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PREZIDENTAS GALI PANAIKINTI
ALYVOS IR DEGALU KONTROLĘ

KONGRESAS TURI IMTIS EFEKTYVIŲ PRIEMONIŲ
INFLIACIJAI SULAIKYTI

IZRAELIS NORI DEVYNIASDEŠIMT DIENU
KARIAMS ATŠAUKTI IŠ SINAJAUS
SUSIRl’PINĘS MULA CHOMEINI PRAŠO PALIAUBŲ.

NORI VESTI PASITARIMUS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris, turėdamas 
galvoje nuolat kylančias naftos 
ir įvairių degalų kainas, planuo
ja prašyti Kongresą leisti jam 
panaikinti visą naftos, gazolino 
ir d egalų kontrolę. Dabartiniu 
metu vyriausybė turi mokėti di
deles subsidijas degalų kainoms 
kontroliuoti. Užsienyje pakilus 
naftos kainoms, vyriausybei teks 
dar didesnes subsidijas mokėti: 
Prezidentas prieina įsitikinimo, 
kad būtų geriausia, jei naftos 
kainos išsilygintų ir sunorma- 
lizėtų.

, NAFTOS KAINOS ' 
SKIRTINGOS

Pasaulio rinkoje naftos kai
nos yra labai skirtingos. Užsie
nio naftos versmių savininkai 
pradėjo kelti labai aukštai įvai
rių rūšių alyvos ir .naftos kainas. 
Nigerija, Venezuela^Kuveitas ir 
kitos vietos jau pakėlė po 14 do- 
lerių'už statifię'. Iranas-dar ne
turi alyvos eksportui, bet jau 
pakėlė statinės kainą iki 16 doL

AMERIKA PERKA DAUG 
ALYVOS

Amerika perka didžiausius 
kiekius alyvos ir degalų. Alyva 
reikalinga Amerikos pramonei, 
laivynui ir aviacijai. Bet Ame
rika alyva aprūpina Japoniją, 
Izraelį ir visą 'eilę Afrikos vals
tybių. Prezidentas mano, kad 
kontrolės ir subsidijų panaikini
mas būtų naudingas kraštui, iš
silygintų kainos.

PREZIDENTUI RŪPI 
INFLIACIJA

Ryšium su kylančiomis alyvos 
kainomis, kyla ir visų produktų 
kainos. Prezidentas manė, kad 
maisto kainos jau nebekils, bet 
jos pakilo. Pabrangus degalams, 
brangsta ir pramonės produktų 
kainos. Prezidentas paruošė nuo
status algoms kelti, bet ne visi 
tų nuostatų prisilaiko. Problema 
gana sunki, bet prezidentas yra 
pasiryžęs pastoti infliacijai 
kelią.

UŽSIENIS TEBEGAUDO 
DOLERĮ

Dolerio vertė mažėja, bet už
sienio bankai ir valstybės vis 
dar tebegaudo Amerikos dolerį. 
Skaudžiausią smūgį doleriui 
kerta naftos versmių savinin
kai, norintieji praturtėti alyva, 
už kurią jie nieko nemoka. Ja
ponų jeną išgelbėjo japonų ban
kuose buvusios didelės dolerių 
atsargos.

KALENDORĖLIS
Kovo 21: Santucija, Filemo- 

nas, Sanga, Lingailė, Nortautas, 
Vaištartas.

Saulė teka 6:04, leidžiasi 5:48.
, Oras drėgnas.

' Kinijos-Vietnamo 
konfliktas

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Praeitą savaitę Kinijos vyriau
sybė pasiūlė Vietnamui dviejų 
ministerių pasitarimą įvairiais 
abiejų vastybių reikalais. Viet
namas vilkino atsakymą dėl mi
nisterių pasitarimo. Tuo tarpu 
vakar Vetnamas jau pakeitė sa
vo poziciją ir pasiūlė pradėti 
pasitarimus Hanojuje.

Kiniečiai mano, kad bus daug 
geriau, jei pasitarimai vyks. 
Vietnamas priims Kinijos pasiū
lymą ir siųs savo atstovus į ki
niečių nurodytą vietą.

Už 20 tonu hašišos V
40 milijonu dolerių

NEW YORKAS. — Įvilkus į 
New Yorko uostą vieną laivą, 
federaliniai muitininkai sekma
dienį aptiko- didžiausią visoje 
JAV istorijoje hašišos kontra- J 
bandą — 20 tonų hašišos, įver
tintos iki $40 milijonų. (O jau 
parduodant narkomanams, ver
tė galėjo pasiekti $160 mil.)

Izraelio ekr jiomkai 
reikuoja

TEL AVIVAS. Izra^u . _ Nie-
Kontrabanda atgabenta Libe

rijoje registruotu ir po Liberijos 
vėliava plaukiojančiu 189 pėdų 
laivu Olaug. Laivo įgula — trys 
V. Vokietijos vokiečiai ir penki 
amerikiečiai.

Vietnamui sunku 
Kambodijoje

BANGKOKAS, Vietnamas. — 
Dvylika Vietnamo divizijų už
ėmė Kambodiją. Dabar jai rei
kia žymiai daugiau dalinių visai 
Kambodijos teritorijai išlaikyti. 
Kambodijos partizanai praneša, 
kad jau užmušė dvylika tūks
tančių Vietnamo karių ir atsiųs
tą valstybės pareigūną.

Vietnamas kontroliuoja sosti
nę, kelis uostus ir pasienio kon
trolės centrus, bet krašto viduje 
viską tvarko patys Kambodijos 
gyventojai, padedantieji partiza
nams žudyti Vietnamo karei
vius.

PRIEŠ 10 METŲ PRADĖJO 
ĮSIVERŽIMĄ

Vietnamo jaunimas pradėjo 
veržtis į Kambodiją prieš de
šimt metų. Kambodijos teritori
ja jiems buvo reikalinga persi
mesti į kitas gretimas valstybes. 
Vietnamo beginkliai kariai už
ėmė visą eilę strateginių centrų 
dar prieš karo pradžią. Jie pa
ruošė tiltus, kelius ir nakvynės 
vietas didesniam kariuomenės 
daliniui. Karui prasidėjus, įžen
gusieji Vietnamo kariai tuos 
jaunuolius tuojau apginklavo 
naujausiais rankiniais ginklais.

— Dajanas nori tuojau susi
taikyti su visais arabais, kad ga
lėtų vadovauti kovai Artimie
siems Rytams ginti.

— Vasario mėnesį Amerikos les lasves Irano skundams. Jis
pramonės gaminių skaičius ge- priėmė yisu$.-iš;.Irako atbėgu- rėtų- būti demokratų partijos 
rokai padidėjo.-rsius kurdus 'Jiš laido-Irano?kur- kandidatu - •preridenter - par«i-

IRANO KURDAI PAREIKALAVO
PLAČIOS AUTONOMIJOS

EGIPTAS NORI. KAD IZRAELITAI Iš PUSIASALIO 
IŠSIKRAUSTYTŲ PER TRISDEŠIMT DIENŲ

TEHERANAS, Iranas. — Di
džiausią paniką ir rūpestį mu
los Chomeini komitetui ir Ba- 
zargano valdžiai sukėlė kurdų 
pareikalavimas platesnės auto
nomijos;

Kurdai yra padalyti tarp Ira
ko ir Irano. Irako kurdai kelis 
kartus buvo sukilę prieš kariš
ką vadovybę, vyriausybę, nesu
tikusią duoti kurdams daugiau 
teisių, bet jie kovas pralaimė
davo. Sukilimą pralaimėjusieji 
sprukdavo į Iraną, kur jiems 
Irano šachas leisdavo laisvai gy
venti. Jis tik pareikalaudavo 
nesikišti į valstybės vidaus rei
kalus. šachas nesikišdavo į tru
putį kitokį kurdų tikėjimą ir 
papročius.

KURDAMS NEPATINKA 
CHOMEINI

Irano kurdams nepatinka mu
la Chomeini ir jo vadovaujamo 
revoliucinio komiteto nariai. 
Kurdai yra mahometonai, bet 
jiems nepatinka Chomeini sek
ta, norinti grąžinti atgyvenusi 
šijitą. Kurdai priėjo įsitikinimo, 
kad Chomeinio judėjimas gadi
na papročius. Kurdai nenori, 
kad Chomeini siųstų ginkluotus 
partizanus. Jau įvyko keli susi
rėmimai su partizanais. Kurdai 
juos išmetė iš savo teritorijos. 
Chomeini paprašė p a 1 i aubų 
klausimams išaiškinti. Chomei
ni turi ginkluotsa gaujas kari
ninkams suimti, bet valstybėje 
nėra jėgos kurdus suvaldyti.

KURDAI PARINKO GERĄ 
MOMENTĄ

Irano šachas davė gana dide- 

dams susižinoti su Irako kur- 
dasi, bet jis reikalavo ištikimy
bės iš Irano kurdų. Dabartiniai 
kurdų vadai priėjo įsitikinimo, 
kad šis neaiškus Irano gyveni
mo laikotarpis yra pats geriau
sias savo teisėms praplėsti. Kur
dai aiškiai pasakė, kad jie ne
įsileis Chomeinio vadovaujamų 
islamo šalininku. Irano kariai 
gintų Irano sienas, bet jie neis 
ginti Chomeinio islamiškų idė
jų, nuo kurių kurdai nori ap
siginti.

PANELĖ MILLETT 
SKUNDŽIASI

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Panelė K. Millett Irano valdžios 
buvo atvežta į Paryžių ir paleis
ta. Jai buvo pasakyta, kad ji nie
kad nesikištų į Irano vidaus rei
kalus ir nebandytų liesti Irano 
moterų.

P-lė Millett, kaip žinome, bu
vo nuskridusi į Teheraną padėti 
moterims ginti savo teises. Ira
no moterys nenori prisidengti 
veidus viešose vietose ir dirbtu
vėse. Jos reikalavo palikti mo
terims tokias pačias teises, ko
kias buvo davęs šachas. Panelė 
Millett įtikino moteris reikalau
ti to paries atlyginimo, kokį 
gauna toki patį darbą dirban
tieji vyrai. Irano partizanai la
bai žiauriai ją tardė ir klau
sinėjo.

— Izraelitai nori galimai grei
čiau pasirašyti taiką ir ją vyk
dyti. Tarptautinė padėtis kas
dien blogėja.

* Sen. Edwrad Kennedy no- 

kas Izraelio premimo tiek nesu
pykino, kiek tai padarė darbie- 
čių suruoštas streikas. Viskas 
pabrango, bet darbininkų algos 
liko tos pačios, kokios buvo ka
ro pradžioje. Už galoną gazolino 
tada mokėjo 40 centų, o dabar 
moka $2.40. Pabrango maisto 
produktai ir drabužiai. Šiek tiek 
geriau laikosi kooperatyviniai 
ūkiai, neš jie gali žymiai dau
giau gauti už maisto produktus.

Daugelis darbininkų turi dirb
ti du darbus, kad galėtų šiaip 
taip pramaitinti šeimą. Beginąs 
norėtų tuojau baigti streiką, bet 
jis turės išvažiuoti į Washing- 
toną. w,.

Mėgins atgaivinti biznį 
Chicagos pietinėj daly

CHICAGO.— Grupė Chicagos ! 
pietinės dalies biznierių, for-; 
maliai besivadinanti Auburn- 
Gresham Business Assn., pra
dėjo kalbėti kaip atgaivinti tą 
seniau klestėjusią miesto dalį, 
kol ją kriminalas užplūdo. Dau
giau kaip 30 tos asociacijos na
rių rimtai svarsto sumanymus 
atgaivinti dar prieš 20 metų bu
vusią sėkmingą miesto dalį tarp 
79 ir 95 gatvių ir tarp Halsted 
ir Damen, kur vien prie apleistų 
prekybviečių kai kur išlikę už-» 
rašai ir reklamos dar primena 
buvusius gyvesnio gyvenimo 
laikus.

Grupės susirūpinimą kelia ap
leistų krautuvių frontai ir bu
vusios aprūpinimo stotys (ser
vice stations), biaurūs tuščių, 
priterštų sklypų vaizdai ir ma
žos, paprastai pačių savininkų 
gyvenamos, komercinės, laiko ir 
nepaisymo pablogintos nuosa
vybės.

goms; beri nesiryžta griežtai is- 
prieš prėztdetitą Crrterį.

