarpu visos kitos ara-1 
bų valstybės lūkuriuoja. Sirijos, 
prezidentas ir Libijos diktato-' 
rius kviečia arabų valstybes boi- ■ 
kotuoti Egiptą už nutarimą pa- J 
sira.-'-yti separating taiką, bet vi-- 
sos kitos valstybės atidžiai lau-! 
kia įvykių eigos.

Saudi Arabijos vyriausybė J 
nustebo pasiūlymu boikotuoti i 
Egiptą. Karo metu Egiptas la
biausiai nukentėjo, arabai jam 
nepadėjo, o dabar dar siūlo Į 
Egiptą boikotuoti.

Gallup Poll pravesti tyrimai 
parodė, kad šįmet vidutinė šei
ma visame JAV maistui per sa
vaitę išleidžia vidutiniškai po 
$53. Tai aukščiausias pakilimas 
nuo 1937 metų, kuomet viduti
nės šeimos vidutinės išlaidos 
maistui per savaitę buvo SU.

Pasirašys strateginiu 
ginklu sutartį

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius Vance, kalbėdamas te
levizijos suruoštam klausimų ir 
atsakymų pokalbiui pareiškė sa
vo įsitikinimą, kad strateginių 
ginklų sutartis su Sovietų Są
junga bus pasirašyta. Jis nega
lėjęs pasakyti, kada ji bus ap
tarta ir sutarta, bet jis yra tik
ras — sutartis bus baigta aptarti 
ir pasirašyta. Sekretoriaus atsa
kymai į klausimus buvo tikslūs 
ir aiškūs.

— Namibijoje kovo 21 dieną 
turi įvykti rinkimai Jungtinių 
Tautų prižiūrimi, bet du Rode- 
zijos atstevm atsisakė rinkimus 
prižiūrėt .

Saudi Arabija dar pastebėjo, J 
kad Egipto prezidentas siekia 
lengvatų kitoms arabų valsty
bėms. Jis rizikuoja savo geru 
vardu ir Egipto interesais, o boi
kotuoti Egipto dabar nedera.

Sekretorius Vance iš Jordani
jos grįžo į JAV. o prezidento 
Carterio saugumo reikalams pa
tarėjas Zbigniew Brzezinski pa
siliko dar vienai dienai, kad ga-

— Teisingumo departamentas 
paskyrė respublikoną advokatą 
ištirti prez. Carterio šeimos gau
tas priešrinkimines paskolas.

— Sekmadienį federalinis tei
sėjas uždraudė Chicągos javų 
biržai užsidaryti. Pirmadienį ji 
turėjo bū ti atdara.

lėtų aptarti saugumo reikalus sultonus Vąnce sekmadienio ryta 
Saudi Arabija ir Jordanija. Jis' pareiškė, savo pasitenkinimą.
tuo reikalu tarėsi visą sekina-1 Didžiausi taikos sutarties prie- 
dienio popietę ir vakarą. Iš Jor-'šai yra Arafato vadovaujami pa-
danijos jis išskrido ankstyvą lestiniečiai. Jie bando kurstyti 
sekmadienio rytą. Jis patėnkin-Vvfcus, arabų vėdus, bet'atsakingi
taš pasitafimais su Jordanijos ir * pareigūnai nekreįpją., į Ąrafatą 
Saudi Arabijos karirll«U."S>k»»- laidelio dėmesio? *



Į 197S metų Kalėdas ir Naujus 
/. Metus palydėjus ..

Winnipegieciai lietuviai, kaip 
jau įprasta, Kūčias praleido be 
veik kiekvienas savo šeimoje, • 
tik su menkomis išimtimis pa
sikviečiant savu artimuosius 
bendrai Kūčių vakarienei.

Gruodžio 24 d. (sekmad.), 
pi i■ Ka’a’las bažnytinės pa

los \"vko 1
p;.r 
u

raudama tokio paruošimo ir 
tiek pigiai Naujieną Metams.

tvarka, 
>ės skirstėsi į 

u iauKc sv. Kalcdii nak ■ , l r \a-. (vidurnaktyje) į

Bernelio mišios. r
lambdas atlapi pai apijumii ejams parvežė specialų sveiki, 

kleb. kum J. Berlasius pasaky- * 
dainas gražų pamokslą, palui-' 
kėdamas savo parapijiečiams, 
žengiant Į Naujuosius Metus, 
"tyraus džiaugsmo, stiprybės 
ir vilties”.

Po to, perdavė winnipegie- 
ėiains lietuviams sveikinimus: 
AVinnipego kardinolo G.B. Fla 
kiti, iš Chicagos vsk. Vincento 
Blizgio ir dažnai atsilankančio 
į Winnipega, rekolekcijoms, 
Tėvo J. Venckaus, S.J. iš Čika
gos.

Po pamaldų parapijiečiai 
rinkosi į klebono privatų butą 
su asmeniniais sveikinimais. 
Ant stalo pasrodė kalėdinis ka
lakutas ir po gražų, švenčių 
proga, stikliuką bažnytinio vy
no. Pokalbiai užsitęsė net iki 3 
vai. ryto. Kaip matėsi, kad win- 
nipegiečiai moka pagerbti savo 
kleboną, nors sveikintojai ' ir 
keitėsi, bet jo butas buvo per. 
pildytas.

Naujų, Metų sutikimą suren
gė vietos lietuvių parapijos ko 
miteras, vadovaujant pačiam 
klebonui kun. J. Bertašiui. Po
būvis prasidėjo 6 vai. vakaro 
ir baigėsi 2 vai. ryto. Iki pat už 
baigos veikė bufetas, o stalai
apkrauti gardžiausiais valgiais| ■—o—
iki užbaigos, tai vergiai kur ' Aštuoniasdešimto vienų metų-

"Aioha from Hawaii”

š. m. sausio 27 d. iš Havajų 
grįžo Stasė ir Liudas Bartinin- . 
kai, kur praleido keletą savai
čių. Grįžo gražiai įdegę ir ke
lione labai patenkiuii. Sugrįžę 
padare savo draugams balių, 
juos apdovanojo gražiomis gė
lėmis bei vainikais parsivež
tais iš Havajų, o ypatingai gra_ 

1 žu, kad visus pavaišino gar
džiai iškeptu savo dzūkišku ku 

į geliu. Tad visiems winnipegie- 
i 

nimą iš Havajų, kuris skamba: 
“Atoha from Hawaii”.

—o—
“Lžyauėnių —Havajų” balius

š. m. sausio 25 d. į Havajus, . ..........—-----  — — x------
buvo išvykę kun. J. Bertašius, | “Lietuvių Klubas Manitoboje 
Aldona ir Alfa Balčiūnai. Grį- buvo atšvęsta Kazimiero — - 
žo vasario 9 d. ryte. Klebonas niušio 81-rių metų sukaktis, 
savo vietoje paliko kitą kuni
gą, o bažnyčios ūkinius reika
lus pavedė tvarkyti savo arti
miausiam kaimynui J. Deme- 
reckui.

Sugrįžęs iš Havajų kleb. J. 
Bertašius parapijos salėje su
rengė “Užgavėnių — Havajų” 
balių.. Įėjimas tik -S3 jsu gar
džiais ir įvairiais gėrimais.

Vakarui grojo Matveičiko mu
zika. Į balių atvykstantiems bu 
vo skirta įdomi premija: -pir-: 
miesiems 50-čiai atvykusiemsf innipego Apyl. vai y
buvo ant kaklo užkabinamas 
hawajietiskas. kriaukliukų vai 
nikas, kuriuos parvežė iš Ha
vajų kleb. kun. J. Bertašius, 
nuostolius nurašydamas savo 
asmeninėms išlaidoms*.. Taigi, 
į balių. susirinko virš 70 asme» 
nų, tai kitiems vainiko ir nete
ko .nors havajietiškas vakaras 
praėjo labai sklandžiai ir visi 
buvo patenkinti. .

Winnipeg© iietuviy šv.' Kaiimicro bažnyčia

sukaktis

Š. m. vasario 11 d. (sekm.), 
99

Be-

no ir kitas ponias. Nors neina- , giausių metų, o po to visi su.
» il-ža krūva metų jau slegia Kaži, sirinkusieji kartu sugiedojo

Pagerbime dalyvavo apie 35- 
ki asmenys. Pabūvį atidarė klu 
bo p-kas Bob Urbonas, pasaky
damas gražią kalbą, kaip se
nam klubo nariui ir įvairių 
laikraščių korespondentui. Ta 
proga klubo p-kas įteikė gra-! ____
žią dovaną ,o jo žmonelė Hele- f Kazimiero 
na paruošė gardžius užkan. 
džius. Pagerbtuvėms grojo klu 
bo reikalų vedėjas Juozas Rim
kus.

mieto pečius, bet linksmai šo
ko su poniutėmis savo senatvės 
lazdelę pasikabinęs ant ran
kos. -

Linkime dar ilgesnių metų 
gyventi.

—o—
Lietuvių parapijos komiteto 

metinis susirinkimas

Pagerbtuvėse matėsi ir

giausių metų.

VASARIO 16-tos
MINĖJIMAS

Sveikinimo žodžius tarti buvo' 
pakviesti estų atstovas H. An- 
niko ir latvių Elmars Dirikis. 
Estų atstovas gana plačiai nu
švietė Lietuvos ■ nepriklausomy
bės reikšmę, palygindamas su 
savo valstybės sunkiomis kovo- 

‘ mis, palinkėdamas, kad kuo 
greičiau Lietuva ir vėl susilauk-

i tų nepriklausomybės.
Toliau v-bos vicepirmininko 

inž. J. Valaičio vadovaujamos 
trys poros pašoks kelis tautinius 

j šokius, palydint juostelių muzi- 
jkai, Tik gaila, kad muzika vos 
į tik girdėjosi, tai ir tautinių šo- 
' kių reikšmę gerokai susilpnino. 
; Reikėjo akordeono palydos, kas 
i būtų suteikę tautiniams šokiams 
■ didesnę vertę. Jaunimo atstovas 
J. Valaitis jaunimui tarė trum
pą žodį, kad prisirašytų tautinių 
šokių grupei, nes dabar esančios 
tik trys poros, kurias sudaro: 
pats vadovas J. Valaitis, Mari
jus Timmermanas ir Danius 
Balčiūnas. Iš mergaičių: April 
Stepon (Steponavičiūtė), Aldo
na Jaučiukaitė ir Rūta Biežytė, 
kurie ir išpildė šiai dienai pro-

šia draugavo su kitataučiais pa* 
gal savo žmonos gimines — 
prancūzais, nekentė komunizmo, 
bet viešai tų reikalų nediskuta
vo.- Gal sąlygok tokios buvo. Gi
męs ’ Lietuvoje, ' Žemaitijoje, 
Kretingoj apsk., Šačių parapijo
je (valse.). Kaip grabnešys bu
vo pakviestas ir vienas lietuvis 
Petras Bagdonas. Laidojimo rei- 
Kalais rūpinosi Petro Koscino 
(Petkaus) dukra, kuri gyvena 
425 Atlantic Ave., Winnipeg, 
Manitoba.

