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BRITU PARLAMENTO RINKIMAI VYKS GEGUŽĖS 3 DIENA
KONSERVATORIAI TIKISI LALMETI IR SUDARYTI 

NAUJĄ VYRIAUSYBĘ

LONDONAS, Angliją. — Bri
tų premjeras James Callaghan, 
netekęs britų parlamento pasi
tikėjimo, įteikė karalienei atsi
statydinimo pareiškimą.

Konservatoriai džiaugėsi dar- 
biečių parlamento pareigūnų 
neapsižiūrėjimu ir pralaimėji
mu. Darbiečių vadas parlamen
te žinojo, kad vienas partijos 
narys yra ligoninėje, bet-jis ne
manė, kad vieno žmogaus bal
sas būtų nusprendęs vyriausy
bės likimą. Premjeras Callaghan 
taip pat žinojo, kad koalicija ap- 
triušo ir komunistuojančių ve
žikų .streikas pakenkė darbie- 
čiams, bet jiš nemanė, kad nepa
sitikėjimas galėtų būti pareikš
tas šiomis dienomis.

CALLAGHAN APTVARKĖ
BRITŲ SVARĄ

Konservatorių partijos vadai 
tikisi laimėti artgjanžiuš rinki- 

. mus,, bet freįvvisi konsferyatoriai 
’tiki laimėj imu. Visi pripažįsta, 

kad Callaghan kabinetas ap
tvarkė nuolat smunkantį britų 
svarą. Jis sustabdė algų kėlimą,
sustabdė svaro smukimą ir kraš-] 
to ūkį pradėjo stumti.p.norma-{ 
lias vėžes. Padidėjo prekyba, su 
užsieniais, pagerėjo gyvenimas 
krašto viduje, atsirado , daugiau

tistikos duomenys rodo, kad 
sistojoi savo vietą tarptautinėje JAV praeitais metais sunaudojo 
rinkoje. Konservatoriai nepajė-1 nuoš. mažiau degalų. Tai reiš- 
gė to padaryti. ' - ' ; jkia, kad automobilistai naudojo

T j mažiau degalų pasi važinė j i-
MAŽAI LAIKO RINKIMŲ jrnams. Tuo pačiu metu nustaty- 

.KAMPANIJAI - i ta, kad krašto pramonė, sunau-
Premjera's Callaghan, pašita- doja daugiau naftos, 

ręs su karaliene, paskelbė rin
kimus gegužės 3 dieną. Konser
vatoriai skundžiasi, kad rinki
mams palikta labai mažai laiko. 
Konservatoriai nepajėgė aptvar
kyti britų finansų. Svaras smu
ko ir smuko. Buvo sunaudotos 
visos banko atsargos, ištuštintas 
svetimos valiutos fondas. Visi 
jautė, kad premjeras Callaghan vo smarkesnis su 35 mylių per

Bandys sujungti 
abu Jemenus

KUWAIT, Persų įlanka. — 
Praeitais metais prasidėjo nesu- 

jsipratimai tarp Pietų ir šiaurės 
I Jemenu valstybių. Buvo pradė
ta ruoštis karui, kai buvo nužu
dytas Šiaurės Jemeno preziden
tas. Praietų metų rudenį Pietų 
Jemeno kariai pradėjo veržtis į 
Šiaurės Jemeną. Pasienio sargai 
juos bandė sustabdyti, bet nepa
jėgė. Įsiveržėliai nėjo į krašto 

1 vidų, tai būtų rimtesnis susirū
pinimas, bet bandyta priešą su
stabdyti pakraščiuose. Turėjo 
įsimaišyti Pietų Afrika. Invazi
ją sustabdė Amerikos karo lai
vai, atplaukę iš Indijos vande-

Į nyno bazių. Įsibrovėliai tuojau 
pasitraukė, Amerikos karo lai
vams neiššovus nei vieno šūvio.

Dabar Pietų Jemenas siūlo 
abiem Jemenąms susijungti.

nistai, susitarę su šiaurės Jeme
nu, galės kontroliuoti šiaurės 
Jemeną, neiššovę nei vieno
šūvio.

Naftos naudojimas 
sumažintas 4%

WASHINGTON, D.C. — Sta-

Michigan© ežeras 
dar nepilnas

Smarkus lietus su perkūnija 
ketvirtadienį vėl vietomis užlie
jo vieškelius Chicagos srityje ir 
grėsė vėl upių potvyniu žemuti
niame Ilinojaus gale. Lietus bu-

pajėgė sutvarkyti finansus ir at- valandą vėju Ilinojaus centrinė-
statyti svarą į savo vietą. Jeigu ie ir šiaurinėje dalyse.
ne vežikų streikas, tai britų rei- Chicagos Sanitarinio distrikto 
kalai būtų dar geresni, negu bu- j inžinierius Jim Neidlinger pra- 
vo anksčiau.

Premjeras Callaghan apgailes
tauja, kad dėl vieno balso pra
rado pasitikėjimą, bet jis tikisi 
laimėti rinkimus.

Chicagos Sanitarinio distrikto

— Moterų plaukų džiovintu
vų fabrikantai turės išimti as
bestą iš džiovinimo aparatų, kad 
nepakenktų moterų sveikatai.

Įnešė, kad Chicagos vandens ke
lių sistemoje vanduo tebebuvo 
puse pėdos žemesnis negu Mi- 
chigano ežero vidutinis vandens 
lygis. Wilmette vandens vartai 
atidaromi vandeniui į ežerą nu
leisti tik kuomet potvynio van
dens lygis prie Wilmette už
tvankos yra 5 pėdomis aukščiau 
už vąndens lygį ežere.

KALENDORfiLIS
Kovo 31: Balbina, Benjami

nas, Vartvija, Joteikė, Ginutis. 
. ^Balandžio 1: Teodora,~ Venan- 
rijus, Dainora,- Mindaugas, Gai-

******
; SauUteka 5:53,Teidžiasi 6:13.

Oras* Šiltesnis,. Jis. ’ U _

Egiptas deda pagrindą 
Palestinai

I
| ' BEIRUTAS, Libanas. — Da
vid stovykloje Egiptas ir Ame
rika padėjo pagrindus Palesti
nai ir Artimųjų Rytų taikai. 6e-^ 
ginas ir Dajanas sutiko šu 'pa
siūlymu, bet vėliau Izraelis at
sisakė. Egiptas užšikitto ir pa 
reikalavo, kad Palestinos klau 
simas būtų/sprendžiamas pagali 
David stovyklos susitarimą. ,
.Egiptas buvo sutiįcęs prarasti

Vasario lo-csios iškilmingo minėjimo vasario; 11 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje Aušros ir Žiburio-Lituanistinės mo
kyklos mokiniai buvo apdovanoti piniginėmis premijomis už 
geriausius rašinius: iš k. į d. stovi: Manvydaš šepetys. Rūta ir 
Vite šnapštytės, Nida Černiauskaitė; antroje Meilėje: Asta Jur- 
gutytė, Kristina Butkūnaitė, Diana AlkutėįFGailė Černiaus
kaitė ir Vitas Rugienius. Trūksta: Medėjos ir Imsrės Sabaliū- 
naič ų, Kristinos Merkytės ir Rūtos Nakaitės. Mecenatas: 

Detroito Lietuvių Organizacijų Centro Valdyba.
(K. Sragausko nuotrauka)DIKTATORIUS IDI AMINAS JAUJ PABĖGO Iš KAMPMOS

UGANDd^KARIAI- IR AFRIKOS sŽ^A^ORIAI
VEJA LAUKAN UGANDOS DESPOTU

NAIROBI, Kenija.— Iš Ugan
dos ateinančios žinios sako, kad 
diktatoriaus Idi Amino dienos 
turi būti suskaičiuotos, nes jis 
praeitą naktį pabėgo iš Kampa- 
los. Tris savo žmonas ir vaikus 
jis prieš savaitę jau buvo išsiun
tęs į Arua miestelį, o kur pats 
diktatorius išvažiavo, tuo tarpu 
dar nežinia.

TANZANIJA KARIŲ 
NESIUNTĖ

Tanzanijos vyriausybė karto
ja, kad ji niekad savo kariuome
nės dalinių į Ugandą nebesiuntė 
ir nesirengia siųsti. Tanzanijos 
prezidentas pabrėžė, kad Ugan
dos prezidentas yra visų Afrikos 
valstybių gėda. Jis labai žiau
riai elgiasi su parinktais. Jis iš
žudė geriausius Ugandos avia
cijos vadus ir dvasiškius. Nuva
ręs į Tanzanijos balas, jis išžudė 
Ugandos karo vadus ir jaunus 
karininkus. Jis nesilaiko jokių 
susitarimų ir visai negerbia pa
grindinių Ugandos piliečių tei
siu.

Prieš diktatorių sukilo Ugan
dos kariuomenės 1 kuč’ai ir pri
sidėjo d;dokas skaičius savano
rių, negalinč:ų pakęsti žiaurios 
Idi Amino diktatūros. Iš Tanza
nijos išvyko į Ugandą kelioli
ka savanorių, norinčių padėti 
Ugandos gyventojams atsikra
tyti didžiausios Afrikos gėdos.

Ugandos gyventojams reika
linga parama, jiems reikalingos 
mokslo žinios, bet savo gyveni
mo jie nesitiki pagerinti, kol 
kraštą valdys diktatorius Idi 
Aminas. Iš užsienio ateinanti 
parama einą tiesiai diktatoriuj- 
Jis ją tvarko taip, kaip pageįJ 

'dauja. , {Jį

G. Dunne kandidatuoja 
dar vienam terminui I ’

CHICAGO. — George Dunne 
i ketv’rtadienį pasakė, kad jis 
1 ateinančiais metais rinkimuose 
į kandidatuos dar vienam termi- 
: nui toms pač oms pareigoms 

ka p Demokra'ų apylinkių ko- • 
mitetininkas ir pas;likti tos par- 
t’ios Cook avsk’ities organiza- 

■ ciju pirmin’nku dar penkeriems 
’ metams.

“Aš dar negalvoju pasitrauk- 
t '\ palakė W. Duune, 66 metų. 
“Greič aus;ai. kad aš būsiu poli
tikoje veiklus kol gyvas’’, pažy-

j mėjo jis per WBBM radiją.
. 1

Atidžiai seka lietuviu bylą
CHICAGO, Ill.— Jau kelin

ti metai eina dar Stasio Barz- 
duko inspiruota byla prieš lie
tuvius, besirūpinančius organi
zacinio gyvenimo reikalais.

Nepaprastai kantrus teisėjas 
praeito mėnesio posėdyje pasa
kė, kad abi pusės kovo 30 die
nos rytą atneštų bylą liečiančius 
dokumentus ir pareiškimus apie 
bylą. Dr. Bylaitis, Barzduko ir 
Gečio vadovautos ir vadovauja
mos Bendruomenės advokatas, 
prašė atidėti teismą, nes Gečys 
norėjo pasitarti su dr. Vytautu 
Dargiu. Į teismą atėjo daug 
žmonių, nes jie norėjo patirti, 
ką Gečys norėjo pasakyti dr. V. 
Dargiui. Pasirodo, kad Gečys su 
Dargiu visai nekalbėjo, nes ne
turėjo ką pasakyti.

Teisme dr. Bylaitis vietoj Ge
čio kalbėjo, bet nieko rimto ne
pasakė. Teismo eigą sekantieji 
stebėjosi tokiu dideliu bereika
lingu laiko gaišinimu.

Suvaržys vokiečiu

Dabos pagrindines 
pramonės šakas

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris Įsakė atsakin
goms valstybės įstaigoms patik
rinti pagrindinių pramonės šakų 
gamybos procesą. Vyriausybė 
turi žinių, kad kelios bendrovės 
perdaug pakėlė kainas ir daro 
dideli pelną.

Bendrovės turės pasiaiškinti. 
Jeigu būtų reikalo, tai galėtų 
nusikaltu-i bendroves traukti 
teismar -L*.-.. •- -

** ------ ::

Vežikai baigia paarti 
kcnfrnkia 4^

WASHINGTON, D.C.- \ne- 
rikos vežikų unijos ^dovybė 
praneša,-kad einama j 
tarimo su didžiosiomis bendro
vėmis. Vežikai buvo pasišovę 
reikalauti žymiai didesnių algų, 
bet kai susėdo prie stalo, tai jų 
reikalavimai nebuvo tokie dideli 
ir susitarimas sklandžiai ėjo. 
Vežikai prisilaiko prezidento 
Carterio nustatytų taisyklių.

SADATAS PASIPIKTINO KARALIAUSHUSEINO VAROMA PROPAGANDA
IZRAELIS TIKISI RASTI BENDRĄ 

KALBĄ SU JORDANIJA

KAIRAS, Egiptas. — Prezi
dentas Sadatas, visa laika infor- 
mavęs Jordanijos karalių Husei
ną. labai pasipiktino Jordanijos 
vyriausybės pozicija Egipto ir 
Izraelio taikos atžvilgiu ir prieš 
Egiptą varoma melų propagan
da, įsakė Egipto atstovams ir 
patarėjams tuojau grįžti į Kairą.

