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IZRAELIO
POLICIJAI DAR NEPAVYKO RASTI DIKTA

TORIAUS IR JO AUTOMOBILIŲ

sostinės, bet tikslių žinių dar 
nėra apie dabartinius Ugandos 
Įvykius. Iš Kampalos ateinan
čios žinios sako, jog paskutinė
mis Idi Amin valdymo dienomis 
veik visi miesto gyventojai la
bai žiauriai apiplėšti. Kareiviai 
nešė iš kiekvieno namo viską, 
kas buvo vertingesnio. Niekas 
tiksliai nežino, kokios jėgos ve
jasi bėgančią karo policiją.

KAMPALA, Uganda.— Ugan- 
_.dos. vyriausybės sluoksniuose 
vyrauja įsitikinimas, kad buvęs 
Ugandos diktatorius Idi Amin 
jau pasiekė Libiją. Iki šio meto 
dar nėra jokio oficialaus prane
šimo apie diktatoriaus likimą, 
bet yra pagrindo manyti, kad 
Libijos sprausminis lėktuvas 
nusileido šiaurės Ugandoje ir 
išsivežė ne tik patį 
bet ir atrimiausius 
darbius.

Diktatorius Amin
žą radijo siunčiamąją stotelę, 
kuri kartas nuo karto praneši
nėjo žinias apie paties Idi Amin 
nuotaikas. Jis mėgdavo įsakinė
ti Ugandos kariams, ką jie turi 
daryti ir ko nedaryti. Sekma
dienį dar buvo girdimas jo bal
sas, bet pirmadienį jis nutilo.

GALI SLAPSTYTIS 
PAČIOJE UGANDOJE

diktatorių, 
jo bendra

turėjo ma-

į Libiją,, tai Libijos diktatorius 
jau būtų, pasigyręs nauju sve
čiu, bet iki antradienio Libijos 
radijas tylėjo. Kalbėjo apie Idi 
Amin gan dažnai anksčiau, bet 
dabar veik visą laiką pašvenčia 
Egiptui pulti. ‘.Vyriausybė žino, 
kad diktatorius, keturių auto
mobilių karavanoj skubėjo Į 
Šiaurės vakarus, -bėt dabar pra
puolė iš lakūnų <fts gali 
slapstytis. pasi enio miškuose, bet 
jis gali būti atskridusio lėktuvo 
paimtas Ir išvežtas. Jeigu jis pa
tektų į Libiją, tai Ugandos vy
riausybė prašys diktatorių jiems 
atiduoti. Jis turės teismui pasi
aiškinti, kuriais sumetimais jis 
išžudė tiek daug žmonių ir karo 
policijai įsakė sušaudyti 
daug Ugandos karių.

AMERIKA TEIKS 
PAGALBĄ-

JAV vyriausybė pranešė nau
jai išrinktam prezidentui Lule, 
kad JAV yra pasiruošusios pa
dėti Ugandos gyventojams su
tvarkyti savo ūkį, bet pirma 
nori turėti tikslesnių žinių apie 
šių dienų įvykius ir būdus nau
jai vyriausybei sudaryti. JAV 
pripažins naują vyriausybę, 
teiks jai ekonominę pagalbą ir 
paskirs nuolatinius atstovus į 
Kampala. Ugandon. pasiųstieji 
diplomatai gaus tikslių informa
cijų ir grįš į ,• Washingtoną. 
Prieš 5 metus, Idi Amin uždarė 
JAV atstovybę Kampaloje. ’Nuo 
to laiko tikslių žinių iš Ugandos 
nebuvo. Visi džiaugiasi, kad 
diktatorius Idi Amin pabėgo iš

tiek

Jugoslavijoje žuvo 
237 žmonės

SPLIT, Jugoslavija. — Pirmą 
Velykų dieną visą Adriatikos 
pakraštį sukrėtė nepaprastai 
stiprus žemės drebėjimas. Dre
bėjimus registruojanti skalė pa
žymėjo 7.2 galingumo. Istorija 
sako, kad niekad Jugoslavijoje 
tokio stipraus žemės drebėjimo 
jokie instrumentai nebuvo už
registravę.

Žemės drebėjimas buvo užre- ‘ 
gistruptas įvairiose Richter ska
lėse,., bet. nuostoliai padaryti tik
tai Jugoslavijai. Labai stiprus 
drebėjimas sukrėtė greta esan
čią ■ Albaniją, šiaurės Italiją, 
Austriją, Graikiją ir kitas vie
tas, bet Kotor gyvenvietė visiš
kai išgriauta. Sekmadienio rytą 
Jugoslavijos radijas paskelbė, 
kad žuvo 100 vietos gyventojų. 
Apie vidurdienį ta pati stotis 
jau tvirtino, kad žuvo 200 žmo
nių,. o pirmadienį, kai pavyko 
ištraukti lavonus iš laužo, tai ne
gyvų suskaičiuota 237.
•'; -AMERIKIEČIAI TEIKIA ' 
‘ ' PAGALBĄ

Prezidentas Carteris,patyręs 
apie Adriatikos-nelaimę, tuojau 
pasiuntė labiausiai reikalingą 
pagalbą. Pirmon " eilėn pridėjo 
būtiniausių medicinos priemo
nių ir palapinių. Daugelis namų 
išgriauta. Jie sulyginti su žeme. 
Žmonės liko be pastogės. Jiems 
reikalinga užuovėja ir medici
nos pagalba. Jie gavo specialiai 
pagaminto maisto. Netolimoj sa
loj atostogavo Tito, bet 
nieko neatsitiko. Jis jau 
grade.
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TRUMPAI IS VISUR

— Izraelio kariai nustatė Įsi
brovusių ir užmuštų partizanų 
vardus.

GINKLUOTI PARTIZANAI PERPLAUKĖ UPĘ, VERŽĖSI KRAŠTO GILUMON

jam 
Bel-

JANE BYRNE pirmadienį prisaikdinta 
Chicagos mero pareigoms.CHICAGOS MAJORĖS JANE BYRNE INAUGURACIJA

KALENDORSLIS

Balandžio 18: Antija, Apolo
nijus, Totilė, Aistra, Gedautas, 
Sudvinas.. -■

Saulė teka 5:08,-leidžiasi 6:33.
....... Oras Šiltesnis, vėfucAąs.

‘ j — Valdžia tikrina gazolino 
. karnas stotyse, kad galėtų nu- 
• statyti, kas tas kainas kelia ir 
: kodėl tiek daug pakėlė.

— Br'tų valdž ai tikrinimas 
Įsivaizduotų žmonių ligų kaina
vo 2 milijonus dolerių. Betikri- 
nant sveikatą nustatyta, kad li- 

I goniai tariamomis ligomis ne
serga, bet patikrinimas bran
giai kainuoja.

NUŠAUTAS VIENAS IZRAELIO KARYS, BET 
ŽUVO VISI ĮSIVERŽĘ PARTIZANAI

TEL AVIVAS, Izraelis. — Ge
rai ginkluoti šeši partizanai pa
lestiniečiai pirmadienio naktį 
perplaukė Jordano upę, įsiveržė 

i į Izraelio laikomą teritoriją ir 
rengėsi žygiuoti miesto gilumon. 
Izraelio kariai, saugojantieji 
Jordanijos ir Izraelio laikomos 
teritorijos sieną. įsakė įsiveržė- 

' liams stoti ir pasiduoti Izraelio 
pasienio sargams. Partizanai 
bandė tuojau užimti apsaugos 
pozicijas ir paleido ugnį į Iz_

— Mula Chomeini atleido iš raelio karius. Vienas Izraelio 
pareigų savo pavaduotoją, su
ėmusi daugiausia karininkų ir 
politikų. Jis norėjo areštus ir 
teismus tęsti.

— Meras Bilandic atsisakė 
kalbėti Jane Byme inauguraci
joje, kad neatvėstų šiltos nuo
taikos.

— Jackson, Miss., sostinė ap
semta. P miesto išvyko 17,000 
gyventojų, bet daugelis liko ap- 
-semtuųSe namuose.

— Nebus jokių r ". >:ų socia
linės apdraudė _iSienioje.

i karys buvo vietoje nušautas, o 
kitiems kariams pavyko laikyti 
vietoje įsiveržusius partizanus.

