
Th^f^t and Greatest 
Lithuanian Daily in America 

Js^e&gNog
The Lithuanian Daily News 

Published by The Lithuanian News Pubiuhmg Co., Inc,

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

Over One Million Lithuanian 
In The United States

THE LITHUANIAN DAILY NEWS/''”
. .... ;. ....:■ .- .... JIB

VOL. LXV Price 20 c- Ch'eago, 111. — Penkiadienis, ? l iday, March 23, l'.>79

AFGANISTANAS
į iiblyp p

OKUPA- KALBĖKIM APIE TAIKĄ, 0 NE APIE MUŠTYNES. - SAKO M. BEGINĄS y
IZRAELIS TVIRTINA, KAD PIRMADIENĮ 

TIKRAI BUS PASIRAŠYTA TAIKA

JERUZALĖ, Izraelis. — Izrae
lio premjeras Beginąs, baigda
mas dviejų dienų debatus Iz
raelio parlamente, pareiškė: 
— Nuo šios valandos visi kalbė
kime daugiau apie taiką, o ne 
apie muštynes ir kerštą...

Debatai buvo labai karšti. Pa
sisakė Įvairių srovių žmonės, bet 
pačios karščiausios ir pačios pik
čiausios kalbos buvo, paties Bė
gine vadovaujamos partijos na
cionalistų. Niekas taip aiškiai 
ir taip piktai. nekritikavo Bėgi
ne ir, paruoštos sutarties, kaip 
tai darė Begino partijosrparla- 
mento nariai. Prieš paruoštą tai
kos sutarti pasisakė .16, žydų 
parlamento ’ narių, • daugiausia 
Begino partijos smogikų. Jie 
prižadėjo kovoti- ne tik prieš 
arabus, kuriems atiduodamas ‘ 
Sinajaus pusiasalis, bet ir prieš 
palestiniečius, kuriems bus ati
duodamos dabar okupuotos Jor
danijos žemės; *Sąvp-partijos na
rius Beginąs ignoravo, gavęs di
delę balsų daugumą.

BEGINĄS SKRENDA 
AMERIKON - - J . f ....

Izraelio premjeras Beginąs 
penktadienį .išskrenda- Į Wash- 
ingtoną, kad Baltuosiuose Rū
muose galėtų pasirašyti I taikos 
sutartį ,8u Egiptu.- Bėginąs yra 
labai išvargęs. • Dviejų diehų de
batai jį dar labiau' išvargino. 
Wgshingtonari jis skrenda dvie
jų asmeniškų daktarų- lydimas.

Beginąs nori pasitarti su pre
zidentu Carteriu . dar prieš su
tarties' pasirašymą. Jis nori, pri
minti prezidentui, kad Izraelis, 
padarydamas dideles nuolaidas 
Egiptui ir arabams, laukia iš 
Amerikos atlyginimo. •

BEGINĄS NENORI 
DAUGIAU KARŲ

Begina parlamentui pareiškė, 
kad karai pasibaigė. Taika bus 
ne tik tarp Izraelio ir Egipto, 
bet ir tarp visų arabų valstybių. 
Izraelis ilgus metus kariavo, bet 
dabar padėjo pagrindus ilgų 
metų taikai. Jis pareiškė, kad jis 
pats yra taikos šalininkas ir nori 
visus klausimus spręsti taikos 
priemonėmis. Jis yra įsitikinęs, 
kad taika visiems bus naudinga. 
Jis nori tokios pačios taikos su 
Jordanija ir Sirija. Jis būtų pa
tenkintas, jei pasitarimai galėtų 
tuoj prasidėti. Jis bijo palesti
niečių, kurie taikos nenori, bet 
kerštauja.

DAJANAS ATSKRIDO 
ANKSČIAU

nio reikalų ministeris, jau anks
čiau atskrido į Washingtoną. 
Jis nori pasimatyti su sekreto
riumi Vance ir patikslinti kelis 
klausimus, kurie buvo iškilę pa
sitarimų metu.

Prezidentas Sadatas atskren
da šeštadienį. Jis taip pat tikisi 
susitikti su prezidentu Carteriu 
ir pakomentuoti apie pasirašo
mą sutartį. Prezidentas Sadatas 
žengė pirmuosius žingsnius, pre
zidento Carterio patariamas. 
Niekas nemanė, kad prez. Sada- 
to kelionė atneš taiką tarp dvie
jų valstybių,, bet vis dėlto pavy
ko susitarti ir siekti taikos.

SUTARTĮ PASIRAŠYS 
PREZIDENTAI

WASHINGTON, D.C. — Tai
kos sutartį tarp Egipto ir Izrae
lio pasirašys Egipto prezidentas 
A. Sadatas, Izraelio premjeras 
M. Beginąs ir JAV prezidentas 
Jimmy Carteris. . ,...

Prezidentas - Cartens - prašys 
Kongresą paskirti reikalingas 
sumas taikos sutarčiai vykdyti. 
Izraelis sutiko kraustytis iš Si
najaus pusiasalio pozicijų, bet 
reikalavo, kad Egiptas apmokė
tų išsikraustymo išlaidas. Bran
giausia yra dviejų Izraelio aero
dromų išvežimas į Najevo dyku
mas. JAV turės teikti paramą ir 
Egiptui, karo metu smarkiai 
nukentėjusiam. Apskaičiuoja
ma, kad ši taika Amerikai kai
nuos virš 5 bilijonų dolerių.

Hagoje nušautas 
ambasadorius

HAGA, Olandija. — Ketvirta
dienio rytą Hagos priemiestyje 
prie savo namų buvo nušautas 
britų ambasadorius. Kartu su 
juo gyvybės neteko ir jo tarnas, 
lydėjęs j automobilį.

Nespėjus ambasadoriui prieiti 
prie mašinos, stovėjusios prie 
namų, pro šalį praeinantieji du 
vyresnio amžiaus vyrai paleido 
kelias kulkas į ambasadorių ir 
jo tarną, žudikai žingsniu atėjo 
ir tokiu pačiu žingsniu nuėjo. 
Niekas jų nesulaikė ir niekas 
nežino, kur jie dingo.

Tuo tarpu įrodymų dar nėra, 
bet manoma, jog tai gali būti 
airių kerštas britams.

Prezidentas Cartens dėkoja savo žmon ai Rosalinda! už paramą ir sumanumą 
svečių priėmime. Baltuose Rūmuose rytoj svečiuosis prezidentas Sadatas.KURDAI APSUPO DIDELĮ IRANO KARIUOMENĖS FORTĄ 
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NEĮSILEIDŽIA PARTIZANŲ Į ŠIAURĖS PROVINCIJAS

Unija organizuoja 
miesto tarnautojus

TEHERANAS, Iranas.— Kur
dai apsupo didelį Irano kariuo
menės fortą Irako pasienyje. 
Pasirašius paliaubas su Irano 
kariais, žygiavusiais į šiaurės 
Iraną, sustojo karo veiksmai ir 
prie kariuomenės forto.

žu dar nebėga'reikalinga skoba. 
Be to, nėra dar ir eksportui rei
kalingos rūšies. Iranas gali ga
minti žibalinį skystį, reikalingą 
krašto gyventojams, bet auto- j 
mobiliams ir lėktuvams reika- 
Irngos naftos dar nėra, k—'

CHICAGO. — Samdomų Tar
nautojų JTarptautinė Unija — 
SEĮU — r-'išlaši paskelbti, kad 
organiz’1 aųir daugiau kaip de
šimt organizacinių komitetų 
miesto ir apskrities ' '1 u?se. 
kuriuose dirba tuk -• r.iai val
džios darbinink c.

SEIU agentai, kurie - urną 
kartą Chicagoje vieš- agresin-

AFGANISTANE NAIKINA RUSUS PATARĖJUS, OKUPANTO BENDRADARBIUS
SOSTINĖJE IR PROVINCIJOSE KOVA EINA IKI MIRTIES

KABULAS, Afganistanas. — 
United Press agentūra praneša, 
’<ad visame Afganistane šian
dien prasidėjo sukilimas prieš 
okupantą ir sovietų valdžios 
bendradarbius.

Tuo tarpu dar nežinia, kas su
kilimui vadovauja, bet visiems 
aišku, kad į kovą įsitraukė buvę 
Afganistano kariuomenės kari
ninkai ir žmonės, kuriems jau 
įgriso sovietų patarėjų buvimas 
visose gyvenimo srityse.

Praetais metais maištą prieš 
nevykusį valdovą sukėlė buvęs 
kariuomenės štabo viršininkas. 
Pradžioje atrodė, kad jis buvo 

i linkęs prie demokratinės san
tvarkos. bet vėliau priėmė visą 
eilę politinių patarėjų, kurių 
daugumą sudarę rusai, neseniai 
perėję sieną ir įsitraukę į Afga
nistano politines kovas. Pirrnon 

pasirodė, kad nuo tos ligos perų'eilėn rusai atsigabeno grupę gc- 
laboratorijose saugiai išlaikyti t propagandistų, o vėliau per- 
nėra garantijos. Kol kas susitąr- ■ sav0 žinion policijos tar-

I ta palikti laboratorijas-.t&. trijo* i nX^-—------
1 se vietose — Atlantoje (Geor- Į 
gia). Maskvoje ir Londone, iš;
visame pasaulyje dar buvusių! kruvina kova. 
76 laboratorijų.

Prašo raupy virusus 
palikti dėl veislės

ATLANTA, Ga. — Visuome
nės visuotinam reikalavimui vi
siškai sunaikmti vieną buvusią 
'kandžiausia žmonijos rykštę — 
"supus pasipriešino žymiausieji 
Amerikos ligų tyrinėtojai.

Ta piktligė, nuo kurios epide
mijos daugybė 
kurie išlikdavo 
ligos sužalotais 
išradus, buvo
kaip 1977 m. spalio mėnesį So- 
malijoje, Afrikoje, raupais tesir- 
go vienas asmuo. Sekančiais me
tais du žmonės raupais apsirgo 
Anglijoje, iš jų vienas mirė.

Anglijos nuotykis sukėlė vi- ‘ 
suotinį reikalavimą raupų viru
są visiškai sunaikinti, kadangi . 
pasirodė, kad nuo tos ligos perų

žmonių žuvo, o 
gyvi, tai buvo 
veidais, skiepus 
tiek išnaikinta.

Kovo 23: Akvilė, Domas, Vis
mante, Gija, Baiminąs.

Saulė teka 6:01, Ieidžiasi-5;51

, Oras drėgnas; Iii.-

G. Dunne buvo teisus
CHICAGO, Ill. — Cook ap

skrities tarybos pirmininkas 
George Dunne buvo teisus, kai 
jis pasipriešino labai didelėms 
tarybos narių algoms. Ginčas 
tarp tarybos narių ii; pirmininko 
patekd į teišmą. Teisėjas Rich
ard Curry, susipažinęs su įstaty
mais, priėjo išvados, kad prezi
dentas Dunne buvo teisus.

1876 metais priimtas įstaty
mas draudžia tarybos nariams 
kelti tokias dideles algas. Prezi
dentas Dunne labai patenkintas 
teismo sprendimu, nes jis turė
jo progos pristabdyti infliaciją.

— Bandytojai nuvarė į kapus 
keturis kūdikius,., ^nogėdami iš
bandyti ųaujus ^yąbtuį'. j

Mulą Chomeini ir premjerą 
Bazarganą nustebino itin griež
tas kurdų nusistatymas partiza
nų atžvilgiu. Kurdai sustabdė 
į šiaurę žygiuojančius partiza
nus, pasiryžusius įvesti tvarką 
visoje šiaurėje. Prie' sienos par
tizanus sustabdė kurdai ir įspėjo 
į Kurdistaną nežygiuoti. Kurdai 
nepripažįsta partizanų ir 'jie yra 
įsitikinę, kad partizanai neturi 
teisės kištis į kurdų apgyventas 
Irano sritis. Kurdų santykius su 
Iranu tvarko su šachu pasirašyti 
susitarimai, ir kurdai yra pasi
ryžę jų laikytis. Kurdai su par
tizanais jokių sutarčių neturi ir 
nenori, kad jie žygiuotų į kur
dų apgyventą sritį. Partizanai 
nepaklausė, bet maršavo krašto 
gilumon. Gretimoje pašlaitėje 
kurdai užmušė 36 partizanus ir 
pasiūlė Bazarganui atsiimti la
vonus ir daugiau partizanų į 
kurdų sritis nebesiųsti. Tada 
valdžia padariusi kariams dide
les nuolaidas ir sustabdžiusi 
“teismus"’ suimtiems karinin
kams ir pasisakiusi vykdysianti 
karo vadovybei duotus pasiža
dėjimus. Bazarganas ir Chomei
ni padarė reikalingas pakaitas, 
o į kurdų sritį pasiųsti kariai 
pasirašė paliaubas ir į kurdų 
sritį nežygiuoja.