Kūdikį pagimdžiusi 
Olga, ne Nadia

VIENA. Austrija. — Keturių 
svarų kūdiki praeitą savaitę pa
gimdžiusi Olga Korbut, o ne Na
dia Comaneci, praeitais metais 
ištekėjusi už teatro direktoriaus.

Žinią apie sportininkės Nadės 
kūdikio susilaukimą paskelbė 
vengrai, kurie nepatenkinti Na
dės surumunėjimu. Ji esanti 
vengrų kilmės, bet tapusi rumu
ne. apie tolimesnius savo gimi
nes nenorinti nieko klausyti. 
Vengrai paskelbė, kad mergaitė 
susilaukė kūdikio.

Bet intrigos pradžia galėjusi 
būti gilesnė. Sportininkai žino, 
kad ir Olga labai nekentusi Na
dės už laimėj mus. Montrealio 
olimpiadoje. Ji negalėjusi pa
kęsti jaunos “rumunės’’, gražiau 
pasirodžiusios negu ji pati. Ji 
pati pagimdžiusi. Manoma; kad 
netolimoje ateityje bus išaiškin
tos šios tarptautinės intrigos 
šaknys ir sportininkių kerštas.

Pirmas JAV laivas 
po 30 m. pertraukos

SHANGHAI. Kinija.—Pirmas 
Amerikos prekybinis laivas Le
titia Ly-kes po 30 metų pertrau
kos praeitą sekmadienį Whang- 
po upe įplaukė į šangajaus 
miestą. Laivą prieplaukoje pasi
tiko U.S. ambasadorius Leonard 
Woodcock ir Kinijos valdinin
kai, kurie užtikrino, kad 14.662 
tonų JAV laivo Letitia Lykes 
atplaukimas ženklina naują 
draugiškų santykių tarp kinie
čių. ir amerikiečių žmonių išsi-
vystymo etapą. | toną atskris šeštadienį. Jis žino,

A ........ ., į kad turės dar ivvkt bendras po-Amerikieciai la-va pasikrauna- . T - - . r... . , , i sėdįs su Izraelio premjeru ir pre-ivairiomis oreKemis — sudvto-, . , \, . . , , , ’ zidentu Carteriu sutarties teks-mis dešromis, arbata, medumi,'
vėduoklėmis, kilimais, audiniais,!l,u* aPLa1*'1-

Ivinimis, medžio baldais ir ke-i Sunkiausioje padėtyje yra Be- 
ramika. I ginas. Izraelio kabinetas patvir-

-------------------- tino paskutinį Izraelio-Egipto
Meksika brangina 

savo naftą
MEKSIKA, sostinė. — Meksi

ka oficialiai paskelbė, kad eks
portuojamos naftos nuo ateinan
čio balandžio 1 d. pakeliamos 
kainos. Per naujos refinerijos ir 
dujų laidų didžiulės sistemos 
Petroleos Mexicanos atidarymo 
ceremonijos generalinis direkto
rius Jorge Diaz Serrano praneš
damas apie Meksikos degalų 
kainų pakėlimą, nieko nesakė 
iki kiek tos kainos pakeliamos, 
tik kad nustatomos trijų mėne
sių laikotarpiui, kuris prasideda
šio balandžio 1 dieną. Aldona Rimienė praneša, kad

---------------- - nuo balandžio 3 dienos Chicagos
— Jane Byme i mitingus eida- jėzuitų centre bus galima veltui 

vo viena, o praeitą šeštadienį į patikrinti sveikatą. Dalyvaus 
politikams parodė savo vyrą.-daug gydytojų specialistų, kurie 
kuris nesikiša į josios politiką.1 tikrins širdį, plaučius, kojas.

------ — — akis ir silpnėjančias žmogaus
— Mula Ch omeini įsakė su- kūno dalis. Tikrinimas tęsis iki 

sta.bdyti suimtų žmdnių šaudy-’"-balandžio -8 dienos. Tikstešnių
mus. Prieš žudynes protestavo žinių gausite, jeigu patelefonuo-
Irano karo vada'i? ’ site 776-7582. 4

I WASHINGTON. D.C. — Iz- 
■ raelio ir Egipto taikos sutartis 
; bus pas:rašyta Washingtone ko- 
vo 26 dieną. Sutartį pasirašys, 
prezidento Carterio akivaizdoje, 
Izraelio premjeras M. Begin ir 
Egipto prezidentas A. Sadatas. 
Susitarimą patvirtins preziden
tas Carteris, daugiausia prisidė- 

i jęs prie šios sutarties sudarymo.
Izraelio karo ministeris Weiz- 

i' man, pasitaręs su Egipto karo 
i ministerių, pareiškė, kad jam 
i nepavyko susitarti su Egipto at
stovu keliais svarbiais klausi
mais. bet jis pastebėjo, kad. ne
žiūrint į nesutarimus, kovo 26 d. 

j bus pasirašyta Izraelio ir Egip- 
I to taikos sutartis.

Amerikos laikraštininkų prie 
j sienos prispaustas Izraelio kraš- 
! to apsaugos ministeris pasakė. 
. jog negali susitarti dėl dienos, 
'■kada Izraelio kariuomenė pasi
trauks iš pietinės Sinajaus pu
siasalio dalies. Izraelis reikalau
ja duoti jiems 90 dienų pasi
traukti iš Sinajaus, tuo tarpu 

i Egiptas nori, kad per 30 dieni! 
j izraelitų Sinajaus pusiasalyje 
J jau nebeliktų.

Karo ministeris Weizman pa- 
I stebėjo, kad gali tekti daryti 
; kompromisą. Gal susitars eva
kuoti Sinajų 60 dienų laikotar
pyje. Šitas klausimas dar neiš
spręstas. bet jis šiomis dienomis 

; bus išspręstas. Teks jį išspręsti 
I šią savaitę, prieš sutarties pasi- 
Į rašymą.
j Jau nustatyta, kad Izraelio 
į premjeras Begin, gen. Dajano 
' lydimas. į Washingtona atskris 
! penktadienį. Jis dar norįs susi- 
j tarti su prezidentu Carteriu ke
liais sutarties klausimais. Egip
to prezidentas Sadat į Washing-

sutarties projektą. Antradienį 
prasidėjo Izraelio parlamento 
debatai dėl šios sutarties. Deba
tus pradėjo premjeras Begin 
pusvalandį besitęsusia kalba. 
Opozicija labai aštriai kritikuoja 
kelis sutarties tekstus. Beginąs 
esąs padarę* bereikalingas nuo
laidas. Dt b.at;-' tęsis dvi dienas. 
Be<- yra tikras, kad parla
mentas patvirtins sutarties teks
tą ir įpareigos vyriausybę su
tartį pasirašyti.

Galima patikrinti 
sveikatą
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Nerija Linkevičiūte
Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė

Nelia Paulauskaitė r 
Rimas Strimaitis 
Juozas Laurušonu

T Jolita Burgess 
Valentina* Liorent&s 

Bronius JanČy*

VA2NELIŲ PREKYBOJE (Gifts International) 
2501 West 71st St, Chicago, Di. 60629. Telefo
nas 471-1424 (darbo valandomis). Tuo pačiu 
adresu galima užsakyti ir paštu.

KAINOS: $10, $9, $8, $7, $6,LIETUVIŠKA SROVĖ BANDO TEKĖTIATVIRKŠČIA VAGA
ANTANO MARMOS PASTABOS IR KOMENTARAI

Kaip puikiai vyksta bendra
darbiavimas ir tiltų statymas su 
okupuota Lietuva, jam vadovau
jant ir patakaujant LB. Oku
puotoje Lietuvoje visi turi ką 
nors, kaip nors sukombinuoti, 
žodis vagystė yra nepriimtinas 
ir negražiai skamba. Kaip atro
dys, jei valstybėje visi žmonės 
bus vagys, o daugiausia sukom
binuoja (vagia) patys aukštieji 
valdžios pareigūnai komunistai.

PLB vadams, frontininkams, 
tas žodis (sukombinuoti) labai 
patiko ir jie pradėjo kombinuo
ti, kaip pagal komunistų meto
dus sugriauti ALTą. VLIKą ir 
ant jų griuvėsių pastatyti PLB, 
būk tai, kad jiems pritaria visi 
lietuviai 99%. O jei yra 1%. ku
ris nepritaria, tai jie apšaukiami 
tvarkos ardytojais. Jei LB turė
tų savo rankose teismą ir poli
ciją, tai jie visi būtų uždaryti 
į psichiatrinę ligoninę, kaipo 
pavojingi...

1977 m. (R) LB rengė Vytau
to Didžiojo karūnacijos šventę 
rugsėjo 8 d. Šaulių salėje. Brigh
ton Parko (R) LB pirm. A. Ab- 
raitis norėjo šventę atšvęsti iš
kilmingai su mišiomis, bet kuo
met kreipėsi pas kleb. D. A. 
Mozerį. tai jam buvo atsisakyta 
ir į bažnyčią neįsileido. Nors 
faktinai visi esam tos parapijos 
nariai ir kiekvieną sekmadienį 
aukojame jos išlaikymui, be to, 
aukojome ir bažnyčios pastaty
mui. Tad nemanau, kad yra kle
bono D. A. Mozerio pareiga pa
rapijiečius skirstyti į sūnus ir 
posūnius. To nėra Marquette 
Parko parapijoje ir ten kleb. 
Antanas Zakarauskas neskirsto 
lietuvių į sūnus ir posūnius, ten

ir (R) LB gali rengti iškilmin
gas šventes su mišiomis. Neaiš
ku, dėl kokių priežasčių Brigh
ton Parko lietuvių kleb. mons. 
D. A. Mozeris yra nusistatęs 
prieš (R) LB.

Marijonų leidžiamas “Drau
gas” beveik kiekviename veda
majame Įterpia po sakinį, nepa
lankų (R) LB, ypatingai red. 
b. kv. Ten kaip tik turėtų tu
rėti vietos pasisakyti visi lietu
viai, o ne tik viena išrinktoji 
grupė. Laikraštyje, kaip veidro
dyje, privalo atsispindėti visų 
lietuvių gyvenimo džiaugsmai 
ir vargai, bet, deja, taip nėra. 
Nors iš pavadinimo taip skam
ba: Laisvojo pasaulio lietuvių 
dienraštis, bet faktinai taip nėra 
gyvenime.

Dabar jau pranciškonų lei
džiamas “Darbininkas” padarė 
dideliu baubu buvusį ALTos 
pirm. dr. K. Bobelį.. Jei, jis bus 
trinktas VLIKo pirmininku, tai 
baigta. Visi lietuviai žūtų, blo
giau kaip buvo nuo atominės 
bombos. Deja, to baubo niekas 
nepabūgo ir kovo 10 d. Chica
go j e dr. Bobelis buvo išrinktas 
VLIKo pirmininku. Dr. Bobelį 
visi lietuviai labai gerai pažįsta 
iš jo darbų, o tušti “Darbininko” 
red. Bučmio žodžiai prašovė pro 
šoną. Atrodo, prastas šaulys.

Tos paniekos pagautas išsigan
do ir Putnamo vienuolynas 
(“Draugas” kovo 7 d. “Laiškai 
Draugui”). Putnamiečiai rėmė 
dr. Kriaučeliūną. Girdėjom, kad 
dalis ALTos narių, įskaitant ir 
dr. L. Kriaučeliūną, stengiasi 
kaip nors veiksnius sutaikyti ir 
veiklą suderinti. Tačiau ALTa 
visumoje lieka užsispyrusi. Seka

aprašymas (“Dirva” vas. 1 d.) 
pasikalbėjimo A Juodvalkio su 
dr. L. Kriaučeliūnu. Ten prime
nami reikalingi pakeitimai. “Kai 
kurie mūsų vyresnieji veikėjai 
deda visas pastangas, kad tik ne
būtų jokių pakeitimų, kad tik 
ilgiau išsilaikyti. Pats laikas de
rinti jėgas kovai už Lietuvos 
laisvę bei įjungti ir jaunesnius 
į kovotojų eiles”. Gal dr. Juo
zas Kriaučiūnas galėtų nurody
ti, kada ALTa ar VLIKas buvo 
išjungęs jaunimą ir nepriėmė į 
savo eiles?

