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KURDAI PASIRAŠĖ PALIAUBAS SU IRANO KARIUOMENE
TEHERANAS, Iranas. — Ofi

cialiai skelbiama, kad šiaurės 
Irano kurdai pasirašė paliaubas 
ir karo veiksmai, prasidėję prieš 
keturias dienas, visai sustabdyti. 
Praeitą savaitę moderniais gink
lais apginkluoti revoliucinio ko
miteto partizanai pradėjo verž
tis į kurdų sritį. Kurdai parti
zanus sustabdė.

Kurdų sritin siunčiami parti
zanai, apsiginklavę naujais šau
tuvais ir rankiniais kulkosvai
džiais, pradžioje sustojome pa
klausė kurdų prašymo, bet už 
24 valandų pakeitė savo nuomo
nę ir pradėjo veržtis gilyn į kur
dų apgyventas sritis.

Prie pirmojo kaimelio vyko 
susikirtimas. Kurdai partizanus 
sustabdė ir leido jų vadovybei 
atsiimti 36 lavonus.

PAGALBOS
Irano valdža tada kreipėsi Į 

Irano kariuomenės vadovybę, 
kad padėtų jiems nuginkluoti 
maištaujančius, kurdus. Irano 
kariai sutiko imtis šio darbo, bet 
pareikalavo sustabdyti karių 
areštus ir žudymus. Tada Cho
meini paskelbė įsakymą,..stab
dantį Tcarininkų žųdynes^fr be
reikalingus. areštus. ■

KARO VADOVYBĖ PA
SIŪLĖ PALIAUBAS

Gerai ginkluotas ir apsišarva
vęs Irano kariuomenės dalinys 
išžygiavo į šiaurę. Pasiekę kur
dų apgyventą šiaurę, karo vado
vybė norėjo išaiškinti kurdų ne
pasitenkinimą. Paaiškėjo, kad 
kurdai nenori nieko bendra tu
rėti su Chomeinio partizanais.

Kurdai žino, ką tie partizanai 
padarė Teherane, todėl nenori, 
kad panašūs dalykai pasikartotų 
šiaurės teritorijoje. Kurdai pri
siekė šachui ir tos priesaikos lai
kysis, bet jie netiki mula Cho- 
meini. Jo tikėjimas esąs kitoks, 
ne mahometoniškas. Jie nenori 
partizanams leisti kardais ir 
kulkosvaidžiais to tikėjimo plės
ti kurdų žemėje. Išaiškinusi rei
kalą, Irano karo vadovybė pasi
rašė paliaubas.

CHOMEINI BIJO 
KURDŲ MAIŠTO

Pasirodo, kad Chomeini
gando kurdų maišto. Jis nutrau
kė karių areštus ir žudynes, kad 
tiktai kariuomenė imtųsi suval
dyti kurdus. Kariai nustatė, kad

IZRAELIO VADAI SUKĖLĖ DIDELĮ PASIPIKTINIMĄ ARABU TARPE 
L

kurdai niekur nenori eiti. Jie ir 
kariuomenei nenori priešintis. 
Jie leistų Irano kariams žygiuoti 
į kurdų apgyventas sritis, bet 
kariai nemato jokio reikalo ten 
žygiuoti. Kurdai buvo ir norėtų 
pasilikti lojalūs Iranui, bet jiems 
nepatinka tvarką ardantieji par
tizanai.

Kurdai atidavė nukautus par
tizanus, bet jie pasiėmė iš jų 
naujausius ginklus. Kariai ne
mato reikalo kovoti prieš kurdus 
ir pasirašė paliaubas.

Kondominium biznis
CHICAGO. — Didžiausias šio

mis dienomis biznis Čikagoje, 
tai didžiuosius apartamentinius 
samdomų butų dangoraižius 
skubotai perkrikštyti į “kondo- 
miniumus”, pakelti kainas ir pa
siūlyti nuomotojams butus nusi
pirkti nuosavybėn arba išsi-

Pakilus Mississippi vandenims, ūkininkai turėjo bėgti iš ūkių. Amerikos kariuomenė pa
deda farmeriams apsigyventi palapinėse sausesnėje vietoje.EGIPTO-IZRAELIO SUTARTIS ATNEŠTAIKA. - SAKO H. KISINGERIS

IZRAELIS PADĖS ATSTATYTI EGIPTO ŪKĮ, 
TRANSPORTĄ, PRAMONĘ

ma pirmenybė. Tiems kondoml-] WASHINGTON, D.C. — Hen-.:
niurnų vienetams kainos tiek 
pakeltos, kad, pvz., kol buvo de
partamentas įkainuotas $65,000, 
kai pasidarė “kondo” pabrango 
iki $100,000 ir daugiau.

Kadaise normali uždarbio ket
virtoji dalis, arba 25%, eidavo 
patalpų nuomos arba išmokėji
mo reikalui. Kondominiumų 
karštligei virtus epidemija, gy
venamų patalpų nuomai jau rei
kalinga 32 ir 33 nuoš. uždarbio 
arba pajamų.

Bus eilės laukiančiu 
prie gazolino stočiy

WASHINGTON. — Energijos 
departamento vienas iš keturių 
degalams taupyti planų yra sa
vaitgaliais arba tik sekmadie= 
niais gazolino visai neparduoti.

Spėjama, kad prie degalų par
davimo stočių automobilių eilės 
pasidarys ilgesnės. Energijos še
fas James R. Schlesinger paste
bėjo, kad gal reikės vasaros sek
madieniais gazolino nepardavi
nėti.

ry Kisingeris. buvęs Valstybės 
sekretorius, tvirtina, kad sutar
tis tarp Egipto ir Izraelio bus 
pasirašyta. Jis nemano, kad ara
bų valstybės rimtai priešinsis 
sutarčiai, nes taika visoms ara
bų valstybėms yra daug naudin
gesnė, negu karas. Palestiniečiai 
dar gali vieną kitą bombą iš-, 
sprogdinėti, bet kovos laimėti 
jie negali.

SENAI SIŪLĖ ARA
BAMS TAIKĄ

Sekretorius Kisingeris primi
nė, kad jis seniai siūlė arabams 
ir. izraelitams taikytis. Jis siūlė 
taiką visoms arabų valstybėms. 
Tuo reikalu jis plačiai kalbėjęs 
su Egipto, Saudi Arabijos ir ki
tais arabų pareigūnais.

Daug laiko jis yra praleidęs 
su Jordanijos karaliumi ir kara
liška taryba. Jam buvo lengviau 
įtikinti Izraelio politikus. Kisin
geris nemano, kad Beginąs mo
ka siekti taikos. Jo pareiškimai 
sukelia bereikalingus ginčus.

IZRAELITAI NORI 
TAIKOS

TRUMPAI IŠ VISUR

ARABAI ORGANIZUOJASI. PLANUOJA BOIKO
TUOTI EGIPTO TAIKA IR PREKYBA

JERUZALĖ, Izraelis. — Ne
bus jokios Palestinos dabartinė
se kairiojo Jordano kranto že
mėse ar Gazoje, — Izraelio par
lamentui pareiškė premjeras M. 
Begin.

Antradieni dešimt valandų tę
sėsi naujai paruoštos taikos su
tarties debatai, kurių metu vy
riausybė ir opozicija turėjo pro
gos išreikšti savo nuomonę. Par
lamento nariai turėjo teisę pasi
sakyti apie ruošiamą sutartį, bet 

; visi debatai sukosi apie premje
ro Begino pradini pareiškimą. 

<
Antradienį Izraelio parlamen

te debatai tęsėsi 10 valandų. 
Pats Beginąs pareiškė, kad de
batai jį gerokai išvargino. Tre
čiadienį debatai gali dar ilgiau 
užsitęsti. Beginą labiausiai su

Specialus prokuroras 
tirs bylą

WASHINGTON, D.C. — Vy
riausias prokuroras Griffin Bell, 
vykdydamas savo pareigas, pa
skyrė New Yorko drąsų advo
katą Paul Curran, kad pravestų 
nuodugnų apklausinėjimą paties 
prezidento Carterio ir kitų as
menų apie prezidentui Carteriui 
ir kitiems jo šeimos nariams pa
darytas dideles paskolas.

Naujai paskirtas advokatas 
gaus specialius įgahojlmv.s ir 
gali klausinėti ne tik apie rin
kiminei kampanijai padarytas 
paskolas, bet ir apie paskolas se
nai žemės riešutų farmai. Pa
skirtas advokatas priklauso res-

— Pasibaigus Izraelio parla
mento d eh" tains, Beginąs papra
šė, kad ^meniškas jo gydytojas 
qpatikrintu -širdį fr kraujo spau
dimą.

— Kurdų nu*-.:mas neįleisti 
į šiaurės p’\>vincijas partizanų, 
išmušė Chomeini iš vė^’ Jis v 
pradėjo klausyti p*-' mjero Ba- 
zargano.

erzino jo paties Likud partijos pubhkonų partijai, 
nariai ir darbiečių paskelbtas 
streikas. Aštrios kritikos jau pa
leido darbiečiai, i---------------

— Irane dar yra 3,000 Ame-

Z. Bhutto pranašauja 
suirutę Pakistane

LONDONAS, Anglija. — k. 
nių agentūros praneša, kad bu-! 
vęs Pakistano premjeras Zulfi- j 
kar AJi Bhutto neįteikė jokio 
pasigailėjimo prašymo diktato
riui. Bhutto nieko nenužudė ir i rikos piliečių. Dalis yra iranie- 
niekam nepasiūlė ką nors žudy- ; čių, tapusių JAV piliečiais, 
ti, todėl ir netenka gailėtis. Jis j — Irano kurdai palaiko ryšius 
tvirtina, kad prieš .jį suruošta- , su Irak0 kurdais.' 
me teisme viskas buvo suklas- j 
totą. Perversmą padarė paties 
Bhutto kabineto karo minsteris, 
pradėjęs kapoti vagiliams ran
kas.

— Pora Vokietijos mokslinin
kų ilgesniam la.kui išvyko į 
Kinija.

— Jeigu mane pakartų, tai 
krašte prasidėtų protesto suiru
tė. Niekas neturi teisės žudyti 
žmogaus klastotais liudijimais.

— Bonos vyriausybė nutarė 
atvykusius tremtinius išmokyti 
kalbos ir amato.

Tvirtinama, kad pagrindą šiai 
bylai davė buvęs prez. Carterio 

reikalaudami i biudžeto direktorius. Be oficia- 
suderinti pažadą grąžinti karo ^’4 banko dokumentų, jis vedęs 
metu užgrobtas Egipto ir"Jorda
nijos žemes ir dabartinį nenorą 
jas atiduoti Egiptui ir Jordani
jai. Beginąs nepajėgęs suderinti 
pažadų ir pareiškė, kad nei Ga-i 
za. nei Jeruzalės nebus atiduo-Į 
tos arabams.

savo privatų operacijų dieno
raštį.

birželio 2-10 dienomis
VARŠUVA. — Savo vizitu 

į Lenkijoje birželio mėn. pradžio- 
DAMASKAS. Sirija. — Begi-jje popiežius Jonas Paulius II. 

no pareiškimas Izraelio parla- kaip jis pats pasakė, tikisi su- 
mentui sukėlė labai didelį pasi- stiprinti lenkų tautos vienybę ir 
piktinimą arabų valstybėse. Si- pagerinti santykius tarp Bažny-

čios ir Valstybės. Savo laiške

Lenkijos valdžiai už jos pozity-

rija, Libija ir dalinai Saudi Ara 
biją yra įsitikinusios, kad Izrae- lenkų valstybės vadui Henryk 
lis nesirengia vykdyti David sto- Jablonskiui vyriausias Romos 
tykioje aptartų ir Washingtonekatalikų bažnyčios galva dėkoja 
pasirašytų pasižadėjimų.

Arabai laukė, kad Egiptas ne- via laikyseną, ryšium su jo no- 
pasirašys taikos sutarties su to- ru aplankyti savo tėviškę. Paa
kiais Izraelio politikais, bet da-; tangos už taiką, sugyvenimą ir 
bar atrodo, kad Sadatas yra pa-į bendradarbiavimą tarp valsty- 
siruošęs sutartį pasmašyti. Jeigu Ibių ir politinių sistemų jam esą 
Izraelis neatiduos karo metu i ypatingai pageidaujamos, pa- 
pagrobtų žemių, tai arabų vals-į reiškė Jonas Paulius Antrasis, 
tybės rengiasi boikotuoti Egipto-jis tikįs, kad per tą laiką nuo 
vyriausybę, prezidentą Sadatą! birželio 2 iki 10 dienos jis galės

— JAV Kongreso komitetas 
nutarė reikalauti stiprios apsau
gos Taivano gyventojams. Peki
no valdžia turi duoti garantiją.