Ilsėkis ramiai, Antanai, trem-- 
■ ties žemėje.

K STRIKAITIS

bos pirm. Vincas Januška, kurį 
iškilmingai pristatė pats klubo 
p-kas. Kiek vėliau atsirado ir 
lietuvių parapijos kleb. kun. J. 
Bertašius, kuris solenizantui 
paspaudė ranką sulaukus ne
mažos eilės meteliu. C

Į ivsų sveikinimus tarumpai 
atsakė pats K. Beniušis. Po jo 
kalb< s akordeonu sugrotas vai 
sas; kur sukaktuvininkas pir
miausiai pašoko su savo prie
saika Helen įo Vėliau pašokdi-

Š. m. kovo 4 d. lietuvių šv.
> parapijos komite

tas surengė šv. Kazimiro šven
tę, veltui pietus ir metinis pa
rapijos susirinkimą, kuris bu
vo gana trumpas.

11 vai. klebonas atlaikė už 
gyvus ir mirusius geradarius ir 
parapiečius Padėkos šv. Mi
šias. Pasakė atatinkamą pa
mokslą labiausiai apibūdinda
mas šv. Kazimiero gyvenimą. 
Po pamaldų kvietė visus į pa
rapijos salę pareikšdamas, kadjraPdos salę minėjimui.

Š.m. vasario 18 d. (sekmad.),; gramą.
tūojau po pamaldų, KLB-nės j pQ šokių j. Valaitis rodė skaid- 
Wmmpego ApyL v-ba surengė res i§ ok Lietuvos. Daugiau- 
61-enu metų Lietuvos Nepri- ia iš Vilniaus 
klausomybės sukaktį. j

11 vai. lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčioje pamaldas atlaikė 
kleb. kun. J. Bertašius. Mišių 
metu priešais altorių Lietuvos 
trispalvę pasikeisdami laikė Lie
tuvos kovų dalyviai: Antanas

kamais paaiškinimais. Skaidrės 
labai aiškios ir spalvotos, kas 
žmonėms labai patiko. Minėji
mas baigtas Tautos himnu.

Tenka apgailestauti, kad šiais 
metais prie miesto savivaldybės 
nebeplėvesavo Lietuvos trispal-

» ir Mykolas Januška, vė, tai išdava nepagrįstų tarpu- 
vos, garbės sargyboje, savio skundų, kurie daeina iki 
Aldona Jančiukaitė, vyriausybių ausų. Pareigūnai 

tokiais skundais nesidomi, ir jie 
tik silpnina pačių lietuvių var
dą. Panašių dalykų tektų veng
ti, o ypač pačiam Bendruomenės 
pirmininkui Į

stovėjo:
Rūta Biežyte ir Elena Januškie-

maldų visi rinkosi į lietuvių pa-

SIUVINĖJIMUI STILIZUOTA 
“VARGO MOKYKLA”

Inž. Raimundas Mišauskas, 
gyv. Stone Park, IU-, laisvalai
kiu mėgsta ką nors projektuoti, 
kurti meniškus kūrinius. Jis jau 
yra suprojektavęs dvi Vytis, 
Knygnešį, vieną kitą skulptūrą 
ir savo darbą tęsia -toliau.

Neseniai Mišauskas paskam
bino nian ir sake:'“Užbaigiau 
savo dvejų metų meno' kūrinį 
“Vargo Mokyklą”, kurią siuvi- 
nės ponia Jūratė Bukauskienė”. 
Reikia pasakyti, kad Mišauskas 
savo meno kūriniams — pro
jektams kombinuoja siuvinėji
mo meno techniką. Tad ir pro
jektui “Vargo Mokykla” yra pa
naudota kanevds medžiaga, kad 
būtų įmanoma sudėti visus 
komplikuotus spalvų niuansus 
ir padaryti dviejų dimensijų sti- ’ 
lizuotą meno kūrinį, kuris rep
rezentuotų nemirštamą Petro 
Rimšos trijų, dimensijų bespal
vę “Vargo Mokyklos” skulptūrą.

Inž. R. Mišauskas naudojo 
menininko P. Rimšos pagrindi
nę mintį, jos nepakeitė, tik su-

veamer, Nowadays. people are still helping America. Maf

wxroaniborL

¥« short on money.
And then rlv mrxiev came, 

florae $27,000,000 trr-m tne

* Off

America with the Payroll Savings Flan. 
Buy United Stares Savings Bond*-

*

■ u

jokio mokesčio ir aukų rinki
mo nebus. Po pamaldų visi rin 
kosi į salę, kurioje prasidėjo 
metinis parapijos susirinki
mas.

Susirinkimą atidarė k-to p- 
kas Mykolas Januška, praeitų 
metų protokolą, perskaitė sek
retorius Stasvs Ramančiaus- 
kas, kuris priimtas be pataisų.. 
Po susirinkimo kleb. kun. J. 
Bertašius rodė skaidres iš Ha-, 
vajų, kurios žnionfes labai su
domino ir daug kas žada ten 
važiuoti paatostogauti. Banke, 
to metu KLB.nės Winni^ego 
Apyl. v-bos vicepirm. ir jauni
mo atstovas inž. Jurigs Valai
tis rinko aukas Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresui, ku
ris įvyks šią vasarą nuo lie
pos 19 iki 27 dienos Europoje 
(V. Vokietijoje) Altenberge, 
netoli Bonos.

Susirinkime bei pietų . metu 
prie atskiro staliuko buvo pa
kviesti Kazimierai, iš kurių 
matėsi trys: Kazimieras Mažei. 
ka, Kazimiers Beniušis ir Ka
zimieras Malaškevičius Ju sta 
liuką puogė gražios gėlės ir pa 
ketukai dovanų, bet kailių jo
kių nebuvo. Parapijos kleb.1 
kun. J. Bertašius visiems pas
paudė ranką, palinkėdamas fl-

Prie įėjimo Tautos Fondo at
stovas J. Demereckas rinko au
kas. Tautos Fondui surinkta 
virš $200 ir dar aukos renkamos, j damas į darbą apsirgo ir buvo 
Minėjimą atidarė v-bos pirm. V. nuvežtas į Health Sciences Cen- 
Januška, pareikšdamas apgailes
tavimą, kad minėjimo pagrindi
nei kalbai sakyti prelegentas 
neatvyko, tad1 programa su- *8 d. 8 vai. popiet įvyko maldos, 
trumpinama.

STAIGA MIRĖ LIETUVIS
š.m. kovo 5 d. (pirmad.), ei-

ter (Hospital) Antanas Končius, 
59 metų. Ten jis mirė. Pašarvo
tas Cropo Funeral Chapel. Kovo

taikė meniško siuvinėjimo spal
vų derinimo technikai. Ne viena 
močiutė kūrinį gali pati įsisiu- 
vinėti ir palikti savo vaikams 
ar anūkams. Siūlų parinkimas 
ir adatos naudojimas- dar ne
reiškia ka'nėvos meno pasiseki*'

ENERGY
WISE a

Limit use of diswasher
• to once a day, after the 

evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Doni be a Bom Loeerf

SOME CHICAGO MOTOR CLUB "TIPS ON

EXPRESSHW DUMMr
DON'T CUTIN 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 YOU DRIVE AT THE 
SPEED STAY IN

the LANE.

At<>i*r**l

paskutinis patarnavimas; b kovo
9 d. .11:30 vai. iš koplyčios iš
vežtas į Gleen Lawn Memorial 
Gardens palaidoti. Religines ap
eigas atliko msgr. J. Rekem.

Ant. Končius, kaip ir visi 
tremtiniai, pasitraukė nuo žiau
riojo komunizmo į Vakarus. Ap
sigyvenęs Winnipege daugiausia

! dirbo prie statybos darbų. Buvo
į pirkęs namelį, kurį pats susire

montavo ir jame gyveno. Buvo 
vedęs prancūzę, su kuria susi-

i gyveno vieną dukrą. Žmona 
greit mirė, tad Antanas vargo

Į su savo mažyte dukrele vienas. _ ___________
Jokioje lietuviškoje organiza-1 laikraščius leidžia tik valdžios 

/ cijoje nedalyvavo, nes daugiau- atstovai.

eilės me tų '"kantrybės. Paveikslo •. 
dydis, kanevos langelių stam
bumas, priklauso nuo dirban
čios ar dirbančio gilios meilės 
menui ir atliekamo darbo rim
tumui ir pasišventimui.

Tenka sveikinti sugebančius 
ką nors sukurti, kad laisvalai
kius neleidžia veltui arba nesu- 
naudoja beverčiams menknie
kiams. K. T-kaS

— Amerikon atvažiavę kinie- 
. čiai labai - atidžiai tyrinėja nusi
pirktus laikraščius, nes Kinijo
je tokių laikraščių nėra. Ten

Compoters Dressed In Khaki
kinds of front-line computing 
chores, such as directing mi» 
craft strikes against enemy 
armor, or determining 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems, k 
diary of United TechnoJogjet. 
Corporation, developed tin 
mobile system, whicb is b*9{ 
around the company's “taiii 
tarized” digital computer* 
Their circuitry k derived 
commercial compoters uurtv* 
factored by Digital Equipment 
Corporation. Special eomptv 
nents and 'packaging make x

on land, at gea, and in the air, .'

. Now there are computers 
įough enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing System 
shown in the photo is housed 
tn a portable shelter about 
the size of a travel trailer. It 
has the computing power of a 
poraplete commercial data 
processing center.
1 But, unlike its civilian cous
ins, this system can operate in. 
the severest of environments 
» • • including desert heat, Arc
tic cold, and salt-laden tropic - ___ _________
humidity. Consequently, the them suitable Tor military » 
lystem can handle many on land, at sea, and in the «

1 NAUJIENOS, CHICAGO • 1?ZQ



mirties minėjimas

VLADAS PŪTVIS

Vlado G. Putvinskic-Pūtvio 50 metų

traukime į užsienį atsikūrusi 
[Lietuvos Šaulių S-ga, kasmet 
švenčia jo mirties sukakti.

Vvtauto Didž. Šaulių S-gos

f* i E*

$

'n Ues

'NDlFfrl MAHARAJAH 
ORDERED Pi NEVJ VriMG ADDED 
TO VAlS PALACE.... 3'UST TO 
HOUSE HIS ENORMOUS 
collection of VE'STS /

HOW WILL
YOU ’rlAVF
rrsiR?

IT’S AWAZIHG!