Prezidentas Sadatas buvo įsi
tikinęs. kad Jordanijos karalius 
pasinaudos pasirašytos Egipto ir 
Izraelio taikos sutarties nuotai
komis ir pradės taikos pasitari
mus. bet Jordanijos radijas ir 
informacijos agentūros skelbia 
Bagdado arabų grupės propa
gandą prieš Egiptą už pasirašy
tą taikos sutartį. Egiptas būtų 
gavęs žymiai geresnes sąlygas ir 
taika būtų buvusi anksčiau pa
sirašyta. Dabartiniu metu Egip
tas jau būtų galėjęs žymiai pa
gerinti savo ūkio reikalus. Egip
to prezidentas pakartotinai rei
kalavo įrašyti į sutartį paragra
fą, verčiantį Izraelį laikytiš1 Da-‘ 
vid stovykloje aptartų ir sutar
tų taikos dėsnių, liepiančių ati
duoti karo metu užimtas arabų 
žemes ir sutvarkyti palestinie
čių klausimą.

Išsigando Chicagos 
aldermanai

Chicagos miesto aldermanai 
gerokai sudejavo, kuomet mies
to advokatas. Ilinojaus Viešųjų 
Mitingų Akto autorius Anthony- 
Scariano pasmerkė jų pamėgtus 
“kokusus” (caucuses), pabrėž
damas, kad bet kokie privatūs, 
uždaromis durimis svarstomi, 
visuomenę liečiantys politiniai 
klausimai yra nelegalūs.

Po vasario 27 dienos tokie už
daromis durimis pasitarimai 
Įvykę trys sniego reikalais.

Tai kokie klausimai yra lega
lūs privačiai diskutuoti? buvo 
paklaustas advokatas. Scariano 
atsakė: “Sportas (Cubs, Sox), 
bet ne sniego pašalinimas“.

prie susi-j Jordanijos karalius labai ge-

Quebec© nelaimėje 
žuvo 16

ST. FOY. Que. — Keleivinis 
lėktuvas, turėjęs skristi į Mont
real, nepajėgė pakelti, grįžo į 
aerodromą, nukrito ir sudužo, 
užmušdamas 16 keleivių ir sun
kiai sužeisdamas dešimt.

Piloto padėjėjas, skrisdamas 
paskutinį kartą prieš pensiją, 
pastebėjo, kad vienas lėktuvo 
motoras pradėjo degti. Lakūnas 
pranešė, kad grįžta į aerodromą, 
bet jo nepasiekė. Lėktuvas nu
krito ir sudegė.

Mažiausiai 73 žmonės bus žu
vę (dingo be žinios), kai van
duo pralaužė Reino-Meino ir 
Dunojaus kanalo tvenkinį ir 
staiga aptvindė Nuerenbergo

FRANKFURTAS, Vokietija.— 
Iki šio meto Rytų Vokietijos 
"liaudies teisėjai” galėjo sava- 
valiauti ir nekreipti jokio dėme
sio į įstatymus. Teismo spren- priemiestį Vakarų Vokietijoje, 
dįrno jiems nereikėjo pagrįsti 
įstatymais. Praeitą savaitę iš
leistas Įstatymas, kuris nurodo 
atvejus, kuriais “liaudies teisė
jai” gali būti baudžiami.

r- General Motors bendrovė 
ididokam skaičiui automobilių 
■pakeitė transmisijas. Vietoj rei
kalingų, įdėjo silpnesnes. Dabar 
turės aiškintis ir keisti.įtik būtų padėtas pagrindas Pa- 

’įlestinai. Egiptas sutiko? atidubti 
Gazos sritį, kurioje yra 805n;.pąV. 
lestiniečių, kad tik būtų taika.
Artimuose Rytuose.Daba r Egi p. ^paprastai didelė tremtinių ban

___ ____ ___ kritikųpj^iaraĮN^.kurie .nesu-
SiMijaųf.įpųsia^ali ?ką4:4>nąntą vyk«tahfiij,pakaitir.^!’«

Hong Kongas skundžiasi, 
kad glostą ir miestą užgulė ne

fMiestas neturūkur judėti 
ir-kuo maitintKf:’-*’^ '■ >

Malūnsparniais išgelbėta ma
žiau 300 žmonių, daugelį pa
imant nuo namų stogu. Pylime 
išilgai kanalo pastebėta nemažai 
suskilimų.

— Vokiečių akademikai tvir
tina, kad kancleris H. Schmidt 
vokiečiams yra daugiau pada
ręs, negu Adenaueris.

— Rytų Vokietijos pasienio 
sargai ■ stiprina visas pasienio 
apsaugas. i» ■ ■ ,

į '■ •• C—-Xi.i-jJ: -r. : u' —
• — Chicagos*‘-apylinkėje gaao- 

lino ■galortal pabrafigd 2 centais.

rai žino, kad dėl šio Egipto už
sispyrimo vos nenutrūko de
rybos, kurioms visiems arabams, 
o ypač Egiptui būtų labai bran
giai kainavusios.

Pasirašyta sutartis liepia še
šių savaičių laikotarpyje šaukti 
Izraelio, Egipto ir Jordanijos at
stovų pasitarimą palestiniečių 
problemai spręsti. Izraelis turė
jo padėti užimtų sričių palesti
niečiams išsirinkti savo atstovus 
taikos reikalams spręsti. Jeigu 
Jordanija nesutiks pasitarimuo
se tartis, tai Izraelis dėl to ne
nukentės. Reikia manyti, kad 
prezidentas Carteris padarys 
spaudimą i Jordanijos karalių, 
bet tuo tarpu taikos pasitarimai 
atrodo labai migloti.

Egiptas, daugiausia nukentė
jęs karo metu, dabar puolamas 
Jordanijos politikų, kurie nesi
tiki sutvarkyti savo santykių su 
Izraeliu ir atgauti karo metu 
prarastų žemių. Jeigu Jordani
jos radijas ir informacinės agen
tūros nenustos šmeižusios prezi
dento Sadato, tai jis toliau ne
begins Jordanijos teisių.

Taikos Artimuose Rytuose ne
bus, kol 
tiniečių 
karalius 
kai jie,
Jordanijoje, ruošė perversmą 
prieš dabKrtinį Jordanijos kara
lių. Perversmas buvo numalšin
tas, o palestiniečiams leistą išva
žiuoti į Siriją. Egipto preziden
tas nesikiš į palestiniečių prob
lemas, kol Jordanija nesustab
dys Bagdado šmeižtų kampaniją 
prieš Egiptą

BEGINĄS — TAIKOS 
“‘APAŠTALAS

TEL* AVIVAS, Izraelis. — 
Premjeras M. Begiftas, o pačios

nebus išspręstas pales- 
klausimas. Jordanijos 
išprašė palestiniečius, 

pagyvenę kelis metus

BENDRUOMENIŲ BYLA 
ATIDĖTA

CHICAGO, Ill. — Inž. Al
gimanto Gečio4 vadovaujamos 
Bendruomenės užvesta byla 
prieš Reorganizuotą Bendruo
menę atidėta iki balandžio mė
nesio 23 dienos. 2 vai. popiet..

Praeitą mėnesi Gečio Bend
ruomenės advokatas prašė leisti 
pačiam Gečiui pasitarti su Re
organizuotos Bendruomenės pir
mininku dr. Vytautu P. Dargiu. 
Teisme paaiškėjo, kad jokio pa- 
sitarime^su Gėčių nebuvo, nes 
jis kalbęjo tik per advokatą. 
Teismo Pridėjimas buvęs visai 
bereikalingas.

Dabar teisėjas Įsakė abiem pu
sėm atsinešti dokumentus, pa
ruoštus prieš 1974 metus, ir juos 
liečiančius pareiškimus, 
jas pranešė, kad teismas 
landžio 23, 24 ir, jeigu 
25 dienomis.

Teisė- 
eis ba- 
reikės,

mistų partijos vadas, visą laiką 
reikalavęs daugiau žemių iš kai
mynų. buvo sutiktas kaip di
džiausias taikos apaštalas.

Beginąs rinkimus laimėjo pa
žadais išsiderėti iš arabu gali
mai geresnių taikos sąlygų ir 
pasisavinti didelę dalį užgrobtų 
žemių, bet jam nepavyko. Jis 
padarė pačias didžiausias nuo
laidas Egiptui, sukiko atiduoti 
visą Sinajų ir atrastas naftos 
versmes.

i
King Hussein

. A.AA_ A. A.
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GERI PATARIMAI VYRES
NIO AMŽIAUS ŽMONĖMS
Nekeiskite savo darbo arba 

veiklos rūšies į kitą, kur rei
kalautų panaudoti daugiau fi- 
z nes jėgo*.

Jeigu jūs nervingas žmogus, 
tai neapsiimkite atlikti tokių 
darbų, kurie reikalauja dides
nes įtampos ir daugiau atsa. 
kumybės.

Venkite susititikti su tokiais 
žmonėmis, kurie jus jaudina. 
Jei važiuojate automobiliu, tai 
sumažinkite važiavimo greitį 
bent 10 mylių, palyginus su 
tuo greičiu, kurį vartojote, kai 
važinėjote būdami 30 metų 
amžiaus. Ne perviršykite savo 
normalaus svorio. Kas naktį 
miegokite nemažiau 8 valandų. 
Nustokite rūkę ir vartoję alko
holinius gėrimus, o kavos kie
kį sumažinkite iki minimumo. 
Vieną kartą per metus nueiki
te pas gydytoją sveikatos patik 
rinimui. Klausykite gydytojo 
patarimų, ypatingai esant 
štam kraujo spaudimui ir 
tais svarbiais atvejais.

auk 
ki.

NUO SALDUMYNŲ DANTYS 
GENDA

Amerikos Dantų Gydytojų 
Asociacija savo žurnale išspau 
sdino svarbų straipsnį, kuria, 
me nurodė, kad svarbiausias 
blogų dantų kaltininkas yra 
saldumynai, saldainiai —- įvai
rių rūšių “kendės”, šaltas van
duo su ledais jį geriant valgy
mo metu, ypatingai geriant 
karštą arbatą, kavą ar karštą 
pieną, kokavą — padaro daug 
žalos dantims — šutrūKsta 
dantų emalis, dantys greičiau 
prakiūra.

Pastarasis blogas paprotys 
plačiai praktikuojamas ypač 
geruose restoranuose ii- papra 
stose valgyklose-baruose.Kelne- 
riai prieš karštus pietus patie
kia šalto vendens stiklinę »u 
ledų gabalėliais.

Patirta, kad šiame krašte

ATS. Mūsų patarimas rašy
ti ttstamentą reiktų Tamstai 
vieną, paliekant turtą po savo

SOCIALINĖS PAGALBOS REIKALAIS 
BESIRŪPINANT

KAZYS BINKIS

mirties žinOnai^gi įmbaąturė-f įju
tų rašvti teetamėntą T^mstaL 
Be to reiktų neužmirši ir tes
tamento vykdytoją įrašyti ir 
jo pavaduotoją, jei jis negalė
tų eiti pareigė.Pavadąottyas an- 

suvalgo 25 svarus įvairios rQ_, gjiškai vadinasi substitute. 2i-
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kiekvienas asmuo per metus

šies saldainių.
Be saldainių valgymo dar yra 

kenksmingas paprotys gerti į- 
vairių rūšių sodos šalti gėri
mai, kurie nemažai žąlos pa
daro dantims.

Dar yra keistas paprotys j. 
vairiose mokyklose ruošti 
pobūvius, koncertus labdaros 
tikslams. Per tokias pramogas 
dažniausiai ir daugiausia par
duodama įvairių rūšių saldai
nių ir šaltos sodos gėrimų: ko
ka kola, pepsi kola ir kt.

Dantų Draugijos žurnalas 
pataria mokyklų vadovybėms 
bei ponių komitetams rasti ki
tokių būdų surinkti pinigų sa
vo labdaros kasoms papildyti.

★ Finansinis leidinys “Wall 
Street Journal’” išspausdino 
skaičius apie tai, kad JAV-se 
iš viso’yra- 22,000,000 įvairių 
veislių Šimų. Jų išlaikymui, 
maitinimui,- grandinėlėms, žai
dimams ir-M per metus yra 
išleidžiamą .iki: 500 milijonų 
dolerių. Taigi išeina, kad Ame
rikojekas 8 žmogus laiko šu
nį, kurio išlaikymas metams 
kainuoja. 240 dolerius.

Kaip rašyti testamentą 
vedusių porai?

KL. Aš su žmona bendrame 
valdyme turime New Havene 
namus ir norime padaryti na
minį testmentą, kad po mud
viejų mirties namai tektų sū
nui. ,

its- Jeigu namai yra bendrame 
valdyme mano ir žmonos ar 
galime testamentą bendrai 
abiems rašyti vienoje testa
mento formoje ar reikia ats
kirai rašyti man ir atskirai 
žmonai ? Ch. K-kaitis

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, Chi»a Rošenthal ir kitos dovanos.

Pėrkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos, vedamas biznis)

1207 S. Sacramento (kaftipaš Archer k Sacramento)

Tek 247-5081

1 tetiks užtikti

nomu, Tamsia gali rašyti na
minį testamentą, jei esi gerai 
susipažinęs su Tamstos valsti
jos veikiančiu įstatymu rr jo 
pakeitimais. Mūsų patarimas 
— užeikite pas lietuvių advo
katą testameto reikalu pasitar- 
i ir, reikalui esant, už nedidelį 
honorarą advokatas ar teisi
ninkas Tamstai surašys lega- 
lišką testmentą. Jeigu norite 
dugiau žinių įsigyti, tai skaity
kite Naujienų Socialinio Drau
dimo skyrių, kuriame skelbia, 
me naujausias teisines infor. 
macijas ir įstatymu pakeiti
mus.

Kada pradedamas vykdyti 
lestamentas?

KL. Daugelis žmonių (jų tar 
pe esu ir aš) bijosi sudaryti 
testamentus ir paskirstyti savo 
turimą turtą .manydami, kad 
palikimų vykdytojai galės tur. 
tą paskirstyti dar esant testa- 
toriui gyvųjų tarpe. Malonėki
te paaiškinti, kada iš tikrųjų 
testamentas pradeda veikti?