— Palestiniečiai tikėjosi per-I..... , T • i -
kirsti dabartini Izraeli ir pasiek-j Lr vlSą J0 taikos planą' Jei^ įtikti ir su pačiu Jablonskiu.
ti Gazą, bet Izraelis atsi 
leisti taip suskaldyti Izraelį.

— Penktadienį Beginąs 
skrenda į Washington?, ta: 
sutarčiai pasirašyti.

Vietnamas džiaugiasi 
dideliu laimėjimu

HANOJUS. Vietnamas.—Viet
namo vyriausybė oficialiai pra
nešė didelį laimėjimą: Vietna
mo karo jėgos išvijusios 100.000 
Kinijos karių iš šiaurės Viet
namo.

Kinijos vyriausybė jau praei
tą savaitę paskelbė, kad visos 
Kinijos karo jėgos jau yra išsi
kėlusios iš Vietnamo šiaurės. 
Kiniečiai tvirtina, kad Kinijos 
kariuomenė pati išvyko iš Viet
namo praeitą savaitę, o vietna
miečiai laimėjo “didelį mūšį” 
praeitą antradienį.

šią savaitę “laimėtojai” ir 
“pralaimėtojai” susirinks ir ap
tars taikaus sugyvenimo tai
sykles.

isakė' giPtas nepajėgia priversti Iz-į 
' o 4 e-i eol-vf i bom A T ti Tn 11 :raelio atsisakyti karo Artimuo-i 

se Rytuose, jeigu jis visiems! 
laikams atsisakys Gazos, tai ta
da visi Artimųjų Rytų taikos 
planai eis niekais. ;

| Į
— Vokiečiai spausdina žy- j Jeigu taikos sutartis bus pasi- j 

miai daugiau knygų, negu pran- Į rašyta pirmadienį, kaip skelbia 
cūzai. /Egipto žinių agentūra, tai nuo

pirmadienio arabų valstybės 
boikotuos Izraelį, nepripažins j 
Egipto atstovų užsienyje, boiko-' 
tuos prekybą ir neteiks reika
lingos pagalbos egiptiečiams. 
Sirijos pareigūnai giriasi, kad ir 
Saudi Arabija pritaria tokiam 
Egipto boikotui. Jordanija tokių 
priemonių nesiims, kol neįsiti
kins Egipto ir Izraelio sutarties 
netinkamumu.

iš-
:os

Per tris mėnesius 
apie 20,000 abortu

WIESBADEN. Vak. Vokietija. 
; — Beveik 20.000 moterų Federa- 
į linėje Vokietijoje per paskuti- 
j nius tris 1978 metų mėnesius 
pasidarė abortus, praneša fede
ralinė statistikos įstaiga Wies- 

i badene. IŠ. to 
Įnuošimč'.r čia: 
į tu - t s; 50 

18 ir zy metų.
ir 39 metų ir 8 nuoš. daugiau 
kaip 40 metų. Iš jų 57 nuošim
čiai buvo ištekėjusios. 34 nuoš. 
netekėjusių ir 1 nuoš. našlių.

Izraeliui rūpi 
aerodromai

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio karo vadai nori daugiau 
laiko savo aerodromams išvežti 
iš Sinajaus pusiasalio, nes neturi 
kur padėti išvežamus karo lėk
tuvus. JAV prižadėjo duoti Iz
raeliui du bilijonu dolerių aero
dromams pastatyti, bet dabar 
Izraelis neturi nei pinigų, nei 
aerodromų. ■ -

Kol sutartis nebus pasirašyta, 
tai negaus nei cento. Arabai no
ri, kad visi Izraelio lėktuvai bū
tų išvežti 30 dienų laikotarpyje. 
Jeigu kuris lėktuvas bus palik
tas aerodrome, tai jis priklausys
Egiptui. Izraelis prižadėjo nie- — Atšilus orui, meškos leidžia 
ko neardyti. : meškiukams' iškišti nosį iš olos

1 ’ --------------- — -ir pasižiūrėti, kaip saulė šviečia.
— Manoma, kad, Andreotti 

sudarys naują Italijos vyriausy
bę. Gali.lėkti pravesti naujus

(

nuši

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio gyventojai labai atidžiai 
seka parlamento debatus apie 
artėjančią taiką ir vertina po
litinius pareiškimus. Visame 
krašte jaučiamas taikos noras. 
Izraelitams jau nusibodo karo 
metai ir nuolatinis pasiruošimas 
karui.

Izraelin vis dar atvažiuoja 
jaunimas, norįs gyventi ir dirbti 
Izraelyje, bet savanorių skaičius 
kiekvieną dieną vis mažėja.

Krašto gyventojams ir jauni
mui karas jau įgriso. Jie patys- 
nenorėtų eiti karo tarnybos, bet 
negali jos išvengti. j m

KALENDORfiLIS

Kovo 22: Kotryna, Oktavia- 
nas, Gante, Vydūnas, Linas, 
Gudigaila. T" ‘ - •* -

Šaulė teka 6:02, leidžiasi 5:41.

■ — Jungtinių Tautų sekreto
rius -Kurt Waldheim nori, kad 
Vakarų Vokietijos kariuomenė 
eitų taikos prižiūrėtojų pareigas.

Lt

— Popiežius Jonas Paulius U 
pasirinką kelią lenkus savo 
bendradarbiais.., '

— Irano kariuomenė nemato 
reikalo kovoti prieš kurdus, nes 

• jie nėra priešingi įstatymams. 
Jie nepripažįsta- mulos Chomei
ni,-. tikėjimo ir nenori- nieko’ 
bendra *u- partiranais turėti. -

— New Yorke dingo du dei
mantų pirkliai. Kiti deimanti- 
ninkai labai susirūpinę, kad ir 
jų nepagrobtų.

— Prez. Carteris ir Brežnevas 
nori strateginių ginklų sutar
ties, bet nei vienas nenori 
daryti naujos nuolaidos.

— Brežnevas nori sutartį 
sirašyti Washingtone, o prezi
dentas Carteris norėtų ją pasi
rašyti Ženevoje, kur ėjo- de
rybos.

— New Orleans miestas trau
kia teisman policininkų organi-

moterų septyni 
. sulaukė 18 me

nuos. buvo tarp 
33 nuoš. tarp 30

pa-

planus. Sadatas pareiškė, kad 
Beginąs visuomet’sukelia audrą 
prieš Izraeli Iri dabartinę vy
riausybę.

Prez. Sadatas pareiškė susirū-

KAIRAS. Egiptas. — Egipto 
prezidentas Sadatas labai nepa
tenkintas Izraelio premjero Be- 
gino pareiškimais apie palesti-įpinimą keliais klausimais, kurie 
niečių problemas. Be to. Egiptas dar nėra pakankama?" išaiškinti 
taip pat yra pasipiktinęs d vigu- ir taikos sutartyje nustatyti.zaciją už padarymą $6 milijonų,. i i" nustacyu.

nuostoliu °3 ^2rae^10 P^Dtika. Washmgto- Prezidentas Sadatas pasiruošęs
ne Bėginąs laikėsi karę pradžįę-įkristi į Washingfcrna' bet jis 

/ j ė’izraelitų padarytu pareiga- Į netikras»^jBa^ll^us»pąBirąšyta su- 
: ’ mų, o dabar skelbia' priešingus Harris, kaip planuojama.

— Itraėlis nori pastKkti- dalį- 
Golan ::



RYŽTAS, VERTAS PRITARIMO
Kiekvieno žmogaus ar žmo

nių grupės kilnių siekių ryžtaš 
vertinamas tiek, kiek to ryžto 
išdavos patarnauja visuomenei 
socialinėje, kultūrinėje ar dva
sinėje srityje.

Visi tie. kurie organizuotai 
ar pavieniui, vienu ar kitu bū
du veikia ir pasiaukoja, papra
stai sakant, tėvynės labui, jie, 
be ’ekiu materialių išskaičiavi
mų. paaukodami savo poilsio ar 
pr imcgcs laiką, aktyviai daly
vauja tautui ų šokių, dainų ar 
vaidinimo repeticijose bei spor 
to pratimuose. Kiti, kurie dėl 
kokios nors priežasties nepajė
gia ar negali dalyvauti jau mi
nėtose repeticijose, tai noriai 
aukoja iš savo sunkiai uždirb
tų išteklių piniginę paramą 
tiems darbams ar siekiams, ku
rie iškelia mūsų tautete kultū
ros lobyn*.

Nepersenai susibūrė nedide
lis lietuvių būrelis, (12. asme
nų), kuris įsipareigojo akty
viau puoselėti lietuvių kompo
zitorių simfoninės muzikos kū
rinius ir kiek sąlygos leis išplė
sti kuo plačiausiai jų išpildy
mą. •

Ta idėja nėra nauja. Prieš ke- 
lioliką metų jau buvo pristatyti 
kai kurie lietuvių kompozito-

niai, bet laikui bėgant, lyg tai t 
apsnūdo tų kurinių pakartoji
mas bei kitų pristatymas.

Prieš maždaug keturis mrtus 
dr. Vytautas Balčiūnas visuo- 
nisnės, veikėjų susirinkime iš
kėlė mintį, kad mes lietuviai 
turime labai iškilių kompožito- 
rių ir kad dabar pasitaiko ypa
tinga proga pristatyti tų kom
pozitorių kūrinius. Mes lietu
viai turime garbingą pareigą 
mūsų antrajai tėvynei. Ta an
troji tėvynė ruošėsi atšvęsti 
Dviejų šimtų metų savo Nepri
klausomybės minėjimą. Nežiū
rint visokių sunkumų, 1976 me
tų balandžio mėn. 25 dieną, Mc
Cormick Plaza patalpose^ įvyko 
kompozitoriaus Vlado Jakubė- 
no sukurtos simfoninės muzi
kos didingas koncertas. Tą kon
certą išpildė Ghicagos. Simfoni
nio Orkestro nariai, vadovau
jant įžymiam dirigentui Henry 
Mazer.

Dar nenutilus šio koncerto at
garsiams, dr. V. Balčiūnas vėl 
ragino visuomenės veikėjus, 
kad tęstų panašius koncertus 
išgarsinimui lietuvių kompozi-

metai, pasiūlydamas sekantį, 
skirti Vytauto Didžiojo 550 me
tų valdymo sukakties paminė- 
• • ■■ • jimui.

Reikia žinoti, kad simfoninio 
koncerto paruošimas nėra įma
noma suorganizuoti laike poros 
ar trejeto mėnesii|. Lietuvių 
kompozitorių- sukurtiems «nn* 
foninės muziko’kūriniams gro
ti reik Ringą apie aštuoniasde
šimto orkestrė dalyvių. Tokiam 
orkestrui yra re&ąlipga ir tiri- 
kama scena ir tinkama salė. *Td-

Gaidelio simfoninės muzikos 
kūrinius, kuriuos jis aukštai 
įvertino ir įteikė Chieagos Sim- 
fomnio Orkestro dagiams pa-.._ 
sirucįSšnauf groti nematytame 

,iSl79 nięfų urao m^n. 3T’die
nas koncerte.

Vien tik simfoninio orkestro 
vadovo Henry Mazer sutikimas 
vadovauti Chieagos Simfoni- • 
niam Orkestrui, kuris gros lie
tuvių "ko^ipdzitorių ų^Jęurt^(t: 
muziką, jau yra didelis lietuvių 
laimėjimas. Tas koncertas iške-

torių sukurtą simfoninę muzi
ką. Dr. V. Balčiūno nuomone, 
kad tokie koncertai turėtu kar
totis ne kas penkiolika metų, 

rių simfoninės muzikos kuri- bet mažiausiai kas du ar trys

kių sąlygų patalpos neįmano
mos gauti bet kur įr bet kada. 
Jas reikia užsakyti prieš metus 
ar prieš daugiau laiko. Taip pat 
ir su Chieagos Simfoninio orke
stro nusamdvmu būna nemaža 
keblumų, nes ne, visada sutam
pa, kad orkestras ir salė tuo pa
čiu laiku yla neužimti.