TRE Stems OF TME»R 
ENEMIES vJERE USES 
Among some 'Cl? 
centurv Europeans 1

i t

Ruošiamės G0-ajam SLA Seimui

Vladas Gerardas Putvins
kis, stambus dvarininkas, val
dęs kelis dvarus, virš 1000 hek
tarų - apie 2500 akrų, buvo gi
męs 1873 m. Rygoje. (Jo tėvai 
už dalvvavima 1863 sukilime 
buvo’ ištremti į Sibirą, vėliau 
apsigyveno Rygoje, j Lietuvą 
grįžti neleido). Mirė Kaune 
1929 m. kovo 5 d. Palaidotas 
Kelmės kapuose, (Žemaičiuose 
kapinių nėra), gal dėlto, kad jo 
žmona Emilija Gruzdytė buvo 
gimusi Suvartuvos dvare, Kel
mės vaisė. Jam mirus jis buvo 
pradėtas vadinti Pūtviu. Nuo jo 
mirties šįmet sueina 50 metų. 
Jis yra Lietuvos šaulių Sąjun
gos įkūrėjas. Tiek nepriklauso
moje Lietuvoje, tiek ir pasi- lija Gruzdytė buvusi vyskupo

rinktinė savo namuose, Chica- 
goje, kaip kiekvienais metais, 
taip ir šįmet surengė jo mir
ties nrnėjimą. Minėjimą atida
rė rinkt, vadovas — pirminiu-' 

, kas Vla<las Išganaitis. I garbės 
; prezidiumą pakvietė šiuos gar-j 
bingus šaulius -es, visuomenės 
veikėjus: rinkt, kapelioną — . 
Marquette parko beturiu para
pijos kleboną kun. Antaną Za-. 
karauską, šaulių S-gos pirm. į 
K. Milkovaitį, Š. S-gos moterų ' 
vadovę St. Cecevičienę, pulk. | 
Dabulevičių, Liet. Karių vetera
nų S-gos Chicagos skyr. pirm, 
kap. A. Juškevičių ir gen. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos pirm. 
Ed. Vengianską. Savanorių — 
k-rėjų S-gos Chicagos skyr. 
pirm. Tamulis, kviestas nepasi
rodė. Matyt minėjime nedaly
vavo. Po to buvo įneštos vėlia
vos. Nešant jos pagerbtos atsis
tojimu. Per visą minėjimo lai
ką prie jų stovėjo garbės sar-j 
gvba — unifc’rmuoti šauliai-

epitaph
APPcfiRS 
CM A

es.

Apie (Putvinskio — Pūtvio 
nueitą gyvenimo kelią, jo gar-

Ttte coR8 (drumhsh) 
just SUSSEX,

LIKE Pį EMGLftMD, FARMER ESTABLISHED
• ĄTRUST FUND FOR TPE EXCLUSIVE

CF CME OF HIS F/TJoRlTE COUty’

Valančiaus sesers duktė, ir la- ną kelį priklaupdami 
bai galimas daiktas, kad jos įta- pabučiavo, 
keje sulenkėjęs (Putvinskis vėl 
grįžo Į lietuvių tautą. Nors Liet, mas trumpą sveikinimo kalbą 
Encikl. t. XXIV pi. 283 yra pa
sakyta, kad Emilija Gruzdytė- 
Putvinskienė kaip ir pats Put- rė 
vinskis jau žemaitiškai — lie- pirm. kap. A. Juškevičius. Tre- 
tuviškai nebemokėję. • čias ir paskutinis sveikino gen.

Minėjimo proga, garbės ženk- Daukanto jūrų šaulių kuopos

Toliau ėjo sveikinimai. Pip

pasakė S-gos pirm. K. Milkovai* 
tis. Sekantis sveikinimo žodį ta- 

ramovėnų Chicagos skyr.

MĄKE IT
TENS ,TREMTIES''
Ano riFTES.Mf

SLA 60-ojo Seimo Rengimo (iš ryto delegatai laisvai kur no- 
i Komitetas Cleveland, Ohio, va- ‘ ri valgo pusryčius (viešbutyje, 
saro 19 d. turėjo darbingą posė-[ Lietuvių klube arba pas pažis- 
dį. kuriame buvo smulkiau ap-■ tarnus). Norintieji dalyvauja pa- 

' tarta seimo darbotvarkė ir su- j maldose. kur;os vyl 
‘darytos seimui ruošti ir ji pra-jbei Dievo Motinos 
! vesti sekančios komisijos:
J Reg’stracijos ir informacijos* čius ;
I komis ja, jai vadovauja Linas i klube.
> Jokūbaitis; banketo ir delegatų j

vėliavą š.kėjoins padėkojo tardamas 
nuoširdų šauliška ašiū.

Visą minėjimo eigą ir meni
nę dalį, rinktinės foto koresp. 
Ciprijonas Genutis įamžino fo
to nuotraukomis.

Užsibaigus oficialiai ii* meni
nei minėjimo daliai, sekė vaišės 
kavutė.

Minėjimo dalyvių buvo’ prisi-
bingiis darbus ir nuopelnus lie-’^s buvo apdovanoti šie sau- pirm. Ed. Vengianskas. Raštu, rinkusi pilna salė, gal apie 250
tuviu tautos atgimino ir nepri-piai-ės: F. Gurevičienė, I. Bar- sveikino savanorių kūlėjų cen 
klausomybės laikotarpyje, trum- tašienė, E. C
pa paskaitėlę gyvu, visiems su- n®> R- Juodis, St. Juodis ir J, 
prantamu, žodžiu paskaitė 
rinkt, pirm. VI. Išganaitis, iš
keldamas labai Įdomu dalyką, 
kad VI. Putvinskio žmona Emi-

tašienė, E. Gabrienė, šaduikie- ’ tro vadd. pirm. pulk. J. švedas.
Vėliavas išnešant jos vėl bu- 

Pretkeliš. Grb. ženklus įteikė vo’ pagerbtos atsistojimu. Tuo ir 
S-gos pirm. St. Cecevičienė ir baigėsi oficialioji minėjimo da

lis.
Meninę programos dalį išpil-

S-gos pirm. K. Milkovaitis.
Baigus garbės ženklų įteiki

mus, į aikštelę prieš sceną, bu- dė rinktinės tautinių šokių an-, 
vo pakviesti visi šauliai ir šau- samblis “Vytis”. Programai va-; 
lės, kurie dar nėra priėmę prf 
saikos. Pavardėmis nebuvo' šau- kordeonu palydėjo 4- Stelmo- 
kiami ir nepasakė kiek jų iš vi- kas. Grakščiai ir meniškai pa
so yra. Spėju, kad galėjo būti įšoko šiuc’s tautinius šokius: 
15 - 20 šaulių. Priesaikos žo-į “Džiaugiamės jaunystė”, “Či- 
džius perskaitė — prisaikdino į gonėlį” ir “Jonkelį”. Tautiniais 
rinktinės kapelionas kun. A. Za-j šokiais susirinkusieji minėjimo 
karauskas prieš stovinčią rink-į dalyviai buvo labai patenkinti 
tinės vėliavą pakeliant dešinę ir plojimų nesigailėjo.

•ranka ir kartojant priesaikos i Už gražu ir meniška tautiniu 
Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Jvalriomia progom!*. Jas h nriAcaiknc _  ižnildvn-nn
i knyga* gan m t jaigyti atsllanki'uc į Naujienai arba ataiuntus čeki C jzouziub. uzDaigu» pliesaiKos zo | šokiu pasoKimą išpildymą, 

j džius, naujai prisiekusieji šau- rinkt, meno kuopelės vadovas 
N A IT J T F N fl PraeULiiiii pro vėliavą, vie- Petrauskas visiems šokėjams ir

KNYGOS ANGLŲ KaLBA
J. A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir tatytnfų auvtyin.

Apiiiyinal, paimti ii gyvenimo. Lengva* stilius. gyva cal'oa, gražiai išleiMs 
150 par. Kain* $2.50.

' Dr.‘Juozas 8. Končius, HISTORY OP LITHUANIA. Lietuvos isterike 
santrauka nuo pat senųjų amžių Iki pokario metų. Vidutinio formato. W 
psL, kainuoja 33.00. • S

Dr. Juozas B. Končlua, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tento bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vateiyues ir joc kaimynų i*torij» 
2x1 pel. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0u.

dovavo Valerija Sparkytė. A-

asmenų.
A. Pleškys

kitai___.._______
piniginę perlaidą.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
PRAŠO LIETUVOS VAIZDŲ
“Mūsų Baltic News laikraštė

liui labai trūksta iliustracijų, 
't.y. autentišku nuotraukų iš da- 
bartinės Lietuvos bei kitu Pa
baltijo kraštų; istorinių foto
grafijų, rodančių Ribeniroppo- 
Molc’tovo paktą, Raudonosios 
Armijos antplūdį, išvežimus 
ir t.t. Kadangi Baltic News yra 
skirtas angliškai kalbantiems 
skaitytojams ir yra plačiai sklei
džiamas Australijos politikų 
tarpe, universitetuose, per vie
šas bibliotekas bei pavieniems 
asmenims, gera fotografinė me
džiaga žymiai padidintų Baltic 
News efektingumą. Ar galite 
mums šitoje srityje padėti ir 
perduoti šį prašymą didesniųjų

Nuolatinės 
Pagalbos šventovėse. Piiešpie- 

m a valgyti L.etuvių 
^©pietinė se:mo sesija

bus Hollander! House vieš- 
vakaro komisija — vadovai Ona) būtyje. Vakare 7:30 vai. delega

tų ir Cleveland© lietuvių susipa
žinimo vakaras Lietuvių Namų 
salėje.

PIRMADIENIS, liepos 2 .d.: 
šios d.enos darbotvarkė dar ne
numatyta. Ji palikta Pildomo
sios Tarybos nuožiūrai.

ANTRADIENIS, liepos 3 d.: 
ryte komisijų posėdžiai SLA 
prezidento P. Dargiu kambary
je. Po pietų delegatai apleidžia 
viešbutį ir išsiskirsto.

Suvažiavimą norima pravesti 
kiek galima iškilmingiau, kvie
čiant valdžios atstovus dalyvau
ti suvažiavime ir pasakyti kal
bas. Tiek banketo, tiek delegatų 
susipažinimo vakare yra numa
tyta meninės programos, gera 
muzika ir skanūs valgiai. Tiki
mės, kad šis seimas bus gausus 
ir didingas, bet tas, žinoma, pri
klausys nuo delegatų skaičiaus 
ir jų pačių nuotaikos. Smulkes
nė ir tiksli seimo programa bus 
paskelbta vėliau.

SLA Seimui Rengti 
Komisija (d)

Jokubaitienė ir Povilas Šukys; 
biretų platinimo komisija — 
Kazė Vaičeliūnienė; salių deko
ravimo ir garbės, sargybų komi
sija — Antanas Jonaitis; finan
sų komisija — Povilas Šukys ir 
Ignas Stankus; transporto komi
sija — Julius Kazėnas ir Linas 
Jokūbaitis; spaudos atstovas — 
dr. Danielius Degėsys; seimo 
komiteto sekretorius — Bronius 

i Bernotas. Viso suvažiavimo vy- 
! riausias koordinatorius ir rengi
mo komisijos pirmininkas — 
Juozas Stempužis.