Kurdai nepuola apsupto forto, 
bet jie nenori išleisti kareivių, 
kad kartais jie nepultų kurdų 
srityje esančių kurdų, pasiryžu
sių palaikyti savo teises, gautas 
iš Irano šachų.

Irąųo kariaį nemato reikalo 
ardyti paliaubų. PžGrtizanų klau
simą turi išspręsti vyriausybė.

IRANAS NEPAJĖGIA 
GAMINTI NAFTOS'

r WASHINGTON, .D.C. — Ira
no vyriausybė paskelbė, kad jau 
pradėjo, gaminti- naftą „ “visu 
smarkumu”, bet nafta tpli gra-

Iraniečiai manė, kad netrukus gai pasirodė trečiadienį, siūlosi
Reikia 63 metu klaidai

Pačiame Kabule visą trečia- 
■ dienio naktį ir ketvirtadienį ėjo 

Kaip anksčiau 
j buvo žudomi buvusio preziden- 
; to giminės, ministerial ir jų šei
mos, taip šiandien be pasigailė-

jie galės gaminti lėktuvams ir. vesti tarnautojų derybas dėl al- 
1 karo laivams reikalinga nafta, ' gu, atostogų, sveikatos ir kitu *- j O - ’ O C" v

bet to jie nepajėgia padaryti, j klausimų.
Nušovus kelis naftos specialistus 
amerikiečius, kiti specialistai 
tuojau išvažinėjo. Chomeini pra
šė specialistus pasilikti, bet ne
galėjo duoti jiems reikalingų 
asmens garantijų.

Mula Chomeini nenori parda
vinėti Irano naftos, bet jam rei
kalingi Amerikos doleriai. Jis 
patarė darbininkams grįžti į 
darbą ir gaminti naftą, bet grį
žimas reikalo nepataisė. Vieni 
vis dar dirba atgrubusiomis ran
komis, o kitų mašinos vis dar 
nepataisytos.

Stoka Irano naftos atsilieps 
į Amerikos pramonę. JAV nu
stojo gauti iš Irano naftos, o 
naujo šaltinio naftai pirkti dar 
nesurado.

AMERIKOJE ATSARGOS 
MAŽĖJA

JAV turi didokas naftos atsar
gas. Jos reikalingos karo ar pa
vojaus metu. Sumažėjus Irano 
naftai, teko imti iš atsargų. Teko 
imti Amerikos naftą ir kitoms 
valstybėms, kurios taip pat nu
kentėjo nuo Irano nelaimės.

Dabar nafta pabrango. Yra 
pagrindo manyti, kad ji dar kar
tą brangs. nes ji reikalinga, o 
atsargų nėra. Prezidentas Car- 
teris ir Kongresas turi imtis 
griežtesnių priemonių naftai 
tvarkyti ir daboti, kad speku
liantai nepasinaudotų kylančio
mis kainomis ir atsargomis.

— Popiežius tvirtina, kad per
daug maisto, gėrimo ir ilgos va
landos prie televizijos nieko ge
ro neduoda.

— Chicagos. universiteto kur
sų karnos -pi kilai i % -v

j SEIU vieneto 46 pareigūnams 
1 tokią organizavimo kampaniją 
vasario 27 dieną miesto meras 
M. Bilandic atsisakė leisti, o 
dabar kandidatai jo vieton — 
demokratų Jane Byrne ir res
publikonų Wallace Johnson 
abudu sutiko leisti, tik prašė 
tuos agentus iki balandžio 3 d.

I rinkimų savo kalbose rinkėjų 
Į balsuotojų negąsdinti.

pastebėti
MASKVA. Rusija. — Sovietų 

ekonomistai priėjo Įsitikinimo, 
kad reikia leisti pramonei imtis 
iniciatyvos prekėms gaminti. Iki 
šio meto sovietų pramonė viską, 
gamino pagal valstybės specia
listų paruoštą planą. Jie paga
mino daug karo pabūklų pagal 
planą, bet niekur negalima pirk
ti gerų adatų.

Sovietų ekonomistai priėjo 
Įsitikinimo, kad reikia palikti 
iniciatyvą privačiai pramonei, 
kad pasirodytu žmonėms reika
lingos prekės.

AMERIKAI TAIKA KAI
NUOS BILIJONUS

WASHINGTON. D.C. — Iz
raelis kovojo su Egiptu, bet 
Amerikai teks mokėti už tą ka
rą bilijonus dolerių. Generolas 
Brown pareiškė, kad du aero
dromai Negevo dykumoje Ame
rikai kalnuos pustrečio bilijono 
dolerių. Ekonominė parama 
Egiptui taip pat bus mažiausia 
pustrečio bilijono dolerių.

Izraelis paliks Sinajaus pusia
salyje kareivines, kolonistams 
pastatytus mūrinius namus, iš
dirbtą žemę ir dar kitką, kas iš 
viso atsieis dar vieną bilijoną.

Kiti apskaičiuoja, kad čia su
sidarys tiek daug visokių mo
kesčių, kurie gali pasiekti iki 
10 ar 11 bilijonų dolerių. '

G. Meany nepatenkintas
WASHINGTON. D.C.— Ame

rikos Darbo Federacijų prezi
dentas George Meany labai ne
patenkintas prezidento Corterio 
priemonėmis infliacijai sustab
dyti. Jis nori, kad tarnautojai 
tenkintųsi 7', algų pakėlimu, 
kai pramonininkai praeitais me
tais padarė 26.4'< pelno. Niekad 
jų pelnas nebuvo toks didelis. 
Meany nori patirti apie prezi
dento žingsnius pramonininkų 
pelnui sumažinti.

Tuo reikalu jis kalbės su pre
zidentu, padarys platų praneši
mą spaudai.

Ilga naktis sargdina 
žmones

Negalės gerti 
be 21 metu

CHICAGO, III. — Miesto jau
nimas negalės gerti degtinės, 
nesulaukęs 21 metų. Iki šio me
to alų ir vyną galėjo gerti 19 me- 

•tų sulaukusieji, bet ateityje jie

jimo žudomi visi patarėjai rusai 
ir jų bendradarbiai.

Sukilėliams teko sunkiai ko
voti, bet Kabule jiems pavyko 
užimti .pagrindines valdžios 
Įstaigas ir susisiekimo centrus.

Sukilimas turėjo įvykti praei
tą mėnesį, bet komunistinė žval
gyba šį tą pajuto ir suėmė kelis 
įtariamus asmenis, šį kartą po
licija miegojo. Sukilėliams pa
vyko užimti pačius svarbiausius 
valdžios centrus. Įskaitant ir ra
dijo stotį.

Afganiečiai nori atsikratyti 
sovietų patarėjų ir patys tvar
kyti savo krašto reikalus. Sovie
tų patarėjai tiek įgriso krašto 
gyventojams ir valstybės admi
nistracijos pareigūnams, kad jie 
patarėjų rusų labiau nekentė, 
negu buvusių valdovų. Rusai 
patarėjai patarė sunaikinti dau
gelį žmonių, kurie būtų galėję 
būti jiems pavojingi.

Aiškiai matyti, kad sukilimui 
vadovauja patyręs karys, kuris 
labai greitai užėmė pagrindinius 
valstybės centrus.

Jane Sv: *e turėtu 
r r. ariamąja taryba

CHICAGO. — Trečiadieni dar 
septyniais nariais papildyta (iki 
19 narių) laikinoji darbo grupė 
pagelbėti Jane Byme iki balan
džio 3 dienos. Bet ji pareiškė 
norinti, kad ta pati devyniolikos 
grupė, . atlikusi. savcK pareigą, 
pastoviai. liktų, kaip /’pataria
moji taryba'’ jai pagelbėti savo 
patarimais per* grisią*kadenciją, 
jei bus išrinkta.

OSLO, Norvegija. — Kai už-! turės palaukti dardu metu. Chi-
eina ilga naktie šiaurėje, tai’cagos policija turi didelės bėdos
žmonių psichinis pajėgumas su
silpnėja, patyrė- norvegu gydy
tojai. Ilgos -nakties metu jie pa
taria .žmonės ’ gėriau valkti ir 

»pailsėti.* ” 1 ’ į 1

stf girtais jaunuoliais.

1*-- IzitaVlis pirma atiduos Egįp- 
tiif'^įSkėrinę Sinajaus pusę? o 
vėliau ^rtĮ^ūos rytirtf. ' ’e: '

—- Fr. Solomon Įteikė prezi
dentui atsistatydinimo pareiški
mą iš General Service Adnu 
hfctracijos pirmininko pareigų. 
Jis pareiškę,1 ka£LĄj£.«egaljs su- 
3&bdyti klastos ir vagysčių.
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uošvienė yra jaunu našlė. Tai 
kam man svetimoteriauti? . . .

Parėjęs klebonijoj klebonas 
rado tik kopūstų puodą be kiau-; 
Uęnos, iš spintos buvo dingę 
meškos kailio kailiniai, ber
nas, norėjęs pas te'ii vagi iii ke- 
lią, gulėjo sumuštas. ’ <

Nelaimė prie nelaimiu
Pareina jaunavedys namo iš 

darbo ir atsisėda pas savo žmo
ną prie stalo. Atskeidžia laikra-l 
štj ir sako:

— Baisu, kas dedasi pasauly
je. Traukinio katastrofa, trys 
apiplėšimai- Astuoni automobi
liai susikūlė, keturi kaimai su
degė. Didžiausi potvyniai pa
saulyje, audros, laivų katastro
fos, žemės drebėjimas, žmog
žudystės, revoliucija . . .

— Tai dar ne viskas, — sako 
jaunoji žmonelė, — man bulvės 
prisvilo . . .

žiemos ankstyvu rytą prie kiemines
MODERNUS SAPNININKAS

Kai žiogai maršui stygas suderina, 
Paukščiams nuotakas gūštosna vedant, 
Tarp žiedų ir garsų margo nėrinio 
Tau širdis kažin ko pasigedo.

(V. Jonikas—Lydėjau viešnią vėtroje)MODERNI MOZAIKA ffi MAGARYČIOS
$ Dėsto RIMAS NERIMAVTčiUSVIJOSI

(Feljetonas)

Ligi šiol negaliu užmiršti, 
kaip Akmenio ežere nakties me
tu vėžius gaudžiau. Pamaigiau 
kojom pakraštyje liūną, pašvie
čiau vandenį degančiais šiau
dais. Iš po liūno vėžiai rėplioja 
šviesos pusėn, tik spėk semti su 
tinkliniu samčiu.

Prisigaudžiau vėžių geroką 
tarbelę ir kiūtinu namo links
mas. Eidamas balių plentu mė
nesienoj. staiga pamačiau 'ąnl 
plento šalia manęs galvą, kuri 
mane seka'. Aš pamaniau, kad 
kas nors vejasi ir nori mano 
vėžius atimti . . . Vėžiai bado 
mano šlaunis, samtis ir šiaudų 
kūlys ant pečių smukinėja, bėg-

kojos didįjį pirštą i žęs Amerikon jis pareiškė:

tomohilių dujų, alaus, cigarečių 
ii- daugelio kitokių valgių, che
mikalų ir pagaliau, nuo visko. 
Aš odos vėžį gavau nuo gryno 
tiro ir saulės. Dri Jlkuhasonio. 
dėka, aštrus peilis mano vėžį 
papjovė. Sudėjus į daiktą visas 

i gėrybes, tai ir smertį gali gau
ti. ne vien vėžius . . .

Taigi nuo vėžio galima, pa
bėgti, tik. reikia paskubėti taip, 
kaip aš bėgau nuo “velnio” . • -

Don Pilotas

Seniau ir dabar

čikagietis Jurgis Kundrotai- 
tis 1910 milų vasarą porą mė
nesių praleido Lietuvoje. Sugri-

* * *
VIENU ŠŪVIU DU ŽMONĖS
Farmeris, atvykęs į gydytojo 

namus, aiškinasi:
— Man nesmagu ištraukti jus 

vidurnakty, kai visi miega, bet 
mano žmona sunkiai susirgo.

— Nieko tokio. Aš turiu arti 
tavęs kitą pacientą, taip, jog ga
lėsiu vienu šūviu nušauti du zui* 
kiu, — ramiai atsakė gydytojas.

DIALOGAS H0LLYW00DE
— Sulaukiau 60 metų ir turiu 

sutaupęs pusę milijono dolerių. 
Esu įsimylėjęs į 35 metų mote
riškę. Ar nemanai, jog ji greičiau 
ištekėtų už manęs, jeigu jai pa
sakyčiau, kad esu 50 metų?

— Ne, geriau pasakyk jai, kad j 
esi 80 metų.

NEAIŠKI LIGOS PRIEŽASTIS

damas net 
akmeni nusimušiau . 
vejasi, 
mačiau 
mečiau 
samti.
kils. Atsigręžiau pažiūrėti, 
niekas nesiveja, tiktai šiaudų 
kūlys ir samtis stovi.