Atsiradus sustiprinimams. įsi
brovusiems partizanams buvo 
įsakyta mesti ginklus ir pasi
duoti izraelitams. Vietoj kelti; 
rankas, 
ugnį prieš izraelitus. Izraelio 
kariai nukovė visus įsiveržusius 
palestiniečius.

Izraelio vyriausybė įspėjo ne 
tik Libaną, bet ir Jordaniją, kad

Pirmadienį, balandžio 16 d., darni tvirtai prašo ilgų apmo- 
dalyvaujant visiems perrink- , karnų atostogų, Byme tvirtai 
tiems ,(50) ir naujai išrinktiems ■ nasakė: “Miesto valdyboje buvo 
(17) naujam 1979-82 terminui: korupcija. Miesto valdyboje te- 
Miesto Tarybos nariams ir 800 . bėra korupcija. Bet jai ateina 
dignitorių bei jų šeimų nariams galas. Aš juos surasiu ir-jie eis 
Įvyko naujas, 41-osios Chicagos, lauk, čia politika baigiasi. Aš 
miesto galvos — majorės inau
guracija ir kartu naujosios mies
to valdžios (Tarybos) prisaikdi
nimas naujam 4 metų terminui.

Tai buvo pirma tokia iškilmė 
Chicagos istorijoje, kad pirmą 
kartą kelių milijonų miesto gy
ventojų galva buvo išrinkta 
moteris, bet labiausiai pažymė
tina, kad ji, buvusi to miesto 
Valdybos samdoma tarnautoja, 
buvo atleista iš tarnybos kaip 
nereikalinga už tai,' kad daug 
žinojo. Po metų laiko ji grįžo 
triumfuodama, išrinkta 82 nuoš. 
Chicagos piliečių balsais kaip 
viso šio miesto galva; Ir jos iš
rinkimas grindėsi ta pačia prie
žastimi dėl to. kad daug žinojo, 
ir galvojo panašiai kaip daugu
ma Chicagos piliečių.

NAUJA ŠLUOTA 
ŠVARIAU ŠLUOJA

Jane Byme. nustebinusi mies-- 
to Demokratų “politinę mašiną” 
pirminių rinkimų rezultatais va- kiečiai žino, kad arabai noriai

no-

pa
ke-’

Pakistane įtampa 
vis didėja

HEIDERABADAS, Pakistanas. 
— Diktatorius Zia prieš prem
jero Buto pakorimą pareiškė, 
kad už savaitės niekas neprisi
mins, kad Zulfikar Buto gyve
no, bet dabar jis keičia savo 
nuomonę. Jį labai paveikė mili
joninio amunicijos sandėlio Iš
sprogdinimas, kurio /metu žuvų .naujoji miesto galva savo inau- 
26 sandėlį- saugojusieji kariai. 
Pirmiausia . ant .sandėlio durų 
lauke ir..viduj e pasirodė Buto 
vardas nudažytas, o .vėliau ivy- 
ko sprogimas. Dabar- ant kiek
vieno valdžios namo durų ištep- ^neturinti jarfi jokios užuojautos, 
tas Buto vardas didelėmis tai-’.'Jis esąs žmogus, kuris nepajė- 
-dėmis. Generolas. Zia ir krašto 1 gi a save kaltinti. Aldermanai jį 
gyventojai jaučia, kad įtampa 
kiekvieną dieną didėja. Sprog
dinami .tiltai, valdžios pastatai,.

sario mėnesį ir prieš porą savai
čių' sutriuškinusi savo oponentą 
■— Respublikonų paskutinę viltį

būsiu majore, kol žmonės manęs 
norės ir aš žadu gerai elgtis ir 
kietai dirbti ir dėl to manęs 
rėš ilgą laiką. Ilgą laiką.”

Majore Jane Byme jau 
skelbė savo rekomenduotus
lis pirmuosius pareigūnus: Chi
cagos policijos superintendentu 
Patrick V. Murphy, buvusį New 
Yorko miesto policijos viršinin
ką: Sveikatos komisionieriumi 
— dr. Hugo H. Muriel, Illinois 
Masonic ir Grant ligoninių en- 
dokrinologą: David Skora — 
Mero Tyrinėjimų ir informaci
jos įstaigos viršininku, ir War
ren Bacon, buvusį Chicagos Mo
kyklų tarybos pirmininką — 
vienu iš penkių Policijos tary
bos nariu.

Vokiečiu markė gali 
plaukti į JAV

BONN, Vokietija. — Stiprų 
pagrindą turinti vokiečių mar
kė vengia Amerikos rinkos. Vo*

— Elektrai gaminti ?,.neri- 
koje veikia 57 peči?', sKaldomo 
atomo varomi. Valdžia isakė' 
kiekvieną tikrinti ir, 
įtarimas, imtis priemonių juos 
sustabdyti. Tuo tarpu visi ga
mina elektrą be pavojaus.

— Įtakingas palestinietis Ali 
Refi turėjo pasakyti kalbą Chi- 
cagoje, bet palestiniečių Įsiver
žimas j Izraelio, zoną ir sužeidi
mas 12 keleiviu Briuselyje pri
vertė atšaukti kalbą Chicagoje.

— Waterbury, Conn., vagys 
nušovė tris sargus ir išnešė 1.2 
milijono dolerių. Antradienio 
rytą FBI agentai jau turėjo vi
sus išvogtus pinigus ir vagis. 
Už žmonių nužudymą jiems gre
sia mirties bausmė.

Pranešimai iš Kuveito sako, 
kad naftą ir degalus pardavinė
jančios valstybės nutarė nepar
duoti Egiptui naftos ir alyvos. 
Arabų valstybės mano, kad šiuo 
savo žingsniu dabartiniu metu 
jos labai smarkiai pakenksian
čios ne tik Izraeliui, bet ir 
Egiptui.

Egipto vyriausybė pareiškė, 
kad šis Kuveito naftos biznierių 
pareiškimas visai nepakenksiąs 
Egiptui. Egiptas turi savo naf
tos versmes, krašto transportui 
ir pramonei naftos pakanka. 
Turint., galvoje tas versmes, 
kurios šiomis dienomis bus ati
duotos Egiptui, pats Egiptas tu
rės pakankamai degalų ir naf
tos. Be to, Egipte dar yra vil
ties pragręžti kelias naujas naf-

partizanai sustiprino į tos versmes. Iš dabar esančiu 
naftos versmių Egiptas turi pa
kankamai degalų savo trans
portui ir pramonei, šiomis die
nomis Izraelis atiduos Egiptui 
kitas naftos versmes, esančias 
Izraelio žinioje. Egiptas turės 
naftos ne tik sau, bet dar ga
lės ją parduoti ir Izraeliui.

Arabų nutarimas neparduoti 
J naftos Egiptui yra tuščias, nes 
Egiptas gali apsieiti ir be jos. 
Dabar jis turi pakankamai savo 
degalų. Ateityje jų turės dar 
daugiau. Bet jeigu Egiptas būtų 
izoliuotas, tai tada laisvasis pa
saulis teiktų didesnę paramą 
Kairo vyriausybei. Vokietija, 
Prancūzija, Anglija ir kitos 
valstybės teiktų paramą Egiptui 
atstatyti. Vakarai neleis ara-

ji netoleruos partizanų'Įsiverži
mų į Izraelio ar laikomas Jor
danijos teritorijas. Izraelis yra 
pasiryžęs ne tik nuginkluoti ir 
sunaikinti įsibrovėlius, bet ir 

-pulti partizanų centrus Jordanu
jeigu kiltų j°-ie ar kitose vietose.

Praeitą sekmadienį du gerai 
ginkluoti palestiniečiai bandė 

j pulti Izraelio keleivių lėktuvą, 
atskridusi iš Londono ir besilei
džianti Briuselio aerodrome. Iz-. . 
raelio lėktuvo sargai sugebėjo 
apsaugoti keleivius ir, aerodro
mo belgų policijai padedant, iš- ♦ 
vengti didesnės nelaimės. • bams užtroškinti Egipto.BALTIJOS JŪROJ SUDEGĖ PREKINIS

DANAI IŠGELBĖJO 45 KELEIVIUS IR JŪRININKUS

— FBI agentai greitai nusta
tė, kad Waterbury banko pini
gus vogė žmonės, kure buvo 
gerai informuoti. Juos greitai i 
surado ir suėmė.