'Šiame posėdyje buvo taip pat 
aptarta ir provizorinė seimo 
darbotvarkė, kuri numatyta 
maždaug tokia:

PENKTADIENIS, birželio 29 
diena: Suvažiavę delegatai re
gistruojasi Hollanden House 
viešbutyje. Vakare delegatai 
kviečiami aplankyti Cleveland© 
Lietuviu klubą arba laisvalaiki 
praleisti pas savo pažįstamus. 
Viešbutyje bus Rengimo Komi
teto Informacijos komisijos at
stovas, kuris patars įvairiais 
jiems rūpimais klausimais.

ŠEŠTADIENIS, birželio 30 d.: 
ryte seimo atidarymas Hollan
den House viešbutyje, po to sei
mo sesija, vėliau priešpiečių 
pertrauka, po kurios prasidės 
popietinė sesija. Vakare 7:30 
vai. seimo banketas Hollanden 
House viešbučio salėje.

SEKMADIENIS, liepos 1 d.:

JAV lietuvių laikraščių redak
toriams, su viltimi, kad jie ne
pašykštės ir taipogi pasidalins

Kas gali, prašome siųsti: 
BALTIC NEWS 
A. Taškūnas, Ed. 
P. O. Box 272 
Sandy Bay, Tas. 7005 
Australia

1739 Halfted Sfarati, Ckk^ EL IMU
f

pas musX
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1739 S*. HALSTED ST, CHICAGo/lLE. WW1

Adomas Joms, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3.00. 1800 So. Hoisted St.

rope propaganda W 
riHn elllinttL

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtu knygų galima užsisakyti Naujienose.

Jucna Kipačlnsku, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobė* viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapočlnskaa, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų, atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįal- 
kuriančlo ir patvariai įsikūrusio asmens Istorija Knyga gausiai Hlo- 
ftruota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO.-LltTUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakluose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Veizaus aprašymai, ką ji ten matė, kokia* 
kalbas girdėjo Ir ką įsi žmonės pasakė. 95 psl. tlJO. Yra taip pat 
Išversta £ anglų kalba.

M ZeUanko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusk, kaina $2,

D. Kuraitis, K It (ONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriau pastabumą neapgauna Intualsto Ir agi' 
užnuakavinuL AM knygos parašyta* lengvu.

PrH. P. PakMtlIa, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 paL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų tikima. 
Kaina SL v ‘ > *- **

Vincu ŽMnaffla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PARAITĖ J B. 
paL Kaina t IAB t ■ - . PMFI--t—aa

Ha tr kiti laidiniai yri faunanE
MAUJIBNOiB, įny S*. MALSTED ST., CNKA9O, ILL. «BBM

18.
14.
15. Btvna ivmrwnw, avKr«>iK4i. uicrasuai, ou pu. M.UU.
18. A1*ob«m Tyrvcll*. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktini. 130 psL $8.00.
17. J*n»* V«l*m«, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. MtologUos pownd,

55 psl.-------  ”
18.
Norėdami įsigyti šia* ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštine arba užsakyti pašto, pridedant Čeki ar pinigini orderi.

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJIENOSE GALIW.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. X Ovssm — MINTYS IR DARBAI, 259 p«L, llečiančįųg I90B 

metų įvykina Jablonakic ir Totoraičio jaunu dienu ir rasi- 
rttptoisM- ______ _ ■ ....... .......................- —JK-flf

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, Jų priežiūra, rreikata ir grožia 
EetHi rirfeliaia, vietoje S4.00 dabar tik__
-Enkitaii y&feDaia tik ___ _ _ —----------

Dr. A. J. Oumm — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS 
Ketionig pe Raropą įapOdtiri. Dabar tik

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

TeL 476-2206

Taupykite dabar

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

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų Ir minčių 
gelmes. <!

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:

L J. AugurialtyH • ValiĮOnlaiU, fVAIGžDtTOS NAKTYS. Didelio for 
mato, 128 psL Kaina $1.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMtS PAKOPOS. Elegijos, glesmėa poemos 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

$. Butkų Juzė, EILtRAIČIAI IR RASTAI. 155 p«L $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDtJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Etilų rinktinė. 188 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 108 p«L $3.00.
8. Anetolllus Kairys, AUKSINA SAJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.06.
7. Nadss Rastenis, TRIJŲ ROtlŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

J ISvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
8. Nedas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVAJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 187 pat, $3.00.
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURA, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė-!

psL, $1,00. ’
Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 pat $1.00. 
lugenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Ellėa, 70 psL, $1.00.
Ilona Tumlenė, KARALIAI IR IVENTIBJI. Eilėraščiai. 80 pat $2.50.

BIAI. Lyrikos rinktinė, 130 pat $8.00.

■
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KNOW YOUR HEART

HOP YOŲR HEART FUND

heart puts forth 
enough energy 
so košta 150-Ss.

HELP YOURHEART

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 reiks-. 
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer-* 
tifikatus.

IVERSA
Chicago, III. 60608

TUMA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮaUAfta IMI metai*. r . m. -o. T< 491-M70

ĮrtaLros jdetvoM U«fnas awomoMHama ^aatatytt.

i U ^>iI 'P MJi *IJB*W
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jonų pasamdytas redaktorius yra kieno nors «’* 
(glumintas ir jo galvon įkalta brežnevinė minėto akto 
J samprata, tai jo reikalas. Jis jos gali ir laikytis, bet ne 
valia “kandžioti” ALTos, jei ji kitaip interprefrci"

Ai of December i, 1977 
Subscription Hates:

u enicago $33.00 per year. S18.0U per! 
dx months, $10.00 per 3 months. Ln ’ 
other USA localities $30.00 per year. 
>16.00 per six months. $9.00 per 
-hree months. Canada $33.00 per year; 
xher countries $34.00 per year.

pusei metu------------  $16.00
trims mėnesiams _ $ 9.00
rienam menesiui  < 3.00

Kanadoje
metams ___ — . $83 .U0
pusei metu  $18.00 
rienam mėnesiui   $ 3.60

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d.
Dieerai&e kainos:

męagoje ir priemiesčiuose:
metama$33.00
pusei metu ----------- -------$18.00
trims mėnesiams$10.00
vienam mėnesiui i 3.50

<itose JAV rieto®*:
metams___ $30.00

Užsieniuos*:
metams___ . - $34.00
pusei metu$18.00
▼lenam mėnesiui _ $ 4.00

Naujienos eina kasdien, įrakinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Hl. 60608 Talei. 421-6100.

Pinigus reikia dusti pešto Coney 
Orderiu karti atsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nu* 
f nl ryto iki 5 vai. vikaro, šeštadieniais — iki U vaL

klaidinti visuomenę. Jo pikti pasišaipymai iš ALTos 
mūsų vienybei nė politinei veiklai nepatarnauja.

Kreipkime dėmesį į užuominų, kad visuomenės r u 
kos yra sunaudojamos reikalingiems ir nereikalingiems 
priėmimams (žiūr- Draugas, vas. 28 d.). Kadrngi jis 
nepaskelbia, kokie tie reikalingi ir kokie nereikalingi 
priėmimai ir tos beprasmės kelionės, reikia spėti, kad 
jis greičiausiai puola dėl kelionės Belgradan. Tat, ne
apsimoka su juo ginčytis. Išmintingiau jis būt padaręs, 
jeigu būt iškėlęs aikštėn LB-nės iškeltų RLB-nei bylų 
ir būt paskelbęs, kad štai, kur surinktos iš visuomenės 
aukos yra sunaudojamos — apmokėti advokatams ho
norarus. Tai jau yra kuo susirūpinti, nes tai skan
dalas.

Bronius Kviklys Drauge grubiai, užgauliai atsilie
pė dėl ALTos pirmininko dr. K. Šidlausko pasakytos 
kalbos Marijos Aukšt. mokyklos salėje Vasario 16-sios 
šventės proga. Daktaro kalba buvo tokia: “Amerikos 
Lietuvių Tarybai pavyko apjungti lietuvių įvairias gru
pes ir tų vieningų darba dirbti keletu dešimtmečių. A-

BR. MURINAS Tiltas (Akvarelė)

Visuomene reikia informuoti 
tiesa, ome demagogija

, Bronius Kviklys (b. kv.) nebūtų Kviklys ir Drau- 
. go redaktorius, jei jis savo vedamuose negarsintų kon- 
■ traversinių, mus ardančių, bei skaldančių, minčių, ku

rios dažnai primena jau senų, išgrotų gramafoninių 
plokštelių kleksėjimą- Jis daro užuominas karts nuo 

Z karto ir dėl surinktų iš visuomenės aukų, kodėl jos ne- 
- panaudojamos pagelbėti okupuotos Lietuvos kovoto- 
; jams. Ir tai nėra abejonės, kad jis tokią priekabę yra 
; nukreipęs ne kam kitam, o ALTai. Jis aiškiai pareiškia, 
: kad jos nepasiekia pavergtųjų tik todėl, nes iš viso, gal
• jos-neišsiunčiamos. 0 neišsiunčiamos, kadangi jos pa- 
; naudojamos puoselėjimui “detentės’’, Helsinkio aktų 
Z garsinimui, reikalingiems ir nereikalingiems priė-
• mimams ir pan. tikslams (žiūr. Draugas, vasario 28 d.), r
; Jo toks priekaištingas svaiščiojimas lyg įtaigotų, 
’ kad b. kv. nusiramintų, jeigu toks aukų siuntimas būtų 

atliktas su jo žinia, ir kad jų išsiuntimą jis galėtų pas- 
kelbti urbi et orbi. Bet iš viso sunku suprasti, kodėl jis i

• taip primygtinai šį dalyką viešai spaudoje akcentuoja?!
Matyt, jis nori mūsų visuomenę įtikinti, kad ALTai vi-' 

: sai nerūpi nei mūsų broliai vergijoje, nei sugrūstieji į
• koncentracijos stovyklas. Kadangi anot jo žodžių, jai 
į terūpi tik “detentė”, Helsinkis ir nereikalingi priėmi

mai- Bet toks jo įtaigojimas yra ne kas kita, kaip pro-
: vokacinė priekabė ir pavergtiesiems meškos patar- 
I navimas. ▼

■Jis jau ne viena kartą savo vedamuose įtagoja, 
: kad ALTos Helsinkio aktų iterpretacija ne tokia, ko- 
.* kių skelbė Lietuvos okupantas. Tai tiesa, kad okupan

tas interpretuoja kitaip. Bet ALTa laikosi JAV. inter- 
: pretacijos, o ne Brežnevo. Bet tai nereiškia, kad ši AL- 
: Tos interpretacijos turėtų reikšti detante. Tokios in

terpretacijos, kiek pasiekia mus žinios iš ok.Lietuvos. lai
kosi ir mūsų disidentai. Jie tokia interpretacija pasi- 
remdami reikalauja iš okupanto, kad butų respektuo-1 fesorių, kurie ten vyksta skaityti paskaitų ir buvoja 
jamos pagrindinės žmogaus teisės, Įskaitant minties, ten po du ar tris mėnesius, kai tuo tarpu kitiems lanky-
sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvę. Bet jeigu.mari- tojams užsimokėjusiems už kelionę tūkstančius dolerių

merikos Lietuvių Tarybos linija buvo ir tebėra labai 
aiški — pilna laisvė lietuvių tautai. Jokių bendradar
biavimų, jokių ryšių su okupantu arba su jo agentais. 
Tos linijos Amerikos Lietuvių Taryba tebesilaiko ir li
gi šios dienos- Deja, paskutiniais laikais atsitiko mūsų 
visuomenėje taip, kad pradėjo būti skelbiamos įvairios 
sofistikuotos idėjos. Sako, mes mažai bendradarbiauja
me su lietuviais. Mes turime turėti su jais daugiau ry
šių. Mes nežinome katras lietuvis patriotas ir kuris yra 
tikras parsidavėlis. Bet jeigu mes nežinome, tuo labiau 
mes atsargesni... Pagaliau mes jau prieiname prie to, 
kad pradedame lakstyti paskui tikrai žinomus sovie
tams parsidavėlius lietuvių tautos politrukus...”