Kai papasakojau savo nuoty
ki, jie juoktis pradėjo. O mane 
senelis, tegul jam bus geras 
dangus, sulaukęs 106 metus 
amžiaus, išsiėmė pypkę iš bur
nos, nusispiovė ir pasakė:

. Velnias 
pamaniau, net du ragus 
ant plento šešėlio. Nu- 
nuo pečių šiaudus ir 

ir staiga dinge vaiduo- 
Atsigręžiau 

nesi ve j a.

— Paviešėti ten yra smagu, 
bet ko aš negalėjau pakęsti, tai 
maskoliau J režimo.

Prašome jo paieiškimą paly
ginti su dabartinių “tiligentų” 
ar jų vaikų pareiškimais.

S s *

ČIGONIŠKA IŠPAŽINTIS

Baimė turi dideles akis, bet ma
žę protą ... ir nuėjo.

Lietuvos vėžiai buvo skanūs. 
Amerikoje matau, kad vėžiai ne 
ežeruose gaudomi, bet vidu
riuose. Televizija skelbia, kad 
reikia saugotis tokių vėžių, ku-

Prieš Velykas čigonas ėjo 
pažinties ir sakė klebonui:

-— Kiaulę iš kopūstų išvariau.
— Taj gerai padarei.

Mešką iš namų išvijau.
- Tai irgi gerai.

— Dar esu ranka apdaužęs 
kailinius.

— Tame nieko blogo aš ne
matau. Geriau tu man atsakyk, 
ar nesvetimoteriauji?

— Klebonėli, kam man šve
nčia iš oro. iš bekonų,1 t:moterimiti: aš turiu jauną 
birelių, sacharino, au-‘ žmoną jos sesuo irgi nesena, o

įš-

< Wubivqfy, lęintis Uip svėrę,
Kad Lapė uodegos gtduLį btįdrėkįBtf, —

Prie ledo jis prišalo.
Bėdą menka, ir ką ču reik atlikti?/'' 
'lik truktelėti uodegaitės galą,
Na, kelių ten keiioųka palikti - 
-: į • Ir dėl žmonių verčiau i L * * 
Skubėti į namus greiėUu-
Bet uodegą gadinįi?;Ji tokia gauruota

Ir pasipiltus, paauksuota. .
Verčiau palaukti žmonės dar

Jie miega, tyli. < i | lV
šiuo tarpu gal ir atlydis ateis, * 
Tai uodegą nuo eketės atleis. s , 
Ji laykia-laukia, čįagi uodegos jos galas • 
Kiečiau prie ledo dar prišąla. 
Bežiūrint štai ir rytas aušta.
Jau žmonės juda, ir girdėt juos galima, 
čia vargšė Lapė nusigąsta.
Ir šen, ir ten blaškytis ima, < 
Nuo eketės nutrūkti bet negali.
Jos laimei Vilkas štai, “^ičiuli, tėve, 
Išgelbėk! . .. “— Lapė rėkia, jau atėjo galas”. 
Bičiulis čia sustojo, Lapę gelbėt ėmė- 
Pagalba jojo buvo paprasta visai: 
Nukrikto Lapei visą uodegą sausai.
Be uodegos namo" čia leidos mūsų paikė. 
šios pasakėčios, rodos, aiškint nereikėtų: 
Patenkinta, kad sveiką kailį dar išlaikė. 
Plaukų pluoštelio Lapė jeigu negailėtų, 

Tai visą uodegą jinai turėtų.

(Krylovas, PASAKĖČIOS, Į 03 pasakėčių rinkinys, vertė 
Valaitis, gaunamas Naujienose, kainuoja ?4)

— Sveikas, kaimyne, ką gi pa
sakė gydytojas, pas kurį šian
dien buvai? Ar greit pagysi?

— Nieko nebesupratau, — sa
ko ligonis. — Visuomet gerda
vau tik degtinę ir alų, o gydy
tojas šąndięn rado, kad aš ser
gu vandens liga. Iš kur gi tas 
vanduo atsirado?

T
Skubėjimo priežastis

Du vanagai skrido Pensininkės, pensininkai
Staiga i ’ 1 ’ -----
palikdamas ilgą dūmų juostą.

— Tas didelis paukštis kaž
kur nepaprastai skulbą, — pasa*

BUKIME GERUOJU
(Reportažas iš Union Pier)
“Junionpir” gražus nuo seno, 
Daug lietuvių čia (gyvena: 
Puikiom, vilomis nutiestas, 
Pensininkų didis miestas.

orlaivis pralenkė juos, Sugyvena čia vieningai;

— Ir tu nemažiau skubėtum, 
jeigu tau uodega degtų, — 
sakė antras.

at

Pigumo paslaptis

Jąųna šeimininkė nuėjo pas 
mėsin nką nusipirkti mėsos ir 
klausia:

— Kiek kainučb svaras ham- 
bųrgerio?

Keturiasdešimt penki cen
tai svaras — atsakė pardavėjas.

— Bet krautuvininkas anoje 
gatvės pusėje parduoda po dvi
dešimts centų.

— Tai kodėl jūs ton neperkat?
— Jis jau nebeturi tekios 

mėsos.

— Iš tikro? — pastcbė.'o mė- 
sin;nkas. Kai aš ko neturiu, 
tai irgi pigiai parduodu . . .

n ž“.ona Atvažiuoja1) a&rf. 'Paveikslai pipštąs
!a:kų leėHištlnea VypU-- ■; •
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Liežuviuks jei suplasnoja, 
Bet jis greitai vėl sustoja.

Didis ežeras banguoja,
Juo paplaukti daug vilioja, 
Saulės spindulių be galo, 
Odas juodas visiems daro.

Čia ant ežero krantelio 
Bažnytėlė po medeliu^ 
Kam sąžinė nerimauja, 
Atleidimą kalčių gauna.

Horizonto tolumoje
Laivų burės ten baltuoją, 
Saulės spindulių globoje 
Vandens bangos juos myluoja.

Nuo Rambyno lig Gintaro 
senų, jaunų ten be galo. 
Minkštam smėlyje voliojas, 
Saulės spinduliais vanojas.

Kai jie vakaro sujaukia, 
Į Gintaro dvarą traukia, 
Po medeliais pasėdėti, 
Sportininkų pažiūrėti.

Kiek to grožio čia matyti, 
Gali kiti pasakyti.
Jei tą visą apsakytum, 
Jaučio skūrą prirašytum.

Būna ir keistų dalykų —- 
Ginčai kyla tik dėl niekų. 
Kartais dalyką taip menką 
Net spaudoj skaityti tenka.

Pas kaimyną pobūvėlis: 
Gimtadienį ten minėjo, .
Be kritikos neapsiėjo, > 
Paukštis spaudoj apčiulbėjo.

Kiauras maišas jam prairo, 
Žjm iąi supuvę pabiro..
Tokių žįnių nauda menka, 
Mažp vaikaį J uo>. teęgųka^ -

Maišą užsiūti reikėtų.
Kad pas muš jie 'n'cbyrėtų.
Kad “Junionpir-* jų. nebūtų.
Geriau nedygę supūtų. *V •

Vardą “Jupfonpif' -finfeykiftr, 
Kad. klestėtų mus vienybė, 
CžnJti praeities didybė.

H I

Pagal seną lietuvišką sapnininką
(Tęsinys)

* POTERIAI reiškia dvasios ramybę, juos kalbėti — 
] didelė laimė.

POVAS yra grožio simbolis. Jei jį sapnuoja nevedęs 
vyrąs, tai jis gaus gražią žmoną, jei mergaitė — tai gra
žų vyrą, o jei vedę, tai susilauks gražių vaikų ir didelės 
garbės. .» »»

PRAKEIKIMĄ sapne girdėti nieko gero nereiškia, 
tik įspėjimą, kad reikia saugotis asmenų, kurie kei
kia. : \

PRALOTAS juoduose drabužiuose — liga, baltuose — 
džiaugsmas. ri“ - -

PRANAŠAS reiškia rūpesčius, pačiam juo būti — 
nuostoliai. Apskritai pranašavimai sapnuose nieko ge
ra nereiškia ir gyvenime įvyksta priešingai.

PRASIVAIKŠČIOJIMAS arba pasivaikščiojimas po 
gražų sodą ar darželį, reiškia džiaugsmą ir sielos ra
mybę, pasivaikščiojimas su mergaite, ar patinkama mo
terimi — pasisekimą meilės reikaluose.

PRAŠYTI ko nors, ypač pinigų, reiškia liūdesį ir rū
pesčius- Jei iš tavęs prašo — garbė. /-

PYRAGAIČIUS ar pyragus valgyti reiškia būsi sve- 
I čiuose ar bankete, juos kepti — džiaugsmas, kviesti val
gyti — nereikalingos pastangos.

RABINAS yra geros draugystės, laimės ir gero 
gyveimo simbolis.

RADINYS sapne reiškia priešingumu gyvenime:
• saugokis, kad ką nors nepamestum.

RAGANIUS arba burtininkas reiškia priešus, pa
čiam būti raganium yra įspėjimas, kad betikėtum 
burtais. •, . . -jh

RAGAI ant gyvulio galvos reiškia puikybę, ant 
žmogaus galvos — pavojų, ant savo galvos i nelaimę, 
ant sienos pakabinti — turtą ir laimę. .

RAITELIS reiškia didelę garbę, pačiam- joti — iš
rinks bendruomenės valdybom

RAKTAS nevedusiems reiškia laimingas, vedybas,^ 
o vedusiems laimę šeimos gyvenime, rasti raktą — tu-

Kultūringai pagalvokim —
Vieni kitų nevanokim.
Toks teisingas atgal kelias,
Lai būn spaudoj ginčams galas. rėsi nuostolių, pamesti — turėsi pelno; daug raktų ant
Neapykantos į šalį, 
Gyvent be jų visi gali. 
Seni, jauni ar turtingi, 
Būkim lietuviai vieningi.
Kitataučiai tegu mato, 
Kad lietuviai susiprato.
Neapykantos išdūko: 
Taikos pypkę jie vėl rūko.

Bufalo Ragas

Magaryčios

vienos rinkės — didelis turtas’ ar3" jelfias:-

RAKALIS reiškia negerą žmogį, galintį padaryti 
nuostolio ir gėdos. /: ‘ ■ - ■

< .. • .y

RAMUNES matyti ar jas uostyti bei :gerti jų ar
batą nieko gero nereiškia- tik liūdesį, nuobodumą.

RANKA turi daug reikšmų; nudegnta ar kaulėta 
vyrui reiškia nelaimingas vedybas, moteriškei — gra. 
žų vyrą arba nustojimą proto, maža ranka — saugokis 
intrigų, dešinė ranka •— laimė, kairė — nelaimė, balta 
— skaisti meilė, nuoga — kalėjimas, turėti daug rankų 
yra gerai tik vagims, turėti ranką ugnyje, "bet nenu-

• Mūsų garbingąjį yisuome degti — nugalėti savo priešus, mušti ką nors su ranka 

pelnus Darbininkas “pagerbė” yra prielankumas tam asmeniui ir meile moterystėje, 
apšmęiždamas, ko net kchium- tvirta ir sveika ranka — meilė ir nauda, sužeista — liū- 
staį nesusiprato padaryti. Ko-, 
munistai gali paploti už lietu
vių vienybės griovimą kovoje 
dėl Lietuvos nepriklausomybės.

• Kai nusiperku skardinėlę 
“Chicken Soup”, lai atidaręs 
randu, kad vištos perbrista per 
sriulbą, bet nieko nepalikta . . .

• Tiltų statymas komunis
tams naudingas. Ant tilto abiem 
pusėm galima susitikti ir pasi
kalbėti asmeniškai, kaip geriau 
kurstyti lietuvių visuomenėj 
nesantaiką.

• Juozais šmdts labai gra
žiai paminėjo žemaitiškos poe
zijos knygą. Man prisimena 
toks žemaitiškas posmas:

Iškišk savo nosį lauk,
Paveizėk, kas ten kauk?

• Prisiminus poeziją, siūlau 
paskaityti apie praeitos žiemos 
čikagiškių vargus: ,

Tąrpe sniego piramidžių,
Kur tik einu, visur girdžiu:
— Sniego buvo iki stogo,
Ęiti buvo. nepatogu. t“
Ir < darbą, iš kelipnm, “>
Lūžo stogai, griuvp žmonės.-'

• i Mašinas iš sniego kasė.
Kur Jį dėti, visi klausė? Af . j
O-kaimynas mano sako;

>< T>k neversk ant mano tako.
Mino bloke trys garažai: . i
Lūžo stogai — stovį laužai.
Be jVolykų nebus g®ro,-
Geriau eikime prie baro. %, 

Svikas, 1 sveikatą,
Kad ateitu geri V- * ’ *- ’

neš veikėją už jb didelius nuo-

desys, netenkti dešinės rankos — tėvų-Įnirtis, kairės— 
motinos. Plauti rankas šiltam vandenyje-— pasiseki
mas meilėje-

RANKOVĖS ilgos reiškia nusiminimą ir nedalią, 
trumpos — pasisekimą meilėje.