KOPENHAGA. Danija.-- Ve
lykų anrtą dieną Baltijos jūroje 
užsiliepsnojo prekinis ir keleivi
nis lenku laivas, vežęs patiems 
lenkams labai reikalingų prekių 
ir pigesnėmis priemonėmis išva- 
životi norinčių keleivių.

Gaisras buvo toks didelis, kad 
nebuvo jokios vilties išgelbėti 
laivą. Tuo tarpu nežinomos ir 
gaisro priežastys. Tiek težino
ma, kad jūra buvo nerami, vė
jas ir didelės bangos plakė pa
mažu pavojingais vandenimis 
plaukusį lenkų laivą.

LAIVO STATYBA BLOGAI 
SUPLANUOTA

Prekes ir keleivius vežęs 
vas “Reimund" buvo blogai 
planuotas. Degalai nebuvo 
skirti nuo laivo jėgainės,
vienas jūreivis nežino, kaip ga
lėjo užsidegti degalų atsargos. 
Prasiveržus liepsnoms i vairą, 
nebuvo jokių priemonių gaisrą 
sustabdyti. Vieniems buvo gaila 
6,000 tonų pačių lenkų, pagal 
rusiškus planus statyto laivo, 
o kitiems buvo labai gaila pre
kių, nes prekės jiems buvo labai 
reikalingas. .: w __

Pasiųsti danų gelbe^dw laivai baigė degti ir nuskendo.

Iraną spaudžia .M 
maisto stoka

TEHERANAS," Iranas. — Nuo 
pirmadienio Irano sostinę ir ke- 
lisN^didesnius miestus pradėjo 
spausti maisto stoka. Jau pra
eitą sekmadienį buvo uždarytos 
kelios maisto krautuvės, o res
toranai neturėjo pageidaujamos 
•mėsos.

' Gyventoja"' kelia balsą prieš 
mula Chomeini už visus karo 
vad- if politikų žudymus. Duo
nos u- mėsos stoka gali nukreip
ti gyventojų nuotaikas prieš 
Chomeini savavalią ir netvarką 
valstybėje.

Krašto gyventojai bado bijo 
labiau, pegu buvusių ar nebu
vusių, politikierių nusikaltimų.

— Aukščiausiasis teismas 
spręs, ar dr. Henry Kisingerio 
magnetinių juostelių įrašymai 
priklauso jam, ar valstybei.

— Vakar Rodezijos gyvento
jai balsavo, o urnas saugojo 100 
tūkst. kareivių.

— Vietnamo valdžia praneša, 
kad šiaurės Vietname nukrito 
atskridęs Kinijos lėktuvas.

— Sportininkas V. Gerulaitis 
pralaimėjo 
šiam švedų

— Irane 
susirėmimo 
partizanais,
tas, tai policija ir karo jėgos pa
siliks be antraeilių vadų. Patys 
įtakingiausieji jau nušauti.

— Irano partizanai protestuo
ja prieš partizanų vado atleidi
mą iš pareigų. Jis tvarkė visus 
areštus,- tėišmūS ir-nusikaltusių 
generolų kudymA?# "

investuoja savo dolerius į Ame
rikos bankus, dirbtuves ir pre
kybos bendroves, bet vokiečių 
markė neskuba Amerikon. Vo
kiečiai laukia taikos sutarties 

abejotiną ryžtą būti pilna mies- Europoje, kad galėtų laisviau 
Įkelti koją Amerikoje. Vokiečiai 
bijo, kad jiems taikos sutartis 
dar neuždėtų naujų kontribuci
jų už Hitlerio ir nacių padary
tus nuostolius Europai ir Afri
kai. Vokiečiai visą laiką spau
džia Washingtoną ir Maskvą 
galimai greičiau pasirašyti Eu
ropos taikos sutartį. Be taikos 
sutarties ąie bijo didesnių in- 
vestieijų SmrtįaJ*. «

guracinėje kalboje parodė ne-

to "Šeimininkė ir ne vienam ter- 
"rmnui.

" Apie savo oponentą ji pasakė-

rėmė tik savo naudai. Jis buvęs 
tįek naivus, kad- jais perdaug 
pąritikėjo.- ...

kareivinių vartaį . ir, ,gatvių įvardijusį-keletą'.val- 
’ ' įęr dybos astien^tkuri«K.dB«Bfjaus-ženklai.ų

žaidimą pagarsėju- 
žaidėjui Bjorg.

valdžia bijo naujo 
su mulos Chomeini

Jei kiltų konflik

lai- 
su- 
at- 

Nei

— Jane Byme pareiškė, kad 
ji pasirinks kitą žmogų Chica
gos policijos vado .pareigoms. 
Dabartinis pol. vadas O'Grady 
pareiškė, kad jis pasitraukia iš 
policijos tarnybos

išėmė iš vandens visus kėlei- 
laivas. bangų- daužomas.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
PASKUTINĖ DIENA

Kai važiuosiu atsigulti

Komunizmas be propagandos
Tėviškės žiburių 15 numery- kienė, tuoktis besiruošiantys 

je “Pavergtoje Tėvynėje” skyJ 
riuje tilpo tokia žinutė:

“Vilniaus miesto Spalio rajo- 
r ' liaudies teismo tarėjas Ignas 
Norvaišas “Komjaunimo .Tie
sos" 51 nr. paskelbė pranešimą 
iš teismo salės apie išradingą 
kooperatinio dviejų kambarių 
buto savininkę Ireną Meškieną. 
Tame Perkūno gatvės devintojo 
namo 174 bute gyveno' ne tik I. 
Meškienė, bet ir jos nuominin
kai. Kadangi Vilniuje labai 
trūksta kambarių ir butų, 1. 
Meškienė pradėjo atidžiai sekti 
pastogės j ieškančių asmenų 
skelbimus “Vakarinių Naujie
nų” dienraštyje. Pirmąją auka 
tapo B. ^Lukšienė su savo šeima, 
sumokėjusi 360 mblių nuomos 
už 9 mėnesius j priekį. Po 360 
rublių I. Meškienei taip pat įtei
kė kiti kambarių jieškotojai — 
Vilniaus skaičiavimd mašinų 
gamyklos darbuotoja B. Patins-

studentai B. Pečiulytė ir A. Btr 
keris. Prasčiau I. Meškienei se
kėsi su M. Mačiulaičio šeima, 
.įmokėjusia tik 10 rublių. Taip 
ji apgavo dar keletą vilniečių, 
surinkdama daugiau kaip 2.000 
rublių, kiekvienam pažadėdama 
kambarį skirtinga data, nors se
nieji jos nuomininkai nė negal
vojo išsikraustyti. Teisme L-Me- 
škienė ..grąžino tik 145. rublius. I. 
Ndrvąišas nutyli bausmę, kad 
išradingoji I. Meškienė iš koope
ratinio buto jau perkelta į “val
diškus namus”. Ši vieno buto is
torija turi ir kitą medalio pu
sę: kyla klausimas, kodėl kom
partija ir sovietinė valdžia vii- 
mečiams neįstengia parūpinti 
pakankamai butų bei kamba
riu? O būtų pats'laikas, nes nuo 
II D. karo, pabaigos jau praėjo 
beveik 35 metai. Su šia proble
ma susiduria ir kitų Lietuvos 
miestų gyventojai.”

Ęūkit ramūs, sayai gentei 
Paliksiu turtelį..

Atiduosiu bėrą žirgą. 
Nematytai aukštą, 
Ir molinį dubenėlį, 
Ir medinį šaukštą.

Atiduosiu tada viską,

Taisiau viską kuo gražiausiai, 
Nes aš taip norėjau.

Tik eilutę vieną
Ir nešiosiu ją kasdieną 
Iki “Sūdnai” ‘dienai.

Dialogas šeimoj*

Jis: — Buvau kvailas, kuo
met apsivedžiau su tavim.

Ji: — Tiesa, bet tas tik pa
rodo, jog ir kvailiams, kartais 
pasitaiko- laimė .-. . .

KARALIUS IR JUOKDARYS

Visi sugužėsim
Ir geruosius darbus 
Rodyti turėsim.

Tada būsime visi 
Pasipuošę puikiai — 
Būsime jauni ir greiti, 
Greitesni už zuikį.