Tai kur gi čia koks užgavimas ir kas galėjo tuo 
užsigauti? Ir kodėl Draugo redaktorius rado reikalą, 
taip savo reportaže daktarą suniekinti?

Ir ar ne keista, kai spaudoje kilo pasipiktinimo re 
akcija, tai jis savo vedamajame vasario mėn. 28. d. ir 
kovo mėn. 12 d. Draugo laidose pakartojo leidžiamo 
okupuotosios Lietuvos pogrindyje “Aušrelės” pareiški
mą, kurie beveik žodis žodin sutinka su dr. K. Šidlaus-- 
ko pasakytu žodžii minėtoje salėje: “Maskva išsiunčia 
i užsienį mūsų emigrantus klaidinti, skaldyti. Apkrės!’; 
špionomanija, nukreipti jų veiklą Maskvai pageidauja
ma kryptimi...” O savo vedamajame kovo mėn. 12 die
nos laidoje pasinaudodamas okupuotoje ’Lietuvoje lei
džiamos pogrindžio spaudos žodžiais, jis darbo savo iš 
vadas, kurios daugiau yra naudingos okupanto sie
kiams, negu pavergtiesiems- Būk Maskvos agentai 
yra paveikę išeiviją, kad ji benendrautų su tėvynėj gy
venančia tauta- Taigi, kiek šiuose jo žodžiuose yra tie
sos? Kas neleidžia bendrauti su tauta, ar išeivija? Ar 
okupantas? Gal jis galvoja, kad bus tada bendradar
biavimas su tauta, kai išeivija bendradarbiaus su P. 
Petronio vadovaujama “Tėvyškės” draugija? Bet gi 
ši draugija yra Maskvos padaras ir skirta mulkinimo 
propagandai.

0 gal tai, kai spaudoje pasisakome neigiamai dėl 
kapsukinių kursų? Ar smerkimas mūsų tituluotų pro-

DĖL TU “NEJUOKINGU JUOKU”
jos, visuomeninės veiklos jau
kalas, užkulisiniai manievruoto- 
jai, reorgai, veiklos paralyžuo- 
tojai, perversmų ruošėjai, gru
pių skaldytojai”.

Stebėtina, kiek pykčio gali 
tilpti viename žmoguje. Koks 
liūdnas turėtų būti tas “Nejuo
kingų juokų” autorius.

Pas mus žmonės sakydavo: 
“Nes.keik, ba visas plaukais ap- 
želsi”. Įdomu, kaip atrodo ger
biamas autorius.

Reikia stebėtis, kad “Nejuo
kingų juokų” autoriui tik viena 
Liet. B-nė yra gera, visiškai de
mokratiška, rimta, su atsakin
gumo pajautimu organizacija.

Gerbiamas autoriau, tikiu- 
Tamstos bešal škumu ir sąži
ningumu, juk meluoti nuodė-

“Darbininko” 1979 m. vasario 
23 d. numeryje atspausdintas la
bai įdomus straipsnis, vardu 
“Nejuokingi juokai”.

Po šiuo straipsniu nėra para
šo, bet nėra nė jokios Darbinin
ko redakcijos pastabos. Dėl to 
galima tvirtinti, kad šis straips
nis išreiškia taip pat “Darbinin-. 
ko” redaktorių ir leidėjų nuo
monę.

“Darbininką” leidžia Tėvai 
Pranciškonai.

Pirmoje straipsnio dalyje “Ne
juokingų juokų” autorius išlieja 
tulžį ant visų lietuviškų organi-* 
zacijų, išskyrus Liet. B-nę, ir jas 
školioja šiais žodžiais: “.. .dest
ruktyvios, totalistinės, klastin
gos, savavaliautojai, klaidingi 
pogrindininkai, statutų laužyto

teleidžiama buvoti vos tris ar keturias dienas okupuo
jame Vilniuje.

B. Kviklys aimanuoja, kad išeivija negali dalytis 
’almėjimais, bei kūryba su tauta tėvynėje. Kokius lai
mėjimus išeivija galėtų nuvežti į okupuotą Lietuvą? 
Tiesa, kad okupantas mielai siunčia propagandos komi
są riajato tarnautojus — menininkus, kurie čia suruo
šia koncertus ir meno parodas. Žinoma, visa tai turi 
tarnauti okupanto prop'agandai.

Ar galėjo dar didesnę nesąmonę paskelbti Draugo 
redaktorius, kai jis kaltina, kad jaunimas stumiamas 
nuo lietuviškos veiklos darbo.. Kur, kada toks jaunimas 
buvo atstumtas? Kodėl šis redaktorius skleidžia Drau

įnė, ir Tamsta, žinoma, tikriau
siai nemeluoji, tik norėčiau pri
minti, kad P.L. B-nės seimo To
ronte praeitą vasarą kai kurie 
seimo atstovai pareiškė “Tėviš
kės žiburiuose” ir kitokių nuo
monių.

Galėčiau dar priminti, kad 
(R) L.B. atstovai, nuvažiavę Į 
P.L.B. seimą su geriausiomis 
intencijomis išlyginti nesklan
dumus, buvo’ net Į salę neįleisti.

Ak, labai atsiprašau už savo 
įžūlumą, bet priminsiu dar vie
ną smulkmeną iš to demokra- 
tiškiausio PLB seimo, kur pir
mininku buvo paskelbtas as
muo, valdybai nė posėdžio ne
turėjus. Ir Tamsta ir aš žinome 
vieną didelę galingą valstybę, 
kuri sakosi esanti pasaulyje de
mokratiškiausia. Ten, geru pus
mečiu anksčiau prieš rinkimus, 
žinoma, kas bus ilrinktas dr net 
dešimtadaliais procento atspė
jamas balsuotojų skaičius.- -

Koks stebėtinas panašumas 
demokratijos supratime. Ir ko 
gi nepasitaiko šitame klaikiame 
pasaulyje.

Gerbiamas “Nejuokingų juo
kų” autorius, aprašydamas 
38-ąjį ALTos suvažiavimą Či
kagoje 1978 m. spalio 21 d., sa
ko, kad tai‘ “... buvo kažkoks 
visuomeninės veiklds jaukalas".

Dr. V. Plioplys
(Bus daugiau)

go lapuose demagogiją, ar jis nejaučia nei kiek atsako
mybės, kad tuo klaidina mūsų išeiviją? O vargas 
tiems, kurie tebeskaito tik tokius vedamuosius, kuriuo
se tiek daug neobjektyvumo ir kuriais klaidinama vi
suomenė. Jie laukia iš Draugo redaktoriaus ko nors po
zityvaus, vienijančio lietuvių dvasią prieš tautos oku
pantą.

A- Svflonis

— Vidutinės Amerikos šei
mos maistas kainuoja 53 dole
rius kiekvieną savaitę.

— Turkija, įsitikinusi, kad 
CENTO valstybių sutarties or- 
ganziacija nieko konkretaus ne
daro, iš CENTO sąjungos pasi
traukė.

' ANTANAS RYLIŠKIS

: FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLU
ALEKSANDRAS BLOKAS (18^1-1921)

(Tęsinys)

SIMBOLIZMAS

Konservatyviųjų sluoksnių simbolistus va
dino dekadentais.

1917 m. dvi režiminės revoliucijos Rusijoje 
. užbaigė jaunesniųjų sunkiai suvokiamą epochą 

— “nenormaliųjų patrauklumą”. Visi simbolis-
- tai stengėsi atrodyti persiėmę kažkokiomis Pas- 
: laptim, būtent: magikais, kerėtojais, pranašais- 
: juodknygininkais ir net velnio kelio žinovais.

Simbolistai reiškėsi įvairaus meno žanruo- 
; se- muzikoje — Skriabinas, dailėje — Čiurlionis, 
: poezijoje — Blokas, Biely, Baltrušaitis, Sologu- 
: bas ir kt. Jie visi pranašaudavo, užburdavo ati-
- dengdavo savo vizijas ir apsimesdavo turį- ry- 
; sius su paslaptimi. Toks buvo epochos stilius.

Jų įtakoje, bendralaikiai pagaliau viskam šitam 
pradėdavo tikėti.

1915 m. visos simbolistų grupės žymiausias 
, atsto ..« muzikas Skriabinas mirė. Jo dienoraš

tis ir kūkay fapo viešumai prieinami. Pakilus, 
pah;sifga« .vi z mas juose ■ pereina**-"prie’’sausiė 
mokslinio minčių dėstymo.

Skriabino kūryba ir jis pats tik minties at
spindys. Jo muziką iliustruoja ir garsais atpasa
koja jo idėjas. Anot simbolistų: “Magiškas visų 
meno šakų susijungimas turės atnešti žmonijai 
galutinę ekstazę ir perkelti visą žmoniją į “Ug
ninę” pasaulio mirtį galiausioje ekstazėje”.

Simbolisto Čiurlionio meniniai kūriniai, at
rodo, lengvai perkeliami į muziką, nes jie nepa
prastai ritmingai ir muzikaliai sudaryti. Dau
gumas jo kūrinių spalvos tonai “skamba” stip
riai, iškilmingai ryškindamos neramią meninin
ko sielą. Bet šitas neramumas ir nuvedė dailinin
ką į psichiatrinę ligoninę.

AKMEIZMAS

Po pirmosios 1905 m. revoliucijos Rusijos 
jaunoji poezija buvo aknjeizmo įtakoje ir pamėg
džiodavo poetą Gumiliovą. Buvo pasinešta į patį 
Gumiliovą žiūrėti, kaip į didvyrį kovotoją už me
no ir idealų laisvę.

Simbolisto Bloko ginčas su akmeistu Gumi- 
liovo virto literatūriniu karu- Vėliau poetinė at
mosfera pasikeitė. Mat, išryškėjo naujos proble*- 
mos, turiningesnės nei paviršutiniška akmeizmo 
ideologija.

Gumifiovoi f 1886-1921) poezijoje valia ir ener
gija jaudino jaunas širdis, ypatingai jo imtynės 
su nihilizmu, nuoliu ir niūrumu tuometinėje Ru

sijoje. Tai buvo savotiškas sukilimas “jaunimo” 
prieš “senimą”.