Aleksas O.

ATS. Nesusipažinusių su te. 
stamentų paskirtimi žmonių 
baimė dažniausiai yra be rim
to pagrindo. Iš tikrųjų 
gai pagal veikiančius 
mų nuostatus sudaryti 
mentai testatorių turtą
tant pradeda veikti tik tada ka 
da jo sudarytojai numiršta.

Mūsų 
visiems 
tiečiains

teisin- 
įstaty- 
testa-

nuoširdus patarimas 
vyresnio amžiaus tau- 
— įsigykite vienintelį 
kalba leidinį "‘Kaip 

Sudaromi Testam^ntor’ •‘(Lei
dinys gaunamas Naujienų ad- 

’ ministracijoje). Tame leidiny, 
je rasite visą medžiąga apie 
testamentų sudarymą, jų kei
timą jei norite visą ar dalį tes
tamento pakeisti, kodlciją, 
apie liudininkų skaičių, jų pa. 
reigas bei uždavinius, apie tes
tamento vykdytoją (executo- 
rių), jų skaičių, jų pavaduoto
jus (substitutą) apie vykdy
tojo užstatą ir nuo užstato at
leidimą; yra skyrius klausimų 
—atsakvmu, be to rasite nesu
prantamų žodžių bei sakinių, 
paaiškinimą. Svarbiausia ta- 

■; me leidinyje rasite testamenti
nių formų pavydžius betuvių 
ir anglų kaibemis. Taip pat 
norintieji gali įšigvii legališ-

~jj ką testamentinių formų.

diskusinių straipsni politiniais klausimais ir labai ma
žai socialiniais reikalais. Ten pAt randame nemaža 
rinkimų būna kavutės bei vaišės. Tačiau labai retai ran
dame žinučių apie socialinę pagalbą draugijos na
riams, ypač kai jie atsiduria bet kurioje ekonominėje 
bėdoje arba ligoje. ?

Mūsų klubų veiklos aprašymuose gal tik viena sri
tis pabrėžiama, tai narių — ligonių aplankymas ligoni
nėse arba seneliu pireglaudose, o kai narys numiršta,!, 
tai draugijos valdybos įdeda i spaudą nekrologus su 
užuojautos pareiškimais giminėms ir kviečia .visus at. 
sisveikinti šermeninėje su karste gulinčiu buvusiu na
riu ir ragina palydėti mirusįjį į kapines, o kai kada 
valdyba ir grabnešius parąpina... Per draugijų susirin
kimus valdybos pirmininkai išvardina mirusius narius, 
o šeimoms reiškia užuojautas....

Šiuo kartu noriu iškelti idėją, kad liet, draugijų 
vadovybės pasirūpintų savo gyvųjų narių solialiniais, 

ekonominiais ir globos (kam reikalingaį reikalais. Drau- 
(jos turėtų turėti valdybos sąstate vieną ar kelis asme-Į 
mis, kurie rūpintųsi savo narių išvardintais reikalais, o j 
ypač patekusiais nariais į bet kurią sunkesnę ekonominę j 

būklę ar nelaimę; toki valdybos nariai galėtų nelai-J- 
mingiems pagal išgalę pagelbėti arba valstybines 
įstaigas nurodyti, o gal ir transported ją nuosavu au
tomobiliu parūpinti.

(Man atrodo, kad daugelis mūsų organizadijų — 
klubų valdybos iki šiol daugiausia rūpinosi vien tik sa
vo narių skaičių padidinti, daugiau duoklių surinkti, 
iždus (kasas) papildyti, daugiau pabūvių, gegužinių,! 
banketų surengti ir periodiškai/susirinkti, kad neriai] 
galėtų smagiai laiką praleisti, kitais žodžiais trumpai 
tariant, kad visi nariai tūrėtų “gerą laiką — good time, 
arba itališkai- išsireiškus “dolce far niente” (malonus 
ineko nereikimas). /■' j ' -

Nors mūsų organizacijų įstatuose nurodyti kilnūs Į
idealai bei gražūs tikslai ir būdai jiems įgyvendinti, ta
čiau kaž kodėl kai kurių tų organizacijų vadovai pa
miršta, kad be narių pasilinksminimų, pobūvių ruoši- į 
mo, reikėtų rūpintis ir savo narių socialine globa, kai | 
juos ištinka kokia negerovė, senatvė, ar nelaimė, kada 
jiems reikia ištiesti pagalbos ranką, tarti paguodos 
žodeli.

Būtume vienšališki, jei nepažymėtume, kad viena 
Idta. lietuvišku/organizacija, (BĄLFas?: Lietuvos Duk.- 
teryš ir ktpkaVkurie klubai šiuo narių globos reikalu 
rūpinasi. Tačiau'’ norime pabrėžti, kad dauguma mūsų

Pradžiūvę darželis. Diegai pina vijų 
Iš žemės rausvomis .galvutėmis lenda. . 
Po kluoną bėgioja marguojanti banda 
žalų ir palšų drūtasprandžių galvijų.

Apvylkta plačia rudine piemenaitė 
Pakluonėmis karves gainioja ir griūva, 
Kelniūkštės lig kelių vaikai atsiraitę 
Suvirto valkoje į klykiančių krūvą.

Ir katinas rimtas iš svirno išėjo,
Ir Margis, užlipęs ant priesvirnio, rangos, 
Ir kvapas gaivinantis priešpiečių vėjo 
įeina į trobą pro atdarus langus.

Taip gera, taip lengva, jauku ant krūtinės, 
Taip jaučia širdis tą pavasario gandą; 
Diegai pinavijų iš žemės jau lenda, — 
Pražys tuoj ir gėlės miškuos pirmutinės.

Klausaus ir tyliu. Spindulių okeane 
Linksmai vyturys kažin ką tiviliucja, 
Ir prūdas lyg ošia kažkur tolumoje, 
Ir rauda pakalnėj pargriūvąs piemenė.

Ir juoktis, ir verkti, ir rękti noris 
Po blizgantį, judantį, skambantį orą. 
Ir linksma, kad senis, skrandom apsikoręs . 
Jau lopo sodelio suirusią tvorą ....

--- ;----r------- -T—:---  ' - ' 
štijos Public Aaidį p|ogiamo> 
direktorius, gavęs daugelio as
menų nusiskundimų, kreipėsi 
į Washington© kompetetirigus 
įstaigas, pranešdamas, kąd 
naujos taisyklės maisto mur. 
kūtes skirstant neigiamai vei
kia.? ??'--------------~ ■ .

Pagal se^ą maisto • mąrkji- 
čių planą, šelpiamasis asmuo 
galėjo sumokėti $150 Public 
Aid įstaigai ir gauti už 250 dot. 
vertės maisto kortelių, vadina
si, gaudavo $100. Bonų nęhicka- 
mai. Pagal naują progranją, 
šelpiamasis asmuo nieko ne
moka Public Aid įstaiga ; ’>.s 
gauna $100 markučių ir yra 
įpareigotas mokėti maisto kiau 
tuvei $150 balansą, kad gaurų 
už 250 dol. vertės maisto. Prob. 
lema yra tame, >ako d,r. Gra
ce, kad už ftlckanniš prtiduk-’ 
tus krautuvei $150 vert: s mar
kutes reikia nuotos sumos mo. 
keti Steito taksus, ko anksčiau, 
tas markutes gaunant iš Pub
lic Aid įstaigos tų Steito taksų 
nereikėdavo mokėti, pr. tab.

Nemokumai yttkte gauti 
brošiūra ■— Iliinois Preserva
tion Calendar M79’’. Fui 36 psL 
knygelė, kuriose yra daugelis 
istorinių vietovių ’aprašymų; 
leidinyje telpa 130 įstaigų, mu
ziejų, parodų. Kreiptis adrts, 
su Illinois Deptartinem of Con
servation, Dept. C. T., 105 nsl 
Washington St., Spiiengfiekl, 
Ill. 62706.
„ —The Graccnfield VU.OįĮc ir 
Henry- Ford 50 melų sukaktu
vinį 1979 kalendorių su (vykių 
aprašymais nemokumai gali
mą gauti, kreipiantis į Uepar- 
tament MP., Henry Ford Mu
seum, Dept. C. T., Dearborn, 
Mich. 18121.
..— Missouri kelio,i,iį vadovas, 
nemokamas 1979 m .’vidinys 
gaunamas’iš Missouri Division 
of Tourism, Dept C. T., Box 
1055, Jefferson, Citv, Mo 
65102.

Ar reikia mokėti Soc. Ser. 
mokesčius už laikiną darbą 

dirbanti darbininką?

KL. Aš esu pasisamdžiusi 
moterį mano namuose švarai 
palaikyti, ji tedirba tris die
nas per savaitę ir aš jai mokų 
$75;. Aš nenoriu pildyti blankų 
Soc. See. mokesčiams mokėti. 
Be td nei aš, nei ji nenorime 

draugijų socialinį narių globos reikalą palieka pačių j tų mokesčių mokėti, nes susi- 
I daro per daug išlaidų ir berei
kalingo laiko gaišinimo. Ta 
švaros palaikytoja sutinka, 
kad aš jai mokėčiau visą su
tartą algą, be Soc. Cec. mokes 
čių atskaitymo. Noriu žinoti, 
kas atsitiks, jei aš nutarsiu su. 
taupyti nemokėdama mokes, 
čių? Monika H-nė

ATS. Jūs esate legališkai į- 
pareigota kaip darbdavė už
pildyti formas ir Soc. Sėc. įstąi 
gai sumokėti mokesčius, kaip 
pasisamdote namų švarai pa
laikyti darbininkę. Jegu jūs ne 
užpildysite formos, jūs galite 
šiek tiek sutaupyti pingų, bet 
jūs galte patekti į didelę bėdą 
— Internal Revenue ateityje 
galės išreikalauti tuos mokes
čius ir dar uždės pabauda už 
laiku Soc. Seč mokesčių nesu 
mokėjimą.

Pavyzdžiui, jūsų tarnuatoja 
po kelių metų prašys iš Soc. 
See. išmokų. Mat ji gal bus 
dirbusi ir kitose darbovietė
se, kur mokėjo Soc. See. mo
kesčius. Valdžia pareikalaus 
iš jūsų nesumokėtus S.Sc. mo
kesčius ne tik savo dalį, bet ir 
jos dalį, be to uždės 6 proc. pa
baudos. Taigi kodėl nevykdyti 
legališkų nuostatų, kurie jums 
ir jai yra naudingi, nes tai įst. 
tymas įpareigoja. pr.

naru asmeniškai valiai, nors tie nariai patys dėl fizi
nės negalios (senatvės, nedarbo) patys savo būtinais 
raikalais negali arba neisengtia pasirūpinti.

Susirūpinusi Mgd. š-nė

rkaip geriau pasirinkti teisingą 
į testamento vykdytoją, kuris

Testamento vykdytoją
pasirenkant
KL. Jau seniai aš su žmonai mudviejų valią įvykdytų ir 

į palikimą paskirstytų?norime pasidaryti testamentą, 
bet nesutariame, kas tūrėtų 
būti testamento vykdytojas tuo 
atveju, jeigu mudu vienu ltie« 
tu žūtuine kokioje nelaimėje 
nelaimėje, pvz, gaisre ar auto, 
mobllio uelaimėįe« . Patarkite,

LIETUVIU KOMPOZITORIŲ SIMFONINIS KONCERTAS

JAKUBENAS * ČIURLIONIS * Šes. BERNARDA

diriguoja
HENRY MAZER

išpildo ČIKAGOS SIMFONINIO ORKESTRO
. _ ’ < ji— ■* ■>. 5* ..

Seštadienj,1979m. Kovo 3td 8.’30vv.

ORCHESTRA HALL 220 SOUTH MICHIGAN AVE.,
r. Bilietai-'$10,8,6,4 Lože

teatro kasoje i- . ’

- . . MARGINIUOSE' 2511 W 69tn St GtjcagO. Ill,
• ‘ -r . 778 4 5 85 *■ ;

Rawrn SYMPHONY CONCERT Ot -UT/^ANIAN COMPOSERS. 500 North Fo^sU Oak

!«ht

nariai

CHICAGO,

60302

Jonas it’ Jadvyga Y.

ATS. Pirmiausia tuo atveju 
norime pairti sudaryti du te
stamentus: vieną testamentą 
turėtų sudaryti savo vyrui pa. 
liekant savo turtą ir jį pasiren
kant testamento vykdytoju ir 
anrą — vyras sudaro tsetamen 
tą, po savo mitries palikdamas 
turtą savo pasirinktajai gyve
nimo draugei — žmonai, ku
rią turėtų paskirti ir testamen
to vykdytoją,. Mes vieną pata
riame tautiečiams turėti galvo
je mintį, kad gali žūti bendro
je nelaimėje, todėl rašant tes
tamentą reikia aptarti tokias 
galimybės ir įsakmiai testamen 
te tą mintį įrašyti, kas tuo at
veju vykdytojų testa men tą.Tuo 
reikalu įsatymas leidžia į tos. 
tanienlą įrašyti testamento vyk 
dytoją ir pora pavaduotojų ,an 
gliškai vad s u b s t i t ute.Kiltų 
klausimas kas galėtų būti tes
tamento vykytojo pavaduoto, 
jais? Asakymas liūtų — visi tie 
asmenys, kuriems pasitikite ir 

(pagal praktiką) būtų 
jaunesni. Vykdytojai 

ti ne tik pavieniai as- 
bet ir organizacijos bei 
Dažnas gali pasakyti, 
organizacijos gali bū
vio?, gali likviduotis, 

geriausia pasirinkti tr 
įstaigas, būtent, 'žino- 

t. fondus bankus, taup.
Vykdytojms ally- 

ly^stato aitas
teismas, tai negalinta 

kąd jūsų gimines (įpė* 
uuskriamtų. pr. s.