Tada bus pabaigą svieto: 
Jau nebus pasaulio — 
Tasai žodis užrašytas, 
Tai nebus apgaulės.

O kas bus su žemele?
Dabar nieks' nežino, 
Tik urėdai dėl jos baras 
Ir karais grasina.

Vienas šios visos žemelės 
Nori. būti, ponas, 
Bet niekas jo neprileis,

Koks yra skirtumas tarp} patsai šėtonas.

GUVUS VINCUKAS ŽINOJO

Montessori ..mokykloje moky
toja. aiškino vaikams apie teisin
ga ji ir niekuomet nemelavusį. 
Jurgį Washingtona, taipgi pa
sakojo, kad jis kartą nukirto' 
vyšnią ir, tėvo klausiamas, pri
sipažino tai padaręs. Baigus pa-, 
sakojimą, ji klausė, kodėl ma
žojo. Jurgiuko tėvas jį nemušė 
nė nebarė?

Visi vaikai nežinojo ir tylėjo. 
Tik guvusis Vincukas pakėlė 
ranką, atsistojo ir pasakė:

— Tėvas dėlto jį nemušė .ir 
-nebarė, nes jis ar tebelaikė ran
kose kirvį, su ’ kuriuo nukirto 
vyshią . . ’’ •' ‘

tavęs ir kvailio? — klausė ka-i 
ralius savo dvaro juokdarį. 
Juokdarys atsakė:

— Kvailys visuomet klausia, 
O aš jam atsakau...

' ' ■ - •i--" ’

REORGAI IR PARTORGAI

Vienybės -5 nr_ Lietuviai Chį-. 
dagoje.. puslapyje koresponden-. 
tas. -rašo apie du Vasario T6 mi- j 
nėjimus -Cicero miestelyje iri 
pravardžiuoja LB pirmąją pusę 
“reorgais”, o antrąją pusę laiko 
tikraisiais LB sūnumis. ■'

— Jei mus vadiną pagal ru
sišką žargoną -“reorgais”, tai 
mums tenka tą korespondentą i 
vadinti, partorgu. Tuo pat var-j 
du, vadintinas -ir pseudorezisten-

Tokį biesas pasmaugs •
Kur nors susitikęs, - 
Dūšią raitas pęklon nujos, 
Čia skūrą palikęs. -,j: 

fIr taip liekt nepasakyta' ’’ 
Šitoje dainelėj e, ■ '• j

Kur - prapuls Žemelė? '.
Jei yra toks, kuris žinot,
Prašau pasakyti
Ir i laikraštį “Naujienos”
Prašau parašyti ■

Jos paskelbs visam pasauliui 
Tą svarbią naujieną,’ - • * 
Kur prapuls mūsų Žemelė' ' 
Paskutinę ‘ dienai ‘ :: -

' 'Prane ^tužienė

.' SENIAU IR DABAR
Kapelionas.; aiškino Montešso- 

si mokyklos mokiniams apie 
Sodc’mos ir Gomoros .miestus ir 
sakė, kad gerojo Loto žmona 
pasižiūrėjo atgal į tuos miestus 
ir pavirti . į/druskos siulpą. Al
giukas atsiliepė su tokia pastą-

pagandos straipsnyje ■ Draugo 
dienraštyje, — pareiškė .Cicero 
miestelio LB pirmosios pusės 
kalbėtojas. Jis dar pridūrė, kad 
tą -vardą nukalė ne kas kitas, o 
tik kolaborantai ku komunistais,

4- Mabo. mamytė,. yažiuoda- 
inąi autdmobiliu, pasižiūrėjo at
gal ir išvertė telefono stulpą . . .

BALADE APIE ŽURNALISTŲ VADA

Trūko kolchozui žydėjimo ievų, 
Trūko kolchozui kvepėjimo pievų.

’ i Gal atvažiuos iš svetur pakalikas,?
' f“ ? ■ -?■ ‘ ■ ' - • ' ‘ “

.Į3M5&0L kplebdzę nu^stūsiąš ievas.

hįiiį 
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MODERNUS SAPNININKAS
Pagal seną lietuvišką sapnininką

> z V > b (Tęsinys)

SIRGTI arba būti ligoniu 
stovumą, ligonį matyti —
tum. jį lankyti — sėkmingai 

- sumanymus- •' ** -■*-'v“ “ .
SIŪLAS nieko gerą nereiškia, tik įvairius neda- 

teklius ir šykštumą,, siūti rankomis —, nuobodus- •<
bas ir aplinka, siūti su mašiną — gerąs pasisekimas vi
suose reikaluose. Šiūti drabužį rienusivilkus jo^vėišltia 

z jįr garbę, ir pinigus. ,
SKAITLINĖS: iki 90 reiškia abejingumą, yirš 90

— turtą ir naudą. • t . s
SKAITYTI laiškus ar laikraštį—gausi žingęidžiąs , 

žinias, skaityti meilės laiškus ar gražias pasakas—sau
gokis, kad nebūtum apgautas, skaityti -mokslo raštus

žinias—susilauksi naudos ir garbės. Apskritai., ,skaj- 
= tytymą reikia laikyti geru ženklu.

{ KALBIMAS reiškia nesantaikas ir barnius visuo- 
u j menėje ar bendruomenėje. Sapnuoti skalbiant — turėsi

j nemalonumų meilės reikaluose.

Tolimo krašto -Kuprionis atkako ■— 
Stojo tuoj dirbti dėl sovietinio smako': 
Paskaitas skaitė — net .Seilės ištryško — 
Mokė.'sovietą, kaip puoselėt mišką.

- ’ . ’ V ‘ s*. • ■ • - S f. • ' y ♦ f ' : ; * r

Gerino ūkį marksistinio dvaro,'
Rodė, kaip ką toj Amerikoj daro: 
Kad tik žydėtų, sovietinės ievos, 
Kad tik kvepėtų sovietinės pievos.

Grįžęs — vaidins žurnalistų vadovą,
Slėps nuo pasaulio vadavimo kovą, 
Tuks, kaip piktybinė žiurke po šluota . . .
Imkite, vyrai, japi . rykštę ar kotą, .

> Vykit a tgaŲ pas sovietą, kuprotą ! 1 I,

SKAL0S arba balanos reiškia -pasisekimą suma
nymuose ar planuose. ; ;
f jį SKAMBINANT girdėti reiškia, kad tarp draugų, 
yra vienas neištikimas, jei skambina varpai, tai -tau 
laimę lemia: juo ilgiau ar garsiau, tuo didesnė laimė.'

. SKANUMYNUS sapnuoti yra negerai, nes reiškia

KOMUNISTINIAI
PLANUOTOJAI

savu-laiku ir. niekas už tai ne
moka.

garsas, o tuojau'po-4o‘iriaritaii-Į ‘ ' į.Kadaise Perkūnas paraše, o 
Sandara atspausdino ^eilėraštį 
anie bolševikinio šulinio kasi-

X * *
"■MIĘSTIETIS KAIME

-—Kiek toji karvė turi metų,- 
idausią vasarotojas kaimiečio.

— .'Du metu.
■—/O iš ko jūs atspėjate?
— Iš ragų.
Vasarotojas: — iš tikro, ji 

j» ■ . ■* j.:
SĄJUNGININKAI tamsoje

Tarptautinis .traukinys Berly- 
nas-Maskva rieda naujais Len
kijos keliais. Vieno vagono sky
riuje sėdi keturi keleiviai. Moti-' 
na su dukterim ir du kariškiai 
— sovietų ir lenkų.

į tunelį. 
Tamsoje pasigirsta bučiavimo

i. Viršininkų privilegija
Viršininkas: •— Kaip tamsta 

gali taip kalbėti į mane? Ar jūs 
čia esate viršininkas, ar aš?

Rašitiomkas: — Aišku jog 
tam sta.

Viršininkas: — Taigi, jei tam
sta -.neesi viršininkas, tai neple- Traukinys įlekia į 
pėk niekų kaip idiotas!

šio atgarsis. Tyla; Visi nuduoda, 
kad nieks nieko negirdėjo. . - ų

■ Motina mano: — Vis dėlto ge-Imą nuo dugno: 
rai išauklėjąu savo dukrelę. Ji 
žino ka’p pasielgti' tokiose ap
linkybėse. ' ' : • {-šulirų karsti-sumanė. - .