Bet kadangi tais laikais senųjų ir jaunųjų 
poetų moralė buvo vienodo lygio, tai jų ir kūryba 
kažkaip “susigyveno” kaimynystėje žurnaluose ir 
kitoje spaudoje. Dalinai veikė skaitytojus sudė
tingesnė ir gilesnė senųjų poetų kūryba ir san
tykiai tarp poetų sambūrių švelnėjo.

Pokalbiai apie akmeizmo socialinius šūkius 
Poezijoje ir skambios deklaracijos apie naujas 
kryptis nežymiai aprimo išsemdamos save ir pa
galiau visai dingo.

FUTURIZMAS

Rusų poezija sidabriniame amžiuje “alsavo 
futuristišku oru”. Net visi stambūs poetai šiaip 
ar taip futurizmo neišvengė, nors futurizmas ne
turėjo savo teoretikų Rusijoje, bet daugelis me
nininkų jam tarnavo: Majakovskis, Kamenskis, 
Pasternakas.

MODERNIZMAS

Poezijos krizės fone tarp poetų užvirė ginčai. 
Modernistams atrodė geriausia poezija tų poetų, 
kurie nesirūpindami savo kūrybos meistriškumu, 
bet ribotame paprastume, kalba apie tai, ką mato 
bei pergyvena- Jiems malonesnis be sąryšio dūs
tantis šnabždesys, išsakantis nuoširdžius gilius 
pergyvenimus, nei skambiai nušlifuotos eilės, pra

dedant Briusovu ir baigiant Andriejevu.
žodžiu, modernistai sukilo prieš klasicizmą 

ir pasinešė į konstruktyvizmą bei abstrakciją^ 
Santūresnieji modernistai poetai, žengiantieji su 
laiko dvasia, pataria skaitytis su klasicizmu ir iš
naudoti praeities palikimą.

Modernistų poetų kūriniuose poezijos pradų 
negalima neigti. Nedaugeliui lemta nepasimesti 
gausioje eiliuotojų minioje ir atrasti poetinį taką. 
Rusų literatūroje nebuvo poetų bei prozaikų apie 
pusamžį, kuriuos taip dažnai vadintų “genialiais” 
kaip Biely ir Blokas. Tur būt, iš jų kažkas spin
duliavo, sruveno, persiduodavo, kaip gi kitaip gą- 
Įima būtų suprasti tokius žavius bei žavingus atsi
liepimus? A n t

Poeto Biely gerbėjai mėgo sakyti: “Pas ji yra 
geniali vaizduotė”. Per ją kaip per rėtį biro jo 
pasąmonen svetimos idėjos, svetimi šauksmai, sve
timi dvasiniai regėjimai, viltys arba kančios, bet 
jis nepajėgė viso šito sulaikyti ir savyje sub ran- 
dinti. Poetas neturėjo asmenybės. Blokas, toli gra
žu, taip nepaveikdavo publikos, kuo apsvaigindavo 
Biely. Blokas savo prigimtimi skurdesnis ir pil
nesnis. Jis turi savo širdį ir protą, kuriuogg sve- 
times įtakos, žinios ir mątymai .persidirbdavo tan« 
damos poeto nuosavybe. tMsJbtu

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS
AKUsERUa lt MU 
ginekologine chirurgija 

5449 So. Pulaski Ro. (Crowforo 
edical Building) Tol LU 5-6446 
dims ..goal us pagal susitarimą.

•ira t si Hepi a. A am bin ti 3'M-aOU-i

sučiuptas savo aukos kišenes 
tebekrečiant. žmogžudys “pel- 
r.ė-’ I dolerį ir 84 centus.

DR. C. K. BOB1.1-1S 
iNKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE-. 

St. Petersburg, FL 33716 
Tel. 813) 384-3020

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
MedtCinus direkiorius

(938 S. Ma he.m xd., Wesichestor, II- 
vAi-ANDOS: 3—9 d«rbo dienomis ir 

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

T EI____BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

I

SUSlKilNAiivlL
PeizažasAntanas Petrikonis

atskridęs Continental mas ivyks m. kovo 20 d., 6:00 vai. atSKTKięs vummeintu caipi c Manlpwnnd.PRAŠO PATIKRINTI CTA
UTENOS Draugiško klubo susirinki- 

va£ Joanos salėj, 4258 S. Maplewood. 
Po susirinkimo bus vaišės.

A. Brokevičius, rast.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAISKINIMAi 
kiekvieną dieną butini krikščioniui

— Turkų valdžia p:*aeitą šeš- 
l'dienį įs.kjtnu padvigubino 

i visas aliejaus produktų kainas.

— V. Rasciauskas baigia ra
šyti savo keLCaės į Tasmeniją 
įspūdžius.

-- Iraniečiai, susitikę dar ne
išvažiavusius a m e r i k iečius, 
skundžiasi nauja primesta kraš
tui tironija.

— J. W. Gacy kieme rastas 
dar vieno —32-ojo— užmušto 
berniuko lavonas.

"Dievas yra iviesybė ir jame nėra jokios tamsybes" — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra “ti

kroji šviesa”. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”. Šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane i 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

IV. RAFTO TrRINtTOJA!
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

minick Lazzara, 64 metų, gyve
nęs 10624 S. Central Park, tre
čiadienio rytą pasveikinęs su 
gimtadieniu savo žmoną nuva
žiavo į Roselandą, kur turi In
dian Trading Post įvairių reik
menų krautuvę, ir grįždamas 
sustojo arti savo namų atiduoti 
savo klientui kai kuriuos pirki- 

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree. tinėiP dalvie niuS’ kai J° 19€9 metų modelio
q+ -ii- <■; Fet’d Ranch Wagon automobilisStewart reikalauja nuspręsti , .. , staiga pasijudino važiuoti atbu-

ar tai ne sulaužymas 1964 metu , ° ; -_..... m • • ai_l i - " las ir Lazzarą permusęs zemen Civilinių Teisių Akto, kuriuo r *
' “kiekvienas turi pilną teisę nau

dotis viešuoju, federaliniai rc-

CHICAGO.— Kongreso atsto
vas Bennett M. Stewart (D.,I11.) 

DR. PRANK FLECHAS kreipėsi į GAO (Gen. Ataskaitų 
Ofisą), kad ištirtų dėl ko tuo
jau po didžiosios sniego audros 
(Blizzard of 1979) buvo uždary
tos CTA greitojo tranzito stotys 

• juodžių gyvenamoje miesto pie-

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETU VIŠKA1 

261? W 71 St. Tel. 737-5145 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’”

DR.LE0NAS SEIBUTVS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telef.: 776-2880

jį mirtinai sulamdė.
Nelaimę matė vienas liudinin- 

miamu viešuoju masiniu tran- kas, senas Lazzaro pažįstamas 
zitu”. ■ Raymond Carroll. Jis nuvežęs

Atstovas William D. Walsh Į savo dukrą į Mother McAuley

leivais 
Airlines Boeing 727 keleivinis 1 
lėktuvas buvo sutrukdytas “gro
biko”, kuris reikalavo jį nulėk- 
dinti j Havaną, Kuboje, ir duoti 
jam $200,000 bet jo pasigrobtai 
įkaitu stiuardesei Mary Ellen 
Paul spėjus užsirakinti lėktuvo 
lavatorijoje ir keleiviams pradė
jus apleisti lėktuvą, “grobikas” 
buvo areštuotas. Išaiškinta, kad 
jis kažkoks John C. Kivien, 52 
metu, iš Kalifornijos, įsėdęs į 
lėktuvą Los Angeles aeroporte.

KVIETIMAS

Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jus ir Lith. Num.zm. Assoc, kviečia 
š.m. kovo mėn. 23-25 dienomis kuo 
gausiau dalyvauti prie O’Hare aero
dromo, Holiday Inn viešbutyje, 5440 
River Rd., Rosemont (tel. 671-6350) 
įvykstančioj pasaulio pinigų (mone
tų, banknotų ir kt.) mugėj (Coin 
Fair) su arti 200 stalų. Jų vieną pa- 

j vyko gauti ir lietuviams — ne pasi
pelnymui, bet Lietuvos suverenumo 
atstatymo propagavimui. Bus Įvairių 
referatų (lietuvių kovo 25 d. 1

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
Tek 737-8601

vai.). EUDEIKIS
GALI BŪTI NUBAUSTAS

ELEKTROS KĖDE

drau- 
ivyks

Rezidencijos telef.; 448-5545____* (R., Lagrange Park) pranešė, i mokyklą, grįždamas pamatė at-
kad jis ruošia Įstatymo projek- [ bulai riedantį automobilį, kuris 
tą CTA (Chicagos Tranzito Ad- Į iš tolo atrodė, kad su savim vil- 
ministraciją) uždaryti ir jos ko kažkokį matracą. Tik arčiau 

bendri praktika, sp«~. MOTERĄ ligce. • funkcijas perduoti RTA (Re- ‘ privažiavęs įsitikino, kad ten 
Ofi»a» 2652į WE£T_5yth SY RGET 7ranzjį0 Administracijai).‘į žmogaus būta.

JF1SO VAL.: pirm., antrad., trečiai. ■ 1
tr penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Stžtadie- j 
oiaia 2-4 vaL popiet ir kitu laiku?

Dagai gusi tarimą j

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
gijos metinis susirinkimas 
penktadienį, kovo 23 d., 7 vai. vak. 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

Po susirinkimo — vaišės.
Eugenija Strungys, rašt.

DR. VYT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas

į GROBIKAMS NEBESISEKA
i TUCSON, Ariz. — Penktadie-

AUTOMOBILIS UŽMUŠĖ
SAVO VAIRUOTOJĄ

CHICAGO. — Čikagietis Do- ’■ nį iš Phoenix į Tucson su 89 ke-

CHICAGO.— Apygardos teis
mo jury pradėjo svarstyti, ar 
skirti mirties bausmę žudikui 
Farris Walker, 21, kuris Krimi
nalinio teismo nuteistas už api
plėšimą ir peiliu mirtinai suba- i v^' popiet 
dyma 86 metu amžiaus Raphael' Bus labai gražių ir vertingų dova- 
Morrow, užklupęs ji CTA pože- MpiS bus Sk“*'!
minio traukinėlio Grenville sto- Kviečiame visus narius ir svečius 
tvip viidilraQ hnvn nnlirinirkn atsilankyti ir smagiai praleisti polyje. zuuiKas ouvo policiniriKO pįejg su upytiečiais. A. Kalys

GAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA ER DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

minio traukinėlio Grenville sto
tyje. žudikas buvo policininko

Upytės Draugiškas klubas rengia 
Bunco ir kortų balių sekmadieni, 
kovo 25 d., Dariaus ir Girėno- salėje, 
4416 So. Western Avenue. Pradžia

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

(330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ*

21 Metu Mirties Sukaktis

AUGUSTAS M. BARČUS

Velionės Sophie Barčus Vyras

Gyveno 7159 South Maplewood Avenue

i

į ORTHOPEDA^PROTEęjSTAS; 
f Aparatai - Protezai!' M4d. ban- j 
I dažau Speciali pagalba fejĮomt. • 
i (Arah Supports) ir t t.