RASA — reiškia pasisekimą ir laimę gyvenime, po 
rasą vaikščioti — pasisekimas, meilės reikaluose, rasa 
arba migla krintanti reiškia dovanas, rasą gerti — ge
rą sveikatą. '

RAŠALAS—reiškia gerą skonį, jį gerti—naudą,
RAŠKAŽIS arba linksmybė gyvenime reiškia prie

šingą dalyką — liūdesį. v

RAŠTINĖ — reiškia apkalbas ir neteisingus skun
dus, raštininkų būti sunkus darbas, kalbėti su juos -* 
negeri užsimojimai. . '

RAŠYTI laišką reiškia, kad gausi gerą žinią. Ap* 
skritai rašymas yra geras ženklas. •

(Bus daugiau) - ,. ; : -
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flASO VLADAS RASCIAUSKAS
i - ,LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

-Į8^K3“F?*'5įJ

VLADAS RASČIAUSKAS

Per praeitų metų Kalėdas 
mūsų American Travel Servi
ce Bureau nuvežė Į Australiją 
.Sagių vadovujamą . “Grandi
nėlę” įr būrelį lietuvių, norė
jusių kartu . nuvažiuoti į Aust-

Aš turėjau kartu su šia gru
pe nuvykti, apvažiuoti lietuvių 
centrus ir kartu su jais grįžti, 
bet mano reikalai taip susi
dėjo, kad išskridau kelias die„ 
n as anksčiau, o kai šokėjai at
skrido, tai aš jų laukiau aero
drome ir nuoširdžiai pasvei
kinau.

Kelios dienos man buvo rei
kalingos, kad galėčiau aplan- 
kvti ten esančius kelionių biti
nis ir patirčiau apie sąlygas 
turistams važiuoti kengūrų pa 
matyti. Kiekvieną metą į Aust
raliją išvažiuoja vis didesnis 
žmonių skaičius. Vieni nori ap 
lankyti ten esančius gimines,

IT’S AMAZING!
o kiti nori pažinti Australiją, 
josios gamtą ij* keistus paukš
čius bei galvijus. Jei daugiau 
apie Austi aliją žinosiu, tai dau 
giau žmonių galėsiu 
vežti. Be to, 
daugiau apie 
raliją ir kaip

nu-.trn 
norėjau patirti 

keliones į Ausl- 
sugrįžti.
anksčiau, aplan. 

kiau kelis senus pažįstamus ir 
kelionių biurus ,o kai nujau
čiau, kad atskrenda lėktuvas 
su šokėjais, tai nuvykau į aero. 
droiną. Palaukęs tylputį, nuvy
kau prie lėktuvo ir pasveiki
nau atvykusius vyrus ir mote
ris. Jie stebėjosi mane sutikę 
Australijoje. Jie manė, kad aš 
skrisiu kartu su jais, o čia ma
ne sutiko Australijoje.

Amerikoje buvo rašyta api(Į 
šokėjų kelionę į Austpaliją, 
bet australiečių spaudoje ma
žai apie tai kalbėta. “Grandinė
lė” turėjo šokti Melbourne, 
Adelaidėje ir Sydnėjuje. Aust
ralijos lietuviai žinojo apie at- 
skrendančius šokėjus, bet lie
tuvių neužteko didesnės salės 
pripildyti. Be to- lietuviai no
rėjo australiečiani parodyti, 
kad tupi ne tik geras šokėjas, 
bet ir šokėjus.

Jiems kilo gera mintis pa
naudoti šokėjus pasigarsinti. 
Žinutės buvo anglų spauTloje 
apie lietuvių šokius. Bet to ne
užteko. Reikėjo tuos australie
čius privilioti į lietuvių parotas 
šokiu sales.

Važinėjau su grupe po visas 
lietuvių kolonijas. Turiu pasa
kyti, kad viskas buvo sumaniai

BELUCHISTAn 
WEN A BARGAIN 
IS MADE, 8oTA 
MEN EXCHANGE A

r C Hot DOGS)
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-fAF flMClSNT CHlNČSČ
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TAE 
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WRS COrtSlDEfcSD ft GOOD 
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THE CtMS' pet lac<ed
-.V/HICH THE VJOOD SUPPLIED! -

J. Jasmines, A K’SS IN THE DARK. Pikantiškų ir tutvvtia nuvcykl 
Aprašymai, paimti ii £;venimo. Lengva* stiliui, gyva kūba. gražiai išleiat; 
130 psl. Kitma $2.50

Dr. JtMzai 3. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
mntnuka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 14? 
psl, kainuoja $2.00. 1 I -ySŠft*

Dr. Juwaa B. Kenčiat, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DTK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jo* kaimynų «toriji 
211 paL Kalus $3.00. Setais viršeliais $4.0ū.

Dauguma Hų knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b aP’e Pabaltijo tautas Ijuv o gir™ 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujiems arba atsiuntus Čeki a dėie bet lietuviu šokėju iie 
pidgin* perlaida. . , -tnebuvo mate. Matvt, kad he-

ir šypsena 
ir privertė

rūmų buvo

suorganizuota. Sydnėjuje,’ vi-f tuviai, 
sai prie operos rūmų, didžiau
sio judėjimo centro, vidudie- 
nįį “Grandinėlė” pašoko kelis 
šokius.

Šokėjos patraukė praeivius, 
grakštumu, grožiu 
ne vieną sustabdė 
pasižiūrėti.

Ant scenos prie
nupieštas didelis plakatas, ku
riame aiškino apie šokius, nu
rodė vietą ir kokia bilietų kai
ną. Daugelis praeivių nusipir. 
ko bilietus ir atėjo pasižiūrėti 
šokėjų.

— Who are these dancers?
— klausia vienas autralietis 
kito..

— They are Lithuaunians,
— jam atsakė kitas.

— Who are they? — vėl pa
klausė.

Toks pasikalbėjimas vyko 
mano panosėje, tai. aš tuojau 
įsimaišiau, paaiškindamas, kad 
lietuviai gyvena Baltijos jūros 
pakraštyje.

Pasirodo, kad' tie jauni vyrai

gyvenantiej Australi
joje nešoka. Lietuviui šokėjai j 
gražiai pašoko Sydnėjuje ir 
išgarsino autraliėčių tarpe šo
kiu švente. Tai buvo labai v-
gera priemonė šokiu šventei iš 
garsinti.

Turiu pasakyti, kad šokių 
šventė, o ir ypač šokėjos pa
veikė australiečius. Daugelis 
nusipirko bilietus ir atvyko į 
šokių šventę. Dar didesnis 
skaičius atvyko, kai iš kitų gir 
dėjo apie šokėjas pačiame Syti 
ney miesto centre. Padėjo di
delis plakatas virš salės.

Panašiai jauni pašoko Ade
laidės mieste ir Melbourne lie
tuvių centre. Ten taip pat šo. 
kėjai padėjo pasigarsinti ir 
•pripildė šokių sales.

Šokių šventės buvo geros ir 
1 sėkmingos. Jose dalyvavo ne 
vien lietuviai,. bet ir australie- 
čiai. Jiems patinka lietuviški 
tautiniai šokiai, o dar labiau 
jiems patinka lietuvaitės. Jie 
yra įsitikinę, kad lietuviai yra 
laimingi žmonės, .nes turi geras 
moteris, — tai šeimos pama
tas.

i

Moterų Klubo veikla - Amfrikos pram°nės und- 
‘ ■ rovės praeitais metais uždirbo

Lietuvių Brighton Parko Mo- 16 2'. daugiau, negu užpernai, 
teru klubo metinis susirinkimas Vyriausybė sako, kad jų pelnas 
įvyko kovo 1 d. Anelės salėje., labai didelis. 
Susirinkimą atidarė pirm. Nellie j ------------------
Skinulis ir pranešė liūdną žinią, 
kad 
nie Rumbutis ir Veronika Gai- j rodo, kad žmogus ten jau vaikš- 
das. 
mu

— Afriko.e atkasti ir gerai nu- w O
nurė dvi klubo narės: Jen- valyti pėdsakai mokslininkams

Narės jas pagerbė atsistoji- i ėiojo pr'eš 3 6 milijono metų.
ir tylos minute. Klubas pa- į ------------------

reiškė nuoširdžią užuojautą jų j — Je:gu suvaržytų Chicagos
I še;moms. | automob.lių judėjimą, tai viešo-

Nutarimu raštininkė Eugenija ■ jo susisiekimo priemonės būtų 
■Strungys perskaitė nutarimus iš pilnutėles ir kiltų didelis susi- 
praeito susirinkimo ir kitus už- Į grūdimas. 
rašus. Visi priimti.

Viena nauja narė įsirašė į klu
bą — Marijona Ernestas. Buvo ! atsargiems žaidimų metu praei- 
vienbalsiai priimta.

Pranešta, kad serga 
švirmickas ir Jennie Chinston. 
Klubas linki joms greit pasveik
ti. Kurios galite, prašomos ser
gančias aplankyti.

Knygų patikrinimo komisijos Į ii Iabiau privargino, negu Egip-

— Nuolatinis įtaigoj imas būti

tais metais geroka ’sumažino su- 
Anna žeistų sportininkų skaičių.

— Gen. Dajanas, baigęs tai
kos sutartį su Egiptu, eis atsar-

■ gon atsiminimus rašyti. Beginąs

Jaunimui šokių šventės taip 
pat yra geros. Jis turi progos 
ne tik tarp savęs susipažinti, 
bet ir platesnį pasaulį pamaty
ti. Australiją visiems verta pa- 
matvti. Jaunimas džiaugiasi 
perskridę didelį vandenyną 
ir pamatęs Australijos žmonių 
gyvenimą.

to krašto apsaugos ministeris.

— Karalius Khaleb nutraukė 
ekonominę paramą Egiptui, kai 
abi pusės sutarė siekti taikos. Jis 
aiškina, kad Saudi Arabijai la
biau reikalingi pinigai, negu

raportą skaitė Rožė Didžgalvis.
Knygos yra tvarkingai vedamos 
ir viskas rasta tvarkoje. Klubas 
padarė pelno.

Balandžio 29 diena turėsime 
“Bunco Party” Dariaus-Girėno 
salėje. Komisijoje yra Nellie
Skinulis, Antoinette Kalys ir Egiptui. 
Eugenija Strungys. Prašome vi
sas nares atsilankyti.

Po susirinkimo buvo vaišės ir 
malonūs pokalbiai.

Sekantis susirinkimas įvyks 
balandžio 5 dieną. E. Strungys

— Įvairiausius planus ir dery
bas su kovojusiomis pusėmis tei
kė sekretorius Vance. Preziden
tas iš jo gaudavo visas informa
cijas ir būsimus planus.
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LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ: J0KUBEN0, 
ČIURLIONIO, SĖS. BERNARDOS, GAIDELIO 

SIMFONINES MUZIKOS

Vadovauja HENRY MAZER
Išpildo: SIMFONINIO ORKESTRO nariai 

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

Marginiai, 2511 W. 69 Street, Chicago, Ill. Tel. 778-4585.

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

Koncerto Rengimo KomitetasI7W Bttth HalM Stmt, CMea^e, ffl. fHM
niiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiiiiiiii nuliniu mimu imi iiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniifs

B JAY DRUGS VAISTINĖ

Taupykite dabar
pas mus

3SSB0iBIfrJiKHi

tleraė*. poemo*

Chicago, HI. 606081800 So. Hoisted St

tukinti dideles atsargasM

17SI So. HaMM Street, Chkero, minėte IMM
mtUMi

•A;V:

cjvcaco B, MX Friday, March 23, 1979

$1.50.
Eilių rinktinė, 18S

Pefrat PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00.
EuffenlĮu* Gruodi*. AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
EUn. TvmbM, KARALIAI IR IVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 pel. $2.90. 
Alfovm Tyruells. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $8.00. 
Jena* Valatfla, SENOVtS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 
SI 00
Adoma* J a ta t, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 113 psl. $3.00.

.TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

įsteigta IBI metals. T< 4H-S070
įstalfoe pietwoee Hemas MComoMllams pastatyti.