< • | Bet kad atlikus ką naujo,
Duktė mano: — Žiūrėk tik. I Kasti nuo dugno įsakė. . 

mano mama, nežiūrint į jos 45, .............. “
metų. amžių, vis. dar -traukia 
vyrų dėmesį, f..,;

•Sovietų kapitonas -ralvoja: —
- Gįt prakeiktas leakiūkštis. Len-. 

da prie merg nos.'Bet Ūž' ką 'gi 
nuo jos aš per snukį gavau? 
Visiškai ,nesupi;antu.

Lenkas poručnikas svajoja: I
— Kad taip pakelyje dar Vie-1 
nas tunelis pasitaikytų! Ir vėl] 
pabučiavęs savo ranką, dar sykį] 
užvažiuočiau tam ’kacapui per 
snukį.

apie bolševikinio šulinio

Vieno kolchozo pirmūnas

Mitingus šaukė ir šaukė. 
Kvaršinti galvas, mąstyti. 
Daug sykių vis darbininkai 
Rinkosi planą svarstyti.

Šulinį kasti -nuo -yiršauš ■— 
Darbas suprantamas,’ aiškus,

Betgi kolchozo pirmūnas . 
Plano neatsižadėjo, 
•Svarstymai dar vis tebeina. 
Raportai Kremliun tebskrięja.

i. r - *. - ‘

MOTERŲ
.— .Kodėl Tamsta savo bylai 

vesti paėmei moterį advokatę?
— Todėl, kad moterų pusėje 

visados teisybė.

TAUPUSIS ŠKOTUKAS
Mažas škotukas pribėgo prie 

tėvo:
— Tėveli, noriu pasakyti tau 

^erą žinią.
Kokią?—šypsodamas Mau- 

: šia škotas. -
— Ats’meni, man pažadėjai 

duoti penkis pensus, jeigu penį 
eisiu į kitą klasę.

Tėvo .veide pasįrodė' neramu
mas. i

— Nesirūpink, — ramina jįi 
sunkis. — aš pataupiau tau šią 
išlaidą, -i

Juodrankio, pusgalvio -planas, 
Betgi pasaulio pirmūnams - 
Rantais taip lygiai .Vaidenas.

■Rįnkosi. renkas didieji, 
iS^arsto, diskusijas, veda,^ 
Laisvės teb’laukia mažieji, 
Viltį vądųosna jie dedą.
Matom: nevyksta didiesiems 
Nusiginklavimo siekti, 
Taiką užtikrinti < aiškiai. 
Pagrindą sveiką-.patiekti.
Tojo kolchozo pirmūno 
Keistą jie pavyzdį «eka.
Aulinį kasti nuo <dugne '-,z 
Lyg ir sutarę jie šneka.
Nusiginklavimui, taikai 
Siėkti visiems būdas aiškus:

Karerviu pasirėdysiu.
Visus priešių, išbaidysiu

GYVENIMO PATIRTIS
— Kokius turite duomenis B 

savo išvadai, kad vyrams geriau 
patinka blondinės? — klausė 
žurnalistas rašytoją Anitą Loos, 
autorę knygos “Gentlemen Pre
fer BJondies”. Rašytoja atsakė:

— Tai aš patyriau iš savo 
praktikos, nes pati esu blondinė.

i

Žemes tautoms pavergtosioms.
Maskvos dęšpbtizttiėš 
ir -nusigak’tų,

pasaulį© bėdos 
h nesikartdtą.

run k ai sųsi-
nau*

j įvairius negalavimus ir ligas-

SKARDIS arba status krantas, nieko gerą nereiš
kia, tik sunkų darbą ir vargą. . t. ■ - .

■ 'SKAUDULIAI reiškia .skausmą ir jjįeįąii^es, bet 
... gyjantis skaudulys reiškia vargų pabaigą. Galvęs <sk»u-. 

Įsmas:. kareiviams reiškia sunkius ..užsiėmimus,- manev
rus ar net karą, darbininkamsgerą gyvenimą, ne- 

‘ turtingiems — turtą, turtingiems — garbę. Tik ja ne 
tik galvą, bet -ir sprandą skauda,-.-tai -saugokis puošto-;

I ,-lio arba nelaimės. i -
- - . -v’ ’ V - - k V .į

; SKENDUOLIS reiškia -didelį pyktį, matyti skę- 
stutį — nelaimė, pačiam,.skęsti — netikėta/, artimo as
mens mirtis. ; .... ,. 4 :

SKERDYKLA reiškią pavojų, kurįš greitai praei- ) 
na ir laimingai baigiasi, būti skerdykloje ir matyti gy
vulius skerdžiant — geri' ženklai, ’tik^jei -kraujas snįąr- ; 
kiai teka, reikia saugotis nelaimės. Jėi^patš''įyVšj' jsker- 

įdi, saugok savo turtą nuo vagių ar.;ąpgąyimųi t ? •
SKIEPYTI obelį, ar kriaušę reiškia laimingą atei

ti tau,-tavo šeimai ir ainiams. ........... .. . ...
SKLĄSTIS reiškia slaptą’ tarnybą, paslaptingus 

dai’bus arba užsiėmimus. /
SKLEPAS reiškią netikėtus -pokštus. .Jei jis su gė- 

. rimų, baru ir gėrimais — ligos ir ’vargai.

boję, bet statyti Juos negerak busi paženklintas/ svisūo- 
menėje ąr bendruomenėje. ' 'y

SKOLINTIS pinigų ar -sk-olįngu būtį į^igįįa il
ga Ligą. c ■ ‘ *• •• :

• Visokių žmonių yra, viso
kių ir reikia, o jeigu ir nerei
kėtų, tai kur lu juos padėtum?1 
. . . -(’Pulgis Andriušis).

<,» Prieš pat .Velykas ątėjP Ži’ 
aia, kad 26 metų kalinys .Ste- 
įibęn Rętice padavė skundą dėl 
ciyįlipių -teiąių kaliniams panei
gimo. Savo skunde North .Caro
lina Skundų komisijai jis tarp 
kita -ko taip rašo: “mes kaliniai 
nuolatos esame skriaudžiami 
-metai po metų. Kiekvienais me
lais mes kaliniai esame skiriau- 
džiami, paneigiant mums teisę 
matyli Kalėdų senelį. Aš tikiu, 
kad tai yra klaidinga”. Daug 
blogesnės žinio’s atėjo iš Ameri
can Civil Liberties , Union tei-. 
smuiku. Matote, Sioux Palis. 
•South Dakota federalinis .teisė-- 
jas Jeido mokiniams mokyklose 
giedoti kalėdines giesmes. AJ£.-- 
LHp. tą -teisėjo nutarimą aps-" 
kundė kaip .nekonslitucinį. -Žuvri 
nės stebisi, kieno' (laisves -ta or
ganizacija saugo?

• Psychology Today pąskęl-j 
bė nemalonią statistiką, kad] 
modernios amerikietės laisva-] 
ląikį prąlcidžia skaitydamos ir 
užsiminėdamos meilės dalykais, 
gi mėgstančių siuvimų bei siu
vinėjimą radosi tik vienu pro-

yyrąi 
ąlui 5

: jie pirmenybę duoda 
ipęrtųi, o ne seksui.

A

tiiEtą,. jei jos ycą. supyjyšųsios ar; puryi^os/ įai reiškia 
negarbę ir gėdą. ■

Ojs daugiau) '

-c“..
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

SiuvėjasM. ŠILEIKIS

mo

JAY DRUGS VAISTINĖ

NAUJIENAI 65 MĖTŲ SUKAKČIAI PA3I1NĖTI

Martinių Restorane
2500 W. 94th St

DAINOS $10.00

Minkšti viršeliai $10.00

Minkšti viršeliai $15.00

$10.00

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

Pasaulinės parodos metu Chi- 
cagoje buvo surengta vien tik 
Europos meno meistrų didinga 
paroda Meno Institute, šia prc-

SVEIKINIMAI
VAKARIENE
IR ŠOKIAI

tiktai
meno

MENO INSTITUTO 
MOKYKLA

t» Im* e LSMk
4. A. Šerno GEOGRAFIJA.