285G W»st 63rd St, Chicigc. IH. 60629 ■ 
Telef.; PRospeet 8-5084

' PERKRAUSTYMAI

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

f

ANNA MIRZVINSKIS rio. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 5-3571

STEPONAS C LACK TP WNfrS

i
2

2

*354 8*. HALSTKD STREET Ph*®«: YArdt T-iwt
• * t ’

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Vkot proęnmog S WOPA,

AMBULANCI 
PATARNAVK 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIEŠTI 
DALYS*.

g

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
is įvairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:(X 
—3:30 vaL popiet šeštadieniai: 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
'ai ryto.

VediĮi Aldona Daukui 
rslaf.: HEmtock 4-24U

H59 So. MAPLEWOOD AVI
. CHICAGO ILL 60629

Jei žinote asmenis, kurie 
galėtu užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jq adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dM m-

For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

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

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.

Peach Time Is Here

ft

& i
.<•

Fresh peaches and pudding are an irresistible combination 
when it comes to summer desserts. Almond Custard Cream is 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’s made with vanilla flavor Jeilo-O pudding and pie filling — 
the cooked version — enriched with egg yolks and discreetly 
flavored with almond extract. Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent slices of fresh peaches, 
it’s a dessert to savor on a sultry day.

Almond Custard Cream
package (4-serving size)

vanilla flavor pudding 
and pie filling

cups milk
egg yolks

Combine pudding mix and 1/4 cup of the milk in saucepan; 
^blend in egg yolks. Add remaining milk. Cook and stir over 
medium heat until mixture comes to a full boil. Remove from 
heat. Add extract; then fold in beaten egg whites. Cool, stirring 
occasionally. Spoon into individual dessert glasses; top with 
peaches and garnish with prepared whipped topping, if desired 
Makes 3-1/3 cups or 6 earrings

teaspoon almond
extract

egg whites, stiffly F
beaten

Sweetened sliced fresh
peaches

Mirė 1958 metų kovo mėn. 20 dieną, 6:45 vai. vakaro, sulaukęs 
70 metų amžiaus. .

Gimęs Lietuvoje, Kretingos apskr., Gargždų miestelyje.
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: duktė Aldona Daukus, 3 anūkai: Terry, Michael 

ir Sophia; sesers sūnus Anthony Steples, jo žmona Helen ir jų šei
ma; dukterėčia Valeria Sebastian, jos vyras Edward ir jų šeima; mi
rusio švogerio William Lawrence žmona Connie su šeima; švogeris 
Chester Lawrence, jo žmona Elizobeth ir jų šeima ir daug draugu bei 
pažįstamų.

Lietuvoje liko daug kitų giminių.
Mūsų brangiajam tėveliui ir seneliui pagerbti bus laikomos šv. 

Vlišios antradienį, kovo 20 d., 8:00 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 

mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime.
Tebūnie Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Duktė, anūkai ir kiti giminės.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chiaųrof
UcUTif
Aidotsvių 
tre«ori^ 

.osuuacijOB

BUTKUS - VASAITIS
<448 So. 50th Ave, Cicero, flb Phone: OLympic Z-1W3

Gyv. Marquette Parko apyl., Chicago, III.
Mirė 1979 m. kovo 13 d., 5:45 vai. ryto sulaukusi 82 metų amžiaus. 

Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę; sūnus Walter Merwin, marti AgAtha, 6 anūkai - 

Mari Ann, Peter, Kristan, Melissa, Gretchen ir Keven, sesers sūnus 
Leonard Nore i kis su žmona Carol, giminaitis Jonas Merzvinskas bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje. 2533 W. 71 St.
Trečiadienį, kovo 21 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į šv. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Annos Mirzvinskirnės giminės, draugai :r pažįstami nuo
širdžiai kviečiami* dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa- 
įtarnavimą ir atsisveikinimą.

„ Nuliūdę lieka:
sūnus, marti, anūkai, sūnėnas, gimines.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. - Tel. 476-2345.

GEORGE F. RUDMINAS
8o. LITUANICA AVK T*L: YAri* 7-11^8-11X1

.4Z« VYLYTI OMa Al*&» ftjr-yvlMK 4-131.
2314 WEST 23rd PLACJ Vii tink 7-M71
dO2S SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe 9111*. 1T. »74-441»

I — maujibmm, ch*caoo 1, hx Tuesday, March 20, 19"9



Norint gauti. Jį, jr,_kjtui .kūli-1 
nius, rašyti: Nida Press, 2 Laid-* 
broskr Gardens, -London-Wil

Skaitytoji} Balsai
KUR DINGO “LIETUVIAI 

TELEVIZIJOJE'?

Nida leidinėliu paminėjo 
d r. Joną Basanavičių

Nidos leidykla išleido atskiru 
leidinėliu dr. J, Basanavičiaus 
stud ją “Dėliai Vasario 16 «l. 
1918 m. Lietuves nepriklauso
mybės paskelbimo”. Leidėjai 
savo žodyje“taip rašo:

“Lietuvos patriarchas, ir Va
sario 16 <1. Nepriklausomybės 
paskelbimo Akto signataras dr. 
Jonas Basanavičius yra parašęs 
ganą daug lietuviu tautos pra 
eiti liečiančių raštų. Daug jų 
buvo atspausdinta Įvairiuose lei
diniuose, o pastaruoju laiku 
(1970 m.) Vilniuje buvo išleis
tas ir jo “Rinktinių raštų” to
mas.

K. Petrok aitis

knygos 
tebuvo

knyge-
Dėliai Vasario"

Tačiau vienas svarbus doku
mentas, kurį dr. J. Basanavi
čius parašė prieš mirtį, — pa
skaitą apie Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo aplinkybes, 
— į tą “Rinktinių raštu” tomą 
ne tik nepateko, bet ir 
Įvade tik labai miglotai 
paminėtas.

Ta jo paskaita atvira 
le, pavadinta
16 d. 1918 m. Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo”, buvo 
atspausdinta 1926 m. Zavadskio 
spaustuvėje Vilniuje. Tuo laiku 
Vilnius buvo okupuotas, ir todėl, 
tur būt, nedaug tos knygutės 
egzempliorių tepateko j neprikl. 
Lietuvą. Per karą gal ir tie] 
dingo.”

Leidinėlis yra 5,5x9 colių dy
džio, 32 psl., pusiau kieto po
pieriaus viršeliais, kaina nepa
žymėta, gaunamas leidykloje.

Prieš dvyliką metų keletas 
energingų Chicagos lietuvių bu
vo suorganizavę lietuviškąją 
irogramą televizijos 26 stotyje, 
i gana sėkmingai pradžioje 

laikėsi, remiama lietuviškosios 
visuomenės aukomis. Lietuviai 
televizijoje prograinos reikalais 
daug rūpinosi Anatolijus Siu
tas ir kasmet vis išrenkama val
dyba. Valdyba dėdavo pastangas 
sutelkti lėšų programos išlai
doms apmokėti. Išlaidos siek
davo iki 30.000 dok metuose;! 
Šią suma suaukodavo žiūrovai; 
ir valdyba sutelkdavo rucšda-Į 
ma įvairius rengimus. Žinoma,] 
tai buvo nepaprastai daug dar-Į 
bo ir kaskart vis iškildavo nau
ji finansiniai sunkumai, ši pa
dėtis dar pablogėjo, kai ėmė pa
vargti energingieji TV progra
mos išlaikytojai, lėšų teikėjai. 
O 1977 m. rudenį ištiko pati 
didžioji krizė. Susidarė daug, 
skolų, programoms ėmė stipriai 
stokoti išpildyt ojų.

Taigi tų metų pabaigoje su
sirinkusi visa valdyba svarstė, 
kaip dar būtų galima ilgesniam- 
laikui LTV veikimą užtikrinti.! rinkimą šiai problemai išspręsti. 
__į LTV Rėmėjas

Po išsanrų valdybos narių pa- niekieno neapmokami. Leidėjas 
Urbonas kas mėnesį stokojąs 

i apie $250. “Ir jeigu jis neras 
angelo arba žmogaus, kuris tiki 
į jo skleidžiamas vertybes, laik
raštis turbūt sustos ėjęs šią va
sarą”. Norintiems paremti Šį

sisakynių, buvo prieita susita
rimo: LTV vadovavimas paves
tas Anatolijui Siutui, kuris sa
vo ruožtu susidarė valdybą iš 
pajėgiančių programą išlaikyti 
žmonių, daugiau biznierių ir fi- 

■jnansiniai pajėgių asmenų.
Kaip mename, po to dar pre- 

| grama beveik metus pasiro- 
I dydavo.

Bet prieš trejetą mėnesių, 
visai netikėtai, žiūrovų nepain- 
formavus, neišaiškinus motyvų, 
programa buvo nutraukta.

Vistik žiūrovams, LTV pro
gramas rėmusiems, labai įdo
mu, kodėl Lietuviai televizijoje 
daugiau nepasirodo”? Būtų ge
ra, kad LTV atsakingieji asme
nys apie tai painformuotų pla
čią lietuvių visuomenę. O pagal 
dar veikiančius įstatus, turėtų 
susirinkti ir LTV nariai į susi-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujlenq vadovybė ir Platinimo vajaus komlsiia kreipiasi 1 Tisus i^ai 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos span- į 
dos pirmūną pavyzdžiais, platinant šį seniausia Amęrikos lietuviu dienrašti i 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk 
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 lietuvišku rei 
kalu renesanso. -

Vis PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!

skaityti ir platinti Naujienas. atrifaab'mecenatu. kurie prisidėjo prie Pla 
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaltis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučk 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9733, paskyr*

— Illinois Lietuviu Respubli
konu Lygos metinis atžymėjimų 
banketas įvyks balandžio 28 d. 
Lietuvių Tautiniuose Namuose. 
Lietuviai respublikonai kviečia 
jau dabar planuoti, kad vėliau 

su o’peros1/oou vxuu Siva., st. retersourg, ro khuu, rei. sis—3Mi-y703, pasKyr> nhnoi
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būt l nesiRirsuJ pianai 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu papili(itmiTi ! spektakliu ar kitais parengi- 
žaidimu kambariu,- TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais. |mais Banketo komitetui vado-

Mūsu bendradarbė tr savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsą n»muk Ivauja Pranas Jurkus, talkinin- 
intorė M Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiai Įb-amant nnninmc TrPnai RpaiA 
mecenatų, kuru vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude kauJant ponioms Irenai Kegie- 
niniame Naujienų piknike. nei ir Reginai Aidriiauskienei.

VIs&s ir visus kviečiame 1 didžiąją talka.