Baigiant straipsnį dr. J. Kriau
čiūnas rašo: taip pat ir Put- 
namo’ seselės visi pritarėme 
100% Dr. L. Kriaučeliūno pa
reiškimams ir laukiam jų įgy- 
vendimo. O dr. Kriaučeliūnas 
jau senokai pasitraukė iš L.B. 
pareikšdamas protestą L. B. ve
damai linijai. Vėliau Dr. L. Kri
aučeliūnas buvo sudaręs komi
tetą iš 5 asmenų ir vėl mėgino 
būti tarpininku sutaikinimo 
vaidmenyje. Bet LB-nės buvo 
apšaukti kaipo nepageidaujami 
ir nepatikimi asmenys. Ir LB 
į jokius pokalbius nesileido.

Kadangi tuomet nepavyko su
taikinti, tai dabar Dr. L. Kriau- 
čeiiūnas ėmėsi naujos kombina
cijos, kad reikia Įsteigti bendrą 
kolchozą su bendra kasa, tuo
met tai jau tikrai bus taika.

Panašiai kaip komunistai 
skelbė, kad kuomet bus suko- 
munistintas visas pasaulis, tai 
tuomet bus amžina taika. Bet, 
kaip matome, jau ir komunis
tai kariauja tarp savęs ir vėl 
iškyla problemos, kadangi ne
visi lygūs.

Kiekviena organizacija ar 
prekybos firma didžiuojasi, kad 
yra sena, o I.. B. tvukšmauja, 
kad Altas ir Vlikas yra pasenę 

Į ir juos reikia panaikinti. Poli
tinius reikalus ji viena gali tvar
kyti ir bėgioja Į Vašingtoną ir

—___- _________

Magdalena B. Stankūnienė Iš gėlių ciklo — aliejus 1974

renka aukas vasario 16, kad tik tų. Nes nuo to žodžio ištarimo,
pakenkti ALTąi. Taip pat L. B. 
yra nepatenkiųįa kam ji buvo

gali visas Kremlius sugriūti, tai

■ -X.- -

VASARIO 16-oji VOKIETIJOJE
(V. B. INFORMACIJA)

LIETUVIŲ OPERA

DONIZETTI OPERA

19 79

Balandžio 21 d.

Balandžio 22 d.

Balandžio 28 d.

>», . • ■ _ ■ 55^ - -

M .

8:00 vai: vakaro

3:00 vai. popiet

8:00 vai. vakaro

MARIJOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE

BILIETAI GAUNAMI
VAZNEUV PREKYBOJ — GIFTS IMTEAAATIŪNAL 

2511 W. Tirt Ct»iwp>, III. 60629

KVIEČIAME VISUS IR Iš VISUR 
ATVYKTI Į SPEKTAKLIUS

suorganizuota Vien kultūriniams 
reikalams. Amenkdniškai ta
riant, pasiekusi-“tyneidžer” am
žiaus, jau nori viską tvarkyti 
viena.

štai dar iš “Dirvos’’ Dr. L. 
Kriaučeliūno sakinys. “Tada 
mums nereikėtų tarpusavyje 
peštis ir eikvoti jėgas, nereikė
tų veltui gaišti laiko besiaiški
nant apie darbų pasidalinimą”.

Bet tik pagalvokim logiškai, 
ar yra Įmanoma pasaulyje gy
venti be darbų pasidalinimo? 
Ar galima suprojektuoti tokį 
fabriką, kuris viską pagamin
tų, turbūt dar toks išminčius 
negimė. Dar gal būt ir rusams 
tokia mintis neatėjo Į galvą. 
Tad kc'dėl dabar pas mus atsi
rado tokie L. B. išminčiai, kū
no n su.? .štl v’są suorga- 
n tą : . r sukurti naują

J M JteGikS V-tą

3CL.W.. i..* naudas . U'
sauiis, iš Kuiio ii- mes patys pa
bėgome. O dabar trumparegius 
ir ant tvoros sėdinčius norima 
Įtikinti savo pranašumu, kad su 
okupantu bendradarbiavimas 
yra reikalingas. Daug kas plati
na bilietus ir rengia koncertus 
okupanto atsiustiems solistams. 
Alios suvaževiine Dr. Kriauče
liūnas išsireiškė, “aš lankiau ir 
lankysiu ir niekas man negali 
uždrausti”.

Mokytojai privalėtų panau
doti ir savo protą, o ne aklai 
vygditi L. B. nustatytą liniją, 
bendradarbiavimo ša Lietuvos 
okupanto padlaižiais ir vykdyti 
lietuvybės griaunamąjį darbą.

Nors per radiją ir bažnyčioje 
per pamoksią buvo kviečiami 
lietuviai dalyvauti -vasaito 16 
minėjime Brigh’ioiv Parko pa
rapijos sąlė.ie,. bęŲ skelbime 
“Draugo” vasario 17 d., jau Va
sario 16-os vaulo ,Bėra/ Kodėl ? 
Kadangi to rrikalau ja - Lietuvos 
okujuintas ir čiš žodis okupan
tui yra kaip rakštis akyje. Ir o- 
kųpanlo ta map per Vasario 16 
klauaoa, kąd irfeįtfcs to žddžio 
riet tar A? neiškel

tas pats kaip Maskvos trauki
nių požemyje bombą iš sprog
dinti.

Ir L.B. Brighton Parko pirm. 
Juozas Šlajus suredagavo’ skel
bimą, o gal jau jam buvo su
redaguota iš aukščiau, tik jis 
kaip paklusnus tarnas įsakimą 
vygdo ir pats savystovei nieko 
negalvoja, bijo, kad nebūtų pa
šalintas iš valdybos, kaip tai at
sitiko Marquette Parke ir Cice- 
roje L. M.

L.B, Brighton Parko apylin
kė, talkinant lituanistinei mo
kyklai, karaliaus Mindaugo 726 
m. ir nepriklausomybės atsta
tymo 61 m. sukaktį minėjo va
sario 18 d. parapijos salėje. Tai
gi, jau Vasario 16-os žodis ne
bereikalingas, sukombinuota 
pakaitalas, vietoj sviesto — 
margarinas.

.j-./.ro irctnlinvs Jc-nas Krei
.atipiktinęs tuo reikalu i 
slraipsnj 1979 m. kovo 3 

d. “Laisvojoj Lietuvoj”. Jis gir
dėjo skelbimą per Margutį, kad 
Mindaugo karūnavimo šventė 
ir Vasario 16 bus minima kar
tu, Gaila, kad J. Kreivėnas 
“Draugo” skelbimo nematė, kur 
žodžio Vasario 16 nėra, nes tas 
žddis pasidarė ne košer.

Kristus mokino, kad medį pa
žinsite iš jo vaisių. Taigi mieli 
lietuviai pasvarstykite, kur L. 
B. nori mus nuvesti.

SNIEGAS IR LĖKTUVAI
NEW YORKAS. — Illinois 

Universitetas (Chicago Circle) 
ėmėsi ištirti ką bendra turi ke
linti mėtai smarkiai didėjantis 
greitųjų sprausminių lėktuvų 
trofikas ir taip pat smarkiai di
dėjančios sunkios sniego audros, 
ypač Illinojuje, viršum kurio 
susikryžiuoja dauguma didžiųjų 
Amerikos aviacijos linijų. Pri- 
rnintina, kad O’Hare-aerodrome, 
pripažintame aktyviausiu oro 
susisiekimo centru pasaulyje, 
kasdien būna apie 2.000 pesikė" 
Hmų ir nusileidimų. '' *

Nepaisant rimto įtarimo, kad

Mūuchen

Vokietijoje Vasario 16-oji 
buvo gražiausiai atšvęsta Mūn- 
chene. Ji buvo sujungta su vad. 
Lietuviškąja savaite.

Rytų pabėgėlių “susitikimo 
namų” kuratorija, kurioje lie
tuviams atstovauja Alina Gri
nienė, nutarė 1979 kiekvieno 
mėnesio vieną savaitę skirti vis 
kitai tautinei grupei prisistaty
ti. Taip sausio mėnesi gražia 
savaitę surengė armėnai su pas
kaitomis, meno paroda, filmu, 
armėniškų valgių vakaru ir pa
maldomis. Lietuviai pasirinko 
vasario 13-17 dienas. Lietuviš
ką savaitę rengė “Susitikimo 
namai”, Mūncheno LB apylin
kės ir Liet, moterų klubo valdy
bos.

Vasario 13 Lietuviškąją sa
vaitę atidarė “Susitikimo na
mų” valdybos pirmininkas dr. 
J. Maurer. Po jo dar kalbėjo ir 
LB apylinkės pirmininkas R. 
Hermanas. Paskaitą skaitė dail. 
Alfonsas Krivickas tema - M. K. 
Čiurlionio kosminių vizijų lan
gas. Jis rėmėsi Čiurlionio’ laiš
kais žmonai, rašyt. R. Rolando 
pareikštomis mintimis, Saulės 
bei žvaigždžių sonatomis ir Rex 
kūriniais. Paskaitininkas pabre- 
z v, KHu Ciunionis savo Kury do- 
je atidengė ne tik kosminę žmo
gaus šieią, bet drauge ir višo paf 
šaulio dvasios struktūrą. Čiur
lionis buvo pirmasis kosmo
nautas, pasislėjęs meniškame

jų, M. Žilinsko Berlyne meno 
kolekcijos dovaną Lietuvai. Dvi 
dienas buvo išstatyta jo> paruo
šta Čiurlionio darbų bei kitų 
meno leidinių paroda.

Vasario 14 sociologas dr. Ka
jetonas J. Čeginskas kalbėjo 
apie Lietuvą, kaip europinės są
žinės matą. Paskaitininkas iš
ryškino tris ypatingus pokario 
ir nūdienės istorijos laikotar
pius: ginkluoto pasipriešinimo 
iki 1956, persiorientavimo — iki 
1968 ir dabartinį — naujos dva
sinės kovos laikotarpį, kuris 
reiškiasi atviru pagrindinių 
žmogaus teisių gynimu. Ši ko
va, sąmoningai atsisakant 
smurto, vedama asmeninės au
kos ir metalinio pranašumo 
ginklais. Besikeičiantis Vakarų 
visuomenės nusistatymas nebe
tylėti ir remti žmogaus teisių 
kovotojus jau atnešė kai kurių 
apčiuopiamų vaisių, nors vis 
dar pasigendama veiksminges
nio laisvųjų šalių solidarumo.

Klaipėdos krašto rašytoja ‘po
etė Charlotte Ktigel-Linkytė pa
skaitė keletą savo ęLė.aščią 
gimtinės prisiminimo' motyvais.

Parėdyti du lietuviškcs ga
mybos filmai — gintaras, ko
pos, kultūrinis gyvenimas ir 
Lietuvos miškai bei jų gyven
tojai. Buvo išstatytas’ lietir/J- 7 
kai ’gintaras i jrt&i fodali i S dir
biniai: Stud. V.-’Ileniuhaite Su- 
pažindino su gintaro kilme ir jo 
savybėmis.

drabužyje. Jis buvo vienkarti
nis meteoras mūsų šimtmečio 
dailės pasaulyje. Čiurlionis yra 
visatos dailininkas.

Dail. Krivickas padarė dar 
kelis pranešimus iš kultūrinio 
gyvenimo. Jis priminė. Vilniaus 
universiteto 400 metų sukaktį, 
dail. A. Varno 100 metų jubilie-

dvi paskutinės žiemos buvo ne
normalios ir sniego bei potvynių 
smark ėjimas rodyte rodo į 
sprausminius lėktuvus, JAV-bių 
erdvių tyrimo įstaiga NASA tei
gia, kad kasdieninio susisiekimo 
aviacijoje jokios revoliucijos ne
numatoma. Dabartiniai spraus- 
miniai (jet, susiaurintų vamz
džių) lėktuvai tobulinami kas
kart greitesni, toliau ir aukščiau 
skrendantys.