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJIENOSE GALIK.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
__ iO, VISUOMENES VBIKBŪO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. OuiMn — MINTYS IR DARBAI, 250 psl, liečiančius 1908 

metų įvykiui. Jablonaklc ir Totoraičio jaunai dienai tr snsL 
rtptaiią. ---------- -------------------------- ---------------

Or. A. J. Gvmn— DANTYS, ją priežiūra, rveikata Ir grefla-
, KietMi ririeliiii, vietoje $4.00 dibtt tik----------------

Kakitaii vfcfelliii tik ----------------------------------------- -
AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

1781 S*. HAL8TED ST, CHICAGO, ILL. WS61

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

lazdynui ISskleirti mažuti deimanto spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoia. 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. ‘ ’ r"'

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AugvtiiHvH - ValėlOnlėnė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio fer 

mato, 125 psL Kaina SI.—.
2. Jurgli BaltruUHJa, ŽEMES PAKOPOS. Kegljoa 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
8. Butity Juzė, EILERAIČIA1 IR RAITAI. 153 psl.
4. Vincas Jonikai, LYDĖJAU VIEINIA VĖTROJE, 

psl. Kilns $3.00.
3. Kloopst Jurpollonla, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
B. Anatolijus Kalrya, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.0G.
7. Nadai R»t+»nl», TRIJŲ ROŽIŲ IVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

S Išretintai lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis $3.00.
8. Nodu Rastonli, THE FOREST OF ANYKIČIAI, Antano Baranausko 

-Anykščiu Šilelis-, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balyi RvHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 93 psl. $1.00.
10. Sfasyi Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psL. $3.00
11. Staiy! Sastvarai, AUKOS TAURE, 3-H Ivrikos knyga. 152 psl. $2.30 -
12. Petrai Saitas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Ual. 92 psl.. $1,00.
13. Patrai Sagstai, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14.
15.
18.
17.

85 psl
18.
Norėdami įsigyti Mas ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštine arba užsakyti pašto, pridedant čeki pinigini orderi.
■- A TT T-YT? "V A Q---------------------ė-

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

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai. vak.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

KNYGA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš vardintomis knygomis, 
čia suminėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.

Joocm Kip^lnsU*. SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėginu nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu įtovyk- 
k*e Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliai! kaina 4 doL

Juozai Kapaėlnskaa, HEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tsss. Tai yra Amerikoje beisL 
kuriando ir patvariai įsikūrusio asmenį istorija Knyga gausiai lllo- 
ctruota. 300 psl Kaina 7 dol.

dlKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO. .LIITUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naučakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdui aprašymai ka ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką 1 ai žmonės pasakė. 95 pal ŠUO. Yri taip pat 
Išversta 1 anjdų kalba.

M ZoUonke SATYRINtS NOVtLiS. Geniali .u rusų rašytojo 
80 latyrinlų novelių. 190 pusi- kaina $2.

D. Kuraitis, KILIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumu neapgauna Intaalsto Ir agltproPo propaganda b«<

Fr*4. F. Fik*rklH, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 p*L dokumentuota litorinė rtudija apie prūaų lUdma. 
Kaina $2. į f*—

Vincas temaWv LIUBLINO UNIJOS WKAKTIW FAlAŠTiJt 
pcL Kaina SLBB. 1 !**»4Ml

Ele tr kiti laidiniai yra (nsurf . .
HAUJIBNOŠS, Sau HALETVD ST., CHICAGO. ILL, 4Mr

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-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

FederaJiniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.
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Įsakymai: pirmas — ne- 
Dieve* vardo be reikalo;
— nedaryk savo gyve-

Dievo 
minėk 
antras 
nime stabų; trečias — šventą
dieną švęsk; ketvirtas — gerbk

Kun. Juozo Juozevičiaus pamokslas, pasakytas praeitą sek
madienį (kovo 11 d.) Chicagos lietuvių katalikų 

Marquette Parko parapijos bažnyčioje.

Šios dienos Šv. Mišiose skar nustato-tvarke* žmogaus santy- 
tome Dešimtį Dievo Įsakymų, kius su Dievu, vaikų santykius 
pavalomų visiems žmonėms. su tėvais ir žmonių su žmonė- 

. Pirmiesiems tėvams rojuje mis. Jie derinas: su prigimtine
Dievas davė tiktai vieną Įsaky
mą — lai nevalgyti uždrausto 
medžie vaisiaus.

Išvarius pirmuos'us tėvus iš 
rojaus, žmonės gyveno, saky
tum, laukinį gyvenimą. Įstaty
mas ar buvo to, kas stipresnis.

tvarka, todėl ir privalomi vi
siems žmonėms, kaip gamtos 
įstatymas.

Akmeninėse plokštėse, 
kas nešinas, >._ zė s tr ? 
turias - dešimts dienų, ik: 
nujaus kalno, grįžo p: s

ku-

~ > --------1-------------- --------- •* 7 0*5

$L8.0C šeimoje stipresnis buvo vyras, žydus, buvo iškalti šie Dešimts
I <00

$33.00 Naujienoi eina kasdien. Išskiriant
>18.00 sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben

drovė, 1739 So. Existed St, Chicago, 
Hl. 60608. Telef. 421-6100.

Pinigua reikia dusti tmšto Money 
Orderiu kirn? m užsakymu

110.00

NAUJIENŲ ražtinė stdais kasdien. išskyros sekmadienius, nūs
8 vai. ryto iki S vai vakaro, šeštadieniais — iki 11 vaL

I

Bendruomenės klausimu
Įsisiūbavusi lietuvių išeivijoje vidujinė kova turi Išimties Dievo Įsakymais, 

savo gilias šaknis. Sudaromos spaudoje ir šiaip vieša- k . . .. ■ .
me gyvenime nuomonės, kad vidujines kovas iššaukė 
kelių asmenų ambicijos, susidariusi Įtampa tarp ALTo 
ir Bendruomenės, pačios Bendruomenės susiskaldymas 
ir ypačiai linksniuojami agentai, pasėję viso pik- 
to sėklas.

Visi šie momentai, jei ir turėjo kokią nors Įtaką Į 
susidariusią situaciją, laikytini antraeiliais ir nees
miniais.

Šiuo klausimu iš esmės yra pasisakęs Vaclovas Si
dzikauskas savo memuaruose “Diplomatijos paraštėje”, 
dabar spausdinamose “Dirvos” savaitraštyje. Ten skai
tome:

‘T950 m. liepos mėn. apsigyvenęs JAV turėjau 
progos Įsitikinti, kad būdami Vokietijoje padarė
me didelę klaidą paskelbdami Chartą ir PLB Kon-| 
stituciją, nesusitarę su didžiausios lietuvių išeivi
jos Amerikoje organizacijų vadais. Iš jų susilaukė
me aktyvaus ir pasyvaus pasipriešinimo, nes nau
ją organizacinę formą jie laikė jiems primetama 
iš anapus vandenyno ir naikinančią jų didelėmis}

todėl jis pirmavo savo galia ir 
I valia. Tik ilgainiui atsirado
žmonėse daugiau meilės ir pa
garbos vieni kitiems.

Dar toliau, padaugėjus žmo
nių giminei, savo amžiumi vy- savo tėvą ir motiną; penktas — 
resnieji spręsdavo ginčus. Vy- nežudyk; šeštas — nepaleistu- 
resnieji vadovavo ir religinėms vauk; septintas — nevok; aš- 
apeigems. tuntas — nekalbėk netiesos; de-

Mozė, žydų tautos vadas, pa- vintas — 
ties Dievo valia davė savo tau
tai o kartu ir visai žmonijai įsa
kymus, kuriuos vadiname De*

Jie

bendradarbiautojų, tiltų statytojų, vienybės skaldytojų, 
priešo agentų ir daugelio kitų tikroviškų ar Įsivaizduo
tų pabaisų-

Visas reikalas yra suvedamas Į vieną pagrindinį 
klausimą: kokiais pagrindais turi tvarkytis ir vado
vautis Amerikos lietuvių išeivija? Ar Amerikoje jau į- 
savintais demokratijos principais, prisilaikant pliuralis
tinės organizacinės sistemos, ar perorganizuojant visą 
išeivijos visuomeninį gyvenimą pagal iš Europos atsi
vežtos Lietuvių Chartos monolitinę sistemą, kurią te
galima išlaikyti diktatūrinėmis priemonėmis.

Tarp šių diametraliai priešingų idėjinių ir organi
zacinių sistemų nebuvo, nėra ir negali būti jokio suta
rimo. Ne vien ALTas ar jo vadovybė per 30 metų buvo 
priešingi primetamai Lietuvių Chartos . ideologijai ir 

įjos organizacinei sistemai, bet tolygiai šiems princi- 
:pams nepritarė nė viena senosios išeivijos organi
zacija.

Bendruomenė, kaip buvo nuo pradžios, taip ir liko;

.kymų derinasi su gamtos įsta-
- negaišk sa\o artimo įyinu, su prigimtine tvarka, kil

ni oteries; dešimtas — negeisk 
nė vieno daikto, kurs yra tavo 
antano. (visiems žmonėms, kaip priginr

Kadangi Desimta Dievo Įsa-](įnė ,eisė Mflsų Kganytojas jl( 
{nepaneigė, o juos patvirtino, 
ypač gi savo pamokslu nuo kai
no, įkvėpdamas jiems Šv. Evan
gelijos dvasią. Todėl mes, Ka
talikų Bažnyčias vaikai, misti
nio Kristaus mokiniai, turime 
juos gerai pažinti ir juos savo 
gyvenime vykdyti net geriau, 
negu kiti, Dievo ir jo apreik
štosios tiesos nepažįstą žmo
nės.

Tiktai, ar mes tokie esame? 
Ar Dešimtį Dievo Įsakymų visi 
gerai pažįstame, ypač gi, ar 
juos vykdome? šiandien, gavė
nios metu kaip tik turėtume

rią žmc'gus pažįsta savo įgim
tuoju protu tai jie privalomi

iš anapus vandenyno ir naikinančią jų didelėmis 
pastangomis ir aukomis sukurtąsias organizacijas- 
VLIKas buvo man pavedęs nuraminti ir Įtikinti A- 
merikos Lietuvių Tarybos vadovybę, gauti jų pri
tarimą Bendruomenei. Tuo klausimu turėjau eilę 
pasikalbėjimų su Leonardu Šimučiu, Antanu Oliu, 
Pijum Grigaičiu ir Mykolu Vaidyla Chicago j e. Jų 
nusistatymą ir viešąją laikyseną pavyko kiek su
švelninti, bet bendruomenės organizacijos nei en
tuziastais ,nei šalininkais jų paversti nepavyko. 
Toji, mūsų Vokietijoje papildytoji “pirmapradė 
nuodėmė” ir šiandien dar yra Bendruomenės turi
mų sunkumų Šiaurės Amerikoje priežastis”. (Dir
va, 1. II. 1979).
Šiame V. Sidzikausko pasisakyme yra išdėstyta 

esminė nesutarimų, vidujinių kovų ir skilimų priežas
tis. Apie tai buvo daug rašoma spaudoje jau pačioje 
pradžioje, dar nesant Reorganizuotos Bendruomenės,

po šiai dienai “dipukų” organizacija, nuo kurios atsi 
metė pasyviai ar aktyviai naujųjų ateivių 
kurie pasisakė už Amerikos demokratijos 
pareiškė šiam kraštui pilną ištikimybę.

dauguma, 
idealus ir

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLU
ALEKSANDRAS BLOKAS (1881-1921)

(Tęsinys)
— Vakarų idėjų susikryžiavimas su rusiško

mis - aziatiškomis ir yra bolševizmas. Bet mano 
pažįstami iš praktikos žino, kad bolševizmas-ko- 
munizmas daugiau ne revoliucija, bet tik siste
ma. Jie sako, kad Lenino žiaurumai mums yra 
gyvenimas, o užsieniečiams ir mūsų jaunajai 
kartai yra istorija. Gyvenimas ir istorija mūsų 
sampratoje yra ne viename ir tame pačiame ly
gyje. Tik viena esanti tiesa, kad tai, kas tampa 
istorija tas daugiau žmonijos nejaudina.

Dar nežymiai paklausiau:
— Kada buvo parašyta kompartijos prog

rama?
Jis atsakė:
— Kompartijos programa buvo parašyta 

1903 m. Jos autoriumi buvo Bucharinas- Progra- 
moję yra gausybe pažadų, bet nėra užuominos, 
kada komunistų partija atsisakys diktatūros. Ko 
•munist j partijos programa skiriasi nuo kitty so- 
cialist’rrių pa**ijų ptofgramų tuo, khd ’ ji Visai 
nutyli žmonių irto ties laisvę, organizacijų ir su
sirinkimų laisvę, spaudos ir žodžio laisvę. Mat,

to pasisavinimu, taipgi ir apie zidentas Carteris jį ragino imtis 
kitų apkalbėjimus ir žemini- tokio žingsnio.
mus kito žmogaus tikslu pa
kenkti jo geram vardui, apie! keitė premjeras Begin ir minis- 
vyra ir žmonos vienas kitam teris Dajan. Visi pripažįsta, kad 

>, dažnai su jais tartis neįmanoma, nes jie 
praėjus tik valandai jau pakeis 
savo nusistatymą.