Prenumeratos pratesimo, užsakymu, bei galimu įkaitytoje reikalam- 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603

•' Ii anksto be raginimo pratęcln savo prenumeratą, taupydamas laiką b 
mažindamas ruilnšfnėjlmo Išlaidai. Priede doL

Pavardė Ir vardai

Adrem

• Užsakam Naujienas kaip dorina savo „ 
yra naujas skaityto] ai. Priede  doL
Pavardė ir vardai _________________ -

, kuria

nei ir Reginai Aidrijauskienei.
— “The Toronto Sun” red. 

P. Worthingtonas parašė ilgą 
straipsnį ir išspausdino vasario 
27 dienos laidoje apie mėnraštį 
“Speak Up”, kurį leidžia ir re
daguoja Giliaras Urbonas. Tai 
esąs dešinės laikraštis, antiko
munistinis, bet ne ekstremisti
nis. Skaitytojų turis apie 2000, 
daugiausia Albertoje ir Br. Ko
lumbijoje anglų tarpe. Gil Ur
bonas, 58 m. amžiaus lietuvių 
kilmės kanadietis, esą, dirba 
banke ir laisvu laiku rūpinasi 
savo mėnraščiu, kuris “paleng
va skęsta, nors skaitytojų skai
čius pamažu auga’. Jo darbuo
tojai esą mėgėjai savanoriai,

Adresai

Spou’orlaus pavardė, vardas Lr vietovė 

- ----- — - --- —

* Platinimo vajaus proga, palaikydamas Uetuvilką spaudą ir Naujienų 
pastanga prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

Pavirdė ir rirdu —----------------- -------- -------------------- —_____________

Adresu__ __________ __ ______________________________________ _

• Platinimo rajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites rarlpc 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

f f

Pavardė ir Girdai-------------------------------- *_____- - — _________ L_

Adresas--------------------------------------- -------------- ----—_____

Pavardė lr vardu  ------------------------------- ------_____— ----- - ------ ----------

Adresu ...---------- .. --------------

— — .... --------- -- — —  -^^■n - ■■■ *     — « -----—  _ . . ■ - -- -

’ i z ’Frrardė tr vardai  ------------ -—- - - -- . , -. ----- _________ _

» trasu .... . —-—- — - -

si Lietuvon, iš kurios teko pa- 
sitnaukti-II* D. karo pabaigoje. 
Į JAV su vatu atvyko 1950 m. 
pas Watcrburyje gyvenusį sū
nų Juozą. Jos vyras mirė 1963 
m. Antrasis sūnus Jurgis nuo 
1930 m. gyvena Čikagoje. St. 
Petersburge, Floridcje, tebėra 
gyvas M. Strungieuės brolis Mo
tiejus Šleinius, turintis jau 94 
metus amžiaus.

Chicagos Istorikų Draugija, 
esanti Clark ir North gatvių 
sankryžoje, paruošė specialią 
programą apie plačiai žinomus,' 
bet klaidingus, istorinius fak-Į 
tus. Programa bus išpildoma 
kovo 31 d. nuo 11 ryto iki 2 vai. 
popiet. Bilietai $1 suaugusiems, 
50 c. vaikams ir 25 c. pensinin
kams. Programa skirta pami
nėti Melagių dienai, — pirmai
balandžio'.

— Lietuvių kalbos kursai 
pradedantiems būna šeštadie
niais New Yorko lietuvių Kul
tūros Židinyje. Jiems vadovau
ja mokyt. Demie Jonaitienė, 

laikraštį, kol dar nevėlu, P? Suinteresuoti gali Į ją kreiptis 
Worthingtonas nurodo ir para-;^- 296,-2294. Tokių kursų pir
mai siųsti adresą: “Speak Up”,! mūnas ir propaguotojas yra B. 
Box 272, Station B, Torc'nto 
M5T 2W2. Metinė prenumerata

i

Kumet iš Maspeth apylinkės.

— Antanas Mičiulis išrinktas
New Yorko Lietuviu Atletu Klu*

*rn-» T«<rf tftfttW

Namai, Žema — Pardevhmri 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(E ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOK ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į. *
c.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentaa
2312 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie 

Insurance, Income Tai
2951 W. 63rd St Tet. 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

_  Iškilioji Kanados lietuvai- Fo pirmininku, Jc'nas Rauba -1 Ivairi apdrauda INSURANCE 
įsKuioji ivanaaos neiuvai i > Steponis BUT^ NUOMAVIMAS—paren-

lė. “The St. Catharines Stan-,9!501,10 vadovu, Vacys 
dard” įdėjo nuotrauką naujos 
“Lithuanian queen” — Barbo
ros Skrebutėnaitės su karūna 
ant galvos ir rožių puokšte ran-, 
koše. Pažymėtina, kad ji, lietu
vių išrinkta Vasario 16 proga, 
šįmet atsto'vaus lietuvių bend-

- parengimų vadovu, Romas] 
Kezys - sekr., Vytautas Kulpaį
- ižd., Edvardas Staknys — fin-j 
sekr., Vytas Katinas — ūkve
džiui

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

0 GERIAUSIAI ČIA
LABAI ŠVARUS 2 butu 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 potvyniu, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metu mūro namas 
2 butai ir profesionalui Euk«us ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50.000.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

— Klevelando skautijos ren- 
.giama Kaziuko mugė bus kovo: 

ruomenei Folks Arte festivalyje 24 DMNP parapijos salėje.

WILMETTE, ILL. 7 kambarių na
mas, 3 miegami, 2 vonios. Naujai de
koruotas. Didelis kiemas su daug ža
lumynu. $88.800. Skambinti 256-6984 
arba 729-4739.

ir vynuogių šventėje. Ją karū
navo Vasario 16 minėjime bu
vusi 1 iškilioji lietuvaitė Daiva * dynėse Brandon, Man., Ontario 
šetikaitė. Abi savo kalbose ža-lstal° teniso rinktinei atstovavo 
dėjo daryti visa, kad iškeltų-net^trys Kovo klubo žaidėjos: 
Lietuvos ir lietuviu varda šioje 
Niagaros padangėje.

— A. a. dailininko Teofiliaus
Petraičio pomirtinės parodos !mOse r^gty^ pralaimėjol 
atidarymas įvyks kovo 23 d., i Kvebekui 7:9. Atvirose Burling-| 
5S?5eni°-3aSe’ tono stalo teniso pirmenybėse: 

vasario 25 d. jaunių grupę su-
• iner-

Kanados žiemos spc’rto žai-

R. Raguckailė, Loreta ir Daiva 
Koperskytės. Mūsiškės su dar 
viena torctotiete Ontario prov. Į 

jlaimėjo sidabro medali (lemia-Į
-ta v*o I n i Ai į

Čiurlionio Galerijoje, 4038 Ar- . ■ — - -
cher Avė., Chicagoje. Bus išsta- kartu berniukai ir ___
tyta 45 akvarelės darbai, tapyti gaįfės Pirma vieta laimėjo R. 
Europoje, ypač Įdomių Vckie-;Raguckaitė, įveikdama 17-meti 
tijos miestų vaizdų. Dail. Pe- ohris Nicholl 21;18 22:20. BJ t_ y • /"5T • ■ • .4 7

grupėje R. Bernotaitė pralaimė-; 
jo baigmėje R. Ndom 17:21 J

traitis mirė Chicagoje 1978 m.
gruodžio 18 d. Paliko našlę Vik
toriją. Visi kviečiami atsilanky-.^^"'’^*'TimĮn‘mūsiįįį 
ti į parodos atidarymą. ]R Pvaguckaitė vėl buvo pirma.]

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 1 
11 to 5 no appointment neces • 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Pvm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

— Kelionių i Vilnių 1979 m 
paruoštas. Marius Kiela: 
(312) 737-1717. (Pr.)

ti į parodos atidarymą.
MAGDALENA ŠTEINIŪTĖ- 

STRUNGIENĖ Waterburyje, 
Conn., sausio 8 d. atšventė 101- 
-jį savo gimtadienį. Lietuvoje 
ji buvo ūkininkė, su šeima atvy
kusi Į JAV 1912 m. ir vėl grįžtr

I

HELF WANTED
Darbininky Reikia

MALE

PUNCH PRESS 
OPERATORS

AND
GENERAL FACTORY HELP.

BELL & THORN
4259 SO. WESTERN BLVD

IMMEDIATE OPENINGS 
DRIVERS

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

CALL 284-3766

MACHINIST

HARDINGE LATHE

Experience in set-up and operate. 
Overtime.

CALCO MFG. CO.
205 Factory Road 

Addison, III. 
628-2309

An equal opportunity employer

CONSTIPATION
Doctor,proven irigriedi^it 
■^quireSMprescriptipii
Doctors find a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight. Don’t let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available in the exclusive EX-LAX 
formula. Use only as directed. 
Chocolated Tablets __ „ _ _ 
or Unflavored -Pills. EX'LAX

Naujienoms reikalingas

Vyrą^ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:
; - y ha 1-6100.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
- M ARU A NOREIKIENS

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

; > SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

j į MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
J 2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — Tel. W A 5-2737
t ;V. VALANTINAS

jau

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruosta, — teisėjo Alphons: 
TV e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi- 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina 83.00 
su formomis — $3.90.

Phone 855-2160

Juozo šmotelio

~“ATSnnNLMlT‘
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdėmi 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., 1
, Chicago, IL. 60629.

Bl ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcigos mluto leidimą, 
Dirbu ir užm’asžiuoM greit, s* 
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Taiman Avė.

Tel. 927-3559

D t a E 5 l O 
51—34 M. AMŽIAU? VAIRUOTOJA! 

Tiktai $93 pusmečių] aotomohillt 
.Sfthility apdraudimas penelnlnkanf

Kreiptis

Fe. ASKLAND A V B.
5JO477S

LAIZROCIIAI Ir SRANGBNTltS

Pardavimai ir Ttirysma 
104 WMT STSS1T

Tale?.: RBpwWie 7-1941

Siuntiniai i Lietuvi!

SHOP HELP
SMALL WAREHOUSE NEEDS RE
TIRED MAN TO PERFORM JANI

TORIAL SERVICES ABOUT 
16 HOURS PER WEEK.

FOR INFORMATION CALL: 
376-4970

PERSONAL
Asmeny Ieško

HOROSCOPES 
BY ANNA ,

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

516 Diversey Parkway 
248-7514

“ MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

CARETAKERS WANTED

Older couple to live in apartment* 
above funeral home and do light 
housework. Free modern large apart 
ment and all utilities plus $100 a 
month salary. __ _

Call 974-3534 or 974-9651.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

SALES CLERKS į

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

Apply in person or phone.
MONROE CIGAR CO.

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

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5930

Netary Public
INC OMB TAX SIRVICI 

4259 S. Maplewood. TaL 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

^11 F renk Zapell*

GA 4-U54

iun r*i*

INIUBAMC^

$tate Varm Life Insurance Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associetet 

2649 West 63rd Street,
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susifa 
rus. Seštalieniais iki 12 v.

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

40 metu, patarnaudama klientams.
■ - ------ ' ' v

« iDi-Gel.* ® 2
The Anti-Gas Antacid. 4 
£

H . — MAUjlBMOC. CMICABO I, iČĘ TuMda/i 20^ 197|