Vasario 15 lietuviškų tautin u 
šokių ir dainų vakaras su lie
tuviškais patiėkalais susilaukė 
daugiausia dėmesio ir daugalir 
sia svečių. Programą atliko jau
nimo' RATUKAS. Senesnių ir 
naujesnių dainų padainavo Vio
leta Heirmanaitė, palydima bro
lio Alfredo.

RATUKO vadovė Al’na G’.‘ 
nienė supažindino Idaisytyirs 
su lietuvišku liaudis šokiu. Ta
da jaunini is, a nd Me’- ri Tors

ui grojant akordeonu, aštuo
nis š kn% praktiškai pade- 

lOnetrav mūsų šokių charak- 
xį. Mo erų suaa..si par .ošiais 
etnv šk-is pitio’rlris bei <r- 
mah buvo sočiai pavaišinti 
pie 150 . vočių.

(Bus daugiai')

f SOME CHICAGO MOTOR CLUB TlPS ON

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF
THERE'S A SUDDEN STOP
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY...•
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ŠAULIŲ SĄJUNGOJE
Ne savo tautos žemėje atkur

tos Lietuvos Šauliu Sąjungas 
plati ir šakota verkia iškelia 
šios organizacijos gyvumą. Tuo 
pačiu rodo svarbą ir reikšmę 
mūsų tautiniam gyvenimui. 
Šaulių organizacijos įnašas mū- 

vrasu tautiniam judėjimui 
reikšmingas ir svarbus.
... Sąjunga nepretenduoja 
ddvaujančius veiksnius, 
organizaciniai stipri ir

gauti. Neviešai kovoja, bc-t at
skirais atvejais kova prasivežia 
j viešumą. Toks prasiveržimas 
buvo Romo Kalantos susidegi- 
n’mas daugeliui matant ir gir-, 
dint mirštančiojo šauksmą 
“Laisvės Lietuvai”. į

R. Kalanta lapo kovojančios 
tautos simboliu ne tik mums,į 
1x4 ir okupuotoje Lietuvėje gy
venantiems, ypač jaunimui. Ne-

į va- 
nors

narių bojant galimų bausmių Kalan-, 
skaičiumi gausi, Jbet bekomprer^ tos kapas lankomas ir nuolatos
mišiniai remia darbą už lietu- puošiamas gėlėmis.
vių tautos išlaisvinimą ir nepri-^ Visų kovojusių, kentėjusių ir 
klausomos Lietuvos va'lstvbės žuvusiu niekada nesuskaičiuo- 
atstatymą. Sąjunga remia tau- siine. Daugumos jų niekada ne- 
tinei gnybei išlaikyti kultūri- sužinosime nei vardų ir pavar- 
nius ar kitokius pasireiškimus, džių, nei kevos būdų, jiriemo- 
o sąjungos dalinių veikla reiš- nių ir žuvimo aplinkybių. Pri

siminti juos visus pastatant pa
minklą Romui Kalantai vra di
delis ir prasmingas užsimoji
mas.

Skulptorius Ramojus Mozo- 
liauskas įdėjo daug sielos kur
damas paminklą. Paminklo mo-

vaidinančius, dainuojančius, šo- delis, kuris bu ve parodytas sau- 
kančius tautinius šokius, skain- lių sąjungos centro valdybos 
binančius kanklėmis, leidžian- nariams, aiškiai bylojo, kad pa
čius knygas ir jas platinančius, minkle bus išreikšta tai, ką be
rengiančius kultūrines savaites tuvis galvodamas apie savo 
ir atliekančius daugelį kitokių kenčiančią tautą išgyvena ir 

i jaučia.
Paminklas bus pastatytas šv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse, to
kioje vietoje, kad į kapines at-

kiasi kultūrinėje srityje. Mato
me šaulius, vyrus ir moteris, 
uniformuotus su vėliavomis da
lyvaujančius iškilmėse ir minė
jimuose, pavergtųjų tautų sa
vaitėje, vasaros karštyje, žy
giuojančius miesto gatvėmis,

1^?
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LOS ANGELES, CALIFORNIA
ŠAULIAI RENGIASI DIDELEI ŠVENTEI

Juozo Daumanto šaulių kuo- Šauliai dalyvauja uniformuoti ir 
pa balandžio 28 ir 29 dienomis' su vėl.avomis. 
rengiasi minėti dvejopą sukak
tį: 15 metų nuo kuopos įsikūri
mo ir Lietuvos Šaulių Sąjungos 
įkūrėjo Vlado Pūtvio 50 metų 
nrrties paminėjimui.

šcštad'enį, balandžio 28 d.,1
7 vai. vak. parapijos viršutinėje 
salėje banketas su menine da- 
! mi.

Po pamaldų 12.30 vai. viršu
tinėje parapijos salėje minėji- 
'mas ir akademija. Laukiama To
limų svečių. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti.

SKAUTU MUGĖ
Kovo 25 d., sekmadienį, para

pijos k.eme ir salėse bus metinė 
i Los Angeles skautų-skaučių Ka-į 'Sekmadieni, balandžio 29 d

110:c0 vai. ryto Šv. Mišios už Są- j ZjUįco mugė. Čia rasite įvairiau- 
, jungos steigėjo V. Pūtvio sielą '
; ..x 1___________ ______

šių dalykų, rankdarbių, papuo
šalų. laimės šaltinių. Be to, pilni 
pietūs su lietuviškais ir ameri- 
koniška's valgiais. Taip pat ra- 

įvvks iškilmingos i s^e ]r tradicinę kavinę su įvai- 
j pamaldos Jr bus atidengtas pa"lriajs išgėrimais. Pradžia 11:30 

ryto.

; ir už kuopos mirusius narius.

ta gegužės 19 d. Gegužės 20 d., 
■ sekniad’enį, įvyks iškilmingos I

darbų.

Paminklas Romui 
Kalantai

kovo- važiavus jo ieškoti nereikės, ne:Okupuotoje Lietuvoje
jančius, kenčiančius ir žūstan- bus ištolo matc'mas.
čius už Lietuvos laisve iamžin-' „ ... ... . ,. , * * , .. .1 Keikia paramosti paminklu, mintis buvo' kilusi į
anksčiau. Tačiau ją konkrečiai Pradėjus rūpintis R. Kalantai 
realizuoti ėmėsi šaulių sąjun* paminklo pastatymu Sąjungos 
gos centro valdyba. centro valdyba gerai žinojo, kad

Pavergta tauta kovoja prieš bus darbo ir sunkumų lėšas su- 
okupantą ir stengiasi laisvę at- telkti. Paminklo pastatymas, iš

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir tatyriią nuotyki

zprašymd, paimti iš gyvenimo. Lengvu stilius, gyva aaiba. gražiai išleiiu 
150 ptl. Kjima $2.50.

Dr. Juozas a. Xen4Iu», HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
nutrenka nuo pat lėnųjų amžių iii pokario metų. Vidutinio formato., Į4i 
psi. dainuoja S2.CC. i i I

Dr. Juezas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V? 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vairtybes ir jos kaimynu l>torljt 
Zii psL Kaina $3.00. Kietais virieliaii $4.0u,

Dauguma žią knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galinu įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki t? 
piniginę perlaidu.

ROMAS KALANTA

Į nfnklas Romui Kalantai. Pa-ivaj 
i minklo atidengimo iškilmės 
bus suvažiavimo užbaigiamoji 
d dis. Taip pat gegužės 19 d. va
kare. šaulių salėje įvyks suva- 
ž’avimo iškilminga vakarienė - 
banketas.

čiui už pasakytą puikią kaltą
Solistei p. Audronei Simonai- 

tytei-Gaižiūnienei uz pasigėrėti
nai puikų dainavimą.

Virtuozui akordeonistui p. 
Svajūnui Rutkauskui,

Marquette Parko L. R-nės 
Dainos būreliui.

Ypatinga padėka Čikagos Vy 
tauto Dic.ž:ojo Moterų šaulii 
rinkt rėš vadei p. St. Cecevičie 
nei. Čikagos Vytauto Didžiojo 
Šaulių rinktinės vadui p. VI. Iš- 
ganaičiui ir visoms šaulėms ir 
šauliams už pagalbą organizuo
jant Vasario 16 d. minėjimą ir 
už pažymėtinai didelę piniginę 
auką ALTai.

Visiems lietuviškas ačiū.

ALTos Rockfordo sky
riaus Valdyba

kaitant žemę, kainuos vriš de- Bernatavičius, 
vyniolikos tūkstančių dolerių.
Tai didelė suma ir šaulių sąjun
gai sunkiai pakeliama. Sąjun
gos valdyba tikėjosi paramos 
ne vien tik iš dalinių, bet ir iš 
visos lietuvių visuomenės.

Daliniai paramą ryžtingai tel
kia, bet plačioji visuomenė ga
lėtų daugiau prisidėti. Iki šiol 
Sąjungos daliniai ir centro val
dyba teikė finansinę paramą ki
tų organizacijų ar institucijų 
vykdomiems darbams. Kai ku
rie daliniai turi tradiciją, vei
klos metų pabaigoje iš kasos 
pakirti ir kitiems, net paramos 
neprašiusiems, bet suprantamai 
reikalingiems.

Paminklas bus pastatytas, bet 
kiekviena auka 'labai ir labai 
reikalinga. Aukos siunčiamo's 
adresu: St. Anthony’s Savings 
and Loan Association, Romas 
Kalanta Fund Acct. 0-30190-3, 
1447 So. 49th Court, Cicero, Ill., 
60650. Aukas taip pat galima 
įteikti vietovėje veikiančio šau* 

j lių dalinio valdybai, arba siųsti 
cv iždininkui,' adresu; Stasy*

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation

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

labai nuoširdžios pa- 
šių asmenų ir jiems

Suvažiavime’ dalyviai yra Są-
> dalinių atstovai, bet 

kviečiami dalyvauti ir svečiai. 
R. Kalantai paminklo atidengi
mo iškilmės skiriamos visai lie
tuvių visuomenei. Todėl gegu
žės 20 d. gausiai iškilmėse da
lyvaukime.

Jonas Jasaitis

49thNUng°S
Siun- 
nuro-

1513 So.
Court, Cicero, BL, 60650. 
ėiant auka būtinai reikia 
dyti, kad ji skiriama Kalantos
paminklui. Laukiama aukų iš 
atskirų asmenų ir organizacijų.

Atstovu suvažiavimas
J

šaulių sąjungos aukščiausiai

linių atstovų suvažiavimas. Su
važiavimas kviečiamas kas tre-j: 
ji metai ir. atlieka suvažiavimo:; 
paskirčiai tenkančius uždavi
nius: išrenka sąjungos pirmi
ninką ir centro valdybą, garbės} 
teismą, kontrolės komisiją, ap
taria gaires dėl ateities veiklos, 
priima nutarimus ir pan.

šaulių sąjungos dalinių atsto
vu suvažiavimas ivvks gegužės 
mėn. 10-20 dienesnis, Chicago- 
je, šaulių namuose. Daliniams 
išsiuntinėti .pranešimai ir suva
žiavimo darbotvarkė. Neabejo
tina, kad dalinių valdybos pasi- 
tengs, kąd atstovai suvažiavi
me dalyvautų.