Prez. Šadatas pasiūlė daugiau 
kompromisų, negu bet kuris ki
tas politikas. Jis nesupranta, ko
dėl Sirijos prezidentas nuėjo 
kitu keliu.

Daugiausia taikos klausimais 
rūpinosi prez. Carteris, nes jis 
visą laiką ragino sekr. Vancę ju
dinti taikos problemas.

Egipto ministerial tiktai pil
dydavo prez; Sadato įsakymus.

ištikimybės laužymus, 
privedančius net ir prie ištuo
kų?

Gal mažiau galvokime apie' 
kitų nuodėmes, o daugiau dary
kime sąžinės sąskaitas iš savų
jų nuodėmių su pasižadėjimu ■ 
Dievu daugiau nenušideti.

APIE VISKĄ 
i

Pietų Amerikoje San Salva
doro respublikoje Ramiojo van
denyno pakrantėse yra Icalko 
vulkanas. Jo aukštis 2000 metrų. 
Tas vulkanas įdomus tuo, kad 
jau 200 metų, kai jis buvo at- 

gerai apie tai pagalvoti ir sa-. rastas ir visą laiką yra vęikian- 
vęs paklausti:

Ar Dievą laikome augščiau- 
kąja vertybe, ar liame mūsų 

i modeminės pagonybės amžiuje 
I negarbiname, vietoje tikrojo 
Dievo, kekių moderninių stabų?

Ar savo elgesiu kitų nepa
piktiname, ar nežeminame sa
vo' tikėjimo į Dievą?

Ar Dievo įsakymo dvasioje

i
I

Dažniausiai savo nuomones

Visi veja Arafatą
KAIRAS, Egiptas. — J. Ara

fatas yra palestiniečių teroristųtis — kas 8 minutes išmeta pe
lenų, akmenų, garų stulpą iki v'adas, pagrobęs Beiruto'bankų 
300 metrų aukščio, o iš kraterio 
bėga lava. Viso pasaulio jūrei
viai žino šitą vulkaną ir naudo
jasi juo kaip natūraliu gamtos 
duotu švyturiu, nes tamsią tro
pikų naktį įkaitusios lavos švie
sa matosi iš tolo.

■čia glūdi visos problemos šaknys, kurių negalima Praleidžiame Šventas dienas,
išspręsti amžinai linksniuojant vienybę ar kalbant 
apie visų veiksnių konsolidaciją. Tarp demokratijos ir 
diktatūros, nesvarbu kokios spalvos, tegalimi tik laiki
ni sandėriai, kaip pav. tarp Vakarų demokratijų ir So 
vietų Sąjungos bendroje kovoje prieš nacizmą ir fašiz- 
mą, bet vos baigėsi karas, prasidėjo šaltasis karas tarp 
buvusių sąjungininkų.

To.ie prasmėje galima kalbėti ir svarstyti apie ben
dradarbiavimą tarp demokratinių ir diktatūrinių pa- 

> jėgų išeivijoje, jei tam susidaro būtinos sąlygos. Jei to
kių nėra, demokratinės jėgos turi laikytis kuo toliau
siai nuo diktatūrininkų. Apie jokį vienalytumą tarp 
šių priešingumų negali būti kalbos-

ir tikrai švenčiame jas?
Kaip elgiamės su savo tėvais, 

kuriuos dar gyvųjų tarpe kas 
urime, ir išvis kaip gerbiame 

senus žmones?

Kas paruošė taikos 
sutartį

WASHINGTON, D.C. — Pir
madienį bus pasirašyta Izraelio 
ir Egipto taikos sutartis, kuri 
padės pagrindus Artimųjų Rytų 
taikai.

Daugiausia prie šios sutarties 
planavimo ir pasitarimų dirbo 
sekretorius Cyrus R. Vance. 
Visos sunkiausios problemos bu- 
■ro pavedamos jam.

Drąsausiąs buvo Egipto pre-

I

pinigus. Pirmiausia jį ištrėmė iš 
Jordanijos karalius Huseinas. 
Vėliau jį išvarė prezidentas Sa- 
datąs. Dar vėliau jį išvarė Siri
jos' prę2idėhias<. .Libano pžezi- 
dentas neveja jo laukan, neturi 
pakankamai jėgų. /

Jeigu Arafatas patektų į Iz
raelio rankas, tai jį sušaudytų. 
Arafatas rengiasi savo centrą 
■perkelti"į Teheraną, į ten buvu
sią Izraelio ambasadą.

' musios gyvybės apsauga ? Kaip 
gabma ją žudyti, kada net gam- 
t-s gyvų būtyb'ų kankinimas 
-'.r bereikalingas žudymas yra 
nuodėmė?

Kiek ir kokių turime jau net
..r iš gerų katalikų šeimų kilu
sių, tėvų katalikiškai auklėtų; zidentas Anwar Sadat, pirmas 
vaikų ir mergaičių tarpe?

Pagalvokime ir apie nusidė- kęs, kad Egiptas nekovos prieš 
V. K...  jimus, papildytus svetimo tur- Izraelį. Dabar aiškėja, kad pre-

nuvykęs į priešo žemę ‘ir paša-

— Sovietų Sąjunga kiekvieną 
mėnesį i Austriją siunčia 300 
žydų, iš kurių dauguma persi
kelia į Izraelį.

— Ugandoje diktatoriaus ka
riai pastojo kelią besiveržian
tiems Ugandos kariams maišti
ninkams. Kampalos maištinin
kai dar neužėmė.

— Idi Amin kvietė karius 
pas priešinti maištininkams, bet 
jie neturi modernių ginklų.

komunistai tokių dalykų nepripažįsta žmonėms 
ir nežada pripažinti.

Lenino žodžiai: “Laisvė, buržuazinis prieta
ras. Proletariato diktatūros uždavinys — sunai
kinti tą prietaruose paskendusią demokratiją”. 
Diktatūra reiškia ne ką kitą, kaip jokiais Įstaty
mais ar taisyklėmis neapribotą ir tik jėga pa
remtą pajėgą. Atseit, komunistinė diktatūra ne
atstovauja tautų apsisprendimo ir atsiranda ne 
pagal gyventojų norą.”

SOCIALISTINIS REALIZMAS
Atvažiavau ankstybą vasaros rytą į Maskvą 

1922 ar 1923 m. (gerai nebeprisimenu), aplan
kiau Lietuvos atstovybę Rusijoje.

Užėjau pas pažįstamą apie 7 vai. ryto ir ra
dau neseniai parvežtus iš ligoninės pirmagimį 
sūnų ir žmoną- Pasveikinęs jį su sūnum, norėjau 
eiti savo keliu, bet jis, po pusryčių, pakvietė ma
ne vykti su juo i rašytojų bei žurnalistų suva
žiavimą. Taip diena ir praslinko suvažiavime. 
Po suvažiavimo, nėjau nakvoti pas pažįstamą, 
nes jie trys turėjo vieną kambarį. Visi viešbučiai 
buvo užimti. Apsisprendžiau eiti nakvoti į “ūki
ninko namus”. Nuvažiavęs tramvajum į Baltgu 
dijos geležinkelio stotį, pasiėmiau iš stoties ba
gažo saugojimo skyriaus savo lengvą čemodanė
lį ir apsivilkau miline.

Tais laikais Raudonojoje armijoje kariškiai

nei laipsnių nei antpečių neturėjo, o užimamom 
vietom atžymėti turėjo specialius žanklus ant 
dešinės rankovės žemiau alkūnės — žyminius. 
Kariški ženklai buvo dviejų spalvų: raudoni - 
rikiuotei ir mėlyni — administracijai.

Dešinėje rankovėje, nuo alkūnės linkui ran
kogalio, vietoje senosios Rusijos armijos antpe
čio formos, buvo prisiūtas gelumbinės medžia
gos gabalas ir žemiau jo — geometriniai ženklai, 
vienas trikampis grandiniu! atžymėti; du greta 
stovį trikampiai jaunesniam puskarininkiui at
žymėti; ir trys trikampiai — vyresniam puska
rininkiui bei viršilai atžymėti. Visi trikampių 
pagrindai lygiagretūs rankpogaliui apie 1,5 cen
timetro ilgio kiekvienas.

Karininkams atžymėti buvo vartojami kva
dratai, kurių šonų ilgis apie 1,5 cm- ilgio, bet 
kažkodėl vadinami kubikais. Vienas kvakratas 
— būrio vadui, du greta vienas kito kavdratai— 
kuopos vadui atžymėti, trys vienas po kito kva
dratai — bataliono vadui atžymėti, o keturi vie
nas po kito kvadratai — pulko vadui atžymėti, 
vienas rombas brigados vadui atžymėti; du rom
bai divizijos vadui atžymėti, auksinė žvaigždė 
armijos vadui atžymėti.

Po demobilizacijos tuos kvadratus 1922 m. 
nuardžiau, bet išblukusioje mitynėje. turėtu ženk
lų žymės paliko. Todėl “Ūkininkų namų” vedėjui, 
matomai, tos keturių kvadratų žymės darė įspū

dį, ir jis apžvelgęs mano milinę sutiko duoti lovą 
žurnalistų keturių lovų kambaryje.

Radau du^ žurnalistus iš Smolensko miesto, 
rašytojų suvažiavimo dalyvius. Jie buvo drau
giški ir atviri. Aptarus bendrus suvažiavimo Įs
pūdžius, jiems atvirai tariau:

— Visgi sociarealizmo esmės nesupratau.
Sociali ealizmo esmės as irgi nežinau — 

tarė mažesnio ūgio choleriško temperamento 
žurnalistas, bet aš iš patirties žinau, kad nieko 
lenvgesnio nėra, kaip rašyti socialrealizmo dva
sioje.

Nesuprantu — tariau. Socializmo esmės 
nežinant, kaip gi galima rašyti socializmo dva
sioje?

— žinoma, nors taisyklės skirtingos įvai
rioms epochoms ir kraštams, nenusileido žemes
nio ūgio žurnalistas Pavyzdžiui, jeigu aš rašau 
ką nors iš dabartinio gyvenimo, tai 9O*proc. per
sonažų darau laimingais ir kilniais, o likusius 
10 proc. galima parodyti niekšais. Jdgu rašau 
ką nors iš priešrevoliucinio gyvenimo Rusijoje 
ar kitur, tai proporcijos keičiasi. Visi nelaimin
gi ir niekšai net 80 proc. Jeigu rašau apie dabar
tinius kapitalistinius kraštus, tai 10 proc-* kilnūs 

| progresyvūs, o visi kiti uelaimingi h* net 9b jtfoį 
I niekšų. „.fai
I ■

' (Bus daugiau)
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DR. A. B. GLEVECKAS!'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 W*st 103rd Stre«t 

Valandos pagal susitarimą.

Plulipsons, o laivaitė įteikė gė- ! 
lių, Vietės katal. dekanas kun.
.Valeli, pasidžiaugė, kad tarp- 

.antinė padėtis keičiasi prispau- 
tųjų naudai. Evang. kun. Fr. 
įkėiys pabrėžė lietuvių solida
rumo reikalą, nes vienas kitam 
esame reikalingi. Vokietijos LB 
Valdybos reikalų vedėjas J. Lu
košius Įierdavė Valdybas sveiki
nimus. Jis pranešė, kad į per
nai VLB Valdybos paskelbtą 
vajų lietuviams disidentams pa
remti paveikiausiai reagavo 
memmingeniškiai, sudėdami 
per pusę visoje Vokietijoje su
rinktų aukų. Apyinkės pirmi
ninkui K. Radzevičiui ir dar 
Vyt. Damijonaičiui asmeniškai 
įteikė VLB Valdybos padėkos 
raštus su surinktų aukų panau
dojimo apyskaita ir Nijolės Sa- 
dūnaitės padėkos laiško bei jos 
fotografijos fotokopija.

Dr. Kajetonas J. Čeginskas 
pirmiausia pasveikino VLB 
Mūncheno apylinkės vardu. 
Pradėdamas paskaitą pastebė
jo, kad susirinkome ne mūsų 
tautos mirusio valstybingumo, 
bet gyvo laisvės idealo sukak
ties minėti. Lietuva šiandien 
yra Europos sąžinės klausimas. 
Taip jis ir savo paskaitą pa va
dines.V '

Švedijoje neseniai pasirodžiu
sioje knygoje estų kilmės auto
rius Kūng išiyškino, kokia igno- 
raiicija viešpatauja Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu. Negeriau ir 
Vokietijoje. Neseniai rinitas vo
kiečių laikraštis Vilnių nukėlė 
į L'zbekistaną.

Žvilgsnyje į praeitį prelegen
tas supažindino su lietuvių ko- 

, vomis prieš kryžiuočius, spau
dos draudimu, ilgiau sustoda
mas prie nepriklausomybėj pa
skelbimo 1918, ids 'palaimingo 
laikotarpio ir nelemto’ Moloto-

■ vo-Ribbentropo pakto 1939 bei | 
jo pasekmėmis.