Minkšti viršeliai

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, Ill., 60608

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

....... arba telefonu HA 1 - 6100 ’ i

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

šiais metais suėjo lygiai šim
tas metų, kai buvo įsteigtas Chi
cagos Meno Institutas. Tai bu
vo 1879. metais^ .gegužės mėn. 
24 dieną, šešiais metais vėliau 
po didžiojo Chicagcs gaisro 
18712 m., iš pelenų kilo nauja ir 
pirmoji aukštoji meno kultūros 
institucija Chicagos Meno Insti
tutas, turtingųjų ir pasišventu
sių vyrų dėka.

Pradžia buvo tokia: Buvo in- 
korpc'ruota Chicagos Meno Aka
demija, tarpe State ir Monroe 
gatvių. Pirmieji akademijos 
steigėjai buvo Marshall Field, 
Ferdinand W. Peck, Murray 
Nelson,--George E. Adams ir 
Charles W. Hamill. Pirmuoju 
Akademijos prezidentus buvo 
javų pirklys George Armour, 
antrasis prezidentas buvo Mar
shall Field (1880-1881).

Jaunas liankininkas Charles 
L. Hutchinson 1882 m. buvo’ iš
rinktas prezidentu ir buvo juo 
36 metus, vėliau kaip Meno Ins
tituto vadovas. Buvo nupirktas 
žemės sklypas prie Michigan ir 
Van Buren kampo. Už 45,00f 
dol. pastatytas mūrinis narna?, 
kur laikinai buvo mokvkla it

Dabar tame pačiame institir 
te nebėra to', kas buvo senais 
laikais. Bent pusė curriculum, 
panaikinta, sumažinti kai kurie 
kursai, nekreipiama didesnię 
dėmesio i estetinį auklėjimą. 
Mokykla virto daugiau ar ma
žiau taikomojo meno mokykla, 
Daugiau dėmesio kreipiama 
praktiškus dalykus. Pati moky
kla labiau liberatiška. Studentai 
neverčiami akademiškai kalti, 
bet dirba, kaip kas nori. Dau
giau seminarų, negu praktiško 
darbo.

Galų gale aš džiaugiuosi, kad 
savo jaunystėje išgyvenau daug 
sunkių ir malonių momentų Chr 
cagos Meno Institute. Prisimes 
nū diplomų įteikimo dieną, vie
no Chicagos un-teto profeso
riaus kalbds žodžius: “Mokykla 
jums davė tą, ką galėjo duot?, 
bet mes norime žinoti, ką jūs 
duosite ateinančioms kartoms*'

M. Šileikis <

Loganui mirus, žmona atkak 
liai kovojo dėl premijos teisės 
Ji nenorėjo, kad būtų skiria
mos premijos 
menininkams, 
čiams “modernistams 
oje 20-tc šimtmečio užėjo euro
pinio “izmo” banga užkritusi ir 
amerikieėiits naujovių ieškoji
mu. Pasidarė toks mišinys 
Meno Institutui sudarė neina 
žai problemų parodas ruošiant 
stengi 
kitus.

darbų komplektą. Čia pravartu praleisti keturi metai. Viri ma 
paminėti Frank ir jf žmonos no mokytojai išimrę, nėra pa 
lajganų premijų fondą. Tačiau žįstamų, esu liktai jaunų alum 

nu draugijos narys.
Dar grįžtant prie muziejaus 

1X88 m. muziejus pradėjo reng

Ponia I.ogan suorganizavo j 
įtakingų menininkų grupę, ki.r-( 
Cje buvo ir skulptorius Gutzon 
Eorglum, M t. Rushmore prezi
dentų galvų paminklo autorius, 
Ivan Albriht ir daug kitų. Ji lei
do protesto leidinius, nukreip
tus pieš Meno Instituto vadovy
bę, bet niekas iš to neišėjo.

Ne iškart muziejus pilnai su
sitvarkė. Reikėjo nuolat keisti 
ir plėsti pačias patalpas, nes at
sirasdavo’ naujų problemų ir 
trūkumų. Ir dabar ten viskas 

Į keičiama, perstatoma, keliami 
eksponatai iš vienos vietos į ki
tą. Tiktai Reyerson vardo kny
gynas, kuriuo naudodavosi stu
dentai ir alumnai, pasiliko vie
toje. Armouro arcitektūros mo
kykla iškelta kitur Didžioji 
Gunsaulus parodų galerija padi
dinta. Fullerton paskaitų salė 
pasiliko kaip buvo. Blackston 
egzaminų salė užimta kitais eks
ponatais. Pietinis muziejaus 

is druskos 
magnato Morton, .palyginti ne
seniai.

1976 m. pastatyti atskiri mo
kyklai rūmai prie Columbus 
Drive rytų pusėje, o senosios 
mokyklos patalpos pačiame mu
ziejuje panaikintos, šiaurinis 
muziejaus sparnas taip pat nau
jas, bet užimtas administracijos 
reikalams. Viršutiniame aukš
te yra Alfred Jakšto, meno kon
servatoriaus skyrius. Jakštas 
yra lietuvis, kuris baigė Harvar
do universitetą su meno apsau
gos ir restoravimo specialybe. 
Jis turi didelį būrį padėdėjų.

Augant Chicagos miestui, 
išaugo ir Chicagos Meno Insti
tutas. Visas jo vidus pasiskei- 
tęs. Matai tiktai muziejaus fasa-

tęsusio’s bylos prieš Meno Insti
tutą, tariamai dėl “sugadinto 

Ipaežerio vaizdo’’, bet Montgo- 
jiriery Ward bylą laimėjo. Ta
čiau muziej. pastatas pasirodė 
perdaug mažas, kai muziejus 
turtėjo ir mokyklai plečiantis 
reikėjo daugiau vietos, tai rei
kėjo pastatą plėsti antroje ge
ležinkelio pusėje. Architektas 
Daniel H. Burnham sugalvojo 
priedą pastatyti viršum gele
žinkelio bėgių, bet ne aukštesnį 
kaip pats pagrindinis muziejaus 
pastatas.

1925 metais buvo pastatytas 
Goodman o teatras su 784 vie
tomis. Tame teatre St. Pilka bu
vo pastatęs “Aušros sūnus”- 
(mano dekoracijos — M. Š.) 
Goodmanai teatrą dedikavo sa
vo sūnaus poeto-muziko atmi
nimui, kuris žuvo I-jo pas. karo 
metu. Ir aš jam -dėkingas, kai 
'baigęs meno mokyklą. 1924 me
tais Meno Instituto dailės paro
doje laimėjau Goodmano skirtą
ją i premiją už trejetą tapybos

vo tik geleženkelis visu ežerai 
pakraščiu. Grant parko, koks 
dabar vra, visai nebuvo. Kur da
bar yra Field Gamtos muziejus, 
Akvariumas, Planetariumas ir 
žydinčių medžių l>ei gėlynų par
kas, tada buvo tiktai Michigan 
ežeras. Kai 1932-1933 m. vyko 
Pasaulinė paroda, buvę visas 
dabartinis plotas užpiltas mies
to laužu ir ežero smėliu nuo 
miesto iki pat Jackson Parko; 
pilnos mylios pakraščio. Nuo 
Bandolph gt. iki McCormick 
Place ruože buvo pastatyti pa
rodos paviljonai.

1919 m. mes (studentai) po! 
Meno Instituto pamoklų, eidavo
me ežero pakraštyje škisuoti. 
Dabar A'is.as>Xlūcagos. miestas 
nebe tas, koks buvo. Aukščiau
si pastatai buvo tik keli: Peo
ples Gas Co., Marshall Field, 
Boston Store ir dar keli aukš
čiausi narnai

jos, interjero mokytojų semina
rijos (Normal School) kursai ir 
kt. Fiziką, chemiją ir anatomi
ją dėstė Chicagcs universiteto 
mokytojai. Aukštuosiuose kur- 
suse buvo samdomi Europos 

amerikiečiams ti kasmetines Amerikos meno meno profesoriai iš Anglijos, 
'.ekcslovakijos, Pran- 
vietiniai: llaulhome, 

C h a s e, Vanderpoel, 
Kroli, L. Seyffert, Gunter ir kt. 
Paskaitas skaitydavo I-orado 
Taft, Dr. Dudley Watson, ir vi
zituoją profesoriai bei meno 
dėstytojai. Meno istorijos kur
sas buvo ketveriu metu. C. *

Tai pilnoji meno isterija. Dė
stė meno istorikė Helen Gard
ner, visuotinės meno istorije- 
Knygos autorė. Jos vardo men 
muziejus yra Bostone prie Hun 
tington Avė. Jos pagelbininkai 
buvo kiti dėstytojai, kurių pa
vardžių jau nebeprisomenu.