Suvažiavimo darbotvarkė ga
na plati, bet turės būti įvykdy-

jėzuitų provincijolui

ALTos Rockfordo skyriaus 
Valdyba ruošdama Vasario 16 d. 
minėjimą šių metų vasario 18 d. 
susilaukė 
ramos iš 
dėkoja:

Tėvų
kun. L. Zarembai S.J. už pa
maldas bažnyčioje, už gražų pa
mokslą ir už prasmingą invo- 
kaciją,

Varpo redaktoriui p. A. Ku-

i

LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ: J0KUBĖN0, 
ČIURLIONIO, SĖS. BERNARDOS, GAIDELIO 

SIMFONINĖS MUZIKOS

Vadovauja HENRY MAZER
Išpildo: SIMFONINIO ORKESTRO nariai 

1979 metu kovo mėn. 31 d., šeštadienį, 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 Komitetas1789 Berth flalrtei Street, Ckkage, E.
iiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?
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P. P«k»ritlK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pzl. dokumentuoti Iztorinė rtadija apie prOaų Kitimą 
Kaina tt ; *• W|

Vincas ŽMnaltta. LIUBLINO UNIJOS SU RAKTU J PARAfTEJR.
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palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALINA GAUTI NEPAPRASTA! {DOMIUS GYDYTO 
__ JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A.Y. Gumn — MINTYS IR DARBAI, 239 pri., Hečiančluz 1908 

meta Įvykiui, Jzblomkic ir Totoraičio jaunu dienu Ir sūri- 
rtptahM. ---------- -----------------------------------------

J. Giman — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir groži*- 
Kieta!* viršeliai*, vietoje S4.00 dabar tik --------------

Kakttaif vlrfeilala • tik —------ :------ ;---------------
, — AindrTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES,
tritonėa >e Europą įipMHei Dabar tik

1789 Be. HALSTED 8T^ CHICAGO, IEE.

H.M

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

Tel. 476-2206

Taupykite dabar
pas mus

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

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
Eriniais, kaip konfetėmis ir pamažu {veda 1 gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota, 
juokauja Ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. AvfvstaltyN - ValžiOnlėnė, tVAIGžDETOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 p«l. Kaina SI.—.
2. Jurplt BaftruUItl*, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, glesmėz, poemoa 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILERAžčIAI IR RAITAI. 135 psL $1.50.
4. Vincą* Joniką*, LYDĖJAU VIEINIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. 18R 

psl. Kaina $3.00.
5. Kloopa* Juręollonla, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
6. Anatolllu* Kairy*, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.06.
7. Nada* Ra*fanl«, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išviettntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Neda* Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Baly* RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasy* Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psL. $3.00
11. Statyt Sastvaras, AUKOS TAURE, 5-1i lyrikos knyga, 152 psl. $2.50
12. Petra* Sapetas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė ! 

Ual, 92 psl.. $1,00.
13. Petre* Sapates, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psi. $1.00
14. Eupenllu* Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
Iff. Hone Tumlanė, KARALIAI IR ĮVERTIEJI. Eilėraščiai. 80 p«L $2.50
16. Altaota* Tyrvoll*. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $8.00
17. Jone* Valaiti*, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai

M psL S1.Q0. . ;
1A Adoma* Ja***, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3 00. Į

Norėdami įsigyti Mas ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujiem} 
raštinę arba užsakyti pašto, pridedant čeki ar piniginį orderį.

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kraite laisvė ir lletn- 
garbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomia. 
suminėta/ knygas galima užsisakyti Naujienose.
Jveat Kapa^lnskaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuva bėgimą nuo bolševiku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 p«l„ kietais drobės virbeliais kaina 4 doL

Juozas Kapažlnskaa, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Heivto Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens Istorija Knyga gausiai ilio- 
struota. 300 p«L Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO--LIITUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Nandaklnnae. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus tpraiymal, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką lai žmonės pasakė. 95 pal. ŠUO. Yr» taip pat 
llversta 1 anglų kalba.

M ZoU*nlco SATYRINES NOVELES. Genialaus rusų rąžytojo 
50 satyrinių novelių. 100 pust, kaina Ž2.

D. KuralHs, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. An- 
tariaus pastabumą neapgauna Intmdsto ir igltpropo propaganda ba<

Ha (r kiti laidiniai yra croaint 
NAUJIENOSE, irjf S*. HALSTRO FT- CHICAGO, ILL. MME

1800 So. Hoisted St

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

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

tukinti dideles atsargas
01-1070

TUNĄ STIPRIAUSIŲ bendrovių, 
įstMft* IMS

Įrtalfo* barnu bbsohjoMUaib* yMtatytt.
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sekmadienius įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Existed St.. Chicago, 
Hl 60608 Talei 421-6100

Pinigus reikia dusti palu *on*y 
Orderiu kartu m atsakymu

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nw 
i vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 v<L

atstovą ir jo neatsiprašo. 0 reikalas darosi nepateisina
mas, kai kunigo redaguojamas laikraštis popiežiaus at- 

! stovą šmeižia ir niekina. Iki šio meto apšmeižtųjų neat- 
’ siprašė.

Naujienų skaitytojai buvo geriau informuoti. Jie 
žinojo, kad niekas Lietuvos nepardavė ir niekam į kiše
nę Judo grašiai neįkrito. Helsinkio aktai nebuvo sovie- 

jtams naudingi, kaip Brežnevas su Kvikliu tvirtino. Hel
sinkio aktas pavergtos Lietuvos klausimą perkėlė į 
paruošiamąją Europos taikos konferenciją. Kai bus 
sprendžiami Euroops taikos klausimai, tai turės būti 
sprendžiamas ir visų Pabaltijo tautų likimas.

Labai jau nelietuvišką poziciją dabartiniai Draugo 
redaktoriai buvo užėmę ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
klausimu- Visi žinome, kad Amerikos Lietuvių Taryba 
buvo suorganizuota padėti pavergtiems lietuviams at
gauti laisvę. Prie ALTo prisidėjo veik visos katalikiškos 
organizacijos. ALTo priešakyje ilgus metus stovėjo ka
talikų veikėjai.

Tuo tarpu jau kelintas metas marijonų paruošia
mos žinios apie ALTą mažai ką teparašo, o kai buvo iš
rinktas dabartinis pirmininkas, katalikas, bet ne fron
tininkas, tai apie ALTą teikiama dar mažiau žinių-

Reikalas pablogėjo dar su viena svarbia lietuviška

M. ŠILEIKIS Grant Parke

BE NAUJIENŲ NEĮMANOMA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi visuomeniniai lie

tuviško gyvenimo klausimai, kuris domisi lietuvių tau
tos vedama kova už gimtinio savo krašto laisvę, kuris 
siekia nepriklausomos Lietuvos, be Naujienų negali 
apsieiti.

Jie gali skaityti kitą dienraštį ir kelis savaitraščius, 
gali klausytis radijo valandėlių, bet be Naujienų jie ne- 
turės tikslių žinių apie lietuvių tautos laisvės troškimą 
ir organizuotą kovą už pagrindines tautų ir žmonių 
teises-

Nežūrint Į gilesnę mūsų visuomeninio gyvenimo 
praeitį, užtenka paminėti kelis tarptautinius ir lietuviš
ko gyvenimo įvykius, kad susivoktume, jog Naujienos 
tiksliau interpretavo įvykius ir siūlė lietuviams naudin
gesnę ir priimtinesnę poziciją.

Visi labai gerai atsimename Helsinkio aktus. Vie
nuoliai apie politiką mažai tenusimano. Jie ėjo kitokius 
mokslus ir rūpinasi, svarbiausia, žmonių sielomis. Poli
tikos reikalams tvarkyti jie samdo specialistą, kuris ne 
tik patiems vienuoliams nurodo, bet ir lietuvišką visuo
menę stengiasi įtikinti, skleisdamos neteisingas žinias.

Visas Helsinkio aktas buvo lietuviams kreivai pa
vaizduotas. Pirmiausia, buvo pasakojama, kad jis nau
dingas tiktai okupantui. Čia patvirtinta, kad pripažįs
tamos dabartinės Rytų Europos sienos. 0 kai tokio tvir
tinimo neužteko, tai pradėta tvirtinti, kad ne tik prezi-

organizacija — Vyriausiuoju Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetu. Savo laiku kun. Krupavičius pirmininkavo VLI- 
Kui, o dabar, kai šios organizacijos priešakin buvo 
išrinktas kitas katalikas — Dr. Kazys Bobelis, tai tik 
keliomis eilutėmis pranešta skaitytojams apie VLIKo ta
rybos posėdžio nutarimą sudaryti kitą valdybą.

Tuo tarpu Naujienos davė visą eilę reportažų apie 
VLIKo konferenciją Chicagoje, apie kelių veikėjų intri
gas VLIKo valdybai išrinkti, apie kokusinius pasitari
mus, VLIKo veiklai sutrukdyti.

Amerikos lietuviams VLIKas mažiau žinomas. Jie 
mažai prie jo organizavimo ir augimo prisidėjo. Visa tai 
buvo atlikta Lietuvoje- Prie VLIKo amerikiečiai prisi
dėjo savo lėšomis, nes visą laiką VLIKui buvo reikalin
gas Amerikos lietuvių uždirbtas doleris.

Chicagoje VLIKas vedė kovą tarp gyvybės ir mir
ties, bet jis pajėgė išsigelbėti. Už ką VLIKe buvo veda
ma kova, kaip ji buvo vedama, ir kaip ta kova laimėta, 
žino tik Naujienų skaitytojai.

Fronto bičiulių žmonės konferencijoje varingo *n 
trigas ir pralaimėjo; kitas dienraštis nieko nerašė anie 
žmonių susirūpinimą. Tuo tarpu Naujienose buvo keli 
gyvi, tikslūs ir naudingi reportažai.

Kam rūpi lietuvių vedama kova už lietuvių tautos 
laisvę, tai be Naujienų apsieiti negali. Naujienos skel
bia tikslias ir teisingas žinias. Naujienos nori, kad Ame
rikos lietuviai būtų tiksliai ir teisingai informuoti apie 
įvykius ir kovotojus už pavergto krašto laisvę ir pagrin
dines kiekvieno pavergto lietuvio teises.

damas VLIKo vargus, ypač jo Padėti tautai iškovoti nepri- 
-ntrąjj pasėlį Čikagoje 1979 m. klausomybę — uždavinys sun- 
sausio 14 d., už viską kaltina kus. Apsigalvok, gerbiamas “Ne- 
Čikagos reorgus, tik vėl auto-:juokingų juokų” autoriau, ir, 
rius užmiršo išvardinti, kieno:užuot viską ardęs, prisidėk prie 
mandatai buvo abejotino teisė- ALTos ir dr. K. Bobelio rėmėjų, 
tumo. Jis neranda nė reikalo Žinai, užmojai dideli, kiėkvie- 
paaiškinti, kas tie Čikagos re- nas talkininkas brangus.
orgai yra. Apie tokią organiza
ciją nesu girdėjęs.

Autorius išgyręs L. B-nę, pir- pantui, dėl to jį visuomenė ir 
mą savo straipsnio dalį ir už- remia.
baigia. j Antras

Antroje dalyje tiesiogiai puc-| šitaip: 
a dr. K. Bobelį ir papunkčiui 
;urašo jam kaltinimus.

Dr. K. Bobelis savo veikla 
daug žalos padarė Lietuvos oku-

kaltinimas skamba

“2. Bobelio veiklos taktika 
nesusilaukė pritarimo nei iš lie-

Dėl aiškumo keletas pavyz
džių. Jei žmogus supranta, kaip 
padalyti gražų stalą, ar jis jau 
intelektualas? Jeigu parašo' eilė
raštį ar romaną, ar jau intelek
tualas? Jeigu moka istoriją, ar 
geografiją, ar chemiją — ar jau 
intelektualas? Jeigu apiplėšia 
banką taip gudriai, kad jo nie
kas nesugauna, ar jau intelek
tualas? Ar šventieji buvo inte
lektualai, ir ar intelektualai yra 
šventieji ?