Ancmy$, 
vb fl liktai

Milne ub 4j $’ 

nstsine£ 
lilts Ih

įtkvtiį
T41 • A ilMllUM

pet.

Trumpai
OSLO, Norvegija. —’ šiauri

nėje Norvegijoje praeitą penk
tadienį senelių namuose gaisųo 
metu žuvo 11 senelių, kurie 
tuo laiku miegojo lovose. 
nrtrė nuo dūmų; užsidegė pia 
silkiniai baldai* ' ’ :'*:
, Illinois valstijoje pradėję 

veikti naujasis maisto marku
čių (Food -stamps), planas, ku»
ris sukelia daug ncstisiprati- nedaug darbo 
mų. Mr. Ti’iū Giricr: ij’irrbdr varužimbsT

Į • ■. r----• - •
į Priimant ^įįarbą

Darbdavys;dubftr ne
reikia daugiau daroininkų; aš 
negaliu liek darbo esli, kad 
visi jūs biltuinėt užimti.?

JaimuoHs: “Man -riHįk ia ęlebdi' 
kad aš būčiau

r i t



MIKALOJUS K. ČIURLIONIS
ve sužavėtas lietuvių tautinio

MIKALOJUS K. ČURLIONIS

Mikalojus K. Čiurlionis gimė 
Varėnoje 1875 m. Muzikinius 
gabumus parodė labai anksti. 
Septynęrių metų jau skaitė gai
das. Gyvendamas Druskinin
kuose atkreipė dėmesį vieno 
gydytojo ir kartu muziko, ku
ris rekomendavo jį į kunigaikš
čio Mykolo Oginskiu- orkestro 
mokyklą Plungėje, čia jis išmo
ko groti keliais instrumentais 
ir pradėjo komponuoti. Kuni
gaikščiui patiko jo pirmieji ban" 
dymai, ir jo dėka Čiurlionis ga
vo paramą mokytis Varšuvos 
konservatorioje. Studijuoja for
tepijoną ir kompoziciją. Kon
servatoriją baigė 1899 m. Nuo
1901 m. studijuoja Leipcigo 
konservatorijoj, kurią baigė
1902 m. Kiek anksčiau jame 
pasireiškia ir dailininko’ pašau
kimas. Varšuvoje mokosi meno 
mokykloje, het jos nebaigia. Po 
kelionių Kryme ir Vakarų Eu
ropoje apsigyveno Vilniuje. Bu-

ir dalyvavo pirmose dailės paro
dose. Domėjosi lietuvių liaudies 
muzika.

.{ Aeškotkunas geresnių gyveni- 
1 mo sąlygų persikėlė į Petrapilį. 
, Nors ir vietinių dailininkų nuo
širdžiai sutiktas, sunkiai ver- 

• tėsi. 1909 melai vis dėlto buvo 
kūrybingi dailės srity. Buvo 
vilčių pasidaryti teatro dailinin
ku pas Stanislavskį, bet liga ir 

m. mirtis viską nutraukė.

Čiurlionio ankstyvesnėje mu
zikinėje kūryboje jaunčiasi Chc- 
pino įtaka, o po studijų Leipci
ge Bacho tradicija gaivinama 
M. Regerio. Iš jo ankstyvųjų 
kūrinių yra De Profundis (kan
tata chorui su orkestru), Ag
nus Dei, daug mažų dalykų for
tepijonui. 1900 m. parašė kon
kursui simfoninę poemą . Miške. 
Vėlyvesniucse kūriniuose reiš
kiasi Leipcigo mokyklos įtaka. 
Tai stygų kvartetas, fugos, fu- 
getės, kanonai.

Simfoninė poema Jūra bus 
grojama šį šeštadienį Čikagos 
Simfoninio orkestro narių, di
riguojant Henry Mazer, Orche
stra Hali, 220 S. Micliigan Avė., 
Chicago’. Laikas 8 vai. 30 min. 
vakaro. K. R.

15 atoisl lo

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas jo sumanytai operai Jūratė

PASUKAU i f ašmaNują
į Ta m in-ją 21 
m “Grandinėlę’* 

štralijos aerodrome, o kai

•Plisti k mi suloje
An. g
•it '.7; Tasmanija vra didelė sala, Į likusį !>era dalba ir vvkusiai į '. , . - . . , i..-..,;1 * . . • ; .. i ja>.lai-vai galėtum sulaipintipagarsinusi lietuvių’vardą^' is ' 

Sydnėjaus išskrido į- Ameriką, 
lai ir vėT-atvvkau jos išfvddt?.

Tasmanija vra d:<!eli

i bent didžiąi;! LieimS. <
I paim-i kalnus ir slėnis
j lėtinu bent p< r.kioiika

Išvykau ir aš, iktai ne tais 
pačiais keliaC. Jie pasuko išil
gai Didžėiojo Vandeny mh o aš 
patraukiau tiesiai " į Tasnia-. 
niją.

Paklausite, kas ta Tasmani- 
ja? ir ko aš ten važiavau. Dau
gelis gali pamanyti, kad aš ten 
važiavau kokiais biznio reika-

VLADAS JAKUBĖNAS
šį šeštadieni išgirsime tris išVladas Jakubėnas, kornpozi-j

torius, pedagogas, .ir muzikos traukas iš siuitos “Miško šven_ 
kritikas, gimė 1905 m. Biržuose, tė”. Lietuvių kompozitorių sim_ 
Mc'kėsi Kaune ir Rygoje, kur 
1928 m. baigė kompoziciją. Po 
savo 
gavo valstybinę stipendiją i

foninis koncertas bus šį šešta
dienį, kovo mėn. 31 d., 8 vai. 30 

kūrinių koncerto Kaune min. vak., Orchestra Hali, 220 
, S. Michigan Ave. Chicago.

A. B.

— Mula Chomeini pažino dau
gelį Irano žydų ir su jais’ varė 
biznį. Pradėjo žydų nekęsti Pa
ryžiuje, kai šie nustatė jo ryšius 
su komunistais.

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

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

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

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

Tel. 476-2206

stybinę akademiją gilinti studi-j 
jų pas prof. F. Schrecker. 1932 
m. baigė šią akademiją ir buvo 
pakviestas dėstytoju į Kauno 
konservatoriją. Šalia šio darbo 
dar pasireiškė kaip recenzen
tas, koncertų organizatorius ir 
akompaniatorius. Karo metu 
pasitraukė į užsięsį. Čia irgi ak
tyviai reiškėsi muzikiniame gy
venime. Nuo 1949 m. apsigyve
no Čikagoje. Vertėsi fortepija- 
no pamokomis, vargdninkavo, 
akompanavo koncertuose ir 
bendradarbiavo spaudoje. Taip 
pat ir kūrė. Mirė 1976 m.

Studijos Berlyne pastūmėjo 
V. Jakubėna modernios muzi
kos kryptim

Simfoniniam orkestrui yra 
parašęs tris simfonijas, rapso
diją, siuitą “Miško. šventė”, pre
liudą ir trigubą fugą; styginį 
kvartetą, serenadą violončelei 
ir fortepijonui; senatą fortepį- 
janui ir kt. Taip pat solo ir cho
ro' dainų.

Los Angeles, Calif.
Puikiai pavykęs .vaidinimas- 

komedija “Kompiuterinė 
santuoka’’

Kovo 24 dieną Dramos Sam
būris suvaidino Jurgio Gliau
dės farsinį spektaklį “Kdmpiu- 
terinė santuoka”. Vaidino V. 
Do\yd-aitis, S. Matas, R. Vitkie
nė, M. Prišmanfas, V. Jatulie- 
nė, Juozas Raibys, V. Mikienė, 
Stasė Pautienieriė 'ir 0. Devei
kienė. Režisavo D. Mackialienė. 
Dekoracijas nutapė A. Žalienas, 
jam talkino S. Stančikas ir B. 
Mackiala. Suvaidino didelė King 
Star salėje. Buvo žiūrovų apie 
500 asmenų. Linksma komedi
ja buvo puikiai suvaidinta. Nuo
lat žiūrdvai plojo ' ir juokėsi. 
Skambėjo linksmos dainos. 
Ypač pasižymėjo Stasė Pautiė- 
nienė. Gitara žavėjo S. Matas. 
Su komiškais šokiais J. Raibys 
.ir V. Mikienė.

‘ Tokių linksmų vaidinimų pu
blika labai pageidauja, nes juo
kas pagydo visas ligas. Tai pa
sakė pats- komedijos kūrėjas, 
pakviestas prieš publiką: “Alus 
gerti sveika, o juoktis dar svei
kiau”.

Komedija rodė, kaip kom
piuteriai tvarko žmonių liki
mus. Vieni su kompiuteriais 
laimi, o kiti ir žiauriai pralaimi.

Už puikią vaidybą komedijos 
dalyviai buvo gausiai apdova-

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

inoti gėlėmis ir kitomis dovano- 
j mis. Kai kurie vaidintojai sce- 
j non ėjc iš salės. Didelis, ]>er vi
są sceną kompiuteris cypė ir 
šniokštė, sudėdamas anketas, 
pagal kurias susiporuoja san
tuokos! Buvo' ir tokių, jau ve
dusių, kurie sugalvojo savo an
trą pusę pervaryki per kompiu
terį ir pritaikinti savo skohiui. 
Juozas Raibys ir Velerija Mi
kienė, būdami pavyzdinga pora, 
buvo kaip balandžiai, kada žmo
nės juos mato, o kada jau ne
mato . . .

Buvo toks šykštuolis, kurio 
“mylimoji” tai banko’ indėlių 
knyrgutė. šis jau nei Balfui, nei 
Altai paramos nežadėjo, o pra
rado savo knygutę, kada kom
piuteris parinko jam žmoną su 
dviem vaikučiais! Rolę gabiai 
suvaidino’ Vincas Dovydaitis. Ir 
visi vaidino pasigėrėtinai. Buvo_ 
daug 
mis.

Po 
ypač 
rine 
Sambūris turėtų parodyti pla
čiau, kitose kolonijose. Žiūrovų 
nepritrūks. Kelionių kaštai pa
sidengs su kaupu. •’ . --f-

Los Angeles Dramos sambū
ris yra labai gabus vaidybos 
būrelis ir turi scenai atsidavu
sią režiserę Mackialienę. Anks
čiau Sambūris laimėjo daug 
pryzų kas dabar drėbs pryzą už 
dviejų valandų gerą nuotaiką 
juoką ir linksmumą?

ąAOjniz

vietų, kada kalbėjo’ ėilė-

sunkių dramų publika 
mielai sutiko “Kompiute- 
santuoką”. šj vaidinimą
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Martinique Restorane
2500 W. 94th St Evergreen Park, Illinois

• DAINOS
• SVEIKINIMAI
• VAKARIENĖ
• IR ŠOKIAI

4:30 vai. po piety
Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJI
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu HA 1 - 6100 ’' • <

VISI tIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

Lietuvą Į Tasmaniją sutalpin
ti. T aip iš akies žiūrint, nemie- 
ruojant.

Tasmanija 
audona, kitur 

į mūsų molį, 
šlyno, žvyTio ir akmens. Vie
tomis žolė jau praskėlė ak
menis ir veržiasi iš jriyšių, bet 
ant kalno dar yra balto ir pil- 

Man atrodo, kad dabartiniu bazalto, kaip jis prasiveržė 
metu jokio biznio Joks A”)eri-.’’’ užverstų ugniak ainių.
kos lietuvis, ten negali pradėti, j Tasmanijoje turėtų gyventi 
bet mane kažkas traukė į 1 asD tastnanai, bet taip nėra. Jokių 
maniją. Kas mane biznierių ir saloje nėra. Saloje gy'
keliautoją, galėjo traukti į Tas 
maniją, kurioje aš jau vieną 
kartą paskubomis esu buvęs, ir 
kurion ry’žausi dar 
žinoti?

žemė vietomis 
vietos panašios 

Visur yra daug

kartą va-

tokia di- 
pietinėje 

Gal prieš

evna sena maori giminė, turin 
ti labai ilgą istoriją, bet tiktai 
pasakotą iš kartos į kartą ir 
jokiame akmenyje neužrašy. 
ta. Velykų saloje gyvenusieji 
žmonės bent pristatė galvą, 
bet Tasmanijoje ir galvos nė
ra. Sakoma ,kad salos gyven
tojai atkeliavo iš Indonezijos 
salų šimtmečius gvveną 
manijoje.

(Bus daugiau)

Tasmanija, — tai 
dėlė sala, kuri yra 
Australijos dalyje, 
kokį pusę milijono metų ta sa
la buvo dabartinės pietų Aus
tralijos dalimi, bet laikui 
gant, didelis žemės plotas 
plyšo, pasitūmė 
po atskira sala, 
me žemės plote 
visiems laikams.
nai, medžiai, paukščiai ir žvė. (maistu Kubos karius, o tik vė- 
reliai. Atplyšo ir žmonės, kurie -liau vyriausybės narių šeimas.

Tas
bė. 
at
ta
in.