Taip pat-nemaža laikoužima 
suradimas bei gavimas iš kelių 
kompozitorių kūrinių.

To koncerio įvykdymui, jau 
1978 metų balandžio mėnesį bu
vo' rezervuota Orchestra Hali 
salė. Tuo pačiu laiku imtasi 
telkti kelių kompozitorių sim
foninės muzikos kūriniai, kurie 
buvo savo laiku įteikti simfoni
nio orkestro vadovui Henry Ma
zer, kad pastarasis pasirinktu 
muzikos kūrinius būsimam 
koncertui. Henry Mazer su di
deliu taktu atrinkd Čiurlionio, 
Jlakubėno, sės. Bernardos ir

lia lietuvių kompozitorius, su
gretindamas juos su muzikos pa
saulyje įžymiausiais kompozito
riais. Mes, lietuviai, tuo galime 
tik didžiuotis.

Šį lietuvių kompozitorių sim
foninės muzikos kūrinių koncer
tą rengia ir globoja lietuvių pa
triotų ratelis, kuris neieško jo
kio pasipelnymo, o tik nori' 
pristatyti ir išgarsinti muzikos 
mylėtojų tarpe mūsų tautos iš
kiliuosius kompozitorius ir jų 
kūrinius. Rengėjų obalsis yra: 
Išgarsindami mūsų iškiliuosius, 
išgarsinsime ir mūsų tautą!

Kiekvienas lietuvis, supras
damas šio koncerto reikšmę, tu
rėtų visomis , išgalėmis remti šį 
koncertą, o geriausias parėmi
mas būtų, tai dar pasikvietus 
kitataučius, dalyvauti šiame 
koncerte. Tokia proga labai re
tai pasikartoja!

Kvirinas Runimas

NAPOLEONAS TILŽĖJE

VASARIO 16-oji VOKIETIJOJE

miesty Ludwigsfelde įvyko pa
maldos už Lietuvą.

Pforzheim

Tautos šventė čia» švęsta *va- 
šario 3. Mmėįuriis pradėtas e- 
kumenfnėmis pamaldomis, Tai
kytomis kun. K. Senkaus ir 
kun. Fr. Skėrio, šv. mišias au
kojo ir giedojimą tvarkė kun. . 
K. Senkus, o maldas kalbėjo ir 
pamokslą pasakė kun. Skėrys. 
Jis kvietė daugiau pasitikėti 
Dievu tiek asmeniniame gyve
nime, tiek ir tautos reikaluose.

Salėje minėjimą atidaTė A. 
A. Cesevičius. Inž. G. Šilko pas
kaitą perskaitė kun. K Senkus. 
Meninę programą iš MūnchenO 
atvežė RATUKAS. Akordeonu 
palydint stud. M. Landui, jis 
pirmiausia atliko pynę tautinių 
šokių. Keletą eilėraščių profe
sionališkai padeklamavo Eglė 
Juodvalkytė. Tokio pat lygio 
buvo ir estrados dainininkės 
Violetos Rakauskaitės-Land at
liktos liet, dainos. Sugiedotas 
tautos himnas.

Šokiams grojo akordedninkr 
kas W. Jonaitis, pritariamas bū
gnininko. Skambėjo lietuviškos 
dainos ir sąmojai.

Minėjimas vasario 11 čia pra
dėtas pamaldomis Švč. Jėzaus 
Širdies bažnyčioje. Šv. mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė kun. 
dek. V. šarka. Buvo giedamos 
lietuviškos ir lenkiškos gies-

(V. B. INFORMACIJA)

(Tęsinys)
■* ’ .

Vasario 16 pasireiškė dvi jau-
nos paskaitininkės: Mūncheno 
baltistikos studentė Diana Hor- 
nik - Hermann ir muzikologijos 
daktarė Raminta Lampsatytė 
iš Tamburgo. Pirmoji kalbėjo 
apie lietuvių kalbos išsivystymą 
iš indoeuropiečių kalbų šeimos, 
baltu-slavu šakos. Lietuvių-lat
vių ir slavų kalbos esančios la
biausiai gimingos iš visų žino
mų indoeuropietiškų kalbų. Lie
tuvių-latvių kalbos išsiskiria sa
vo morfologiniais ir fonetiškais 
ypatumais iš kitų indoeuropie
čių kalbų.

Dr, R. Lampsatytė skaitė ir 
daug kur pailiustravo Čiurlio
nio kūrinių fortepionui raidą 
bei juose vartojamą techniką. 
Čiurlionis yra pirmasis lietuviš
kos muzikos klasikas, daręs ir 
tebedarąs įtakos jaunesniems 
muzikams. Jo kūryba buvo 
pralenkusi savo laikotarpį net 
keliais dešimtmečiais.

Vasario 17, užbaigiant Lietu- 
; višką savaitę “Susitikimo na- 
1 nuošė” įvyko drauge ir nepri- 
Į klausdniybės ‘Gi -osios sukakties 
| minėjimas. Mūsų diplomatas iš 
i Bečne dr. Albertas Gerutis na- 
įgrinėjo žmogaus teisių ir lai- 

■SVb tšntų apsisprendimo' pro-

During the past seventy years, the faith, confidence and patrbhhge 
of our customers and friends have helped build Standard Federal 
Savings into one of the largest and strongest financial institutions 
in the nation. To express our gratitude, we cordially invite you and 
your friends to visit any of our nine offices 'on Friday, March 23rd 
to help us celebrate.

Antol jo, 1918 vasario 16 ne- 
priklausomybės paskelbimo ak
tas nėra tik istorijos prisimini
mas, bet jis rodo kelią ir į atei
tį. PūskutiniuOj'u laiku ir Va
karai įsitikino, kad tautinė 'pro
blema sudaro skaudžiausią vie
tų Sovietų Sąjungai. Maskvos 
yy^idoiha rterttsiškrj tautų prie- 
špatfda isšaūkia vis didėjančią 
reakciją. Prelegentas suminėjo 
gausias pasipriešinimo Okupan
tui pavyzdžius. Liėtuvių išeivi
ja gali didžiuotis savo tautos 
rezistencija tėvynėje. Išeivijos

pareiga visokeriopai ją remti. 
Mūsų tauta nepasitenkina vien 
kova už žmogaus teisių integra
linį įgyvendinimą. Ji pirmiau
sia reikalauja laisvo apsispren
dimo, laisvės ir nepriklausc'my 
bės. Žmogaus teisių ir laisvo 
tautų apsisprendimo reikalavi
mai plinta visame pasaulyje. 
Tokiems reigal aviniams ilgai
niui negalės priešintis nė Sov. 
Sąjunga. Laisvės valanda gali 
išmušti greičiau, negu kai kas 
galvoja.

Koncerto programą atliko 
hamburgškiai — baritonas Dirk 
Sagemūller,, palydint Ram. 
Lampsaty-: fei-.’-Grąžiai-, • nuskam
bėjo -tf-Brahmio'ir 7 Dvorak^'’ 
dainos.- Bet lietuviams buvo įdo
miausia išgirsti Felikso Bajoro 
“Sakmių siuitą”, (žemė prašė 
palengvinimo, Uosį vadina nere
giu, Vai ąžuole, ąžuolėli žaliasis, 
Vieversys prašė).

Draugiškame pobūvyje Lie
tuviškoji savaitė buvo' vertina
ma kaip gerai pavykusi. Jai bu
vo vieningai ruoštasi, gerai pa
sirengta, programa Įvairi, daly
vių skaičius nėftiažas. Buvo ir 
tokių, net kitataučių, kurie ne
praleido nė vieno lietuviško va
karo. Svečių knyga rodo, kad 
Lietuviškoje savaitėje dalyva
vo 13-kos tautybių žmonės. Tai
gi tikslas — supažindinti kita
taučius su Lietux-a — pliektas.

Nepriklausomybės sukaktis 
MūnciYeue dar buvo paminėta 
vasario 16 LAISVĖS radijo lie
tuviškojo skyriaus priėrtiftftė, Į 
kuri atsilankė apie 100 svečių.

Vasario 17 Munchėnd prfe-

mės.
Po pamaldų minėjimas buvo 

tęsiamas Haus Simeon prieglau
dos namų salėje, papuoštoje 
mūsų trispalve, vyčių ir gėlė
mis. Programą pradą o VLB 
Lūbecko apylinkės pirmininkas 
Pr. Kotkis, pasveikindamas su
sirinkusius. . Pagerbti žuvę už

,jSaskąįtą.,skąitė kart? V. šar
ka. Pirkioje ’dalvTe^^ prelegentas 
apžvelgė labai, permainingą Lie
tuvos praeitį, antroje —aptarė 
dabartinę padėtį ir mūsų tautai, 
ypač tikintiesiems, bkūpAnto 
daromas skriaudas. Aka'dėirtiiiė 
dalis baigta tautos rVe- 
liau. užkandžiauta skania'-š g-’i- 
n^fai^is ^Įgfūis daindbta, 
Imtasi minlmtiš nėi apžiūrinė 
dek. šatkos suruošta .liet, kny
gų, iiiūžikOs. plokštėfiu’ ir audi
nių paroda.

Stuttgart \ ’

Už Lietuvą • ekūmen'tes pa- 
Hialdos vasario 17 popiet Ifg?- 
ninės bažnyčioje laikė kūh. K. 
Senkus ir kurt. Fr. Skėrys kiu 
ris pasakė ir pišYtioksią apie vi
sų žmonių teisės į laisvę, kurią 
atgaus ir mūsą tėvynė. Gieda jo 
solistas R. Dimrons fr Visa baž
nyčia,

(Rus (taiigiati)

bEKTUftžmOS
y A major ' >

advancement (.

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

drt'ė ippffca’fidn hoidš 
comfortably up to ’4 days

some Chicago motor club tips on

EXPRiESSMW DtMMr
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING

KNOW YOUR HEART
* • •
* W,

Colne under our wing. 
We care what happens to you.

FEDER^^^NGS
HOME OFFICE: 4192 Archer Avenue. Phone: 8474140 ' • t is.

Garfield Ridęe.
6141 Archer Avėmte. Phone: 767-6200
47th and Rockwell:
2555 West 47th Street. Phone: 523-10-53
Hickory Hi Rs:
^4 th Mid Roberts Road. Pbttte; 59ft-50S0 
Hickory Hi Rs:

^13- 
di

Downers Grove:
5100 Forest Avenue. Phone: A63-114O- f

. Lombard: ■ • i
23North htain Street PhoWe:T>27-T14O
Aurora: LI '
301 West Galena Boulevard. Phone;
Boutder Hill: . M
21 Bculde* Hill Fese- Fhoea. MMWfi .1 , : i

Every hour your 
Mort puH lor* 
eaOvgh energy 
to hoist o 150-Cb. 
eon to iw 

W o 3-ctory

HELP YOUR HEART FUND

HELP YOUR HEART O
l._ • f

YOU'LL. RUN INTO TROUGLfT IF 
THERE'S A SUDDEN STOP MiluE: ' 
YOU'RE FOLLOWING TbO CLOSELY..*

IF YOU DRIVE AT THE' 
M/MMUM SPEED STAY IN 
THE P/CMT LANE.

.. ......

j-------- -  A" t tul a.'e B m ■». > juj _ m . ,_įj .i
•- NAUJIENOS, CHICAGO i, ILL. . •?iar. n 2’’ l^TQ



Detroito naujienos

Koncerto Rengimo Komitetas

Taupykite dabar

GERIAUSIA DOVANA

R S AUN IV
Chicago, III. 60608

MILK

V ANTANO PARAPIJOS KLEBONO KUN. KAZ. SIMAIČIO 
IŠLEISTUVES IR KUN. ALFONSO BABONO SUTIKTUVĖS

Federalinis! patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

iZAeeTMiAM
IK. MEN 
X2C COOSET3

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

x> propaganda ba> 
n ztflfrnni.

VZ-'N AN

That

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

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

rio Jūrų Šaulių pirm. Alfas Šu- 
, “Jei i kys, Kūrėjų Savanorių, Ramo- 
Rein- j.vėnų, St. Butkaus kp. vardu

kinimo žodį tarė kun. Valteris 
Stanevičius ir Windsoro klebo
nas Domininkas Lengvinas ir 
Mykolas Kizys. Jonas Mikulio- 
nis sukūrė dainą apie buvusį 
šv. Antano parapijos kleboną ir 
visa publika dainavo.