Iš mūsų miestelio pora pilie
čių pernai vasarą lankėsi oku- 
puotoj Lietuvoj. Vienas išva-

dentas Fordas, bet ir kitos Europos valstybių galvos 
pardavė Lietuvą ir kitas Pabaltijo valstybes. Kad toks 
tvirtinimas būtų patikimas, tai pridėjo ir popiežiaus at- DĖL TŲ “NEJUOKINGŲ JUOKŲ”
stovą, pasinaudojusį Judo grašiais-

Naujienos netikėjo, kad Europos ir Amerikos val
stybių galvos būtų tokios žemos moralės ir parduotų už 
Judo grašius, kas jiems visai nepriklauso, ir paprašė nu
rodyti konkrečiai, kas ir ką pardavė, kiek gavo už par
davimą, kaip atrodė pardavimo sutartis. Prašė paskelb
ti bent vieną pardavimo faktą. Iki šio meto vienuolių 
pasamaytas politikas ne tik faktų nenurodė, bet net ne
atsiprašė Įžeistųjų ir apšmeižtųjų. Žema žmones įžeisti, 
bet dar žemiau,kai katal. laikraštis apžmeižia popiežiaus

(Tęsinys)

Buvau tame suvažiavime ir 
, aš. Suvažiavimas buvo darbin- 
1 gas, šventiškos nuotaikos, pil
nas optimizmo ir ryžto ateičiai. 
Skyrių atstovai, darydami pra
nešimus, reiškė padėką ALTos 
valdybai ir ypač jos pirminin- 

■ kui dr. K. Bobeliui, savo prane
šimus palydėdami stambesnė
mis piniginėmis aukomis. Atsto-

•vė iš Kalifomijc's savo praneši- 
'mą palydėjo net keturių tūks
tančių dolerių dovana ALTai. 
Tiesa, buvo ir “jaukalo”. Jį kėlė 
2 ar 3 žmonės, priklausą. Liet. 
B-nei, vis reikalaudami kažko
kių nuolaidų, derybų, komisijų, 

i privilegijų, kas labai nesiderino 
• su bendra patriotiška suvažia- 
|vimo dvasia.
J

Gerbiamas autorius, aprašy-

Autorius rašo: “... ir visai 
e alų prileisti, kad buvęs Altos 

oirmininkas dr. Kazys Bobelis 
oalės būti išrinktas naujuoju 
, liko pirmininku. Bet tai būtų 
ietuviškos misijos vykdymui 

nuostolingas jo asmeninis lai
mėjimas. Savo nepalankų nusi- 

dr. Kazio Bobelio kan- 
. uat..rai į Vliko pirmininkus 
egistruojame dėl šių priežasčių:

1) Būdamas Altos pirminin
ku Bobelis pasireiškė ne kaip 
.ietuviškų jėgų konsoliduotoj as, 
bet kaip jų skaldytojas”.

Gerb’amas “Nejuokingų juo
ki}” autoriau, šis Tamstos pa
reiškimas yra nepilnas. Reikė
jo pridėti nors vieną citatą iš dr. 
K. Bobelio kalbų, kur jis pata
ria skaldyti lietuviškas jėgas, ar 
nurodo kaip jas skaldyti, ar 
džiaugiasi jų skilimu.

Be įrodymų Tamstos pareiš
kimas yra bevertis, tik papras
tas neapykantos išliejimas.

Man atrodo, kad buvo visai 
priešingai. Dr. K. Bobelis visa
da ir visur ragino visus jungtis 
į ALTą; ragino visus priremti 
po' pelą kovoje už Lietuvos lais
vę. Jis ’metų metais visus ragi
no padėti tautai kovoje prieš 
okupantą ir smerkė tuos, kurie 
dedasi su okupantu prieš tautą.

tuviškos spaudos (išskyrus M. 
Gudelio' Naujienas ir voldema- 
rininkų Laisvąją Lietuvą ir tik 
dalinai tautininkų Dirvą), nei iš 
atsakingų lietuvių visuomenės 
veikėjų, nei iš intelektualų;”

Gerbiamas “Nejuokingų juo
kų” autoriau, čia jau darosi 
juokinga! Rašai, kad dr. K. Bo- 

' belį rėmė Naujienos, Laisvoji 
Lietuva ir Dirva, bet nutyli apie 
spaudą, kuri jo nerėmė, tai tur
būt Darbininkas, Draugas, na, 
gal dar ir šv. Pranciškaus Var
pelis, jeigu dar leidžiamas.

Kaip matai, jį rėmė dauguma 
ietuvių, dėl to Tamstos grupei 

nepavyko ir ALTos sugriauti.
Būk geras ir išvardink nors 

keletą tų atsakingų visuoinenės 
veikėjų, kurie jo nerėmė. Jeigu 
mėginsi tai daryti, pastebėsi, 
kad tie žmonės priklauso tilto- 
rių ir okupantui nuolaidžiauto- 
jų grupei.

Kas dėl tų intelektualų — ta.i 
mane jau į miltus sumalei.

Prisipažinsiu, kad nė tikslaus 
jų apibūdinimo nežinau.

Lotyniškam žodyne žodis in- 
tellegere reiškia — suprasti; 
žodis intellectus reiškia — sup
ratimas. Išeitų, kad intelektua
las yra žmogus, kuris supranta, 
bet tai labai platus apibrėžimas.

žiavo kaip žmogus ir grįžo kaip 
žmogus, bet kitas ten nuvažia
vęs išgyrė statybas, pažangą, 
laisves, melžėjas, veislines kiau
les, grybų fabriką ,(Gal grybų 
fabrikas tikrai geras. Žinai, gry
bus miškuos Dievas augina be 
kompartijos nurodymų) ir da
bar grįžęs vaikšto nosį riesda- 
mas ir sakosi esąs jau intelek
tualas.

' Kai išsiaiškinsim, kas yra tie' 
■intelektualai, tai žinosim, ar jų 
padėjimas dr. K. Bobeliui būtų 
buvęs naudingas, ar žalingas.

Trečias kaltinimas skamba 
taip:

“3. Bobelis niekad nedalyva
vo Vliko veikloj, o iškart ver
žiasi į jo pirmininkus;”

Gerbiamas “Nejuc'kingų juo
kų” autoriau, negi manai, kad 
būtinai reikia būti karve, kad 
žinotum kas pienas yra?

Dr. K. Bobelis politikoj nėra 
joks naujokas. Jei sugebėjo 
puikiai tvarkyti ALTą, sugebės 
ir VLIKą.

Dr. V. Plioplys 
(Bus daugiau)

SKAITYK PATS IR PARAGINK

DAR KITUS SKAITYTI
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ
ALEKSANDRAS BLOKAS (1881-1921)

(Tęsinys)
Bloko kūrybos charakteryje yra kaulinis stu

burkaulis. Biely kūryba atrodo be kaulų ir jo 
vietoje draikosi elastingos kremzlės, nes jo kūry
boje viskas vaiduokliška, iškreipta, pamesta. Per 
poeto Biely pasąmonę praskriejo tiek daug, kad 
jo amžininkų nusistebėjimai nėra perdėti, pripuo
lami ir neįtikimi.

Biely buvo nuoširdus, nors kartais sau neiš
tikimas, koneveikdamas literatus, svieto perėjū
nus, netikrus pranašus ir kt, bet nieko neatsiekė. 
Blokas sugebėjo savo padaryti. Reiškia, pas Biely 
užteko genialumo, bet trūko talento.

Čia nėra jokio paradokso- Amžių bėgyje buvo 
genialių žmonių, bet be talento. Talentas yra pa
prastesnis dalykas nei genialumas, bet būtinas 
kūryboje. Biely kūryboje yra tikrų, aukštų užsi
mojimų ir placiaspamių įkvėpimų, bet parašytų 
puslapių su atmintinomis intonacijomis, tikrais 
\aizciar ir nuosavu subrendusiu stiliumi ncra.

Jei suiyg'nti genialiausius Biely eilėraščius 
su tokiais pat B’oko eilėraščiais, tai tikro talento 
pėdsakų pas Bie’y nežymu. Tarp žodžių pas jį 

ištryška bejėgiškumas, liūdesys, gailestingumas, 
bet tai nepagrindas kalbai apie literatūrines to
bulybes.

Iš visų “rusų renesanso” amžiaus poetų Biely 
ir Blokas praskriejo, kaip “griaustinio aidai 
audroje”.

PAKLAUSIMAI
Pirmas paklausėjas gan rimtai, užsispyręs, 

klausė:
— Ar Rusijos simbolistai neieškojo savo kū

riniams tematikos Senajame ir Naujajame Testa
mentuose?

Keli paklausėjai prašė aptarti poeto Jesenino 
kūrybą.

Susikaupęs profesorius tarė:
— Rašytojo ir profesoriaus Merežkovskio žmo

na poetė simboliste Zinajida Gippius (1869-1945), 
poetė talentinga ir produktyvi, bet savo kūryboje 
pasinėrusi į dialektinį smulkmeniškumą. Ji, dar 
prieš Rusijos revoliuciją, atkreipė dėmesį į Naujo 
Testamento šv. Jono Apreiškimus- ši knyga pa
rašyta apokaliptišku stilium graikiškai ir joje mi
nimi ant šyvo, sarto, juodo ir palšo arklių keturi 
raiteliai. Kas tie raiteliai. Šv. Jonas tiesiog nu- 

| rodo į paskutinį raitelį:
— Aš tik žvilgtelėjau, ir tas blyškus arklys, 

|O ant jo raitelis, kuriam vardas mirtis”!
Kas liečia pirmuosius tris raitelius, tai kiek

vienas aiškintojas vadina juos savaip. Dauguma 
studijavusių Apokalipsės raitelius įvairiais am
žiais pasirinkdavo tiktai du. Pirmasis raitelis ant 
šyvo-balto arklio, tai v<karas”. Trečiasis ant juodo 
arklio — ’‘badas”. Ant antrojo sarčio arklio spė- 
jikų nuomonės išsiskirdavo.Vieni sakydavo, kad 
tai ligos, epidemijos, nelaimės. Poetė Gippius daro 
išvadą, kad antrasis raitelis ant sarto arklio yra 
revoliucija. Poetė savo eilėraščiuose rašo: (Čia 
asistentas iš josios eilėraščių knygos lėtai, bet gar
siai paskaitė ) “Mus sutrypė, neprajojo pro šalį. 
Sunkus raitelis ant sarto arklio...” Tokiu būdu 
pagal Gippius, atrodo, kad Apokalipsės raite
liai yra:

Pirmasis ant šyvo žirgo — “karas”, 
Antrasis sartas arklys — “revoliucija”, 
Trečiasis juodas arklys — “badas”, 
Ketvirtasis palšas arklys — “įpirtis” (pasau

lio pabaiga).
Jesenino eilėraščiai turi skaitytojų ir gerbėjų. 

Jo poezija skaitytojui atrodo stipri, bet nemok
šiška. Jo gabumas ir gilus savaimimgumas yra 
visapusiškas, nes literatūros geras pažinimas jam 
padeda. Jo brandesnėje poezijoje paskutiniais lai
kais tiesiog yra pažerta “diemančiukų”. Jis savo 
jėgą pažįsta gerai ir laiko save geriausiu Rušijos 
poetu amžininku. Jis siekia būti antruoju didžiuo
ju (pirmas Puškinas) tautiniu rusų poetu.

Iš vietos balsas paklausė: “Ar turi jis tam 
pagrindo?”

Dalinai gal ir turi, — atsakė profesorius-
— Puškiniškojo “dieviškojo jausmo saiko” tik 

jam trūksta. Jei menininkas neturi šito jausmo, 
tai jo kūryba nebus tokia gera, kokia galėtų būti. 
Geriausia už kitus supranta ir jaučia pats meni
ninkas. Juk noras būti, tai dar nereiškia galėti bei 
tapti. Jesenino užsimojimai platūs ir tolimi, bet 
jis supranta, kad tuos tolius vargiai jis atsieks ir 
tą jausmą pradeda raminti alkoholiu, kaip savo 
laiku darė amerikietis talentingas prozaikas Jack 
London (1876-1916).

Su senosios kartos poetais pas rusus atsitik
davo visko, tie mūsų amžininkai poetai piktina 
mus savo elgesiu. Atrodo, kad poeto Lermontovo 
dvasia, laiko ir kitų generacijų paveikta, įsikūnija 
mūsų amžininkų kartoje. Atrodo, kad Lermon
tovas savo raitelio gražų mundierių pakeitė į tau
tinius rusiškus marškinius, bet dvasinis neprisi- 
taikymas ir nesugyvenimas su aplinka yra tas 
pats. Dažnas iš tamstų sušuks, ką bendro turi 
gražioje kavaleristo uniformoje malonios išvaiz
dos poručikas poetas Lermontovas su netvar
kingu Jeseninu?

Jei lo'Tnontova* šito -laiku po Save's 'paliko 
“lermontovščiną”, tai Jeseninas 'paliks jesenovs- 
činą” (Jeseninas 1895-1925).

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

MŪSŲ SPAUDOJE
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
*odica| Building). Tol. LU 5-6446
Priima ligoniu* pagal susitarimą.

Jei neacaulepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBllis 
INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE^ 

St. Petersburg, FL 3371F 
Tel. 813)-384-302fl

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1938 S. Ma,.h«un Rd., Wesicheater, IL 
v ALANDUS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
Tel.: 562-2727 arba 562-272?