(Bus daugiau)

s
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1938 S. Manheim Rd., Westchester, ik. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienom i g ir 

kas antra šeštadienį 8—3 vai 
Tai,: 562-2727 arba 562-2728

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

DR. K. G. BALUKAS
AKUtERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

*4odica| Building). ToL LU 5-6446 ‘
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE>. 

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

«4-
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VASARIO 16-oji VOKIETIJOJE

't

J ■

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Turėdami dldj Kunigą Dievo narnami, artinkime! tikra girdimi, 
pilnu tikėjimu". — Ebr. 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtu sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime i amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne”

IV. RATTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika &” Evans

DJL FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’”

(V. B. INFORMACIJA)

^išreikalautos”).
Vokielijos LB Valdybos iž- 

vykd studentų dininkas R. Tendzegolskis atga- 
a 4.j . k išdėliojo susipažinti

(Tęsinys)

ir

Minėjimas
bendrabučio salėje. Atidarė vie-'beno ir

. tos LB apylinkės pirmininkė dviejų skulptorių (tėvo ir sū- 
Eug. Lucienė, pasveikindama naus/ Antinių darbų. Jis rodi-

į žymesniuosius svečius, kurie nįus jr paaiškino. Akademinę 
_ . ■’*-. programos dalį savo žodžiu “už- 

_ ,’tė poetiškos sielos kunigas, uo-jraukė” VLB Stuttgarto apyiin-
Vai. agai susitarimą. Uždaryta tree. Į taip pat tarė žodį. Paskaitą ska

DR.LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 v»i. vak 
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S*ndr* praktika, spec. MOTERĄ Upes. 
Ofisas 2652 WEST 5»th S> RGET 

Tai. PR 8-1223
jEISO VAL.: pirm., antiad., trFčiari ‘ 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šfežtadie- 
iiaia 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

oagal susitarimą. į
------------------------------------------------------- -—,1 —.

|čių kalbą vertėjas ir nuoširdus chavičiūtė. Sugiedota; 
] lietuvių draugas A. Franzkeit. hienas, 
Į Jis sakė, kad gražiausius savo 
; gyvenimo metus praleido Lie
tuvėje, besimokydamas Kaune. 
Todėl dabar turįs dvi tėviškes.

j Ir čia gimęs lietuvių jaunimas
> turėtų apsispręsti už dvi tėviš
kes.

s tautos

Veikė gausus, Moterų klubo 
įrengtas bufetas ir loterija. Šo
kiams grojo' R. Mayer. Į minė
jimą. atsilankė apie 70 žmonių.

Mainz

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 61-oji sukaktis čia 
paminėta vasario 18. Šv. Kris
tupo koplyčioje šv. mišias auko
jo ir pamokslą dienos tema pa-

Berlyniškė Vida Vaitkutė — 
i Olchan, palydima pianisto A. 
| Appenzeller, su dideliu pasise
kimu padainavo 12 lietuviškų 
dainų (dvi buvo klausytojų sakė tėv. Alf. Bernatonis. Pa-

maldose dalyvavo ir iš Romuvos 
atvykusi Vasario 16 gimnazijos 
mokinių ir mokytojų grupė. Bu
vo giedamos lietuviškos gies
mės. Sugiedotas Lietuvos him
nas.

Minėj imas vyke "Golden 
Schipp” svetainės atskiroje pa
talpoje. Dalyvius pasveikino a- 
pylinkės LB pirmininkas V. Vil- 
kutaitis ir tėv. Bernatonis. Pas
kaitą skaitė mokyt. D. Kvikly
tė, apžvelgdama lietuvių tautos 
kovas už laisvę, nušviesdama 
dabartinę lietuvybės padėtį tė
vynėje ir svetur ir kviesdama 
pasidaryti išvadas dėl ateities. 
Svečiai iš Vasario 16 gimnazi
jos — W. Lemke, L. Rosales, 
D. Kviklytė, L Mačiulytė, V. Sid- 
rytė ir J. cinkus - - padainavę. 
Pilki keleliai, šalia kelio vieš
kelėlio, Ko liūdi, berželi ir Ne
munėli. Dainas akordeonu paly
dėjo Lemke, o gitara — Rosa
les. Pirmininkas. V. Viikutaitis 
padėjojo svečiams už minėji
mo praturtinimą gražia progra-

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIK1S

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek737-8601

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

dažai. Speciali pagalba tujoms.
(Arėti Supports) ir t t.

2450 West 63rd St., Chicago. Iri. 60629 
Telef.: PRospect S-5044

PERKRAUSTYMA1

llganieus patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių įstaigą;

i American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Ui- 60643

Telef. 312 238-9787
Nemokamas palaraaužseiknnt lėktuvų, traukinių, laivų keliu 

diu (cruises), viešbučių ir auiomooiiiu nuomavimo rezervacijas; Pavuuoda- 
ne kelionių ’draudimus, Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kastus, 
Sudarome iškvietimus gimimų apsilankymui Amerikoje ir teikiame inie-- 
nacijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered Lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas 
4 anksto — pries 45 - 60 dienu

Prieš minėjimą Įvyko visuo
tinis LB apylinkės narių susi
rinkimas. Susirinkimo prašo
ma, apylinkės vadovybė ir kon
trolės komisija sutiko dar vie
nerius metus eiti savo pareigas.

Po minėjimo bendri pietūs ir 
pašnekesiai tęsėsi keletą valan
dų. Pobūvį finansiškai stipriai 
parėmė Vilkutaičiai, o progra
mos atlikėjus pakvietė tėv. Alt. 
Bernatonis.

DAIMID
Tel 927-1741 —1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

' k iX . i 1

KVIETIMAS

Balzeko Lietuvių kultūros muzie- ' į 
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 (tek 671-6350) 
Įvykstančioj pasaulio pinigų (mone
tų, banknotų ir kt.) mugėj (Coin 
Fair) su arti 200 stalų. Jų vieną pa
vyko gauti ir lietuviams — ne pasi
pelnymui. bet Lietuvos suverenumo 
atstatymo propagavimui. Bus įvairiu 
referatų (lietuvių kovo 25 d. 1 vai. b

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS 
radijo Šeimos valandos 
Vi«o» proprame* Ii WOPA,

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu artstump.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

BALZEKAS MOTOR’S į
40.30 Archer Ave., Tel. VI 7-1515 į

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vai. ryto.
Vedėja Aldona Deukvt
Telef.: HEmtock 4-2413

Z159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL 40629

Z

A “Lietuvos Aidai’ 
nlt ..KAZĖ BRAZD2IONYTĖ

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vak.

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71*t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

- Jei tinote Mmente, kune 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujiena* dvi sa
vaite* nemokamai.

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos -- urmo kainomis) 

Oerinus. mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Memmingen
Labai gražiai mūsų tautos 

šventę atšventė Meminingeno 
lietuviai vasario 24 erdviuose 
evangelikų namuose. Sceną puo
šė didelė Lietuvos trisjialvė, vy
tis ir užrašas “Lietuva, tėvyne 
mūsų”. Vietos LB' apylinkės 
pirmininkas K. Radzevičius pa
kvietė susikaupimu pagerbti už 
žmogaus teises ir tėvynės bei 
tikėjimo laisvę Lietuvoje kovo
jančius ir persekiojamus brolius 
bei seseris. Sugiedotas tautas 
himnas, pasveikinti žymesnieji 
svečiai ir visi dalyviai, o jų bu
vo susirinkę gerokai per šimtą.

Tautos šventes proga sveiki
no vietos latvių pirmininkas

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos metinis susirinkimas ivyks 
penktadienį, kovo 23 d., 7 vai. vak. j 
Vyčių salėje. 2455 W. 47tft St. Na- 

yra iriai prašomi atsilankyti, nes 
daug svarbių reikalų aptarti.

Po susirinkimo — vaišės.
Eugenija Strungys, rast.

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

Bus labai gražių 
nų laimingiesiems, 
šiltų valgių.

Kviečiame visus 
atsilankyti ir smagiai praleisti po
pietę su upytiečiaisi A. Kalvs

•r vertingu dova- 
Taipgi bus skanių

narius ir svečius

*

1

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Nuo 
1914metų

Midland Savings aptar
nauja uupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkes. Dėkojame 
Jums ui mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi
Ir ateityje 
samanos apdraudė* iki 

*40,000
2657 W. 69 STREET 

Chicage, IL 6u6z9
Tel. 925-7400 

8929 SO. HARLEM 
Bridgeview, 6WSS

TSt 498-9400

Ad accounts com
pounded daily — 
Passbool: Savings.

MIDLAND 
SAVINGS
and loan assosiation 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

1 Yea~ Savin#* 
Certificate 

(Minimum $5,000)

Keturių Metų Mirties Sukaktis

i

PAULINA ŠILEIKIENE
Pagal tėvus Jatulevičiūtė

1975 mėtau kovo 23 d. po sunkios ligos mirė mano mylimoji 
žmona Paulina.

Gimė Lietuvoje, Biržų aps., Vabalninko mieste.
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Liko dideliame nuliūdime vyras Mikas, Lietuvoje daug giminių, 

taip pat ir Amerikoje, draugų bei pažįstamų. Priklausė lietuvių orga- 
lizacijoms.

Mes Tavęs, mylimoji Paulinyte, niekuomet neužmirsime. Tu pas 
mus nesugrįši, bet mes pas Tave anksčiau ar vėliau ateisime.

Dsėkis ramybėje mano mylimoji gyvenimo palydove!:
Tai buvo pirmas pavasaris, 
Skambėjo vieversio giesmė, 
Tokia nauja ir tokia graži, 
Kaip miško mėlyna gėlė. 
Nuskyniau mėlyną gėlę 
lę prisegiau Tau. prie kasos, — 
Savo meilės pirmąjį žiedą, 
Džiaugsmo ir laimės Šviesios . - .

TJūdintis
Vyras Mikas ir visi giminės.

t

2533 W. 71st Street

fRYJ> MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

CkicxfQf

AMBULANCK 
PATAKMAVK 
MAS DIENA 

IR NAKTL

^aliota viij
■irt storiu 

.cMociacijoa

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MiESTt 
DALYSE.

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

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-34V1

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, HL Phone: OLjrnpic Z-1093

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfxyetu S-35H

I

GEORGE F. RUDMLNAS
1319 So. LITUANICA AVE. T*L: YAri* 7-1158-1131

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
. (LACKAWIO'

2424 WEST 6Mh 8TXKFJ
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HUI*, PL 174-4414

CKpwMk 7-1211

*354 8*. HALSTKD STREET Ph*n«: TArtta 7-1311
■MM

1 — MAUJienoe, CHICAGO t, KX Friday March 23. 12



v

kalams. o Danutė Bindokiepę — 
uukštesn;vbios. Ji jau išleido 13 
!aidtt. iš viso ?62 mokinius. Tėvu 

w i.

I komiteto pirmininkas yra inž.
ZI w < r * i

! J. variakojis.
— Salzeko Lietusiu Kultūros i

muziejus kiekvienais metais su-‘ Riat to procoamoje L^etu- 
ruošia velykinių kiaušinių mar-i ^s Aidai”, kuriai vadovauja K 
ginimo kursus, šįmet jie prasi-Į Brazdi.onytė. via šie skyriai: 

’dės kovo 31 d. 10 12 vai. ir 1-3 į teisiniai patarimai — adv. C. P. 
vai. muz ejaus patalpose. Re-j^al, social nė gerovė te*s. Pr. 
gistruotis darbo valandomis. į šulo, sve katos dr. K. Bobelio 
Kursams vadovaus žinoma tau-Pr chemiko Jono Prunškio, reli-

- tos
Astrienė.

irrrrfifHM
- DAUG-.ĮVAIRIŲ PUOŠMfc-^...................