Tais laikais mokyklcje buvo 
griežta disciplina ir egzaminai 
labai sunkūs, ypač meno istori
jos, anatomijos ir kt. Studentų 
buvo iš viso pasaulio, net iš Ki
nijos, Japonijos, Europe's ir t t. 
Už pavėlavimą ar neatėjimą į 
vardžių jau nebeprisimenu, 
pamokas būdavo nuskaitomi 
kreditai, nes tavo laikas buvo 
rekorduojamas kiekvieną valan
da. Reikėdavo dėvėti švarius 
drabužius ir šlipsą, kitaip ne- 
ileistavo i klasę.
drabužius ir lipsą, kitaip neįleis- 
davo į klasę.

nedklelę meno darbų kolekcija, 
— keletas paveikslų, skulptū-j 
reš ir kiek grafikos darbų, bet 
meno kolekcija daugėjo. Tre
jais metais vėliau Institutas nu-, 
pirko šalia esamo namo žemės 
sklypą, pastatė naują sparną,! 
bet ir čia trūko vietos beaugan
čiai istitucijai.

Hutchinsonas dirbo kartu su 
švogeriu Martin Rcyersonu, ku
ris, sako, studijavęs meną Eu- 
ropc'je ir nupirko keletą paveik
slų Meno Institutui. 1890 m. Hu- 
tehinsonas nupirko olandų meis- 
strų didoką kolekciją iš princo 
Anatole Demidoff 15 geriausių 
paveikslų už $200,0(X), dėl ku
rių varžėsi kiti meno pirkliai.

1893 m. Jackson Parke vyko 
pasaulinė paroda — Columbian 
Exposition. Bet kai buvo nutar
ta statyti Chicagos Meno Insti
tutą prie Michigan Avė. rytų 
pusėje, kilo aštrūs ginčai. Mies
tas draudė bet ką statyti antroj 
gatvės pusėje, kad negadintų 
vaizdo nuo ežero puės. Tenka 
pabrėžti faktą, kad tais laikais 
rytų pusėje (už Michigan avė. 
paradinės gatvės) buvo ežeras 
visai arti miesto. Paežerėjo bu-

užsienie- parodas, kurios buvo tęsiamos Vienos, i 
Pradži- iki šių laikų, bet pastaraisiais cūzijos ir 

metais įvyko daug nesušipratr William 
mų iš moderniojo4 meno direk- 
toriato pusės ir publikos. Pet- 

kad daug al/surdo vietoj meno buvo 
kišama publikai i akis. 20-jc 
šimt. meno karatoriaus James 

ntis patenkinti vienus irj Speyer vadovaujamos parodos 
pasižymėjo' net pornografija ir 
kitokiomis nesamonenns. Mu
ziejus neteko daug lankytojų. 
Minėtų Amerikos meno parodų 
jau neberengiaiha. Nėra užsie
nio parodų, kurios sudaro bega
lines išlaidas.

Clucaga didelis, peraugęs 
miestas, bet turi tiktai vieną 
meno muziejų. Prieš keletą me 
tų Joseph Shapiro įsteigė šiau
rinėje miesto dalyje Museum of 
Contemporary' Art, kuris 
kraštutinio moderniojo 
parodas rengia. Jis nėra 
kai populiarus.

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

DUMYNAI ® KOSMETIKOS REIKMENYS

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

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

Tel. 476-2206

Pirmc'ji Chicagcs meno 
kykla buvo 13 metų senesnė, 
negu vėliau tapo įjungta į Chi
cagos Meno Institutą. Buvo va
dinama Academy of Design, tai 
buvo 1866 metais, prieš didįjį 
Chicagos gaisrą. Jos curriculum 
buvo siauras, tik piešimo iš 
skulptūrų ir iš pozuotojo, šiek 
tiek skulptūros pamokų. Stu
dentų buvo Tiktai 300. O jau 
pirmame šio’■ šimtmečio periode 
Instito mokyklo turėjo 5,000 
studentų įvairiose klasėse. Mo
kyklos patalpos su dideliais 
kambariais buvo’ rytiniame mu
ziejaus gale apatiniame aukšte 
ir ilgais koridoriais nusitęsė per 
riša muziejaus pastatą. Buvo 
pradiniai ir aukštieji kursai, lai
svųjų klausytojų, vakariniai 
kursai ir visi kiti iki baigiamų
jų egzaminų. Tačiau tiktai ma
ža dalis baigdavo privalomuo
sius kursus, kad galėtų Įsigyti 
diplomą, bakalauro ar magistro 
laipsni. Buvo architektūros, 
skulptūros, meno istorijos, ana
tomijos, grafikos, monumenta
lios tapybos, keramikos, tėkšti- 

Čia mano Alma Matter”, lės, spektrologijos dažų chemi-

įPrie Chicagos spartaus augi
mo daug prisidėjo pustuzinis 
turtingųjų vyrų, kurie rūpinosi 
ne tik ekonominiais, bet ir kul
tūriniais reikalais. Hutchinso
nas važinėjo Europoje ieškoda-Į 
mas meno kūrinių. Kadangi Pa
ryžiuje gyveno Amerikos žy
mioji dailininkė Mary' Cassatt, Į spaznas pastatyta 
jo's pagalba nupirki garsųjį EI. 
Greco kūrinį — “Į dangų ėmi
mą”, sumokėdamas 40,000 dol., 
kurio dabar nė už milijonus ne-J 
paimtum. Kiti Chicagos turčiai, 
kaip Bertha Palmer, Charles 
Buckingham, Reyerson ir kt. 
važinėjo po. Europą kolektuoda- 
mi meno šedevrus. Ponia Pal
mer pirmoji pasinaudojo pran
cūzų impresionistų tapyba. Vien 
Claude'Monėto Meno Institutas 
tūri 32 darbus.
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1950 m. liepos men. apsigyvenęs- JAV turėjau pro
gos įsitikinti, kad būdami Vokietijoje- padarėme didelę 
klaidą paskelbdami Chartą ir PLB Konstituciją, nesu
sitarę su didžiųjų lieuvių išeivijos Amerikoje orga
nizacijų vadais. Iš jų susilaukėme aktyvaus ir pasyvaus 
pasipriešinimo, nes naują organizacinę formą jie laikė 
jiems primetamą iš anapus vandenyno ir naikinančia 
jų didelėmis pastangomis ir aukomis sukurtąsias organi
zacijas. VLIKas buvo man pavedęs nuraminti ir įtiknti 
ALTos vadovybę, gauti jų pritarimą .Bendruomenei. 
Tuo klausimu turėjau eilę pasikalbėjimų su Leonardu 
Šimučiu, Antanu Oliu, Pijum Grigaičiu ir Mykolu Vai- 
dyla Chicagoje. Jų nusistatymą ir viešąją laikyseną pa
vyko kiek sušvelninti, bet bendruomeninės organizaci
jos nei entuziastais, nei šalininkais jų paversti nepa
vyko. Toji ,mūsų Vokietijoje papildyta ‘pirmpradė nuo
dėmė’ ir šiandien dar yra Bendruomenės turimų sun
kumų šiaurės Amerikoje priežastis.”

Ta klaida jau anksčiau buvo pastebėta ir keliama, 
nes VLIKo užmanytoji monolitinė Bendruomenės 
ganizacija buvo ir liko svetima šio krašto išeivijai 
griaunanti jos natūralų susiorganizavimą Užtat, 
šių dienų L. B-nė išliko DP organizacija.

Kaip ir galima buvo laukti, visuomeniniais rinki
mais grįsta B-nės organizacija pasidarė ne bendro dar
bo, bet varžybų laukas. Duodama visiems lietuviams 
balsavimo teisę, bet neturėdama narių srrašo, ji pasi
darė įvairaus plauko “aktyvistams” siekiantiems savų j 
tikslų, ’’veiklos rojus”. Tokia 
bulinusi. savo techniką, pilnai užvaldė L. B-nę ir ją pa
darė savo siekių įrankiu. Tatai pastebėjęs ilgametis 
pirmininkas, prel. M. Krupavičius, paklaustas apie B-nę 
atsakė: ’’Tokios B-nės, kokią planavome — neturime.”