Paskutinį žodį tarė kun. A.

NAUJI LAIKAI,
SENI VARGAI

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-

— Afganistano karo jėgos pra
dėjo kovą prieš sukilusius mu
sulmonus, nepripažįstančius da 
bartinės vyriausybės.

Buvo vaišės: ir malonūs pckal 
biai. Rožė Didigalvis, koresp

ii.. $1.00.
------------  ------------------------- - 80 p«L $2.50.
II*. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl tt.OO.

Mitologijos posmai

Poezija, 115 pal $3.00.

Vadovauja HENRY MAZER
Išpildo: SIMFONINIO ORKESTRO nariai 

1979 metu kovo mėn. 31 d., šeštadienį, 8:3Q 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.

rų Šaulių kp. pirm. Alfas Šukys 
ir St. Butkaus šaulių kp. buvęs 
Šaulių Sąjungos pirm. Vincas 
Tamošiūnas. Apie kun. K. Si
maitį, jo biografiją, kalbėjo Sta
sys Garliauskas, apie kun. A. 
Baboną — Stefanija Kaunelie- 
nė. Bažnyčios komiteto ir visų

įr ANTLERS. IN COMBAT
VOCK SO SECURELY THAT THEY / 

S.CPW ĖK5T EELEASE THEMSELVES/
\ (T ALWAYS COSTS Both 

A^TRElR LIVES'.'.

J. Js^mirwa, A K’SS IN THE DARK. Pikantišku ir tntvniij ouvlyin 
įprašymal paimti ii gyvenimo. Lengvu stilius, gyva saida. gražiai išJeiąu 
150 p*L tuna $2.50

Dr. Juozas B. Kanžiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorija 
nutrauki nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, K* 
Oil kainuoja S3.00. ; 11

Dr. Juam B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT, Istoriniai DLK Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vaiatybėa ir joa kaimynu l»iorij4 
2xi psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.w.

Dangums žiu knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki v 
piniginę perlaidu. -•.t-afižSfflSF

— Maskvai ištikima Afganis
tano žvalgyba nužudė JAV am
basadorių, o vėliau atsiprašė.

— Jupiterio luobas daug sto
resnis, negu pradžioje manyta 
Fotografijos rodo gilią skylę. 
Raudona spalva ateina iš gi
lumos.

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

Tel. 476-2206

— Izraelis turi visų nacių do
kumentų nuorašus, liečiančius 
Auschwitz ir kitas stovyklas.

per gavėnią. Ypač iš baimės, 
kad nepagautų, nepražiodytų ir 
nesumestų tų prakeiktų kritikų 
raidžių man į gerklę, kaip toms 
blusoms miltelius. Utkus

— Žydai rašo knygas apie 
Lenkijos ir Vokietijos stovyklo
se žuvusius žydus. Leidžia žu
vusių žydų vardynus.

; gams buvo įteiktos dovanos. 
Įteikė Lidija Mengėlienė. Po to 
visa svečiai sudainavo naują 
Valio, ilgiausių metų, valio!
Organizacijų sveikinimai: Atei

tininkų varčių sveikino B. Neve- 
rauskas, LB Apylinkės atstovas 
Vytautas Kutkus, Detroito Lie- 

į tuvių Organizacijų Centro var-

— Jordanija tik:si atgauti Je
ruzalę iš Izraelio, nors Izraelis 
nenori Jeruzalės atiduoti.

Išleistuvės ir sutiktuvės ger- 
biamujklebonu įvyko kovo 11 d. 
Lietuvių^, namuose. Vaišes pra
de o pinigų rinkėjų komiteto 
pirm. Juozas Kinčius. Programai 
pravesti pakvietė buvusį para
pijos maldų giesmininką solis
tą Praną Zaranką. Įeinant ku
nigams į salę, svečiai sudainavo parapijiečių vardu abiem kuni 
dainelę “Du broliukai kunigai”. 
Meninę dalį atliko Aušros Litua- 
nist'nės mokyklos mokinės Vili
ja Tehčėnaitė, Natalija StJohn, 
Vite ir Rūta šnapštytės. Visos 
keturos padeklamavo Brazdžio
nio ir Maironio eilėraščius. So
listė Danutė Petronienė, sopra
nas, padainavo “Aguonėlės” —
J. Gruodžio, žodžiai K. Binkio, du Antanas Sukauskas, švytu 
“Vasilkėliai” — V. Kuprevi ' 
Čiaus, žodžiai P.'Vaičiūno 
daina sparnus turėtų” — 
holno, Hohn The Bird of The. pirm. Vincas Tamošiūnas, Balfo 
Wilderness Horseman ir bisui ( 76 sk. pirm. Bernardas Brizgys, 
M. Poncės “Estrellita”. Pianinu šv. Antano parapijos vardu Bi- 
palydėjo Vitas Neverauskas. Vi-' rutė Barauskienė, Dievo Apvaiz- 
sos dainos gražiai nuskambėjo,' dos Tarybos vardu pirm. Jonas 
publika šiltai paplojo ir dar vie-, Urbonas, šv. Antano parapijos 
ną dainą pridėjo, berods, pran-; ir Dievo Apvaizdos knygynų 
cūzų kalba. Gėles įteikė jaunos vardu sveikino Vytautas čižaus- 
mergaitės. Į kas ir įteikė abiem kunigams ir

Buvo išvardinti prie garbės Pranui Zarankai po knygą. Bu- 
stalo sėdintieji: abudu Šv. An- vęs klebonas kun. K. Simaitis 
tano parapijos klebonai, K. Si- naujam klebonui A. Babonui 
maitis ir A. Babonas, kun. Vai- įteikė vyskupo lazdą. Dar svei- 
teris Stanevičius, Dievo Apvaiz
dos parapijos klebonas kun. Vik
toras Kriščiunevičius, Windsoro 
klebonas kun. Domininkas Leng
vinas, parapijos komiteto pirm. 
E. Russel su žmona, Aušros Li
tuanistinės mokyklos vedėjas 
Antanas Vaitėnas, švyturio Jū-

POEZIJOS VEIKALAI
— kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

iHeirtl mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
kaip konfetėmis ir pamažu Įveda 1 gamtos vaizdu ir garsų ste

buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Autustaltytė. ValčIOnUnė, iVAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
>. Butkę Juzė, EILtRAžčIAI IR RAITAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonlkra, LYDtJAU VIE1NIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. 1® 

psL Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI ■ L1ODI. Lyrikos eūės, 105 ptl $2.00.
8. AnatollĮua Kairys, AUKSINE StJA. Eilėraščiai. 88 psl. $2.06.
7. Nadia Raatenls, TRIJŲ ROtlU fVENTt. Eiliuoti pasakojimai apie 

$ lirietĮntag lietuvaites senovės laikais; su autoriaus IMustracijomis $5.00.
8. Nedai Rastenis, THE FOREST OF ANYKičIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
0. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl $1.00.
10. Statyt Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL. $3.00
11. Stasy* Sastvaraa, AUKOS TAURE, 5-JI lyrikos knyga, 152 psl $2.50
12. Petras Sagatas, SAULfLEIDtlO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

liai, 92 psl., $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai 112 psl. 21.00
14. Eugenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70
U. Viena Tumlenė, KARALIAI IR IVENTIEJI. Ellėraščii
18. Alfonsas Tyruof
17. Jenas Valaitis, SENOVVS LIETUVIŲ DIEVAI.

08 psl $1.00.
18. Adomas Jaut, BOK PALAIMINTAS.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštinę arba užsakyti peštu, pridedant čekį ar pinigini orderi

KNYGA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipafinti su žemiau ii vardintomis knygomis, 
da suminėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juosės Kepečlnskat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kapačlnskaa, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančlo ir patvariai Įsikūrusio asmens Istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 doL

ČIKAGIET4S ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ .LIETUVOe. 
Autorė buvo Vilniuje Trakuose Druskininkunao_ Kaune, Naudakhiose 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaisaus aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką tai žmonės pasakė. 95 pel. SI JO. Yra taip pet 
išversta į anglų kalba.

M ŽoH^nko SATYRINtS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusL, kaina $2.

D. Kuratfia, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna lųturisto ir agi 
uŽBaaakavimal Abi knygos parašytas lengvu.

PrH. P. PakeritlK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 pel dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą 
Kaina $2. **• —ri

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SU RAKTI BI FARAITĖJB, 
M P«L Kaina SLM.

Ce Ir kiti laidiniai yra gmmanA
NAUJIENOSE, 17W S«. MALSTED STs CMICABO, I'LL. f*M
aMIamfraaf darkė velaadaaašt erke atsekant (r friėitiai 

lak| ar pteMaw pnrtaMe

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

__ JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussm — MINTYS IR DARBAI, 259 peL, liečiančiuą 1908 

metų įvykiui. Jablonakic ir Totoraičio jaunai dienai ir sūri- 
rBlĖnJaų. - —--------- ---------------------------------

Or. A. J. Gutsen — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata Ir frcžii-
Kletaii riršellail, vietoje $4.00 dabar tik -------------
Knkitris vlršriiaii tik -------------------------------- ------- --

Dr. A. J.frgmw — AUXJTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
KeBonls pe Inropg įspūffiaL Dabar tik --------- -—

2759 W. 71st St, Chicago, I1L
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Piliečių Lygos veikla
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašalpos klubas turėjo savo na
rių metinį susirinkimą, kuris

— “Keliautojas” jau praskri
do pro tolimiausius Jupiterio 
mėnulius, besisukančius apie tą 
olaneią

Senais gerais laikais Lietuvo
je buvo vaistinės ir, ypač mies-. 
teliuose, vaistininkai laikėsi 
principo: “Ko paklausi, čia ir 
gausi”. Turgaus dienomis būda
vo kamšatis, reikėjo sparčiai 
suktis. Sakysime, iš Amerikos 
ir net iš Detroito sugrįžęs kriti
kas kužda vaistininkui, kad jam 
išeiginiame švarke priviso blu
sų, reikia vaistų nuo tokio ama
ro. Vaistininkas apžvelgęs pa
klausė, prašo palaukti, žada pa
ruošti. Sutrina kreidas, įlašina 
izopsopilo smarvės ir dar pride
da porą lašų kvepalų, padaro še
šis pakelius. Įduodamas sumur
ma: “Po vieną miltelį kasdien”.

Nustebo vaistininkas, kai se
kantį turgadieni pirkėjas įgriu
vo vaistinėn ir nesivaržydamas 
balsiai pareiškė, kad esąs ap-

TStom Of1 SIEKIA 8UV

ALLOWIHG n TO R8OuY
B stick vMich forms r hmixZ

— Pietų Afrikoje nušautas 
ekonom;stas, padėjęs tvarkyti 
kraš:o ūki.

Pirm. Paul Masionis atidarė 
susirinkimą ir pranešė, kad yra 
mirusiso dvi klubo narės: bu
vusi vicepirm. Bernice Wilkas 
mirė lapkrič o 20 d. ir Jennie 
Rumbutis mirė gruodžio 15 d. 
Abiem buvo pasiųsti gėlių vai
nikai. Posėdyje prašyta atsistoti 
ir tylos minute pagerbti mirusių 
reikšta gili užuojauta. \

Taipgi pranešta, kad serga 1 
Helen Vengeliauskas, Ona švir- 
mickas ir Jurgis Rastėnas. Vi
siems palinkėta pasveikti.

Buvo perskaitytas nutarimų 
raštininkės protokolas ir valdy
bos raoortai priimti vienbalsiai. 
Knygų revizijos komisija davė 
savo pranešimą. Joseph Povilo
nis pareiškė, kad klubo knygos 
yra teisingai vedamos. Viskas 
rasta tvarkoje. Taipgi dėkojo B. 
Žemgulienei už vaišes. Raportas 
priimtas su pagyrimu. Kitų ko
misijos narių nesimatė.

Buvo išrinktas naujas klubo 
vicepirmininkas — Joseph Povi
lonis, kuris užėmė savo vietą.