į pietus ir
Visa, kas 
buvo, atplyšo

Atplyšo kai- '.miausia turi aprūpinti
Angolos vyriausybė pir- 

geru

VELTUI ĮVERTINAME
JŪSŲ NAMĄ 

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J.MICHAELS

4637 So. Archer Ave.
(Prie 47-tos)

MAGIŠKUMEMBER

REL®
IIMTfR CITY RELOCATION SERVICE

TEIRAUKITĖS
TELEFONU 

254-8500

Taupykite dabar
pas mus

KNOW YOUR HEART

iVE

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

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

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. j

Išduodami Certifikatai, kurie ne- « 
ša iki i

8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

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

S A
SAVINGS A LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halftod St, Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TUKINTI DIDELES ATSARGAS

Įitalft* IfM mrtaia. ttl-8070
įstaigos swosaoWlAMi ytitatytL
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MiHM£nominę ir teisinę paramą, o dabar ta pati Bendruome
nė jau drįsta ’ALTą griauti, jos dirbamą darbą 
niekinti-
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DAIL. ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ "Pavasaris" (tapyba)

ji įstaiga veiks trimis krypti- 
mis-kalbos, istorijos ir tauto
sakos. Užbaigai Tautosakos ar
chyvas at; darymą paįvairino 
tautiškomis dainomis, pasako
mis ir instrumentine muzika.

Kovo 3. d. Kaune paminėta

Siūlo viską pavesti Bendruomenei

VLIKAas nutarė įsteigti Lietuvių Bendruomenę. į 
kurią įeitų viso pasaulio lietuviai.

Bet tokios Bendruomenės jie dar neįsteigė. Jie 
neturi pakankamai kantrybės ir tolerancijos tokiai 
Bendruomenei įsteigti. Iš šalies žiūrint, atrodo, kad 

tokios Bendruomenės jie ir nenori įsteigti.
Neatlikę VLIKo paskirto darbo ir nepadėję VLI- 

kui Lietuvos laisvės kovos vesti, jie jau siūlo patį VLI- 
ką nurašyti ir patys pasiimti VLIKo darbą. Vaikai tė
vų nenaikina. Vaikai stengiasi iš tėvų pasimokyti. Tuo 
tarpu yra vienuolių samdyti žmonės siūlo padalyti tai. 
ką lietuviai iki šio meto nedarė.

Reikalas dar keistesnis su ALTa. ALTa suorgani
zavo BALFą, kad nelaimėn patekusieji lietuviai bū^ų 

sušelpti ir atvežti į Ameriką. ALTa padėjo pravesti 
Įstatymus, kad lietuviai galėtų Įvažiuoti be kvotos, o 
dabar atvažiavusieji nori panaikinti ALTą ir patys pa
imti ALTos funkcijas- Kaip jie galės eiti ALTos parei
gas, jeigu jie ALTos nesupranta. ALTa jiems padėjo-, o 
dabar jie nori Įtraukti ALTą Į save. Mums atrodo, kad 
taip nederėtų, daryti.

Mums atrodo, kad yra kita priežastis, kuri verčia 
vienuolius samdytas politikas pasisakyti prieš ALTą ir

Amerikos lietuvių katalikų Įsteigtas ir is Lietuvos 1 VLIKą: jų atstovai pralaimėjo ALTos metinėje konfe- 
atvažiavusių frontininkų nukatalikintas Draugas siūlo 1 rencijoje ir paralaimėjo VLIKo metinėje konferenci- 
pravesti detales reformas visuomeniniame Amerikos1 joje, 
lietuvių gyvenime.

Lietuviai katalikai,, sudėję tūkstančius spaustuvei 
Įsteigti, dienraščiui išauginti, naujiems namams pasta
tyti, savo santaupas ir patikėjo vienuoliams marijo
nams, kad jie tokioje pačioje dvasioje leistų katalikų or
ganą, kokioje jis buvo Įsteigtas ir užaugintas,, bet ma
rijonai visą laikraščio redagavimą pavedė frontinin
kams, kurie pirmiausia nubraukė “katalikų” vardą iš 
laikraščio paaiškinamo pavadinimo. Vietoje1 “lietuvių 
katalikų laikraščio” padarė “lietuvių laikraštį”. Visi 
privalome atminti,.kad marijonai yra atsakingi už šias 
pakaitas-

Bet marijonų • atsakomybė eina dar toliau. Jų sam- ateityje jų padarys dar daugiau, 
dytas redaktorius praeito trečiadienio Įžanginiame pa
taria padaryti dar didesnes pakaitas katalikų gyveni- įų naudingi ne lietuviams, bet ir Lietuvai, 
me. Jis jau anksčiau nuvertindavo Amerikos Lietuvių 
Tarybą ir Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą. 
Amerikos Lietuvių Tarybai pirmininkavo veik du de
šimtmečius ilgametis Draugo redaktorius L. Šimutis, 
o dabar frontininkai jau siūlo Šimučio vertą organiza
ciją visai nurašyti ir jos vieton pastatyti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę. Tokią pačią nuvertinimo ir men- 
kavertingumo nuomonę frontininkai skelbia 
VLIKą, kuriam ilgus metus vadovavo kun. 
Krupavičius.

^Ką šių dviejų didelių organizacijų vieton 
nuolių pasamdytas patarėjas? Vietoje ALTos

Pralaimėjo todėl, kad negalėjo įtikinti nei AL- rasytc>jo J. Bibuno 60 m. giriu- v ->A C' M b- o L'Tt o i I lrnxTz\ 1 U r) + /vlri«

ir apie 
Mykolas

siūlo vie- 
siūlo Ge-

■ bet tik bejėgiškai nepasiduoti. 
Kodėl? Todėl, kad tokioje ko
voje pralietas kraujas bus naši 
dirva, iš kurios išaugs naujos

■ jėgos ir nauji argumentai už sa
vo tautos laisvę ir nepriklauso
mybę”.

Toliau generolas rašo: “Dėl 
šio atsišaukimo vėliau, ir net 
dabar, klaikas man įvairiai ne
teisingai prikaišioja”'. Mano 
nuomone, gal generolas nepil
nai suprato tų priekaištų reik
šmę. Tai buvo labai gražūs ir 
patriotiniai žodžiai, kuriuos 
daugelį kartų girdėjome. Bet 
žmonės kaltina vadovybę, kad 
ji mokėjo tik gražiai kalbėti, o 
kada buvo pavojus tai bijojo pa
rodyti pavyzdį kaip reikia , tą 
tėvynę ginti. Buvote drąsūs' tik 
savo ramovėse, p kai’ reikėjo 
ginti tėvynę, tai negarbingai ka
pituliavote. Nejaugi tas kilnus 
ir vadovybės dažnai kartotas 
obalsis; “Tas laisvės nevertas, 
kas negina jos”, buvo taikomas 
tik tam pilkajam kareiviui?

Ta proga išleido atsišaukimą 
ir + Savanorių Kūrėjų-:Ęąjun§a 
pirmindama, kad “Prakeiktų 
mus mūsų palikuonys, jei mes 
neparodytume, kad daugiau, 
nei savo gyvybę, branginome

čių kariuomenė įžygiavo į Su
detų kraštą.

Bet ar Hitleriui to užteko? 
Niekados. Jis 1939 m. kb’vo 15 
d. užgrobė ir visą Čekoslovaki
ją, prie kurios pasidalinimo sa
vo pirštus prikišo ir Lenkija.

* * *
Kovo 23. d. Klaipėdos kraštas 

buvo jėga 'atplėštas nuo Lietu
vos ir prijungtas prie Vokieti
jos. Į Klaipėdą įžygiavo’ vokie
čių sausumos kariuomenė ir 
įplaukė karo laivai. Kartu su 
laivų eskadra atplaukė ir Hitle
ris, kuris pareiškė, kad Klaipė
da bus karinė jūrų tvirtovė. 

, Bet šio įvykio pasaulis beveik 
nepastebėjo, nes jis lietė tik ma
ža Lietuvos valstvbe. Net buvo 
ir tokių valstybių, kurios gal
vojo, kad Lietuva buvo okupa
vusi Klaipėdos kraštą, o Vokie
tija jį tik atsiėmę.

Gen. S. Raštikis savo atsimi
nimuose (Ž. “Kovose dėl Lietu
vos”. I d.) rašo, kad netekus 
Klaipėdos visa Lietuva labai su
bruzdo ir krašte pasidarė tikrai 
’neramu. Tai, kad neprasidėtų 

savo!dar didesni neramumai, tai jis 
kreipėsi f krašto apsaugos mi
nister! ū* į valstybės preziden-

ao sukaktis. O. kovo 19 d. tokia 
sukaktis paminėta Anykščiuose. 
Rašytojo veiklą apibūdino Vie- 
nuolis-žukauskas. Savo kūrinius 
įkaitė J. Marcinkevičius, P. 
Cvirka, M. Linkevičius, J. Krū- 
minas, K. Jakubėnas, A. Vie
nuolis ir kun. B. šateika. J. Bi
liūno kūrybą skaitė Petrikas ir. 
Maceika.' Užbaigta dainomis 
ir deklamacijomis.*

Kovo 16 d. Kaune mirė 
laukęs 80 m. amžiaus knygne
šys J. Pautienius. Jis Rytprū
siuose turėj-o Įsitaisęs - slaptą 

! lietuviškų knygų sandėlį ir pats 
knygas nešdavo į Lietuvą. Ru
sų policijos gaudomas pabėgo Į 
Pirancūziją, kur gyveno apie 53 
<xn.

. * *
, nijoje. Jo tėvas Vladislovas Mi-» Hitleris vykdydamas 
lasius, o motina-Rozalija Mari-, pianą pareikalavo^ kad Čekoslo- 

’ ja Rozental, žydiškos kilmės j vakuos Sudetų kraštas butų 
moteris-. Spėjama* kad Milašių .prijungtas prie Vokiet-ij-os; Tuo tą, kad kuris iš juodviejų tartų 
proseniai XVII a. atėjo iš Ser- reikalu dar 1938’ m. Muenehene 

i bijos ir apsigyveno’ Lietuvoje. !buv0 sukviestas pasitarimas.

Tos, nei VLIKo konferencijų atstovų savo teisingais 
pasiūlymais ir logiškomis išvadomis. Neįtikino, todėl 
jų ir neišrinko.

Bet ar galima griauti organizacijas, kurios tiek 
daug padarė Lietuvos laisvės fronte ir siūlyti leisti vi
sus reikalus tvarkyti tiems, -kurie savo programos ne 
turi ir su priešu nekovoja, bet rengiasi bendradarbiau
ti? Taip kultūringi žmonės nedaro.- To nedarys ir 
lietuviai. t .■

Nei ALTos, nei VLIKo jie neišgriaus. Jie gali tu- 
■ rėti daug narių- Jie gali turėti daug pinigų. Bet jie 
nemoka logiškai galvoti. Jie jau padarė daug klaidų, o-

Iš ALTos ir VLIKo jie turėtų pasimokyti, kad bū'

LIŪDNOS IŠVAKARĖS
Kovo 1 d. Medicinos fakulte

tas išdavė tūkstantąjį diplomą 
gydytoju S. Petrauskui. Jis 
priimdamas diplomą, davė iš
kilmingą pasižadėjimą tinka
mai atlikti gydytojui uždėtas 
pareigas. Anksčiau buvo reika
laujama tik pasirašyti po iš
kilminguoju pasižadėjimu.

Iki to laiko Medicinos fakul-

. *

SU”

;žodį visai tautai. Bet juodu ne
sutiko ir prezidentas pavedė mūsų Tėvynės Laisvę. Visomis

Dau-Velio®is rašė prancūzų kalba. jame dalyvavo Hitleris, Mus- jam paruošti atsišaukimą j ka- jėgomis turime gintis.
rius. Tckj atsišaukimą genero- giau'nė pėdos lietuviškos že- 
las paruošė ir jis buvo paskelb- mės be kovos!”. (“Naujoji Ro
tas spaudoje ir per rackją. Topniuva”’ 1^39 m. Nr. 13). Taigi, 
atsišaukimo tekstas yra at- ne tik žemės pėdą, bet be kovos 
spausdintas jo atsiminimų pir-1 atidavė visą Lietuvą, 
moję dalyje. Štai to atsisauki- (Bus daugiau)
m o trumpa ištrauka : t -—------------ -

“. . . Mes gerai žinome,, kad1 — Iš Abisinijos Kubos bata-

Jo kūryba buvo susijusi su poe- >> solinis, Chamberlainas ir Date- 
zija, dramaturspja, filosofija,.-(j;er Jiems Hitleris taip mokė- 
reiškėsi kaip vertėjas ir diplo-j©) susukti galveles, kad jie ru
inates. Paskiriamas pirmuoju sprendė ir pasirašė sutartf, pa-čio vadovaujamą Bendruomenę, o vietoje VLIKo pata- ^etas,^'° įleidęs 534 gydyto- parvvittie-' 'i i • r i i ••

J i jus (403 vyrus ir 131 moteią), Lietuvos pasiuntiniu Paryžiuje ggj kūną Čekoslovakija pnva-
4^^-— - - - -------------

Visi žinome, kad Bendruomenę įsteigė Vokietijoje 320 moterų), 115 vaistininkų 
veikęs VLIKas, o frontininkus Amerikon atsigabeno (66 vyrus ir 49 moteris) ir 16 
Amerikos Lietuvių Taryba. Jis panaikino tremtiniams' veterinarijos gydytojų, 
lietuviams įvažiavimo kvotas ir pravedė Išvietintų As
menų Įstatymą, kuris be eilės leido tremtiniams lietu
viams atvažiuoti į Ameriką, čia surasti jiems darbo ir 
žmoniškas gyvenimo sąlygas. ALTa siuntė pinigus va
karuose apsigyvenusiems tremtiniams, teikė jiems eke

ria pasitikėti Pasaulio Lietuvių Benduomene. 335 dantų gydytojus (15 vyrų ir gynė mūsų reikalus Tautų o. Sudetų kraštą perleisti Vo- 
Są jungoj e. Nuo 1926 m. jis> pa- kietijai. Taip buvo’ Europoje 
silieka Lietuvos garbės minis- išgelbėta” taika, kuo labai di- w____
teriu ir mūsų valstybinius rei- džiavosi anglas Chamberlainas. neprfkausoinybė yra brangiau- bonus planuota permesti į Pie- 
kalus gynė iki- pat savo mirties, (y tikrovėje, tai buvo taikos ' tautos turtas, kuris turi bū- tų Jemeną, bet kovo pradžioje

Kovo 6 d. švietimo min. J. va-du mažųjų tautų pardavinė- t ginamas visomis priemonė-operacija sustabdyta. 
Tonkūnas atdarė Kaune Auta- jimas, kad galėtų gyventi di- Ms, t. y. ir ginklu, šioje kovoje ____________
no Smetonos Lituanistikos in- džiasios valstybės-, O angiai to- • :e?’.au yra garbingai žūti ar net —Dviejų dienų lietus priver- 
stitutą. Instituto dmektorius K. ki0. e prekyboje turi gerą prak- ų ginkluotą kovą prieš stiprės- ‘ė statyti, vandais sargus potvy-

* * *
Kovo 2 d. Paryžiuje mirė po

etas ir žymus kovotojas už Lie
tuves nepriklausclnybę O. V. 
Milašius. Poetas gimė 1877 m. 
Gėrėjos dvare, Mogilevo guber- Masiliūnas pranešė,- kad naujo- tiką. 1938 m. spaliu 1 d. vokie- nį priešą garbingai pralaimėti, nio pavojui pranešti.