NMokume ūž sidabri
nius dolerius (V. F. -cr 
condition). Mokame aukščiau
sias kainas už sidabrines mone
tas. Perkame pašto ženklus ir
pinigų kolckc.jas.

v rr,v

-------------- ,—- »y -
Namai, Žemi — Perdavimui 
REAL ESTATE PQR SALK

Namai, žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE4207 So. Sacramento, 

247-5081. (Ur.)

dailės specialistė Uršulė į klausimai ■ kun. L. Vė- : 
i želio ir pastoriaus V. Cibo, ku- 
I l'nar ja — R. Tričytės, vaikų

Kr. Doneia-čio lit. mokykla • valaildėlė - V. Vaitkevičienės. į

menine

šįmet švenčia 20 metų sukaktį. 
Ta proga balandžio 22 d. Jau
nimo centre ruošiamas minėji
mas su akademine ir
dalimi, kuros programa rūpina
si V. Gutauskas, o specialaus 
leidinio redagavimu — D. Bin- 
dokienė. Mokykloje veikia pa
rengiamoji klasė, pradinė ir 
aukštesnioji mokykla. Šįmet mo
kyklą lanko 263 mokiniai. Jos 
direktorius yra Julius Širka, 
Irena Bukaveckienė yra pava
duotoja pradžios mokyklos rei-

—Brighton Parko Namų Sa- jau paruoštas. Marius Kiela: 
vi ninku draugijos valdyba pra-

Be to. nemažai laiko skiriama Ii- I 
teratūrai, žinioms, pranešimams, j 

i
— Jack Burgess (Bridžius) 

paskirtas Amerikos Respubhko-! 
nų tautinių grupių direktoriumi. 
John J. žemaitis yra paskirtas 
Illinois Respublikonų progra
mos direktoriumi. Tai svarbus eitą savaitę Šauliu namu pataL 
postas, pravedant programą, ku- j pose savo posėdyje nutarė ku
ria nustato 24 asmenų Illinois ' 
valstijos taryba. Illinois Respub- Į p'ahibickas —ižd 
likonų partijos pirmininku yra ; Tamaševiciu -  - - yal • » • V Z <2Don Adams (Adomaitis).ILLINOIS SCHOOL BUS

Have you been searching for secure part 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 Employer

eptuoti du naujus narius: P. 
P. Kelmelis, 

— informacijai ir 
Į foto korespondentu ir Pr.šulą 
— socialiniams reikalams. Nu- 
tarta išleisti vienkartinį leidi

nį ni-buletenį. Dabar valdybą su- 
/ daro: pirm. St. Juodis, V.
5 leckas, Tamaševičienė, J. 

kubka — vicepirmininkai, 
S. Paleikienė, A. 'Rastienė, 
Stankevičienė, , Strumpliėnė 
Kasperavičius. Revizijos Romi 

^Isija: J. Aukščiūnienė, V. Liau- 
5 ba. Parengimų komisiją suda- 

. AT _____ T^_T -1 •_ • •

Ga-
Jo.

(312) 737-1717. (Pr.)
© Priimami asmenys, reika

lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. 
6294.

436_

PATOBULINTA RANKA

CHICAGO.— Illinois Techno
logijos Inst’tuto inžinieriai tiek 
patobulino dirbtinę ranką, kad 
ji jau klauso ir pūdo mintimis 
jai perduodamus įsakymus. Ki
šeninio laikrodėlio didumo kom- 
p uteriui aktyvuojant, minties 
impulsai elektra per odą per
duodami raumenims, kur įtai
sytas mikroskopinis kompiuteris 
komanduoja tą ranką veikti — 
per alkūnę ar riešus pasisukinė
ti, ranką, pirštus — imti, ir t.t. 
Bet publikai tokia ranka dar ne
gaminama.

j ITT prof. Daniel Graupe pa-; 
• reiškė, kad dirbtinės rankos 
j judinimas elektromiogramų pa- 
! galba jau seniai išrastas, o dabar 
išradimas tebetobulinamas.

Teirautis tel.
(Pr).
METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

1979 m. kovo 24 d. (šeštadie
nį), 4:30 vai. p. p. Lietuvių Tau
tinių Namų pastogėje, 6422 S.1 
Kedzie Avė., Chicagoje, šaukia-’ 
mas šių namų narių dvyliktasis 
metinis susirinkimas.

Susirinkime sprendimo teisę

---- ---------------------------- --------------------------------------------------------------- ----------------------
PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ’ŠSIMOKEJIMAIS i 
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Precdentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

Registruokite savo namus, O GERIAUSIAI ČIA 
bknius, sklypus pardavimui jau, ŠVARUS 2 „ams „
2o-tus metus veikiančio] įstai-. garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 

zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
$7,500' lengvu pajamų iš gražaus 

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

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

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

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

{Marquette Parke.

goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

'vairi apdrauda —INSURANCE 
ŠUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Prašo leisti nugriauti į| 
Gacy baisenybių namus ; Į 
CHICAGO. — Valst. prokul 

roras Bernard Carey paprašę 
turi tik LTN nariai, tačiau savo Apygardos Teismo leidimo nuj- 
pasiūlymais ir pastabomis pra- griauti masinio žudiko John W| Į
šomi reikštis ir kviečiami daly- Gacy namą, kurio pogrindyje 
vauti visi Chicagos lietuviai. 1 buvo rasti ir atkasti 29 nepilnai 

Susirinkimui pasibaigus, / mečių ir jaunų vyriokų lavonai; 
vai. vak. visi susirinkimo daly- ■ Prokuroras savo prašymą mo-

MAŽAS ĮMOKĖJIMAS

Pilna kaina tik 346,900. Rytų Pu
laski ir 84-tos apylinkė. Pasinaudo
kite Chicagos planu mažesniems pa-

iro: V. Galeckas, Paleikienė, ir 
‘ Palubinckas. Biuletenio red.

: St. Juodis, 
j J. Jokubka, V. Galeckas ir Pr. 
j Šulas. Draugijos koresponden. 
j tais lietuvių spaudai: Pr. šulas 
i — Naujienoms, J. Jokubka — 
Draugui ir V. Galeckas — L. 
Lietuvai, angliškai spaudai — 

S. Bartkutė. ,

LdlULHilL/Add. L>1U.

5 komisijon išrinkti: 
Kf T T_1— - 1-T_- XT viai kviečiami šeimyniškai va- tyvuoja tuo, kad tas namas yra Į skolų mokėjimams. 3 miegamų Ranch 

karipnpi fnie -nut solAip Prašo-' __ ___ .__ i stiliaus namas ant didelio 50 pėdųNAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujiena vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus fc^aF i 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos span- j 
dos pirmūną pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienrašti 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
tain pat pavargtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei 
kaip renesanso. 'r‘> i

— Kelionių Į Vilnių 1979 m

karienei toje pat salėje. Prašo- tiek suiręs ir nusilpęs pamataisj 
ma vakarieniauti su savo šei- jog gresia ir investigacijų perso] 
momis ir bičiuliais, mokant už’nalui ir publikai.
asmenį $6. - Iš anksto vakarie-J
nei registruotis pas LTN šeimi
ninką Bronių Kasakaitį (tėl. 
778-7707 arba 7789878).

(Pr).

sklypo. 2 mašinų garažas. Skalbimo - 
■r džiovinimo mašinos. Atrasite lai
mę skambindami nuostabiuoju tele-] 
'onu: 254-8500. į

3LSCTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chkcgos mieste leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga 
rantuotai ir sąžiningą]

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Taiman Avė. 

T»l. 927-3559

— Buvęs GM ir Fordo reikalu j 
vedėjas dabar bandys pastatyti 
gerą “Chrysler ’ automobilį, kad j 
ši bendrovė nesubankrutuotų, i |

PASINAUDOKITE
MAŽU ĮMOKĖJIMU

Paimkite Chicago j e ‘ planuotomis

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 
r

įkaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla 
tinimo rajaus 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 : 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus’’ 
Autorė M Miškinytė paskyrė 350 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Two ladies wanted
• . * ' 

for varied kitchen duties. Medium-heavy work.
Ask for ELINOR or JERRY

Tel. 424-5884

I* namams paskolomis labai geroje Gar
field Ridge apylinkėje arti 55-tos ir 

.. Narragansett 5J4 kam. pakelto
— Henry Ford pareiškė, kad I Ranch stiliaus mūrini namą su 3 la- 

jis planuoja pasitraukti išFordcjJ^
bendrovės vadovybės. • j oiu. Pilnas beismantas_ su potvynio

________ _______ ; { apsauga, patio, puošnus kilimai, 2 
’ mašinų garažas, bargeno kaina $61,- 

900. skambinkite nuostabiu telefonu: į 
254-8500. j

---------------------------- :--------------- j

—Ketvirtadieni Chicagos tem
peratūra pasiekė 65°F.

Juozo šmotelio
HELP WANTED — MALE 

Darbininkų Reikia

Visas ir visus kviečiame i didžiąja talką.

Prenrmeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų rkaitytojų reikalam; 
praioma pasinaudoti žemiau esančiomis itkarpomia.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTID SI. 
CHICAGO, IL

• U inksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydama laiką Ir 
sažlndansa ruątrašinėjimc Išlaidai. Priede  doL

Pa-rsrdė ir vardu

Adresu

• Užstfaur Naujienų kaip dovaną savo __ 
yra naujas skaitytoju. Priede  doL

Pavardė ir vardai ____________________ -___

, kurti

Adresu

Spontoriaua pavardė, vardu ir vietovė

* Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišku spaudą ir Naujieną 
pastangas, prašai jas siuntinėt) už pridedamų! doL

Pavardė ir vardai-------------------------------------------------------------- ---------------------

Adresu----------------------------------------------------------------------------------------------- —

• Platinimo vajaua proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suripa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas------------------------------------------------------- --- —-------------- _----

Adresu —------------------------------------ -------------- —------------- —-----------------

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

AdreSU . ■"T—im---------- —------- ------------- ----------------

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

i irtaas ‘ r,. ■ -L 2--- „ , ........... ...... ......
i _ , \ ;i_;i b :_____________________________

MARIJA NOREIKIENĖ

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wsy to savtregularty!

Quarterly 
OUR SAVINGS
CERTIFICATES 

EARN UP TO 7%%

3 S SFJIO
52-49 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $93 pusmečiui automobili* 
Liability apdraudimas pensfninkar< 

Kreiptis

4M5 ASHLAND AVE.
B^VTi

see us for 
financing. 

AT OUR 10W RATES

INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

1.............    ' ------- - A _■ _

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILHNOB

Prm XLaxuuvskai, Phone i Ylrftol* 7>774T
BOORS! Mon.Tue.Fr1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 190S

a I ■ .1. ...................................... . ................ .. M

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

! Čikagos ir apylinkės lietuvia 
j skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. KituU 
gyvenantieji prašomi užsisa-

į kyti paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

i

PUNCH PRESS 
OPERATORS

AND
GENERAL FACTORY HELP.

BELL & THORN 
4259 SO. WESTERN BLVD

LAIKIODŽ1A1 Ir BRA9KINYBU / • - 
Pird&vtmas ir Taiiym 

WBST STRHIT

TJhrf.? 7-1H1

SHOP HELP
SMALL WAREHOUSE NEEDS RE
TIRED MAN TO PERFORM JANI

TORIAL SERVICES ABOUT 
16 HOURS PER WEEK.

FOR INFORMATION CALL: 
376-4970

Siuntiniai | Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Areh*r Av.
Chicago, III. 60632. ToL YA 7-5980

' KAIP SUDAROMI 
i TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šul 
paruošta, — teisėjo Alphons< 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 

■ išleista knyga su legališkomit 
j formomis.

Knyga su formomis gauna 
(ma Naujienų administracijoje 
j 1739 South Halsted St., Chics 
j Cgo, IL 60608 Kaina $3.09 
su formomis — $3.90.

IMMEDIATE OPENINGS
DRIVERS

Must own tractor to haul steel and 
piggybacks. 3 year contract Hustlers 
have a potential of making a mini
num of 31,500/per week.

CALL 284-3766

MACHINIST 

HARDINGE LATHE

Experience in set-up and operate.
Overtime.

CALCO MFG. CO.
205 Factory Road

Addison, 111.
6282309 

equal opportunity employer IAn
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių Raikta

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Marquette Parke, 2638 W 
69 St., parduodama linksma lie 

j tuvių užeiga-taverna su namu 
5 kamb. butas, 2 mašinų gara 
žas, apsauga nuo potvynio ir ki 

: ti pagerinimai.
Tel. 776-4959

EXPERIENCED HAIR STYLIST

For part time. Week ends. At a very 
lice beauty salon. Please call days? 
776-3344 or spp’v at: I

7801 S’ KEDZIE.

HELP WANTED — MALE-FEMALE |
Reikia Darbininku Ir Darbininkių |

SALES CLERKS

PERSONAL 
Asmenų Ieško

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

Apply in person or phone.
MONROE CIGAR CO.

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

HOROSCOPES
BY ANNA

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

< readings.
. 516 Oiversey Parkwayi

RENTING IN GENERAL 
N u • m e •

* I 1 
MARQUETTE PARKE ‘ĮinuomoM-l 

n»s 4 kambarių būtas antrame aukš-I 
e. Skambinti 534-7174.

M. i I M K U 1 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Mapleweed. ToL 254-7455 ' 
Taip pat daromi vertimai. giminių i 
iškrietimai. pildomi pilietybės pn- Į 

žymai ir kitokį blankai. J

.BEST THINGS IN UFE

GA 4-M54

IUH FMM

IMSUtAMC^

.Statė .fįrm Life Insurance Company-

ADVOKATAS Į

CHARLES P. KAL A Associate 1 
i2649 West 63rd Street

T*l. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. šeštalieniais iki 12 v. I
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip

40 metų, patarnaudama klientams.

TheAnti-Gas Antacid* i

. — naujienos, CHICAOO t, ILU Friday Marell J3, 1979