Su vardadieniu buvo pasvei
kinti Juozapai ir Juzefinos.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks balandžio 8 d., sekmadie
nį, 12 valandą. Nariai prašomi 
įsidėmėti, nes salė yra užimta 
kitam reikalui, mes turėsime 
skubėti. Tad nevėluokite.

jos siaučia pikčiau.
Bet vaistininkas liko šaltas, 

nei nemurmtelėjęs paklausė: 
“Kaip vartojate?” Atsakymas: 
“Labai paprastai, barsčiau po 
miltelį kasdien”. “Ne, negerai! 
Reikėjo kiekvieną blusą pagau
ti, pradžiotyti ir įpilti miltelius 
į gerklę — toks buvo skirtas var
tojimo būdas”.

Dabar grįškime į šių dienų 
Ameriką,, j mūsų vienybės mei
le pertekusias dienas. Detroite1 
pora kritikų prikibo prie trijų 
Vasario 16-osios programoje rai
džių — ALT — lapo pakraštyje. 
Būčiau ištrynęs lapo pakraštį ir 
tas ant dviejų kritikų veidų gel
toną tulžį išliejusias raides. Nes 
dėl tų raidžių jie susimaišė šven
tės minėjimą aprašydami. Ką 
pernai gyrė, šįmet peikė, prele
gentą per visą vasarį ir net kovo 
mėn. keikė ir verkė. Trečias 
radijo bangomis^andžiai barė, 
Vasario 16-ąją švęsti Windsoran 
varė, lapelius dalino ir net ant 
sienų 'kabino.

Aš vargšas prisipažįstu, per 
neapsižiūrėjimą nusidėjau da
bartinės vienybės idėjai, papy- 
kinau teisingųjų akis. Apgailiu

Tcljan Mg glriMkyfl f«M*07 afriuBfv* &kį iiW immy grlnl grN 
■BHĖytu ialM> 50c. g*rrignfim« HMėmm.

JTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ

ĮM41fta ĮME:z.:. . 4Z1-W70
(ftalcoa pltivoM žtanM iMKomoMtiAm* yAgtatytž.

buvo gausus, riėi- die mes šal-
i ėiyins praėjus, ūpas yra daug 
geresnis.

ENGliSi-i FuB
lS ^CCOOA)

Rollep skbte?!!

Babonas, padėkojo rengėjams ir gautas: blusų priviso daugiau i 
svečiams už atsilankymą. Užbai
gai svečiai sudainavo “Brangi tu, 
mano Tėvyne”. Publikos atsi
lankė per 250. Rengėjai buvo Šv. 
Antano parapijos specialus ko
mitetas. Ant. Sukauskas
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Praeitą antradieni čikagiečius nustebino naujai i į 
ŠĮ lietuvių centrą permestas agitatorius. Jis pripasa.Į 
kojo tiek daug ir tokių pasakiškų dalykų, kad nustebi
no kiekvieną, kuris yra susipažinęs su visuomeniniu 
lietuvių gyvenimu. Jeigu agitatoriaus žodžiai stotųsi 
kūnu, ta visa kelių metų lietuvių veikla būtų nušluota, 
visos organizacijos išardytos, visos Įstaigos paverstos 
senelių namais, Iš padebesių nusileido “supermenai’ 
(viršžmogiai), išskėtė savo ploščius ir apgaubė visą 
lietuvišką gyvenimą.

Jiems betrūko tik vieno dalyko — pasimatyti su 
Amerikos prezidentu. Jeigu bent vienas iš tu “super- 
super” būtų priimtas Baltuose Rūmuose, tai būtų pa
dėtas taškas ant "visos lietuviškos praeities. To taško 
neleido padėti mažai kam žinomas prezidentas, nepati
kėjęs “superais”-

Jie lietuviams pasakojo, kad jie nemokyti, kad jie 
neišmoko kaip reikia angliškai skaityti, kad temokėjo 
suorganizuoti tik savišalpos klubus, bet neišleisti di-j 
dėsnio ir pastovesnio. Jie būtų dar daugiau padarę, jei-1 meluoti, 
gu nebūtų atsiradęs 'vienas lietuvis, kuris “superais” 
netikėjo. Jis netikėjo, kad jie turėtų 70 kuopų ir neti
kėjo, kad būtų toki turtingi. Jeigu kiekvieną metą jie 
surinktų po $37,000 aukų ir kitą tokią sumą patys su
dėtų, tai pinigų būtų pilna ir nereikėtų nuolat prašinė
ti, kad jiems duotų ir duotų.

Vienas paprastas lietuvis, nepatikėjęs “superais”, 
amerikiečiams patarė netikėti tokiom didelėm pagy
rom. Jeigu jie tiek daug jau būtų padarę, tai dideli 
darbai patys apie save būtų kalbėję. Nebūtų reikalo sa
mdyti kvaktelėjusĮ agitotorių, kad jis pataisytų vieno 
žmogaus neaiškiai išdėstytą savo nuomonę.

Agitatorius priminė, kad “superų superas” to vie
no žmogaus abejonėmis buvo tiek pasipiktinęs, kad pa
rašė labai griežtą laišką, kuri išsiuntinės ne tik savo 
nariams, bet ir laikraščiams. Spaudai gal jis ir netiks, 
bet vienas kitas galės pasiskaityti. Pasipiktinimas bu
vęs toks didelis, kad jis negalįs suprasti, kaip galima 
nepatikėti parvežto agitatoriaus žodžiais ir savo abe-

j jones kitiems pasakyti. “Mes, rodos, su ALTa gražiai 
| “sugyvenome“ ir stengėmės, kur galima, jai padėti.” 
' Agitatorius ir pasipiktinęs protestuotojas užmir
šo, kad per dešimtį, o gal kiek mažiau, tas pats pasipik
tinęs agitatorius aiškino suk viešiems CLIKo atsto
vams, kad visos lietuviškos politinės partijos jau ne 
tik atgyvenusios, bet susenusios ir mirusios ir palaido
tos. Jis dar pridėjo, kad politinės jų programos netu.

i rinčios jokios vertės. Jos neturėjo senais laikais, jos ne
turinčios vertės ir šiandien. Visos partijos buvo maišo
mos su purvais ,o jo vadovaujama partija tapo super- 
partija. Kas priešingas jo partijai, tai galima šmeižti, 
niekinti ir teisman traukti ir dar svetimųjų teisman 
traukti.

Agitatorius gyrėsi, “dideliais darbais”, šakėmis 
vandenyje rašytais. Bet jis nepasakė svarbiausio daly
ko, būtent, kaip tos senos, mirusios ir palaidotas poli
tinės partijos, galėjo iššluoti iš VLIKo visus “super
menus”?

Ne tik politinės partijos, prieš dešimt metų Chiea 
goję laidotos, pakėlė galvas, sustojo viena greta kifbt 
ir patarė laidotojams ir šmeižikams trauktis į šalį.

Su ALTu, sako, gražiai sugyveno ,bet tas pat agi
tatorius, pasigirdamas atliktais darbais, kiekvieną me
ta nuo ALTo nukniaukia vis didesnes sumas. Pirm? 
metą nuvežė 6,000 ALTo dolerių, antrą metą $7,000, o 
praeitais metais surinko ir nusinešė $34,000. Jis užmb- 

{šo, ką pasakė ir rašė prel. Balkūnas, steigdamas Ben
druomenę Amerikoje. Jis nekreipė dėmesio į ALTo 
teiktą paramą iš Vokietijos Amerikon atvežtai Ben
druomenei. Jis, laužydamas padarytus susitarimus, 

mano, kad jis gražiai sugyveno su ALTu.
Prieš rašydamas protestą, jis turėtų pagalvoti ap

kartais nesulaužė susitarimo, padaryto su kitais lietu
viais, ar kartais neniekinama kita organizeija, turėjus 
si ir turinti tokius pačius ir dar aukštesnius tikslus, ne
gu bičiulių vadovajama.

[Neužtenka tikėti, kad esi viršžmogis, bet reikia 
Įtikinti kitus, kad pajėgi padaryti daugiau ir geriau, 
negu kiti daro.

Mūsų “supermenai” turėtų nužengti ant žemės ir 
išmokti žingsniuoti kartu su kitais naudingą darbą dir
bančiais mūsų tautiečiais-

Ne tokiems pagyromis pagirūnai prasimuš, 
sunkiai ir atsakingais darbais.

Reikia taip pat atminti,

i®

Čikagos miesto vaizdasA. Cooper Skupas

šoji transportacijos sistema Chi- 
agoje būtų nemokama važiuo

tojams ir kad visi įrengimai bū
tų nauji, patogūs ir saugūs, ban
kų ir korporacijų subsidijomis 
finansuojami. t .

“Labai nustebčiau, j^L būčiau 
išrinktas”, pažymėjo Pulley.

kokia nors riba turėtų būti. . jančių, tai dabar jie visi tikrai 
Straipsnis baigiamas ilgu gra- rems dr. K. Bobelį, nes žino 

sinimu. Pacituosiu jo pabaigą: 
“.. .Tačiau Pasaulio Lietuvių 

_.-nės Valdyba turi seimo įga-, 
liejimą sudaryti visuomeninių 
reikalų komisiją politiniam rei
kalam. Kol vyko pilnas sutari
mas su dr. Kęstučio Baliūno va-; 
dovaujamu VLIKu, tol P.L.B.- 
valdyba politinės komisijos vei
kimo nelaikė aktualiu. Tačiau, 
kiek esame informuoti, pilnai 
pasiruošta tam atvejui, jei Vliko 
pirmininku būtų išrinktas dr.

{Kazys Bobelis.”
bet1 Malonus skaitytojau, perskai- 

! tyk šitą grasinimą kelis kartus 
, . ,. | ir atvirai pasakyk, kas yra lie-kad besiginant negalima Kas

.0 siekia L. B-nė.
Reiškiu Tamstai nagarbą.

Dr. V Plioplys
(Pabaiga)

DĖL TŲ “NEJUOKINGŲ JUOKŲ”
(Tęsinys)

Ketvirtas kaltinimas:
“4. Bobelis niekad nebuvo" 

Lietuvių Krikščionių Demokra
tų Sąjungos nariu ir į ją įstojo 
tik ,paskutiniu metu prieš 1978 
Vliko’ seimą, o staiga tapo tos 
sąjungos kandidatu;”

Gerbiamas “Nejuokingų juo
kų” autoriau, kiek metų. Tams
tos nuomone, reikia būti Sąjun
gos nariu, kad galėtum jai at
stovauti? Jeigu dr. K. Bobelis 
į sąjungą įstojo visai neseniai 
ir jį jau paskyrė kandidatu, tai 
jam tik garbė. Kr. Dem. Sąjun
goj yra protingų žmonių, bet, 
matyt, kad dr. K. Bobelis buvo 

v 1

yra koveis už nepriklausomybę
- trukdytojai? Kas yra okupanto 

talkininkai? Kas yra lietuviškų 
I organizacijų griovėjai?

Nėra jokia paslaptis,, kad vi-, 
si geros valios lietuviai, dar ne
praradę tautinio išdidumo jaus
mą ir asmeninę savigarbą, re
mia dr. K. Bobelį.

Jo neremia tik pasimetėliai,.

is visų tinkamiausias.
Penktas kaitinimtis:
“5. Kaip prognozę jo veiklos 

taktikai Vfike galima priminti 
Vliko seimui Čikagoje 1978 
gruodžio 9 jo pasiūlytą pataikūnai, naudos

. ieškotojai, viltį pametę žmonės 
ir visokie vieši ir slapti okupan
to agentai.

ciją, siekiančią Lietuvių B-nei 
atimti teisę pačiai išsirinkti ka 
vo vykdomuosius c’rganus.”

Gerbiamas “Nejuokingų juo-! Tris kartus valio! dr. K. Bo- 
kų” autoriau, čia jau visai pa-’belini.
simetei logikoj, ir sis kaltinimas■ Tikimės jį greit matyti VLIKo 
yra visiška nesąmonė. j pirmininku.

Nurodyk, kaip deinokratinia- Gerbiamas “Nejuokingų juo- 
me krašte viena organizacija kų” autoriau, labai Tamstai 
galėtų uždrausti kitai orgauiza- ačiū, kad parašei šį straipsnį 
rijai išsirinkti saVo vykdomuo- “Darbininke”. Jis atvėrė daug 
sius organus. Ir niekus ■kalbant, kam akis ir, jeigu buvo abejom

Trečiasis kandidatas 
į Chicagos mero sostą

Chicago Sun Times reporterė 
Peggy Constantine kovo 20 d. 
trečiąjį kandidatą miesto mero 
(burmistro) vietai Andrew Pul

ley pristato kaip “įniršusiai ko
vojantį kandidatą į merus”.