VYTAUTAS AKYLA

Prof, pensininkas Jonas Kuprionis 
okup. Lietuvoje ir Los Angelėje

(Tęsinys)
Būtų gerai, kad J. K-nis ar rašinio autorius 

P. Visvydas išvardintų tuos lietuvius, kurie nėra 
rusų - komunistų partijos nariais ir nėra davę 
pasižadėjimų, o kvietė, priėmė, bendravo, vežio
jo J. K-nĮ okup. Lietuvoje.

Kas kat. kunigui yra Vatikanas — Roma, o 
žydui — Izraelis, tai rusų komunistui—Maskva, 
Kaip ilgai rusai - komunistai išlaikys komuniz
mo monopolį, yra ateities perspektyvoje. Gal 
daugeliui lietuvių, kur jie bebūtų, norėtus, kad 
Lietuva būtų Geltona, Žalia ar Raudona, bet, 
kad būtų lietuviška. Dabar okup- Lietuvoje pa
geidaujama, kad kiekvienas gyventojas, nežiū
rint jo gimimo tautybės, vadintųsi pagal šalį lie
tuviais ,nors rusai skaitosi ir įtaigoja aukštes
niaisiais.

“Draugas” spalių 26 d., 1978, J. K-nis tarp 
kitko rašo: “Mykolas Jankauskas, miškų taksa- 
loritis. :?nas iš produktyviausių miškų literatu
res kūrėjų, irhiausiai susipažinęs su Lietuvos 
miškais, vis? ehipacinį laiką ir dabar tebe
dirba’ Lietuvos Miškų mokslinio tyrimo

te skyriaus vedėju.” J. K-nis tuo Įrodo, kad ne
laiko Lietuvą okupuota. Ar J. K-nis žino, kad 
aukštųjų mokyklų administraciją ir profesorius 
skiria ir tvirtina rusų - komunistų partija Mas
kvoje?. Visos aukštojo mokslo įstaigos tiesiogi
niai priklauso RSSR Švietimo komisariatui ir 
be jo žinios niekas negali būti pakeista ai- vyk- 

“Naujienos” rugsėjo 7, 1978, Įsidėjo V. V. B. 
eilėraštį apie J. K-nĮ. Be lietuviško teksto — dvi 
eilutės angliškos:

Dirty job, unethic action,
Petty treason, self—destruction.

Lietuvių senosios religijos Dievas — Per
kūnas, Joną KuprionĮ, kaip krikšionį, gal ne
baus, kaip kad Čičinską giedrų Kalėdų rytą^ 
Nors nereiktų tikėti,bet čičinskijada Lietuvių is
torijoje su naujais “Čičinskais” ir toliau bus 
minima- ' 1 ;

Nariai, iš rusų-komunistų partijos, savo no
ru išstoti negali. Norinčius pasitraukti, inkrimi
nuoja ir turi atsakyti griežtomis bausmėmis. 
Nors tas (nelaikoma) netaikoma Laisvojo Pa
saulio Lietuvių Žurnalistų S-gos centro v-bos 
pirmininkams, bet ar rusų-komunistų partija ne 
turi Įtakos Į juos? Eilė metų parodė, kad pirmi
ninkai okupuotos Lietuvos, jau okupuota neva 
dina. Ypač aktyviai .pasirodė paskutinis U Z, c.

Pats su Maskvos palaima, komunistų kviečiamas 
ir jų globojamas, buvo okupuotoje Lietuvoje. At
seit, jeigu bendrauji su komunistais, tai,mažiau- 

i ria, ideologija ir veiksmais turi būti panašus į 
juos. Gyvenimo tiesa sako? Su kuo sutapsi, tokiu 
pats tapsi. Kas bendradarbiauja ir varo propa- 

į gandą už- dabartinę “Laisvą Lietuvą’^ yra Mas
kvos pataikūnas ar komunistas* Tokia yra tylių
jų laisvojo pasaulio lietuvių opinija ir ji nesi
keičia.

Paskiausiai iš L. ž. S. c. v-bos pasitraukė 
akt. Juozas Kaributas, ir apie tai paskelbė “Nau
jienos”' lapkričio 4, 1978: “Dėl susidariusių tam 
tikrų nepalankių aplinkybių iš Lietuvių žurna
listų c. v-bos iždininko pareigų nuo 1978 m. lap- 
krčio m. 2& dienos aš pasitraukiu. Tikiu, kad iki 
minėtos datos iždas ir sąskaitos iš manęs, esa
mos vaidybos bus paimtos ”

Nepalankios aplinkybės susidarė tarp pirm. 
J. K-nio, grįžusio iš okupuotos Lietuvos, ir Jucr 
įzo Kaributo. Jų nuomonių skirtumas privertė 
I vienam iš jų iš L. Ž. S. c. v-bos pasitraukti. Tikė
tina, kad tos nepalankios aplinkybės bus apra- 
Somos spaudoje. Po to, J. K-nis vėl lipdė L- Ž, S. 
c. v-bą ir paskelbė “Draugas” gruodžio 19, 197& 
Pirm. Jonas Kuprionis, sekretorius Vladas ši-
moliūnas, iždininkė Kleva-Rūta Vidžiūnienė, at-v-bos pirminiųkąs,J, K-nis šaukdamas^ minėjį-ju—... .

muose* sueigose, • bendradarbiauti su Lietuva, stove radijo reikalams Stasė ^autienienė. Šą-

jungos veiklą apibrėžė bendrybėmis ir svai
čiojimais.

Pasitraukę iš L. Ž. c. v-bos nariai skelbia, 
kaip J. K-nis. veržėsi L. Ž. S. c- v-bos pirminin
ko- vieton, kad net su kitų pagalba nustūmė į an
trąsias pareigas ir daugiausia balsų gavusį.

Ar Jono Kuprionio veržlumas yra įgimtas ir 
tipiškas, ar anksčiau kada tai duotų pasižadėji
mų tesėjimas?

“Draugo” spalių 30, 1978 m. “Mintys apie 
spaudą metų pabaigai artėjant”. Rašo J. K-nis 
bendrybėmis. Negalima susigaudyti, kuriai spau 
dai jis savo straipsnį taiko. Anksčiau minėta, 
kai J. K-nis žurnalistų vakaronėje gyrė ir piršo 
okup. Lietuvos leidžiamą “Tiesą”. Niekada jis 

-viešai neužsiminė apie laisvojo pasaulio lietuvių 
leidžiamus laikraščius ir žurnalus, kurie neke
lia erzelio ir turi būti priimtini ir skaitomi be 
kritikos. Klysta, kas tik dirba. Gyvenimo tiesa 

,sako: Klysti yra žmoniška, bet klaidoje pasilik
ti — velniška. Okupt Lietuvoje leidžiamą ir pa
našių spaudą, J. K-nis, proteguodamas sukelia 
kiekvienam galvojančiam erzeKo. Visi žino, kad 
“Tiesa” rašė tik neigiamai apie ištremtuosius 
Sibiran, pasitraukusius, partizanus, nužudytuo
sius, veikiančius laisvam pasauKje lietuviškas*, 
organizacijas ir kit- Ar toji spauda tikrai ,’pekė?; 
ją arzeiio? ■ j * tu*.. r riav

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

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA, 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5 6446 
Priimu ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DEŠIMT METU BE JONO KARDELIO

GENITOURINARY SURGERY
BNDD No. A3 3878711 
5025 CENTRAL AVE.

St. Petersburg, FL 33710 
Tel. (813) 321-4200

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos. 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd„ Westchester, IL. ‘
VALANDOS: 3—9 darbo Hienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

TE1------ BE 3-SBM

J. Kardelis

Dešimtis šaltų snieguotų žie- 
t mų praėjo nuo anos dienos, ka
da visiems gerai pažįstamomis 
gatvėmis išlydėjome Joną Kar
delį kelionėn be sugrįžimo. Bu-

DR. A. B. GLEVECKAS vo pats riduržiemis. Šalta, šerk-
šnota diena gaubė žemę, bela
pių medžių viršūnes ir žmones, 
kurie atsisveikino prie karsto.

Dešimtis metų nuo anos 1969- 
-ųjų metų vasario 10-ios dienos 
O atmintyje Išliko vaizdas žmo
gaus, apie kurį rašyti ar kal- 

,‘bėti nėra lengva. Tartum gyvą 
* jį tebematome: tiesų, aukštą, 
{kiek į priekį pasidavusį, sku- 

VaL agai susitarimą. Uždaryta treč.!bantį’ visuomet turinti ^iko 
_ į nuoširdžiam žodžiui. Niekas jo

UaljuEuanaS SEIBUTIS p!bt^
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad. 1—4 popiet

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West T03rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W 71 St. Tel. 737-5141 

Fikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

i Kiekvienam jis rasdavo žodį, 
{kiekvienam, nesvyruodamas iš- 
! tiesdavo draugišką ranką. Kiek- 
; vienas lietuvis jam buvo bran
gus brolis, kiekvienas kuo nu
sivylęs, jame rasdavo nuošir
džią užuojautą.

Apie amžinybėn Išėjusius ra- 
DR. VYT. TAURAS soma iškiliau, šviesiau, ryškiau.
GYDYTOJAS IR SSIRURGAS

Ofita talaf.: 776-2880
Rezidencijas teist.: 448-5545

Apie Joną Kardeli dar nė vie-
bendra praktika, tp*s. MOTERJ ilge* nas rašantysis ar kalbėtojas ne-

Ofi»a« 1652 WEST Srth Si P.CEY 5 parašė ir nepasakė perdaug, nes
T«l. PR 8-1223

JF1SO VAL.: pirm.. antiacL, trečiad- 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL Vak. Stitadfe 
■iaii 2-4 vaL popiet ir Zita laiku 

uagat tusi tarimą

1850 West 63rd St., Chicago. BL 60629 
Volet.* PRotpact 5-5004

ORTHOPEDA^-PROT 
Aparatai - Protezai. A ___
dažai. Speciali pagalba kjfotns. 
(Area SuDDorts) ir L t

in rpra^ėjo 'Vadintis- Varpininkų 
arba Liaudininkų sąjūdžiu.

Laisvės kovos sūkuriuose, Jo
nas Kardelis, pats kilęs iš gilaus 
kaimo bakūžės, negalėjo likti 
neutraliųjų pusėje. Spaudai te
besant uždraustai, Vilniuje jis 
lanko karišką medicinos moky
klą, bet nelegaliai gauna ir pla
tina lietuviškąją spaudą. Lais
valaikiais priklauso nelegalic'ms 
l'etuvių draugijoms, mokosi 
muzikos ir pats organizuoja 
muzikinius litaudies ansamb
lius.

Po Pirmojo Pas. Karo, Jonas
Kardelis grįžta Lietuvon, kurį- 
laiką dirba Zarasų ligoninėje, 
kaip gydytojo padėjėjas. Tame 
laikotarpyje sukuria šeimos ži
dinį — veda Elžbietą Racibors- 
kaitę, kuri ir lieka viso gyveni
mo palydovė ir pagelbininkė. 
Netrukus, didele balsų daugu
ma jis išrenkamas Liaudininkų, 
sąrašu į Steigiamąjį Seimą. Gy- 
venadamas Kaune, Jonas Kar
delis paskęsta darbuose ir pa
reigose. Jis Išrenkamas nuola
tiniu Seimo’ sesijų sekretorium, 
dirba Lietuvos Žinių redakcijo
je ir stipriai įsijungia į įvairius 
Lietuvės valstybės kūrinio dar
bus. Tuo pat metu Elžbieta Kar
delienė studijuoja muziką. Bai
gus studiją, tampa pirmaeile 
Lietuvos Valstybės Operos so-i 
liste.