TEI------BE 3-5893

DR. A. B. GlJEvECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimu

DR. ^RANK PLEČIAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
261? W 71 St. Tel. 737-514$ 

Tikrina akis. Pritaiko akining ir 
“contact lenses’”

Vai agai susitarimą. Uždaryta tree.

DK.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirti &—7 vm. vak. 
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR D.YIRURGAS

Siūlo solidarumą vietoje 
vienybės -

Savo prarastą skaistybę žmonių 
akyse labiausiai saugo ir gina 
strlptizės. Taip daro ir mūsų 
bendradarbiautu ai bei tiltinin- 
kai. Jie labai nori pasijodinėti 
ant tautiečių sprando, bet bijo 
prarasti patrijotinę aureolę, to
dėl išgalvoja visokių teorijų, 
pagrįstų tėvynės ir jos žmonių 
meile, lietuvybės išlaikymu ir 
kitokiais gerais dalykais, kurie 
tinka pragaro grindiniui.

Al. Gimantas Tėviškės žibu
rių 10 nr. abejoja, ar solidaru
mas gali pakeisti vienybę ir 
taip rašo:

“Buvo tikėtasi, kad šiais me
tais bus pabrėžiamas lietuviško
sios visuomenės vienybės klau
simas. Gal todėl, kad šiuo klau
simu tiek daug kalbėta, rašyta, 
net žodinėje akrobatikoje apsi- 
kumaščiuota. Dėlto Vasario 16 
prdga kalbėtojų tribūnoje kaip 
tik derėjo prisiminti tą visą ne
vienybės painiavą, nebūtinai ti
kint, kad nevienybinė mozaika 
sudaro išeivijos stiprybės pa
grindą.

Įdomiai vienoje vietovėje 
skambėjo svarbiausio kalbėto
jo mesta lyg ir naujovė, ban
danti tvirtinti, kad mums čia 
reikalinga ne tiek vienybė, kiek 
visų tautiečių solidarumas. At
seit, žodį “vienybė“ pakeiskime 
“solidarumu” ir vėl bendroji 
veikla galės riedėti visus jun
giančia vaga. Sakysite, čia tik 
žodžių žaismas, be ryškesnio 
skirtumo. Ir taip, ir ne! Atsi
vertę betkurį žodyną, pastebė
sime skirtingas abiejų minėtų

žodžių reikšmes, kitokią inter
pretaciją, na, ir kitokį supra
timą.

Gal tai ir būtų kompromisi
nis žvilksnis, jaučiant, kad šian
dieninių įkaitusių nuotaikų at
mosferoje sunku šaukti apie 
vienybės idealą, matant, kad 
mementas kol kas dar nėra tam 
pribrendęs. Kai kam, rasi, ir 
lės nuolatinės kalbos apie vie
nybę yra gerokai įkyrėjusios, 
visa laimė, kad dar negirdėjo
me drąsuolių, siūlančių ir iš 
tautos himno, bent laikinai, pa
šalinti vienybės motyvą, tegie- 
dant — “solidarumas težydi’’...

Atrodo, kad Al. Gimantas ne
pritaria pakaitalo įdėjai, bet 
pačioje straipsnio pabaigoje, 
užsiminęs apie aukų rinkliavos 
nesklandumus ir priešo' agentus, 
taip rašo:

“Prievartos būdu vienybę 
įdiegti tikrai niekam nepasi
seks, tad kas gi belieka ? Nebent 
pereinamam laikotarpi j ui riki
uotis po lietuviškojo solidarumo’ 
idėjos vėliava?”

Al. Gimantas ir kiti vis nori 
versti visas nesekmes priešo 
agentams. Tai tik dalis tiesos. 
O kaip su bet kokiais svetimos 
valstybės agentais, kurie taip 
uoliai vykdo svetimas idėjas ir 
doktrinas, verdžamiesi į vado
vaujamas vietas? Jis turėtų at
siminti ir kitiems pasakyti, kad 
tol pas mus vienybės nebus, kol 
vadovaujamose vietose sėdės ir 
sieks visuotino dominavimo as
menys, sąmoningai ar nesąmo
ningai vykdą svetimas idėjas, 
netarnaujančias geriausiems lie
tuvių interesams.

K. Petrokaitis

TITANAS Venera

-Mndrc praktike, $p^. MOTERŲ Ilge* 
Ofisas 2652 WEST 5vth S< RC-ET >

Tai. PR 8-1223
jFISO VAL.; pirm., antrad., trečią n 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vai rak. Sfcžtadie- 
’iaig 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

ua£al susitarimą.

For your headache get 
extra strength and safety, too.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
A . ORTHOPEDas-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. M4ČL ban- 
*• dažai. Speciali pagalba P 

'r-b SuoDorts) ir . t t.
o u 4 ir 6- -8 ^«"adiemaj a- J
450 West 63rd St., Chicago. IfL 60629 

Telef., PRospect 4-5084

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

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.

Extra strength with safety. Thafs common sense. That’s Anacin.

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

A Great Grilled Sandwich

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu afstumy.
ANTANAS VILIMAS

Te!. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS j 

RADIJO IEIMOS VALANDOS
Viso* programot Ii W0PA

1490 IdL A M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30 
''ai ryto.

Vedėja Aldona Daukur
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL. 60629

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

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

“Lietuvos Aidai’ 
„KAZĖ BRAZDžIONYTĖ

— Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.
Šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 .AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WHS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

- Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaite* nemokamai.

Golden Grills
6 sandwiches

6 hard-cooked eggs*, 
chopped

1/4 cup shredded Swiss 
cheese

1/2 cup chopped cooked 
. ham

2 tablespoons sweet pickle 
relish

1/3 cup finely chopped 
onion OR 1 1/2 
tablespoons Instant 
minced onion

2

1/2
12

tablespoons mayonnaise 
or salad dressing

teaspoon salt
slices rye bread

_ gutter
Thoroughly combine all ingredients except bread and butter. 

Butter 1 side of each bread slice. Place 6 slices on griddle, 
baking sheet or in skillet buttered side down; spread each with 
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
aide up. Grill on griddle or in skillet until toasted on both sides 
OR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
until golden brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutes

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

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

Našlių klubas
Kovo 9 d., 1979 m. susirinki

me po didelių sniegų dalyva
vo daug narių. Buvo pagerbti 
klubo mirusieji nariai ir pini
gine dovana ap<iovanoti ligo-

Si SlRiNiLbvlV 
P R A N E SlMAi

niai.

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- 

Buvusiai pirmininkei Juli- jdromo, Holiday Inn viešbutyje, 5440 
. . „ i • j i River Rd., Rosemont (teL 671-6350)jai Ramanauski ei apsi\edUb, įvykstančioj pasaulio pinigų (mone- 

; tų, banknotų ir kt.) mugėj (Coin 
Į Fair) su arti 200 stalų. Jų vieną pa
vyko gauti ir lietuviams — ne pasi-
pelnymui, bet Lietuvos suverenumo 
atstatymo propagavimui. Bus Įvairių 
releratų (lietuvių kovo 25 d. 1 vai.).

Rama, Vyčių 
riai

. buvo išrinktas naujas pirmi- 
: jai Ramanauskienei apsivedus, 
ninkas Leonas Vasilievas, vice- 

į pirm. Jonas Litvinas, korespon
dentė Ona Condux.

Pirm. Julia Ramanauskienė j 
perdavė pirmininkavimą Leo 

j nui Vasilievui. Julijai
j nauskienei įteikė piniginę do- 
1 vaną, už gerą jos tarnavimą 
1 klubui.

Klubo revizijos naciai atra
portavo klubo knygų rezivijos 
patikrinimo raportą. Rado val
dybos knygas vedamas pagir
toje tvarkoje.

Taip pat padėką poniai Ra
manauskienei -išreiškė už ge
ras vaišes ir priėmimą jos na-

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos metinis susirinkimas ivyks 
penktad.enį, kovo 23 d., 7 vai. vak.

salėje, 2455 W. 47th St. Na- 
prašomi atsilankyti, nes yra

daug svarbių reikalų aptarti.
Po susirinkimo — vaišės.

Eugenija Strungys, rašt.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • •
"Nes širdimi tikima, o burna išpažįstama, ir taip įgyjamas iiga- 

nymas". — Rom. 10:10.
Čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai. ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyįį išganymą, apie kurį kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo Šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

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

I

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN A/E

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

EUDEIKIS
GAIDAI UA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LaIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ*
Upytės Draugiškas klubas rengia 

Bunco ir kortų balių sekmadienį, 
kovo 25 d., Dariaus ir Girėno salėje, 
4416 So. Western Avenue. Pradžia 
1:30 vai. popiet.

Bus labai gražių ir vertingų dova
nų laimingiesiems. Taipgi bus skanių 
šiltų valgių.

Kviečiame visus narius ir svečius 
atsilankyti ir smagiai praleisti po
pietę su upytiečiais. A. Kaiys

muose.
Nutarta turėti klubo banke

tą spalio mėn. 28 d.. 1979 m, 
Polonia Gpove salėje, 4604 So.) 
Archer Avė.

Sekantis susirinkimas ivvks 
gegužės mėn.11 dieną, 1979 m. 
7 vai. vak., Vyčių salėje. 2455 
W. 47 St., Chicagoje.

Anna Cond/ux, koresp.

— Senatorius Percy apgailes
tavo, kad ne Ogilvie buvo res
publikonų kanddiatas Chicagos 
mero pareigoms, bet jis patarė 
padėti ir Johnsonui.

Lietuvių Žagarės klubo na
riu eilinis susirinkimas ivvks 
sekmadienį, kovo 25 d., 1:00 v. 
po pietų Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti 
ir laikas užsimokgti klubo 
duokles. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

-Į

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

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

fim MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYT!

1 - r"

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 

Ihome. But H Incorporates en- 
erry-saving- features in de- 
>icn, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent It 
has two heat-clrculatinr

sulation within wells and-eeC- i 
ing as well as tn. earthen berms t 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti-

AMBULANC1 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd* 7-34V4

BUTKUS - VASAITIS
144*3 5o. 60th Cicero, HL Phone: OLymplc

PETRAS BIELIŪNAS
34S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeCU 3-3571

Heatilator Fireplaces (richt), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm It and then re-direct
the heated air back into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
xave up to one half the cost of 
hearing and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Ite "Centcnergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvement* was approxi
mately $4,000 » # , projected to 
be amortized within 4 to 5 
yean through reduced ax-

Isxteiod anę sdkbd i>-

tuces, energy-saving <ppU- 
an<es and fireplaces.

The two Heatilator Tire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy

The flreplaeei vere
by Home Crafts, Inc^ Floral 
Park, New York. Heatilator 
Fireplace, A Division of Yega 
Industries, Inc* locate fa Mt 
Pleasant, Iowa, Trumufaduret 
a complete Um of buiU-tok. 
freestandinff wall* 
mounted fL^pLaees . . . puą, 

or ipaoriZw-Biaf wnrfaih

GEORGE I. RUD AHN AS
->» So. LITUANICA iVK Tai. YArit 7-11M-1131

STEPONAS < LACh H?

M14 V^rEST 23rd PLAC1 Vii tink 7-««7
.U2h SOUTHWEST HIGHWAY Palo. HUla kU. 674-44)

P. J. RIDIKAS
V854 HALcsTED street Phme; tAK» Mfl.

( - MAUJIBMOC, CHKAOO •» ILL \V«ine<>day, March 21, 1979



DIEVE, TAVO ŽEMĖ DEGA!
-DAR VIENA

• NIMO AUKA UŽ TĖVYNĖS' LAlS,^t't-

treji metai, kai susidegino AN
TANAS KALINAUSKAS. Ant. 
Kalinauskas gimė 1957 metais.

Jis žavėjosi R. Kalantos auka, 
buvo religingas. Prieš išvykda-- 
ims į kariuomenę, 1975 m. ru
deni atliko išpažintų. Tarnavo 
Silvijoje, Gulbino mieste.

ne-m. rugpiūėio 10 d.-sukaks už'laisvę, už Dievą. O Jums 
tarnausiu.’’