Andrew Pulley, Socialistų 
Darbininkų partijos kandidatas 
į merus, yra chroniškai piktas 
žmogus, rašo ji.

Jis buvo piktas per 27 metus, 
kaip pats sako, nuo pat savo gi
mimo derliaus dalyvių šeimoje, 
Sidone, Miss. Pykčiui aprimus, 
jis sako: “Aš paragavau demo
kratijos ir teisingumo, vien pa
matęs kas ten pasidaryta”.

Gimus jo pirmam kūdikiui 
dukrai, prieš tris savaites jis 
pasidarė dar piktesnis; įsibaimi
nęs, kad Ji užaugs 'kapitalistų 
dominuojamame pasaulyje, ku
rie tebeeksploatuos darbininkus, 
tebeterš orą,, tebegamins bran
duolinius ginklus ir tebespaus 
mažumas (Jis pats yra juodis).

Jis nori pertvarkyti visą Ame
rikos ekonominę sistemą, reika
lauja, kad biznis ir korporacijos 
mokesčiais aprūpintų 'reikalin- 
gus socialinio aptarnavimo. Jis 
reikalauja, pavyzdžiui, kad vie-

Nauji namai ir kon- 
dominiumai

WASHINGTON. — Federali
nė Verslų (Trade) kothisija 
(FTC) ir Miestuose Butų Tieki
mo (Housing and Urban Devel
opment) Departamentas, susirū
pinę didėjančiais kiekiais skun
dų dėl netikusios naujų gyvena
mųjų namų statybos, pradėjo 
visame JAV krašte tikrinti ko
kie ir kaip dažni yra tie staty
bos defektai. Knygoje apie FTC 
politiką pasakyta, kad “Prelimi
nariniai patikrinimai rodo, kad 
apie 10 nuošimčių naujųjų na
mų tur ididesnius trūkumus, to
kius kaip netikusi insuliacija ar 
blogas vandentiekio įrengimas”.

Kita komplikuota problema 
prasideda dėl nuomojamų kort- 
’ominiumų pavertimo privačio
mis nuosavybėmis ir skubiai 
aukštomis kainomis pardavimo 
karštligės, reikalaujant tą biznį 
laikinai sustabdyti (morato
rium) kol savivaldybės tame 
m’lžiniškame biznyje įves tvar
ką ir atsakomybę;

Chicagos srityje tokiais “kon- 
dominiumais” apimti sekantieji 
priemiesčiai ir užmiesčiai: Hyde 
Park-Kenwood, Lakeview, Up
town, Sandburg Village, Rogers 
Park, Lincoln Park, Sheffield 
ir dar kiti.

Chicagos paežerės (Lakefront) 
dangoraižių juostoje nuo pra
ėjusių Naują* metų 51fi šiol apie 
8,000 nuomojamų apartamentų 
jau perdirbti į kondominiumus 
ir žymia dalimi parduota, kaino
mis po $70 iki $100 už kiekvieną 
kvadratinę pėdą;
7 Vieni džiaugiasi, kiti gailisi.

— Kinijoje labai mažai psi
chiatrų, nes ten veik nėra psi
chinių ligonių.

— Prezidentas Sadatas bijo, 
kad palestiniečiai nepradėtų te
roro veiksmų Egipte. Ten bus 
suimti visi palestiniečiai.

— Arafatas kiekvieną dieną 
kursto palestiniečius prieš pre
zidentą Sadatą.

Brazilijoje kelis metus pa
gyvenusios bitės žudikės tampa 
ne tokios piktos. Ten lengviau 
rasti medaus.

— Izraelis jati rnošiaši tai
kos deryboms Su Jordanija ir 
Sirija.

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
• ALEKSANDRAS BLOKAS (1881-1921)

(Tęsinys)
; POEZIJOS SKAITYTOJAS

Poetai kuria ne dėl skaitytojo ir ne dėl pelno- 
■bet savo kūrinius jie palieka skaitytojui. Poetas 
be skaitytojo būtų abstrakti vertybė- Kūrimas sau, 
kūrimas dėl kūrimo, tai tik kūrybos procesas. 
■Menininkų sukurti kūriniai paliekami skaityto
jams, klausytojams, žiūrovams.

Skaitytojas reikalingas poetui ne dėl garbės 
ir pinigų, bet kūrybos pilnumui jo procese. Poe
tas, tai ardas, kuris atsiliepia kiekvienam garsui 
ir savo kūryba būna šalia savo skaitytojo.

Poetas nepriklauso nuo skaitytojo teismo, jo 
smerkimo bei teisimo. Jei skaitytojui amžininkai 
bei jų ainiai neįvertina poeto kūrybos, tai parodo, 
kad ir pats kūrėjas nebuvo patenkintas savo ka
lyba jos kūrimo procese. Pagaliau kažkaip išnyra 
klausimas “Kas turi be skaitytojo teismo įvertinti 
poeto vardą?”

č‘. . reikalingas kriterijus. Poetų yra apdova
notų tąlentų ir eiliuotojų-grafomanų. Kadangi ob- 
T<-ktyvąus_kriterijaus nėra, tai-naudojamasi sub 
jektvvumu ir ta.-

Tikras menininkas nepriklauso nuo minios 
ir netarnauja jai, jei jis tikrai talentingas meni
ninkas.

Įvairių tautų poetai skirtingai apibūdina skai
tytojus ir dažniausiai juos sukarikatūrina- Mat, 
visų skaitytojų charakteriai viename kūrinyje bū
tų sunku apibūdinti, bet tuose kūriniuose beveik 
niekuomet neliečiami vidutinio tipo skaitytojai. 
Paprastai ten atvaizduoti skaitytojai, kurie pa
žįsta poetus ne iš vadovėlių, bet iš poetų eilėraščių 
ir ieško jų kūryboje naujų minčių bei formų...

RUSIŠKA BAUDŽIAVA
įl922 metų rudenį prie iškūrentos krosnies 

seklyčioje mes su Kostu Lesnicku skaitėme nevy: 
kusią brošiūrą, kurioje buvo kalbama, kad pavė- Į 
luotas baudžiavos panaikinimas Kusi joje (1863 j 
m.) iššaukęs 1917 metų vasario mėti, revoliuciją.

Tas davė pagrindą pokalbiui apie baudžiavas. 
Kadangi skaitoma brošiūra buvo rusų kalba, tai 
pradėjome kalbėti apie Rusijos baudžiavą.

Po Rusijos caro Jono IV mirties, caru buvo 
išrinktas totorius Borisas Godunovas. Jis ir pa
skelbė baudžiavą Rusijoje- Rusų baudžiava buvo 
sužiaurinta prie caro despoto Petro I. Rusija jo
valdymo pradžioje turėjo 16 milijonų gyventojų, 
o jam mirus, liko gyvų tik 12 milijonų.

Bet ypatingai sužiaurėjo baudžiava Rusijoje 
pareina nuo skaitytojo teismo, prie carienės Ekaterinos II, nors ji laikė save libe

rale ir šviesaus amžiaus eariene. Prieš jos mirtį 
baudžiava Rusijoje pasiekė savo aukščiausią žiau
rybių tašką. Tiesą pasakius, žodis “vergas” ca- 
rienę supurtrndavo. Bet ji buvo apdairi ir turėjo 
drąsos iš Rusijos valdžios raštų žodį vergas pa
keisti ir įsakė vartoti žodį “dūšia”. Tos dūšias gau
siai buvo užrašomos ir karališku dosnumu dalina
mos ne tik gausiems favoritams, bet ir rusiškosios 
imperijos įvairiems pakalikams.

Baudžiavos teises susiaurino caro Povilo 
1797 m. balandžio mėn. 5 d. manifestas. Jis Įsak
miai nurodė, kad sekmadieniai yra poilsio dienos 
ir baudžiauninkai dvarui turėjo dirbti tik 3 die
nas savaitėje-

Pagaliau 1861 m. vasario mėn. 19 d. pasi
rašytas caro Aleksandro II baudžiavos panaikini
mo manifestas. Garsus rusų istorikas Kliučevskis 
pramatė, kad Rusijoje prasidės penktas istorinis 
periodas, bet baudžiavos panaikinimo aktas busi
mųjų įvykių tebusiąs aptemdytas.

Į seklyčią pas P. Lesnicką kažkokiais reika
lais atėjo kaimo gyventojas Petras Kindurys. Mes 
puolėme jį klausinėti apie istorinės Lietuvos bau
džiavą, bet jis pažinojo tik “pansčiznos” bau
džiavą.

Jis pasakojo, kad jo senelis pasakodavęs kai
mynams. kad Istorinėje Lietuvoje buvo tik keli 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio dvarai, o šiaip vi
sur buvę varais aptverti sklypai karių apmoky

mui ir ten namai kariams nakvoti. Varai, tai nu
skusti užsmailinti rąstai, kurių vienas galas Įkas
tas Į žemę, o kitas smailiai užaštrintas. Tie rastai 
sujungti vienas su kitu ir statmenai sustatyti. Tie 
aptvarai vadinosi pilimis- Mažos pilys buvo kuni
go šimtininko žinioje (kuopos vado), o didelės 
pilys — kunigo tūkstantininko — pulko vado 
žinioje.

Tie pilių kunigai prie pilių turėjo žemių ir 
pievų, kurias prižiūrėjo karo belaisviai, bet apy
linkių gyventojams tekdavo jiems padėti. Apy
linkės pilies gyventojai turėjo sklypus žemės sa
vo šeimai maždaug vėlesnio valako dydžio. Tais 
laikais 2 darbo dienų savaitėje talka vadinosi 
“Kunigysta”. Kunigų tarpe pasitaikydavo rūs
čių žmonių, nuo kurių kariai į “Svalki kraju” 
{Suvalkų sritį) bėgdavo vieni ar su Šeimomis. !

Kinduriui, kažką paslapčiom pasitarus su 
Lesnicku ir išėjus, aš pradėjau klausinėti Les- | 
niekį: --W *

— Ar Žinai, kas yra bolševizmas?
Jis man sako:

(Bus daugiau)

.o -'' T
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Ašiociacijoe

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

NariąĮ 
nes yra 
aptarti 
klubo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

'Lietuvos Aidai’ 
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

nm MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Apdraustas perkraustymas 
Iš [vaTrip atstu m y. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

-4Z* V V ESI 6 Mb oTkUM ?cr.p«rXJc t-iZJU
2314 WEST 23rd PLAUS YIijlBta 7-4471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*. UL 474-4411

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

Žmogaus teisės kalėjimų kalėjime
NAUJOS KALINIŲ IŠLAIKYMO TAISYKLĖS 

SOVIETŲ SĄJUNGOJE

8. Uždrausta siųsti bandero
lėmis į kalėjimą pirštines, šali- 

frchtiriius rankšluosčius.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, marti, brolis, brolio vaikai 
artimi giminės ir draugai

backs are that it is extremely 
heavy and often rusts, so it 
must be pampered and season* 
ed frequently. Some new iron 
cookware is being made with, 
a porcelain enamel coating 
which eliminates the rusting 
problem but which adds to 
its weight as well as the price.

Stainless steel is sleek look* 
ing, strong and durable but a 
poor conductor of heat, prone 
to hot spots and scorching; 
To overcome this, most stain* 
less cookware is combined 
\vith other metals. Some have 
copper bottoms, others a core 
bf carbon steel or aluminum, 
which helps to distribute heat 
evenly. Stainless steel must 
be polished occasionally to 
keep it looking its best. Prices 
for quality stainless cookware 
range from high to expensive*

Copper, though an excel* 
lent metal for cookware, is so 
expensive as to be out of reach 
except for professional chefs.

Some other things to look 
for when buying cookware:

• "Check the handles; they 
should be sturdy and easy to

12. Kaliniui leidžiamų turėti 
daiktų svoris ribojamas iki 50 
kg., kaip ir anksčiau (įskaitant 
daiktus, gulinčius sandėlyje). 
Tačiau dabar uždrausta persiųs
ti nereikalingus daiktus gimi
nėms. Todėl praktiškai negali
ma pasinaudoti formaliu leidi
mu per knygų pardavimo tinklą 
neribotai įsigyti knygas.