Okupacijų metais žurnalistai, 
kurie sutikdavo bent kiek pasi
tarnauti okupantui, buvo ge
riausiai atlyginami, ir J. Kar
delis apturėjo gražiausių siūlo-

jo čia žemėje kiekviena išgyven
ta diena buvd skiriama vertin
giausiam tikslui-kad tėvynėje 
būtų geriau ir gražiau gyventi 
kiekvienam žmogui, kiekvienam 

| lietuviui.
Į Kada žvelgiame į pageltusius 

fSTAS j istorijos lapus, matome, kad 
kiekvienas laikotarpis lietuvių 
tautai yra davęs asmenybes, ku
rių, nors ir nebeturime, bet jos 
tartum žiburiat tebeatsispindi 
iš praeities ūkanų. Buvo laiko
tarpis, kada buvusių dvarų 
baudžiauninkas, beturiu liau
dies palikuonis, šimtmečiais iš
nešiojęs prigimtąja kalbą, iš
drįso sukilti-išeiti į laisvės ko
vą. Dr. Vinco Kudirkc’s Varpas 
kalbėjo jų kalba, atsirėmė į be
raščių ar mažai raštingų, per- 
sekiainųjų knygnešių generaci
ją. Liaudis šviesėjo, šis sąjūdis

V’

K 
4 Trys Moderniškos Koplyčios 

Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

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

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

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
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Dail. Zenonas Kolba, miręs prieš septynerius metus Čikagoje, 
savo veikla palikęs neišdildomus pėdsakus, kurie pilnai išryškės 
istorinėje šviesoje. Jis buvo pradininkas ir vienas iš steigėjų 
Čiurlionio galerijos, kraunančios meno kūrinių kraitį nepriklau
somai Lietuvai, už kurios laisvę jis neatlaidžiai kovojo. Tuo 
tikslu, jo ir komiteto pastangomis, yra sudaryta nuolatinė kilno- 

ma genocido paroda, dabar esanti Amerikos Lietuvių 
Tarybos globoje.

nių propozicijų. Pasirinko savoj ano paskutinio atsisveikinimo, 
kelią nedvejodamas. Neturėda- Prabėgs dar daug metų. Mūsų,
mas net šiltesnio žieminio rūbo, 
jis dirbo bevardžių žmonių gre
tose be jokio atlyginimo. Jis re
dagavo didžiausiu tiražu išein
antį pogrindžio lakiraštį “Ne- 
priklausc'ma Lietuva”.

Išeivijoje Jonas Kardelis irgi 
stovėjo paprasto, eilinio žmo
gaus pusėje. Jis suprato jo rū
pestį, jo siekius, jo širdį. Jis kal
bėjo jam suprantama kalba. 
Nekaitaliojo savųjų pažiūrų. 
Jaunystėje priklausė Lietuvių 
Liaudininkų idėjc’ms, jų ir lai
kėsi toliau, nebūdamas fanati
ku.

Iki paskutinės gyvenimo va
landos niekuomet nesmerkda
vo kitu žmonių įsitikinimu, ne- 
leisdavo žmogaus. Pirmoje eilė
je, kiekvienas lietuvis jam bu
vo brolis. Niekas šioje žemėje 
jam nebuvo arčiau širdies, kaip 
troškimas tam broliui lietuviui 
it Lietuvai laisvės.

Prabėgo dešimtis metų, nuo

nebebus. Tik praeities užrašus 
tyrinėjant, aisčių, kilmės -stu
dentas gal atras, kad būta ir to
kių žmonių, kurie nesavanau
diškai, neskaišiuodami laiko 
nė skatiko, gyveno lieutvių tau- 
tąi. Vieno jų vardas buvo Jobas 
KARDELIS.

: NAUJI METODAI, KAI- 
] MYNUS SUTINKANT 
■1 ■ - ' ’
į Šalčiams praėjus, nutariau 

nuvežti patikrinti automašiną.
t Važiuodamas sustojau prie 

6)3-tos gatvės ir Western Ave. 
Ten visada tikrindavau ir taisy
davau automobilį. Užėjęs suži
nojau, kad senasis savininkas 
yra išsikėlęs ir atidaręs dirbtu
vę — garažą, pavadindamas jį 
“date’s Auto Shop”, 3403 West

langus sudėti, nes langai buvo 
išdaužyti.

Tai dar ne visa istorija. Jam 
triūsiant apie ’garažą', atvažibv^s 
jo kaimynas pranešė, kad kaž
kas iškūlė jo buto langus, kuris 
yra Marquette Parke.

Visai suprantama,. kad pieme
nys, ganydami bandas, svaidėsi 
akmenimis, už tai jų darbas ir 
buvo vadinamas — piemenų 
darbas.

Bet kad suaugę tai darytų, ir ' 
mūsiškiai, tai tiesiog nesupran
tama. Teisingai yra manoma, 
kad paprotys yra antroji pri-. 
rimtis. M. J?G7iio7iisto '

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

B L» Ui

Sėdau į mašiną ir pasileidau 
nurodytu adresu. Sustojau ir 

ūriu, kad tokioje erdvioje vie- 
t )je stovi gražus pastatas, bet 
l. ngai užkalinėti faneros lapais. 
Įrinu į vidų ir radęs savininką 
pradėjau jį klausinėti, kas čia 

sitiko? Jis man papasakojo,
kad tai esąs pats “modemiškiau- 
sjas” būdas sunaikinti savo kon
kurentus. Bet svarbiausia, jo 

, ųuomone, kad jo naujieji kai- 
rhynai yra seni amerikonai ir vi
si kas kaip tik išmanė taip pa
dėjo jo garažą aptvarkyti ir

z

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

Savilaidinė depor
tacijų apžvalga

1978 metais Vakarus pasiekė 
Estijoje paruošta savilaidinė stu
dija apie deportacijas iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos 1940-1954 
metų bėgyje. Estų Informacijos 
Centras išspausdino ištraukas iš 
šios studijos anglų kalba. Pasak 
jos, 1940-1941 metais buvo areš
tuoti ir išvežti 48.000 asmenų 
(21.000 iš Lietuvos, 16.000 iš Lat
vijos ir 11.000 iš Estijos). Tarp , 
1944 ir 1954 metų 260.000 buvo ' 
deportuoti iš Lietuvos, 140.000 iš 
Latvijos ir 130.000 iš Estijos — 
iš viso 578.000 pabaltiečių. (E.)

muutkribKib *0K?Ciu
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

a

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUAN1CA AVENUE. Phone: Y Arde 744JU

AMBULANCE 
PATARK A VI 
MAS DIINA 

IR MARTI

•JAVUI V lt, 

^aaociacijoa

TURIM* 
KOPLYČIA* 

VISOSE MIBSTV 
DALYSI.

So. 50U Av», Cicaro, ILL Phone: OLympk

Programos vedėja

STEPONAS C. LALE IB SŪNŪS

Phaw: FAnta f.ltn

t - MAUJIBMM, CHICAGO «, HA, Saturday, M an: U 31, 1979

A*F«t>Uc 7-111A
V Iiyin i* 7-M71

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

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iElMOS VALANDOS 

Vl»o» programot Ii WOPA,

Vedėja Aldona Deukve
Telof.: HEmioek 4-2413

7159 So. MAPLE WOOD AVI 
CHICAGO, ILL 40429

442« VVLbA 6na dTMJMĖl 

2314 WEST 23rd PLACB 
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, DL 874-4411

Lietuvlę kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais

£ ‘‘Lietuvos Aidai’ 
rS ...KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

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

Visos laidos Iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla., 3:30 vaL p.p. 
iš WT1S stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

GEORGE E. RUDMINAS
4319 So. UTUANICA AVE. T«L: I Arie 7-llM-lia

PETRAS BIELIŪNAS
»o. CALIFORNIA AVE. Phon«: LAfajMU 3-WTI

WALTER J. SCEP
Gyv. 6811 S. Campbell Avė.

Mirė 1979 m. kovo 30 d., 5:q0 vai. ryto sulaukęs 78 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje iškyveno daugelį metų.
Paliko nuliūdę: žnidna Mary, pagal tėvus Adomaitytė, 

daug dukterėčių ir sūnėnų liei kiti giminės, draugai ir pažį
stami. Velionis buvo sūnus mirusių Joseph ir Barbara, bro
lis mirusių Stanley ir Adelė Aglinskas.

Priklausė Knights of Columbus Cardinal Mundelei 
Council.

Penktadienį, 1:00 vai. p.p. kūnas bus pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 68-15 S. Western Ave.

Pirmadienį, balandžio 2 dieną 9:00 vai. ryla bus lydimas 
iŠ kojilyčios į šv. P. Marijos Gimimo’ parapijos bažnyčią, 
po gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietu
vių kailinėse. « * . .

Visi a. 8. Waller J. Scep giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimu.

Nuliūdę lieka: 
Žmona, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Jonas Evans, Jr. 
ir Stasys Evans.

Tel. 737-8600.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS

JUOZAS NAUDŽIŪNAS
Gyv. Chicago, Illinois

Mirė 1979 m. kovo 30 d., 7:30 vai. ryto sulaukęs 88 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoj, Panevėžio aps.. Papilio parap.

Amerikoje išcyveno daugeli metų.
Paliko nuliūdę: duktė EsteŪe Natyshok. jos vyras Walter 4 anūkai, 

11 proanūkų ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Priklausė Lietuvių Demokratų Klubui, Suvalkiečių Draugijai ir 

Chicago Lietuvių Našlių, Našliukių ir Pavienių Klubai.
šeštadienį, 5:00 vai. P4>. kūnas bus pašarvotas Eudeikio koplyčio

je, 4330 S. California Avė.
Pirmadienį, balandžio 2 dieną 9:30 vai. bus lydimas iš (koplyčios) 

Lietuvį Tautines kapines.
Visi a. a. Juozo Naudžiūno giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas Gaidas ir
Gerald as Dai mid.

Tel. 523 0410.



— Dr. L(O/žas KiiaucelHincs, 
• Amerikos Lietuviu Tarybos Vi

suomeninių reikalų komisijos 
pirmininkas, pakviestas PLB 
Kultūrinės talkos komisijos pir
mininku. Manoma, kad talka 
pas’re ks lėšų telkimu Jaunimo 
kongresui ir 
šventei, 
skirtas

skaitytoją
/gera žin ąOfc fc

Poiv.a P. Gronsk, tf.Mai- 
* r';.:KO tapo Naujienų 
rtdja. Jas jai pusei metų 
ė Įos ger asis sūnus. Dėko

jam, sveikiname nauja 
ponią Gronskienę, o 

skelbiame, prašydami 
tytojus prisidėti prie 
vajaus.

buvęs

Tautirru šokiui 
pirmininku pa- 
biznierius Ta- *

— Dr.
■ doje kelia mintį įamžinti Holo

caust paminkle lietuvius, žuvu
sius nacių koncentracijos sto
vyklose. Vien Flossenburgo kon
centracijos stovykloj žuvo 2,480 
lietuvių.

— Detroito ir apylinkės lietu
vaitės kviečiamos registruotis į 
muz. S. Sližio vadovaujamą 
Mergaičių chorą balandžio 1 d. 
12. vai. Kultūros centre. Priima
mos mergaitės nuo 13 metų ir 
vyresnes.

— A. Pautienis. visuomenės 
veikėjas iš Klevelando. pratęs
damas prenumeratą, atsiuntė ŠIO 
auką. A. Plavičius atsiuntė $2 
už kŠfendorių. Dėkui.

— zr Jonas Dovidaičiai iš 
MichiCTDį^Sly, Ind., kiekvienais 
rneta^paįemia Naujienų leidi
mą. Dėkui už gerus linkėjimus 
ir užMKąuką.

— 'Vytautas Vaitonis iš Mar- 
quett£Parko, mūsų mielas skai
tytoj asTfr buvęs Naujienų spaus- 
dininjb.-fnašinos operatorius, at- 
siunti^fM'siems • gerus linkėjimus 
ir $5 ąuką už kalendorių. Dėkui.
: &

Viktoras Starkus spau

* platinimo
— Ponia Anna Slapinskas, Li

vonia, Mich., prisidėdama prie 
platin mo vajaus, užsisakė Nau
jienas 6 mėnesiams, linkėdama, 
kad lietuvitkoji speuda nesilp- 

, nėtu. o stiprėtu, kad būtų išgirs
tas plalirvmo vajaus balsas. Dė
kui už dėmėsi Naujienoms ir jų

— Joseph Stacewicz, dabar 
gyvenantis Joliet, Ill., po ilges
nės pertraukos vėl tapo Naujie
nų skaitytoju, užsisakydamas 
jas pusei metų. Malonu ji vėl 
matyti skaitytojų sąrašuose 
žinoti, kad jam gerai sekasi.

— Kun. A. Sabaliauskas,

Tfiiiim
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Advokatas j
JONAS GIBAITIS | 
6247 So. Kedzie Avenue 1 

Tel. — 776.1225 i
Chicago, Illinois 60629 Į

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. = 
vak, šeštad. 9 vai. iki Į 

1 vai. p. p. f
HiiuniiuiMiiifiiiiiiiiititiiitiiiiiiiittiiiiiiiiitiiniiiiiiiiiiiitiiiitū

doleris su ketvirtuku. Koncer- vykęs į Čikagą. Apsistojo pOs 
tas bilietai veltui visiems pen- dukrą ir žentą Palubinskus, tel. 
sininkams ir jų. pažįstamiems. 858-3837. Jei kas norėtų užsisa- 
Pirmieji užsisakę, pirmieji va- kyli enciklopedijas ar kitus lei- 

•r žiues. Užsisakykite vietas So- etinius, prašoma skambinti virš 
dyboje nuo pietų kasdien pas minėtu telefonu.
Anelę Kirvaitytę, arba telefonu 
925.8905.