šiai gyvybės aukai jis iš ank
sto ruošėsi.

Kadangi pas A. Kalinauską 
rado du bilietus traukiniu, todėl 
užgesinę ugnį, iškvotė, kad ge- 
ležuikelic stotyje dar yra jo mo- 

! tina. Mctina buvo ilgai tardo- 
• ma. Po to jai leido Įeiti Į pala-

1976 m. liepos mėnesį A. Ka-Ųą, kur gulėjo sūnus Antanas, 
linauskas iš kariuomenės pabė- jįs kalbėjo: "Mama, dovanoki 
go. Jis visada buvo patriotiškai Llž vjską — aš mirsiu...” Mirė 
nusiteikęs ir sakydavo, kad oku-J kily dieną rugpiūčio 11 d.

Nors motina labai prašė leis
ti parsivežti sūnų į namus, bet 
neleido. Rugpiūčio 12 d. tiesiai 
iš lavoninės A. 
vo' palaidotas 
Atsisveikinant 
net pabučiuoti

Tik po mėnesio davė leidimt 
Antaną škasti ir palaidoti Lie-Į 
tuvoje. Iš Gulbino į Lietuvą Į 
karstą lydėjo “palydovai” . . .!

pantams netarnausiąs. Įkalbė
tas grįžti, kartu su motina va
žiuoja Į save' karinį dalinį. At
vykęs į kareivines, 1976. VIII. 
10 jis apsipila benzinu, numeta 
kareiviškus drabužius (prieš 
lai supjaustęs) viršininkams po 
kojomis ir save uždega sušu
kęs: “Posmą trite, kak garit li- 
tovec patriot! Za Litvu, za svo- 
bodu, za Boga! A vam služit ne-j 
budu! — Žiūrėkite, kaip degal 
lietuvis patriotas! Už Lietuvą, Ir Vilkaviškyje laidotuvių die-]

Kalinauskas bu- 
Gulbino mieste, 
neleido motinai 
sūnų . . . Ar •

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

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

Telef. 312 238-9787
e Nemokamas patarnavimas užsiikant lėktuvų, traukinių, laivų kelio- 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kLustus: 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

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

Inž. Vytautas Čekanauskas, Lietuvos gen. konsulas Los An
geles mieste, kovo 11 d. atšventė 50 metų sukaktį. Ta proga 
jo žmona solistė Janina ir dukros iškėlė netikėtą puotą, 
kurioje dalyvavo apie 100 asmenų. Jie linkėjo asmeninės 
laimės ir sėkmingai reprezentuoti mūsų tautinius bei vals
tybinius reikalus kitataučių tarpe ir nepailstamai dirbti 

dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo.

ną taip pat ant kojų buvo sukel
ti milicininkai ir saugumiečiai, 
kad neįvyktų demonstracija.

V. Kalnius
NUO REDAKCIJOS. V. Kal-

iiiaus žinutė yra giliai sukreči
anti. Reikia, kad Lietuva ir pa
saulis geriau pažintų šį patrio- 

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi f visus tiri’ {tini ir religinį jauno lietuvio' 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos span- i 
f" -1—■—r—r-j“--- « —-•—*—- «-■*—
ra juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandis? ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
tain pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
riekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rel 
kaip renesanso.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Ajskritięs valdyba, dėkodama'/ 
už Balto re kalu propagavimą 
ir prisidėjimą prie rudeninię 
vajaus sėkmės, įiaskyrė Naujie
nų paramai ¥20 auką ir ją at-’ 
siuntė per ižd. Bronę Molušie-į 
nę. Dėkui vladybai ir visiems 
skyriams bei jų nariams.

Stefa ir Jonas Smulkai- 
čiai iš Manpiette Parko ruošia
si keltis į Gulfport apylinkę, St. 
Petersburg, Fla.

— A. Krinickas iš Garfied 
Heights, Ohio, ruošiasi išvykti 
ligoninėn akių operacijai. Lin
kėdami geros sveikatos, dėkoja
me už -$5 auką.

— Frank Bastys iš North 
Chicago, Ill., pratęsdamas be 
ragniimo' prenumeratą, savo 
gerus linkėjimus atlydėjo $10 
auka. Dėkui.

L ESTATE
Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Hamtl, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IS SIMO K ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road ' Chicago, III. Virginia 7-7747

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie

0 GERIAUSIAI ČIA

i — Balandžio 21 d., 7:30 vai. 
vak. Baltimore viešbučio Gold 
Room salėje, Los Angeles skau
tų stovyklavietės komitetas ren
gia tradicinį Pavasario Balių, 
kurio programą išpildys iš To
ronte- viešnia solistė SLAVA 

■ ŽIEMELYTĖ. Bilietus įsigyti 
ir vietas užsisakyti pas: B. Dab- 
šienę 665-4303, R. Mulokienę 
368-2032, D.

į 4790, A. Prišnrantienę 353-2829, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
G. Venckienę 451-2479, E. Vi-. BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

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

Navickienę 464-

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

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

S7.500 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga- 
zu šildymas, apsauga nuo potvynio, 
kaina S57.000.

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, $50,000.

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

jdugrienę 377-3192 ir J. UgiansJ 
kiene 789-1347. I1 V- • -

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534
Duobėti vieškeliai

Nepasirašęs, bet humoristo 
gyslelę turintis reporteris, apra
šydamas Laramie gatvės apie 
150 pėdų ilgumo “kančių kelio” 
tarpą tarp 38 ir 39 gatvių, Ci
cero, lygina tą tarpą su kraterių 
pilnu vaizdu mėnulyje, dėl to 
pataria NAŠAI savo naujų erd
vėlaivių išbandymams nėbesiųs- 

atsiųstą prenumeratos i mėnulį, nes panašių ki-ate- 
j nų ir sugriuvusio grunto duo- 
j bynų šį pavasarį užtenkamai ■ 

— Dail. M. Šileikis, skyriaus galima matyti Cicero ir kitose] 
“Meno žinios redaktorius, pa- gatvėse bei keliuose. ;
tikslina, kad straipsnyje “Me-Į Keliaduobių patruliai vien mi-j 
nas yra kultūros istorija” yra nėtame 150 pėdų ilgumo gatvės 
taisytinos šios korektūros klai- tarpe priskaičiavę daugiau kaip 
dos: Fritz Kreisler, o ne Kreis- 40 gatvės grindinio pralaužimo 
las, Bethoveno' 9-ji simfonija, o duobių, kai kurios iki 15 pėdų 
ne pirmoji, ir Longfellow Hia- ilgumo, 10 pėdų platumo ir pė- 
wiatha, o ne Hiamata. j dos

■ bus

kių stebėtojas, bet efektingas 
savo nuosprendžiuose ir atka
klus jų vykdytojas bei demo
kratijos šalininkas, socialus pri
vačiuose bei visuomeniniuose 
santykiuose, iš Los Angeles iš
vyko gyventi j Phoenix, Arizo
na. Iki ankstybos pensijos jis 
gyveno’ Čikagoje. Dėkui už $4' 
auka, T’

PARDUODAMA
baras, restoranas, banketų 

salė ir Pizza kambarys. Gerai 
išdirbtas biznis, 5540-44 Archer.

Kreiptis savininką Ralphą.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

ILICTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicigos mlaate laidinę 
Dirbu Ir užmitačiuese greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava.

Tai. 927-3559

J U.3 XX X tXoiXo 11CLL1V1113, 11 |JlCLoV j^/cu>eA.Ll AX1 y gllColLĮ Uel lieLLLVIdavo SIŪČIU“ I >✓ n t • T) i t • • ’i 'j »v j . •
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuviu dienrašti j zy»c*ai'^L Redakcija lauks is-Į pratęsimo proga.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla 
tinimo vajaus labai vertingomis-dovanomis naujiems skaitytojams.

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

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus’ 
intorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiai- 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude 
niniame Naujienų piknike.

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenraneratos pratesimo, užsakymų, bet JtaZintn skaitytojų relk*l*mr 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomia.

XADJI5NOS 
173? SO. HALSTID FT. 
CHICAGO, IL 60601

» Ii anksto be raginime prataria savo nrenum«rxtą, taupydama! laiką b 
mažindamas rurtrašinėjlmc Išlaidas. Priede  doL

Farardė Ir vardu

Adrejtj

> Ufetkrar Naujiena? kaip doriną nvc _ 
yra naujas skaitytoj ar Priede  doL

Pavardė ir vardas ___________________-___

kurti

Adresai

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

Pavardė Ir vardu

Adresu

• Platinimo vajau* proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suaipa, 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresu

Pavardė ir vardas

Adresu

Pavardė ir vardas

l tr^tu

samesnių žinių apie A. Kalinaus
ko asmenį, Įvyki ir jo aplin
kybes.
(AUŠRA, No. 12/52, 1978 m.
rugpjūtis) (Eltos Inf.)

PUNCH PRESS 
OPERATORS

AND
GENERAL FACTORY HELP.

BELL & THORN
4259 SO. WESTERN BLVD

IMMEDIATE OPENINGS
DRIVERS 

own tractor to haul steel and

— Bendrojo Amerikos Lietu-

gilumo. Viskam sutvarkyti 
daug rūpesčių ir bėdų.

Must ___ _____ .
piggybacks. 3 year contract. Hustlers 
have a potential of making a mini
mum of Sl,500/per week.

CALL 284-3766

D t ® E I I ©
S-M JS. AMŽIAUl VAIRUOTOJAI

Tiktai ?9t pu«n*čiul «utomohil!c 
.l*JwIJfy apdriudimat porslRlRkanS

Kreiptu

4645 »•. ASHLAND AVI. 
JEM77S

— Juozas Račius, tylus įvy- vių Fondo (BALFo) Čikagos’
;toj mergai rūpesnys? (Žlugtas)
i

7. Eina jautis vandens gerti, 
o pilvą namie palieka? (Impi- 

Jas)

Naujienoms reikalingas

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, Hl. 60629. — TeL WA 5-2737

wnmnminmiimiuiiM'ini

i
X Kviečiame visus kurie įdomaujasi Florida,

suvažiuoti į SUNNY HILLS

Gegužės 26,27 ir 28 d. d.

mVMOl

R.

D.

6. Stovi kertėj trupinys, ry-
MACHINIST

HARDINGE LATHE

Experience in set-up and operate. 
Overtime.

CALCO MEG. CO.
205 Factory Road 

Addison, Hl. 
628-2309

equal opportunity employer

ENERGY
WISE a

III

Limit use of diswasber 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Doni be a Bom Loeed

Juozo šmotelio

An

SMALL WAREHOUSE NEEDS RE
TIRED MAN TO PERFORM JANI

TORIAL SERVICES ABOUT 
16 HOURS PER WEEK.

FOR INFORMATION CALL: 
376-4970

PERSONAL
Asmenų ieško

HOROSCOPES
BY ANNA

t
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

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

SALES CLERKS
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

LAIKRODŽIAI I? KRANOINY1ĖS

Pardavimas ir Taiiyaai 
2444 WMT 6*k STRUT

T4lc?.! RlP^Iie MW

< i ’
Siuntiniai į Lietuvą

ir kitus kraštus 
P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Av. 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5930

M. ŠIMKUS 
Nstary Public 

INCOM! TAX SERVICI 
4259 S. Ateplrrood. T»L 254-7451 
Taip pat darond vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BESTTHINGS IN UFE ;

Jail Frank Zapoiit
GO?Vi W.V5tti St.

GA 4-8654

STATI r AIM

IMSUKANC^

State f amvliįą Insurartce C^paoy

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates ■ 

2649 West 63rd Street,
Te|. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v.

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

40 metų, patarnaudama klientams.

ATSDIIN1MŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

KAIP SUDAROMI I 
TESTAMENTAI Į

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

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Hafsted St, Chica - 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.00 
su formomis — $3.90. 1

Dėl informacijų kreipkitės j;

Belecką, Sunny Hills — 904—773-3333 
Kezį, New York — 212—769-3300 
Zubavičių, New Jersey 201—381 
Dulaitj, Detroite 313—549-6878

J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190
M. Kielą, Chicagoje 312-727-1717

ir
TheDi-GeT 
Difference

• Di-Gcl.
The Anti-Gas Antacid
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