13. Uždrausta naudotis asme
niškais muzikos instrumentais 
(anksčiau — buvo galima).

14. Draudžiama paduoti pa
reiškimą grupės arba kito as
mens vardu, o taip pat kita as-

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, jpee. MOTEROJ „ges. 
Ofisas 2652 WEST 5nh S'! jtfjET 

Tai. PR 8-1223
JF1SO VAL.: pirm., antxad., trečiau. 
•r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Sfeštadie 
’’-iais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

Dagai cnartar-Tną

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai Vak. 
šeštadieniais 7—8 vaL vak. 

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Filu, 5:30 vaL p.p. 
iŠ WTIS stoties 1110—AM banga.

2546 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

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

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

TEL. — BE 3-5893

Mūsų mylima Motina ir Žmona staigiai mirė 1979 m. kovo mėn.
5. d. ir būvo palaidota kovo mėn. 10 d. Sv. Kazimiero kapinėse.

Dėkojeme artimiems draugams-ėms, kaimynams, pažįstamiems ir 
visiems atsilankiusiems į koplyčią, dalyvavusiems pamaldose ir paly- 
dėjusiems Į amžino- poilsio vietą.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos sielą. 
Dėkojame artimiems giminėms, draugams-ėms, organizacijoms ir vi
siems, kurie prisiuntė velionei gėlių ir pareiškė mums toje liūdesio 
Ivalanloje užuojautą asmeniškai ir spaudoje.

Dėkojame Gimimo Svč. Mergelės Marijos parapijos kleb. A. Za
karauskui aplankiusiam velionę koplyčioje ir už išreikšta užuojautą 
(mums liūdesio valandoje.

Reiškiame padėką atsisveikinimo pravedėjai ir organizaciją at
stovams už tartus atsisveikinimo žodžius koplyčioje ir palydėjimą į 
amžinybės vietą.

Padėka operos solistui Algirdui Braziui už giesmes bažnyčioje Mi
šių laike.

Dėkojame Gerk. kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, už ge
dulingas Sv. Mišias bažnyčioje, polydėjtmą i kapines ir atlaikytas :apei- 
<as Prie kapo.

Ypatinga palėka V. D. R, šauliams, prie karsto koplyčioje ir baž
nyčioje garbes tarnybai ir karsto nešėjams, laidotuvių direkt. D. Pet
kui už malonų ir rūpestinga patarnavimą.

Visiems ir visoms nuoširdus ačiū.

kvietimas

Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jus ir Lith. Numizm. 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 pinigui '"‘(Yfi'bhė- 
tų, banknotų ir kt.j mugėj (Coin 
Fair) su arti 200 stalų. Jų vieną pa
vyko gauti ir lietuviams — nė pasi
pelnymui, bet Lietuvos suverenumo 
atstatymo propagavimui. Bus Įvairių 
referatų (lietuvių kovo 25 d. 1 vai.).

SOPHIE BARČUS j 

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS Į 
Vfedt prosrtmoi H WOPA, 

1490 fcH. -A. M.
Llttuvly kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3XX) 
-y-3:30 vaL popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vadija Aldona Dcukvi

Talaf.: HEmfock 4-2412
7159 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL. 60629

menį liečiančiu reikalu (anks* 
čiau pastarojo draudimo nebu
vo, nors pirmieji buvo ir anks
čiau galioje).

15. Kaliniui pakeitus adresų 
arba rež mą, adniinis'racija per 
10 dienų privalo painformuoti 
jo gimines.

Visais kitais atžvilgiais, kiek 
šiuo metu žinc'ma, “Taisyklės” 
bendrais bruožais yra kaip 
anksčiau buvusios.

Pasklidęs gandas, esą naujos 
“Taisyklės” draudžiančios gatr- 
ti ligeriuose ir kalėjimuose 
banderoles ne nuo giminių, ma
tomai , nepasitvirtino.

PETRAS BIELIŪNAS
so. CALIFORNIA AVE. Phone; LAfayecte 3-9&7J

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

10. Kaliniams neleidžiama 
turėti stiklinių indų (tuo tarpu 
dauguma konservų krautovėlė-’ 
se parduc'dama kaip tik stikli
niuose induose).

11. Uždrausta siųsti bandero
lėse mechaniškus ir elektrinius 
skustuvus (anksčiau — buvo 
leidžiama). Dabar jie leidžiama 
pirkti tiktai krautuvėlėse. Ta
čiau skustuvas kaštuoja 2-3 kar
tus daugiau stirnos, kurią ka
liniui leidžiama išleisti per mė
nesį. Perkelti vieną mėnesį ne
išleistus pinigus kito mėnesio 
sąskaitoj!, t. y. sutaupyti, nega
lima, tada leidimas pirkti skus
tuvus krautuvėlėje nustoja ver-

• Make aure covers fit 
hnugly to hold in the heat.

• Cookware should be 
'made in one piece or con
structed so there are no seams 
or crevices that will make it 
hatd to clean.

• Bottoms are flat and le
vel for best heat distribution.

Lastly, no matter what 
‘cookware you select, read 
and heed the manufacturer’s 
use and care instructions, 
and your skillets and sauce
pans should perform deli« 
cioudy for years to come.

BUTKUS) - Y ABATUS
oo. uOth Ave, Cicero, HL Phone. OLympic t-iw

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Bulletin D’Information, News negu izoliatoriuje).
Brief, Briuselyje leidžiamas; 3. Jeigu PKT laikomas 
prancūzų 'kalba 

savo

GEORGE L K U DALINAS)
531> So. LITUANICA AVK Telu. f Aro 7-llis-ll®

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

Bus labai gražių ir vertingų dova- Į 
nu laimingiesiems. Taipgi bus skanių 
šiltu valgių.

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

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti. 5—7 vai. vak. 

Ofiso telef.: 776-2880 
Rezidencijos telef.: 448-5545

9 4 ORTHOPEDa^PROTEZĮSTAS 
įrj Aparatai - Protezai. .AKa. baa- 

dažai Speciali pagalba P ’tom< 
'Mnnorts) ir t t.

„ ’‘■'^adiemait » i
*50 West 63rd St.. Chicago. IfL 60629 

Telef.; P R os pact 8-5084

Maskvos dailininko ir 
grafo Vladimiro- Syčovo 
1979 m. vasario 2 d. susirinko 
press spaudos konferencijai gru
pė asmenų, pasivadinusi “Rin
kimai 79”. Pagal grupės pareiš
kimą jų tikslas išstatyti savo 
kandidatus rinkimams į Sov. 
Sąjungos Aukščiausį Sovietą 
1979 kovo 4 dieną. Valdžia at
sisakė oficialiai užregistruoti 
“Rinkimai 79” grupę, motyvuo
dama tuo, kad grupė neprista
tė savo' statuto ir narių-steigė- 
jų sąrašo ir dėl to pagal veiki
ančius nuostatus negali būti už
registruota, ir negalės pastaty
ti savo kandidato šiems rinki
mams. Grupės vadas Syčos pa
reiškė, kad jie pakartos savo

Nukelta į 6 psl.

liai leista, tačiau praktikoje ne
leidžiama, siųsti šilti baltiniai 
(atiduota tiktai trusikus ir 
apat. marškinius (maikas) — 
ne šilkinius).

9. Lagerių ir kalėjimų krau
tuvėlėse uždrausta pardavinėti 
sviestas, lašiniai, margarinas, 
cukrus (anksčiau — iš čia iš
vardintųjų buvo draudžiama 
tiktai cukrus). Arbatos pirki
mas krautuvėlėje ribojamas 50 
gr. į mėnesį (anksčiau — 100 
gr., bet, matomai tas apriboji
mas buvo de facto, o ne forma-

Cookware Primer For Brides
Given the fact that about 

2-1/4 million marriages are 
predicted for this year; that 
the fall and winter months 
are popular wedding seasons; 
and that there’s a growing 
interest in “cooking from 
scratch,” some guidelines for 
selecting cookware for first 
homes is both timely and 
useful.

Cookware is an invest
ment that will be used every 
day for a long time to come, 
so it’s wise to check out per
formance as well as appearance 
before buying.

To begin with, most cook
ware is’ made of metal — 
aluminum, cast iron, stainless 
steel and copper — each has its 
attributes.

Aluminum is by far the 
most popular metal for cook
ware for lots of good reasons. 
It’s an excellent conductor of 
heat ; cooks food fast and with
out hot spots. Also, it’s light
weight and relatively inexpen
sive. Available either in a pol
ished bright finish or clad in 
porcelain enamel in a range of 
popular colors, new aluminum 
cookware is attractively styled 
with many pieces designed 
to go from range to table. 
Another plus in some premium 
aluminum cookware is a thick, 
non-stick surface of 
“SilverStone” that resists 
staining, chipping or peeling; 
it releases food easily and is a 
snap to clean.

Cast iron copkware has 
been around for centuries and, 
with proper care, can last for 
centuries. It, too, is an excel
lent conductor of heat and 
cooks food evenly. The draw-

Lietuvių Žagarės kiubd na
rių eilinis susirinkiinaš ĮVVfcs 
sekmadienį, kovo 25 d., 1:00 v. 
po pietų Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Talman Ave. 
k v iečiafn i a tsi 1 ankyti,
daug svarbių reikalų 
ir laikas užsimokgti 
duokles. Bus ir vaišės.

lyidzgtiTūis, rast

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau 
gijos metinis susirinkimas 
penktadienį, kovo 23 d., 7 vai. 
Vyčių salėje. 2455 W. 47th St. 
riai prašomi atsilankyti, nes 
daug svarbių reikalų aptarei.

Po susirinkimo -— vaišės.
Eugenija Strvrrgys, rast.

vo paskelbtas (kaip buvo ir su 
įsakymu Nr. 20), jis jau 1978 
vasario mėnesį buvo laikomas 
kaliniams.

Visumoje naujas įsakymas 
sužiaurina režimą, palyginus su 
buvusiuoju.

1. Leidžiama talpinti kalinius 
į ŠIZO (štrafnoj izoliator) — 
bausmės izoliatorių — keliems 
iš eilės terminams, nedarant 
pertraukos tarp jų 
tokia pertrauka teoretiškai bu
vo būtina.

2. Tas pat liečia kalinių tal
pinimą į PKT (pomioščenje ka- 
niernoga tipą) — kameros tipo kus. 
patalpą (režimas kiek švelnesnis elastiškas vyr. kojines. Forma

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261F W 71 St. Tel. 737-514$ 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’” 

VaL agai susitarimą. Uždaryta

"Dievas yra Šviesybe 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 tevadovaują man ir tenuveda mane į 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

5V. KAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, SU ten Island, N.Y. 10303

XERU clGOS 
x CHIRURGIJA 

449 Sc v AL Rq. (Crowford 
»dtcai Tel. LU 5-6446

» pagfti susitarimą 

• Kambinu 374-8i»*

kali' 
dvisavaitinis nys perkeliamas į ŠIZO, tai die 

tree. Į biuletenis, savo 1979-11-28 d. | nos atsėdėtos ŠIZO, neįskaito 
Nr. 4 laidoje paskelbė straipsnį mos į PKT laiką (anksčiau — 
apie naujas kalinių išlaikymo buvo užskaitc'mos).
taisykles Sov. Sąjungoje.

Nuo 1978 m. kovo 15 dienos siuntinio gavimo laikas nustu- 
galioja naujos lagerių ir kalė 
jimų ‘‘Vidaus tvarkos taisyk-'nys sėdėjo ?KT ar ŠIZO.
lės”, Įvestos MVD 1977 įsaky-’ 5. Karserių dydis sumažintas 
mu No’. 37. Tas įsakymas pakei-. (anksčiau — minimalė ploto 
čia ligi šiol veikusį 1972 sausio norma buvo 2,5 kv. m).
14 d. įsakymą No. 20. Nors nau- 6. Per “Posyltorgo” sistemą 
jo įsakymo pilnas tekstas nebu gaunamos banderolės dabar bus 

užskaitomos kaip eilinės ban
derolės iš giminių (anksčiau — 
tokių banderolių gavimas buvo 
nuo jų nepriklausomas).