—Spaudos klubo susirinkimas 
įvyks š.m. balandžio 6 d. 7 vai. 
vak. Marquette Fieldhouse salė
je, esančioje prie 67-tos ir; Ked
zie gatvių sankryžos. Bus |dorhi 
paskaita gyva lietuviško gyve
nimo tema. Prašomė atsilan
kyti. Valdyba

— Illinois valstijos loterijoj

is 
jurbarkiečių Sabaliauskų gimi
nės, jau grįžo i savo nuolatinę 
gyvenvietę, P.O. Box 353, Cedar 
Lake, Ind. 46303. Joseph Wasill 
iš Benton Harbor grįžo į seną 
gyvenvietę Hart, Mich. Juozas 
Račius,, pabuvęs kurį laiką 
Phoenix, Ariz., grįžo į Los An
geles. Taip pat iš ten j Mar
quette Parką grįžo Pranas Ado
maitis. Ponia Frances Mituzie- kovo 29 d. Big Pay Day lošime 
nė, nuoširdi Naujienų skaityto- laimėjo 625, 55, 8 ir 8715. Trea- 
ja, dabar yra Winton Bary Ma-i sure Hunt traukime laimėjd 
nor slaugymo namuose, Bloom- 01, 45, 30, 25, 44 ir 08. 
field, Conn.

— Ponia Irena Sekmokas iš. enciklopedijų reikalais yra at- 
Marquette Parko, vykdydama 
savo ir mirusio vyro Prano tra-' 
dicijas — remti patriotinę spau
dą ir visomis priemonėmis ko
voti už Lietuvos nepriklausomy-, 
bę ir jos žmonių laisvę, pra-| 
tęsdama prenumeratą, parėmė 
Naujienų- leidimą $17 auka. Dė
kui. Taip pat dėkui tos apylin
kės tautietei, užsisakiusiai Nau
jienas vieneriems metams, bet j 
pavardės prašiusiai neskelbti. | 

, .............. iAlvudas organ’zuoja isvazia-i 
rimą iš Sodybos į lietuvių sim-: 
foninės muzikos kcMcertą mie-Į 
sto centre, šį šeštadienį, 7:30' 
vakare. Kelionė ten ir atgal spe
cialiu 50 vietų autobusu vienas'

— J. Kapočius is So. Bostono

J. VENCKAUSKAS 
REMODELING 

Atlieka įvairius namu 
teisymo darbus.

Tei. 582-7606

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St.

(Town ot Lake}
Dažo nimus Ii Iiuko Jr Iš vidaus 

Darbas gsrintucfw.

Skambinti YA 7-9107

* **• btvnfiiMM* V T**
su. .formomi* _ ,?3.9O t“ r,r ‘ r' “

Pašto istąicipkps pridėti 90čl.• M

Juozo šmotelio < 

atslmlmmu ‘ 
SKIRSNELIAI

Graži, ’engvai skaitoma 
l<luni ‘Žf-O mishipiŲ knyga 
iraula autoriaus troboje.

Čikagos ir apvlmki-s lietuviai, 
skirsnelių' mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kpu> 
4yven«intiėji prašomi užsisa-

Ui« 
Su.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

id

IJ

Mi mat, 2am4 —' Par davimai 
REAL ESTATE FOIL SALK

’PASKOLOS PERKANT ,NAMU$, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMa
2 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSlMOKCJIMAfS z J S . Ja

.t DEL VISŲ.INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

LIETUVIAI INDORSUOJA

JANE BYRNE
i

CHICAGOS MIESTO MERO PAREIGOMS 
besiartinančiuose rinkimuose 

19^9 m. balandžio 3 dieną

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

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

— “Keliautojas” kiekvieną va
landą praneša Kalifornijai, kur 
jis yra ir kuria kryptimi skrieja 
po 81,000 mylių į valandą.

PETRAS KAZANAUSKAS, Pretfdentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-774?

Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
6294. (Pr).

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal- 
925-8392. Professional Membei 
American Federation of Astro
logers. --(Pr)

— DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME
NŲ. Mokame $6.4 už sidabri
nius dolerius (V. F. or bettex 
condition). Mokame aukščiau
sias kainas už sidabrines mone 

jtas. Perkame pašto ženklus 
(pinigu kolekcijas.

i

ix

4207 So. Sacramento,

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI į

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šul

(paruošta, — teisėjo Alphon^į 
i W e l l s peržiūrėta, ‘‘Sūduvoj 
■ išleista knyga sū legališkom1 
J formomis. , -i-1

Knyga su formomis gaun 
, ma ■ Naujienų administraci j oje 
il739 South Halsted St, Chics 

Cgo, IL , 60608 Kaina §3.0:

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENg

| 1 2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 ® Tel WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

— Ekonomistai vis plačiau? 
kalba apie reikalą įvesti kainų 
kontrolę.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

Registruokite savo namus,1 O GERIAUSIAI ČIA 
biznius, sklypus pardavimui jau' SVARUS 2 bntu nams
26-tus metus veikiančioj jstai- —__ 
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary PubHe

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

L. J. ČIAPAS
INCOME TAX SERVICE . Jf

■j [vairi apdrauda —INSURANCE 
MIDLAND SAVINGS & LOANi

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. 7

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

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

4040 S. Archer A v e.
Tek: 376-1522

PERSONAL
Asmenų Ieško

Apie 40 metu amžiaus dirbantis 
viengungis nori suspiažinti vedybų 
tikslu su lietuve. Prašau, rašyti ir 
Įdėti savo telefoną, kad galėtume su
tarti susitikimą bei pasimatymai 
Laišką siųsti:

Box 224 NAUJIENOS
1739 So. H a 1sted St.

Chicago, IL 60608 į

49 metu našlė ieško rimto gyvenij 
|mo draugo 50-60 metų amžiaus. Išsij 
1 mokslinimai nesvarbu. Atsakysiu ii 

rimtus laiškus su foto nuotraukaįl 
kuria gražinsiu. Rašyti:

*■ Box 225, NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, IL 60608.

BUSS. OPP.-— -IN'TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Marquette Parke, 2638 W 
59 St., parduodama linksma lie 
tuvių užeiga-taverna su namu 
5 kamb. butas, ^ mašinų ^gąrąį 
žas, apsauga nug Į^iyynię.'įifiki; 
ti pagerinimai.

■ Ji
RENTING IN’GENERAL 

N u « m'ė M ž X.

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
kam nuomininkus

4243 W. 63rd St, Chicago
TeL 767-0600.

NUOSTABIAI ŽEMA KAINA
Labai geroje vietoje ir geroje apy-\ 

linkėję prie 67tos ir Keeler stebėti
nai gražus pakelto Ranch stiliaus 
namas su 2 labai patraukliais mie- . 
ganiaisiais, formaliu valgomuoju, la
bai gražiu porčiumi, iškaltu pušinė
mis lentomis, plius antroji virtuvė 
dekoratyviomis plokštėmis iškalta
me beismante. plius 2 pilnos vonios,- 
plius oro šillymo-vėsinimo centrinis 
įrengimas, plius aluminijaus rynos 
ir apkalimai, 2 mašinų garažas. Visa' 
tai už nuostabiai žema $61,900 kainą.

Tel. 254-8500.

4558 SO. TALMAN
Labai pelningas tavernos ir salių 

j nuomavimo biznis su 3 miegamųjų 
5 butu ir tuščiu sklypu automobiliams 
4 pasistatyti. Didžiulis namas su dau- 

’ S geliu specialių įrengimų. Jūs galite.
I visa tai paimti už nepaprastai žemą 
j kainą, tik už $99,900. Gera 46-tos ir 
I California apylinkė, čia žmonės tiek 

r; I moka tik už tokį namą. Teiraukitės 
skambindami nuostabiu telefonu:

254-8500.

I .i

HELP WANTED - 
Darbininkų Reikia

MALE

LMMEDIATE openings •

MACHINISTS
t ’ , . i;

Openings—At Journeyman Level

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

*

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVE.
523-8775

Laikrodžiai ir brangenybes
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tek REpublic 7-1941

pasilikti*

I J
* ■!

GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

1979 METŲ KELIONĖS Į VILNIŲ
1. BALANDŽIO 10 — BALANDŽIO 26 D.

2. BIRŽELIO 26 — LIEPOS 5. D.
3. LIEPOS 34 — RUGPČ 2 D.

4. RUGPIŪČ1O 21 — RUGPČ. 30 D.
5. SPALIO 2<— SPALIO 18 D.

1 ir 5 kelionės — 17 dienu Čikaga — Luxembourgas — Maskva 
(1) — Vilnius (5) — Ryga (7) ir atgal Maskva (1) — Luxembourgas (1) 
—' Čikaga Pilne kaina — 51195.00

2, 3 ir 4 kelionės»— 10 dienų — Čikaga — Lixembourgas — Mask
va (1) — Vilnius (5) ir atgal — Maskva (1) — Luxembourgas (1) — 
Čikaga Pilna kaina $1095.00
. Kelionėje galima Luxembourge atsiskirti nuo grupės ir 
Europeje iki 45 d. ir grįžti tuo pačiu bilietu.

Cosmos Parcels Express Corp
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69thSL, Chicago, I1L 60629. — Tel. WA 5-2737

MARQUETTE PARKE ^nuo
mojamas 4 kambarių butas an

' ' : "V '! h
Skambinti' t

frame aukšte.

FĮEMĄLĖ • .
DarbinHlrtu^Md* h’of' A

HELP WANTED

■‘V ‘"Ti
SECRETARY PUBLIC RELATIONS
fop P. R. Agency needs right per- 
;on. Excellent working conditions, 
'few North Michigan Ave. offices, 
benefits. Typing and shorthand de
sirable.

Call J. WEINGART
266-7800

SECRETARY .
For Secretarial Service.’ $5.00 per 
hour.-Mon., Wed- Ęri-j d-Sjf’35: jE. 
Wacker Dr. 1 blk, from ž‘ž/ ,. Ho^ard 
ram'; and AfichigaA l'Avę? ACCURATE 
ypihg d MUSTs<4- 386^4^. |V;

MST 
diier . haą ani Trowing natMTiat. IWncMsaler nas, an

Excellent working conditions, ful’ 
Tinge benefits, good transr-

Call 326 5500
HARRY ALTER CO.

t l _
With experience in lathes, set-ups. 
D.D. and I.D. grinding, etc. Good 
starting salary. Excellent working 
conditions and fringe benefits. CALL: 
731-9700 or ' (219) 398-0838

INDIANA FORGE
& MACHINE CO

3468 Watling Street 
East Chicago, Indiana

Vn Equal Opportunity Employer M/F

COMBINATION BODY 
AND FENDER MAN

work full time and Saturdays, 
lood salary, must have 2 years ex
perience.

Call Rose 276-8343
DELUXE AUTO REPAIR
3816 W. Grand

To

į ALUMINUM SIDING Applicators. 
Gutter and trim installation. Expc- 
ienced only. Top salary. Subcontract 

work. Link Home Improvement Co., 
p020 S. Archer, Cricago. 254-5810.

I
our CoH*orate ' Office.* -

1 1 - >
Siuntmiai i Lietuvą 

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

■ ■-7

Nwtary Public
■ INCOME TAX 1IRVICI

VS1 I. AU^lwroodL TeL 254-7451
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybėm pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

’ Xf ZipeHf

'Ž..

run ui®

’State Fann Ute ittMirance^onapany

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate 

,2649 West 63rd Street 
T«l. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. • 
Vakarais tel. RE 7-5047. 

T-’- . • ' v I
Raštinė veikia jau daugiau kaip. 

40 metų, patarnaudama klientams. į

ir '

MACHINIST 
HARDINGE LATHE 

Experience in set-up and operate. 
Overtime.

CALCO MEG. CO.
205 Factccy Road 

Addison, 111. 
628-2309

An equal opportunity employer

i

MAUjiBMM, CHICAGO t, IU, SMurcky. M&rcl} 31, 1979

I 2

The Anti-Gas Antacid

BODY and FENDER MAN
Must have tools. Must be ambitious, l 
experienced and hard working’. Full 
time, pins Saturday. Salary commen
surate with experience. *

‘Call 385-3311 f ' ?
ALSIP BODY SHOP

Amerikos Lietuvių Demokratų organi
zacija Illinois valstijoje.
Vykdomasis Komitetas:

Stanley Balzekas, Jr.
Charles A. Beacham, Harry Petraitis

Joseph A. Katauskas, Jr, Paul Smith, Jr

6557 So. Tolman Ave. 
Chicago,Jll. 60629 * 

312-737-1717 
— arba —

SECRETARY LASALLE ST.
We are a fast-paced national R. E. 
virm In need of a secretaiy for out 
Administrative V. P. If , you have 
’ood typing skills (65 wph plus), 2-3 
roodTtyping skills (65wpm plus), 2-3 
/ears secretarial experience, and an 
mergetic attitude, why nat give us 
i call. — 630-100S. >

___ c ’

-
' ’ T

HELP WANTED — MALE 
«?t>»rbininlcŲ relkh , 

MACHINIST FOREMAN, 
$22,500 a year plus insurance and
bonuses to start. Must know Tool 
room. Layout. ‘ Jig fixtures, Tress 
braxe. Lite metal tabricatcr. 15 men 
s’rer »~HgepGrt area. 

7AU 24T-2S4? :< ....
9 anį,3 TH POY

SHIPPING AND RECEIVING
Experience Necessary. 
Must have good work 

’'references 
FffAVY^frjWG

Ashland i aiuF Twfcrsey 
r go =r^30
CALL 477-6487

T