7. Siuntiniuose leidžiama sių
sti “sūdytą žuvį, nereikalaujan
čią tolesnio apdirbimo” (anks
čiau — tiktai silkės). Leidžia
ma gauti “daržovės, kai kurie 
vaisiai” (anksčiau — tiktai 

J “svogūnai, česnakai”). Leidžia- 
AnksčiauSma gauti žuvies ir mėsos kon

servai (anksčiau — tiktai žu-

MK. C. K.
NKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
5025 CENTRAL AVE.

S* Petersburg, FL 33716 
tel. 813)-384-3020

b ‘A
/ Sr v

b® , z -■
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kritiškas pastabas, taip put

— Ponia Elena StraSevičius iš 
Marquette Parko atsiuntė teki 
laišką: "Kovo viduryje liaigsis 
mano prenumerata. Prisiunčia 
Jums $ io čekį metinei prenu- 
lųenitai ir $7 auką Naujieną 
leidimui paremti. Jūsų laikraš- 
t-s yra įdėmus, pilnas teisingos 
informacijos ir žinią, įdomių ir 
naudingų

daro sau 
prisiskaitę

pasiskatymų. Žino- 
neskaito Naujienų 

didelį nuostoli, nes 
propagandos darosi 

nesukalbami, o kalba apie vie
nybę. Tad gyvuokite ilgus, il
gus melus, svarbiausia — ne- 
palūžkitę kovoje už Lietuvos 
laisvę, nenueikite bendradarbia
vimo su priešais keliais”. Dėkui 
už laišką ir už auką.

— Bronius Jančauskas, nau
jasis mūsų skaitytojas iš Brigh
ton įmirko, lankėsi Naujienose. 
Dėkui už vizitą, naudingus po
kalbius, naudingus patarimus

- - Juozas Dily^r M^f^^rdba- 
jics, Onl., visuonienęs ir .Vii: 

1 aus Krašte Lietuvių S-gos vei
kėjas, kiekvienais metais aukot- 
mis paremia Naujienų leidimą. 
)ėku. už gerus linkėjimus ir už 

dvidešimt dolerių aųjcą.

— Dėkui Viktorui šarkai iš 
Marquette Parko už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
auką. Taip pat dėkui V. Maks
vyčiui iš Brighton Parko už 
atsiųstus $2 kalendoriui.

— Los Angeles~ šv. Kazimiero 
šeštadieninės makvklos 30-ties 
metų sukaktuvininis balius bus 
gegužės 19 d. parapijos salėje, 
Baliaus pelnas eis lituanisti
niams kursams ir jaunuoliams, 
vykstantiems į kursus, paremti.

— Wyoming klonio dienraš
tis “Evening Herald” savotiškai 
paminėjo Vasario 16-tą dieną 
įdėdamas pirmojo lietuvių or
kestro įspūdingą

ŽMOGAUS TEISLS KALtJJ^.
.i KALĖJIME

-‘žAtkcfiM iš b-i<» bsl.l 
ekspęrlmentą per rinkimus į 
RSFSR Aukščiausią Sovietą 
(1980 m. pavasari), pasinaudo- 
danr savo įgytu patyrimu.

Atėjo žinia, kad ir Lietuvoje 
buvo susiorganizavusi jianaši 
grupė. Ji savu kandidatu pasta
tė Egmontą Meškauską, kurio 
vardas lietuviams d'sidentams 
tapo pažįstamas 1975 m. per S. 
Kuvilevo procesą/ tačiau jie 
parodė pusėtiną atsargumą dėl 
jo noro sueiti į ankštesnį kon
taktą. €

Lietuvių grupės kandidatas 
pat nebuvo užregistruotas.

(Eltos Inf.)

i

taip

LINKSMINO KITUS
BET NE PATS SAVE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR ŠĄLS

......................... ....... .
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ’ŠSD1OKĖJIMAIS
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į. *; ’■

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

O GERIAUSIAI ČIA

Dr.

mieste. Jis dalyvaudavo miesto 
nuotrauką, šventėse ir paraduose, išleido’ ir 

Minimas dūdų orkestras buvo j sutiko 1-jo Pasaulinio karo da- 
įsleigtas 1885 m. Shenandoah; lyvius. Išnyko didžiosios depre- 
--------------------- ;----------- —------ sijos metais, atminimą palikęsI ILLINOIS SCHOOL BUS

1 Have you been searching for secure Dart time employment? 

We need mature responsible men and women. No experi-
ence requird. We offer free training. Clean driving record 
a MUST. $4.18 an hour to star $5.56 after 1 year.

Call DONNA or CHRIS 
at 389-4545 

13939 S. Cicero 
Crestwood, Ill.

An Equal Opportunity EmployerNAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visos xkaT 

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span- j 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienrašti. ] 
m juo susipažįstant ir ji 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 
kalų renesanso.

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

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

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

r. mintyse. Iš nuotraukos į mus 
5 žvelgia 17 uniformuotų vyrų, 
| kadaise garsinusių Lietuvos var- 
r dą ir kovojusių prieš carinės 
I Rusijos okupaciją. Nuotrauką 
j ir aprašymą tam laikraščiui pa- 
I siuntė Arėjas Vitkauskas, Lie- 
! tuvos kariuomenės kūrėjas-sa- 
j vanoris ir World Wide News 
i biuro direktorius iš Jersey City, 
Į New Jersey.

[ ' — Metinė Li^uvių Fondo va- 
I karienė bus gegužės 5 d. Jauni- 
ilmo centro kavinėje. Bilietai 
^gaunami LF raštinėje, 2422 W.
Marquete Dd. Įnešę 100 dol. ar
ba savo indėli padidinę gauna 'sias kainas už sidabrines mono 

, bilietą veltui.

— Alcoholics
grupė “Pradžia A. A.” turės ( 
narių susirinkimą kovo 29 d. 
8:30 vai. vak. Fife Holy Mar 
tyrs parapijos salėje, 4325 S.
Richmond. Bus rodomi filmai I 10. Ąžuolinis. kerulinis, šimta- 
apie alkoholizmą. Lietuviai, tu- ’ šakis, o belapis ? (Šepetys).

Visas Ir visos kviečiame 1 didžiąją talką.

_ Prenumeratos pratesimo, užsakymu, bei rallmu įkaitytojų reikalam* 
irzšoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpom-’s,

i7» SO. RALSTID IT, 
CHICAGO, IL

* 3 anksto be raginime pratęsiu avo prenumeratą, taupydama laiką ir 
safindamas mlražinėjimo Išlaidas. Priede  doL

Pavardė Ir nrdaj

Adresas

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

Pavardė Ir vardas _______________________

A drew

Sponsorians pavardė, vardas ir vietovė

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

Pavardė !r vardai

Adresu

♦ Platinimo vajaus proga, 
tinimui nemokamai be jo*

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpa. 
ių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

A drew

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė Ir vardu

I ireMi

Registruokite savo namus,
biznius, sklypus pardavimui jatr §VARUS 2 buh) namas
26-tus metus veikiančio] įstal- garažas, elektrinės durys, atskiri ga

ižu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
S7.500 lengvu pajamų iš gražaus 

mūiinio namo Marquette Parke. Ga
za šildymas, apsauga nuo potvynio, 
kaina $57,000.

2 AUKOTŲ mūro namas ir 2 aut© 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas.
2 butai ir profesionalui Lukšus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
’apie $13,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Tai buvo 1808 metais. Į 
James Hamiltono ofisą, Man- 
chesteryje, atėjo vieną sykį vy
rukas, kurio veide reiškėsi nu
siminimas ir melancholija. Gy-i 
dytojas tuojau jo paklausė:

— Atrodo, jog esi ligonis. O 
kas tau skauda.

— Esu labai nupuolęs dvasio-
t 

je. Visur matau lik liūdesį ir 
niekur segaliu rasti pasitenkini
mo. Jeigu tamsta man nepa-jBUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
gelbėsi, tai nežinau kas su nia-j kam nuomininkus 
nim atsitiks j 4243 W. 63rd St., Chicago

:! Tel. 767-0600.
I — Tavo liga nėra pavojinga: 

rį problemų su alkoholio nau
dojimu, prašomi dalyvauti.

— ŽEMAIČIŲ KULTŪROS 
klubo metinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, kovo 22 d.,
I vai. popiet Anelės salėje, 4500 
So. Talman Avė. Kviečiame vi-

I sus narius dalyvauti. Bus vaišės.
R. Didžgalvis, rast.

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday
II to 5 no appointment neces. i 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.1 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai- Tau reikalingas juokas. Maišy- 
925-8392. Professional Member .
American Federation of Astro- Juose linksmybių — 
logers. (Pr-) .dytojas.

— DAUG ĮVAIRIU PUOŠME-’ ~ 0 kur to vlsko turiu 
NŲ. Mokame $6.4 už sidabri- ^koti? “ Pak,ausė v>’rukas‘ 
nius dolerius (V. F. or better! ~ Nueik š* vakar? i cirk^ ir 
condition). Mokame aukščiau-.garsų juokdarį Gri-

jmaldį. Jis yra labai įdomus ir. 
T įgalėtų prajuokinti numirėlį. Jis 

tave išgydys!tas. Perkame -pašto ženklus
Anonymous: kolekcij as.

4207 So. Sacramento, 
247-5081. (Pr.)

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

1-6100.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARU A NOREIKIENĖ

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus,

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

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

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: _____ '

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

307 W. 30th St.
Tel. (212) 563*2210

na-

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariu ose

Įvairi apdrauda —INSURANCE

kis daugiau su žmonėmis ir rask 
aiškino gy-

MISCELLANOUS FOR SALE

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS
Bazaras

ŠEŠTADIENĮ, kovo 24 nuo 8 vai. 
vak. iki vidurnakčio.

SEKMADIENĮ, kovo 25 nuo
10 ryto iki 6 vai. vak.

VISOS PREKĖS YRA NAUJOS
DRABUŽIAI - vaikams, moterims 

ir vyrams: MAISTO PRODUKTAI - 
švieži ir konservuoti. Namų apyvo
kos reikmenys, marškonės medžiagos 

Į dalykai, dovaninės ir popierio pre-
— Ponas gydytojau — atsakė t kės, namuose gaminti maisto gami- 

Į vyrukas nedrąsiai. — Aš tai ir] Karštas maistas, užkandžiai, gėralai. 

į esu tas Grimaldi!_________ ' į ARIE CROWN DAY SCHOOL
j į 8150 No. Tripp Ave.

SKOKIE, ILL.

ENERGY 
WISE a t

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

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 $1,500/per week.

CALL 284-3766

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

1L ECTRCS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago® miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tel. 927-3559

D Ė M £ S t O
62—K M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai ?9t pvsmečiu! automobili* 
Uaillitv apdraudimas paerinlnkatiS

Kreiptis

4M3 Ee. ASKLAND AVE. 
5RM77S

LAIKRODŽIAI Ir BRANOINTBtS

' Pardavimas Ir Ttisysaa 
wmt mu strut

TMH.: REpwMIe 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą

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

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

Juozo šmotelio

i ATSIMINIMU
i SKIRSNELIAI

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

ir

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šul 
paruošta, — teisėjo Alphons< 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi 
formomis.

Knyga su formomis gaum 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted SL, Chic? 
Cgo, IL ’ 60608 Kaina $3.00 
su formomis — $3.90.

MACHINIST
HARDINGE LATHE

Experience in set-up and operate. 
Overtime.

CALCO MFG. CO.
205 Factory Road 

Addison. III. 
628-2309

An equal opportunity employer

M. ŠIMKUS 
Netary Public 

INCOM! TAX »«RVICI 
4259 I- Meplraroed. Tel. 254-7451 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

PERSONAL
Asmeny ieško

BESTTHINGS IN UFE
Fntnk Zapellt mrt rata

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

SALES CLERKS
Loop cigar stores. Pleasant working 
'ondition. Monday through Friday | 
Days.

Apply in parson or phone.
MONROE CIGAR CO.

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

GA 4-U54

?Siąte Farm Life In^urąnceT ompany

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Assod«t«« 

2649 West 63rd Street,
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais is anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. RE 7-5047.
■ I

Raštinė veikia jau daugiau kaip, 
40 metų, patarnaudama klientams, j

L - —J

t , ; Di-Gei. », .
, The Anti-Gas Antacid, 

v- >
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