Lengvai suprantamas jo nusivlimas:
1. Pagal Lietuvių Chartą, VLIKas planavo apim

ti viso pasaulio lietuvių. išeiviją, bet pačiu orga
nizacijos pobūdžiu atstūmė ir paliko už jos ribų 
pagrindinę,- senąją išeiviją,

2. Planavo B-nės organizaciją visų tremtinių gru
pių ir neorganizuotųjų veiklai, bet joje įsigalėjo 
frontininkai, kurie be jokių skrupulų panaikino 
jos bendrumą ir išstūmė net paties prelato at
stovautus krikščionis demokratus?'

Iki jos “okupavimo” dipukiškoji L. B-nė šiame kra- 
buvo sukaupusi savo dėmesį į lietuvybės išlaikymo

or- 
ir 

iki Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

Reformuota ar kitokia Bendruomenė?
j Lietuviškoji išeivija šiame krašte, kalbos ir kito

kiais sumetimais, būrėsi j Įvairiausias organizacijas, 
kūrė savas parapijas, pašalpos — draudimo susivieniji
mus ir išaugino savo spaudą anksčiau net už caro prie
spaudoje buvusią tautą. Jos susiorganizavimas pilnai 

atspindėjo pasaulėžiūrini ir kitokį pasidalinimą. Taip 
daugelio idealistų pastangomis išaugo šio laisvių kraš
to gyvenimui prisitaikiusi, natūraliai organi
zuota išeivijos bendruomenė, atlikusi lie
tuvybės išlaikymo ir jos kultūrinimo uždavinius.

Bolševikams kraštą okupavus, išeivija subūrė vi
sas sąvo patriotines jėgas Į Amerikos Lietuviu - Tarybą 
ir B'ALFą, su kuriomis; šio krašto valdžia iš karto pra
dėjo skaitytis ir bendradarbiauti. Ir šios organizacijos 
nebuvo monolitinės, bet junginiai .jau veikiančių susi
vienijimų, federacijų ir kitokių organizacijų.

Senoji išeivija per feavo organizacijas ir vadovus 
atsiekė, kad Lietuva ir šiandien tebėra “de jure” esanti 
valstybė, o suplanuotoji, ’’Keelhaul” operacija, pabėgu
sius pabaltiečius grąžinti bolševikams, net nebuvo pra
dėta vykdyti. Atvirkščiai, didžioji pabėgėlių dalis buvo 
priglausta šiame kraštu i

Naujųjų ateivių bangą šio krašto lietuviai sutiko 
išskėstomis rankomis, kaip Apvaizdos siųstą jų jėgų 
sustiprinimą . ...

Deja, tie, kurie planavo ir kalbėjo visų lietuvių var
du, padarė neapdairią klaidą. Štai, ką rašo apie tai Vac
lovas Sidzikauskas, tuometinis VLIKo Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas savo atsiminimuose (Dirva, 1979. 
ILL): . .

“VLIKe mes jautėme pareigą rūpintis, kad bolše
vikiškojo siaubo iš tėvynės išblokštoji tautos dalis ne
sutirptų svetimoje aplinkoje ir tarp svetimųjų... Lietu- j 
vių tremtinių suvažiavimas Hanau stovykloje_ 1946 m. I 
kovo 3—4 d. d. buvo priėmęs VLIKo parengtą Lietuvių 
Bendruomenės Konstituciją. Iš jos išsivystė Pasaulio 
Lietuvių Charta..., kurią, drauge su Laikinaisiais PLB 
Santvarkos nuostatais, priėmė mano vadovauta Vykdo
moji Taryba ir VLIKas, ir paskelbė ją 1949 m. bir
želio 14 d.

sis reformuotojų dėsnis buvo toks: ne grupelės prime- Penktadienį Irane ;:i' 
sti “valdovai”, bet pačių žmonių natūrali bendruomenė 
yra ir ateityje bus išeivijos reikalų rūpintoja. Užtat, 
Reformuotosiom B-nės organizacija duoda pagrindinį 
balsą tiesioginį bendruomeninį darbą vykdančioms or- 

aktyvistų” grupė ”išto- j Sam2aciJ0ms, institucijoms ir paskiriems asmenims.
I Taip, pav., švietimo srityje dirbantieji per Mokytojų 
Sąjungą tartų lemiantį žodį švietimo reikalais, ŠŠokių 
Institutas be jam primestų tvarkytojų pats spręstų šo
kių švenčių reikalus ir naudotųsi savo darbo vaisiais, 
chorų vadovybės per savo bendrinę organizaciją būtų 
Dainų švenčių šeimininkais s ir pan. Pilnai organizuota 
Reformuotoji L/ B-nė apimtų visą natūraliąją patrioti
nę išeivijos bendruomenę su federacijomis, susivieniji
mais, klubais bei organizacijomis ir pavieniais asmeni
mis nieko neatstumdama, nieko neprievartaudama ir ne
sikišdama į darbo sritis, kurios jai nepriklauso, tik pa
dėdama tiems, kurie jau dirba ir derindama jų 
veiklą. - ;

Reformuotoji L. B-nė nėra varžyboms, bet rimtam- 
bendram darbui. Čia sutilptų visi, jaunimas ir senimas, 
kam rūpi ir ir dirba lietuvybės išlaikymo ir kultūros 
darbą. Čia turėtų betarpišką ryšį visi, su visais ir tuo 
pačiu visuotiną pagalbą, jei kieno veikla būtų jos rei

sušaudė dar 7
TEHERANAS. — Islamo reli 

ginio teismo mirties sprendi- 
mams vykdyti ekzekutorių kuo* 
pa penktadienį vėl sušaudė sep
tynis buvusius Irano valdinin- 

jkus ir policininkus; kai kurie 
iš jų apkaltinti, kad sušaudytus 
už dalyvavimą demonstracijose 
prieš šachą laidojo be religinių 
apeigų. Tų septynių sušaudytų
jų tarpe vienas aviacijos gene
rolas ir didžiausio Irane kalėji
mo viršininkas.

šte
ir kultūrinius uždavinius. Išeivijos remiama ji atliko ik—-- 
svarbių darbų, nors kartais bendruomeninį darbą vyk- j kalinga., .
dančiųjų .atžvilgiu elgėsi lyg pamotė. Pav., Šokių ir Dai
nų švenčių pelnai nueidavo kožkokiems bendriems rei
kalams, tik ne chorams ir šokių grupėms palaikyti. . Iš-

Reformuotoji L. B-nė, kaip daugialypė — plurali- 
stinė organizacija, yra atvira visiems geros valios lie
tuviams, tačiau toks jos susiorganizavimas užkerta ke

laikydama šiokį tokį bendruomenišką bendrumą, atro- ^4 lengvai įsigalėti bendro, darbo kenkėjams ir dema-
gogams. Tik šiais principais organizouta bendruome- 

’nė pajėgs susigrąžinti į savo veiklą senąją išeivijos da- 
■lį, tuo atitaisydama dešimtmečiais trunkančią, nepa-

do, ji būtų ir toliau pakenčiamai veikusi. Tačiau, L.
Bnės “okupantas” pasuko jos veiklą į politiką. Jei pra
džioje-visuomenei nebuvo aiškus B-nės vadovų prieka-. - . v, ——  -------- --------
biavimas prie ALTos ir VLIKo, tai šiandien jau atvi- j prastai skaudžią jai padarytą skriaudą. j

Domas Adomaitisrai kalbama ir* rašoma, kad B-nė turinti prisijungti! 
ALTą ir BALFą ir perimti net “nusipelnusio VLIKo” 
veiklą

Dėl brutalaus nesiskaitymo net su savo įstatais,I 
šalinant opoziciją, o taip pat paaiškėjus L. B-nės “oku
pantų” siekiams veiksnių atžvilgiu, kaip ir dėl jų “mink

bę už vieno JAV tarnybinio pa- 
’ reigūno Turkijos uoste Izmir 
• nušovimą ir kito kritišką sužei- 
> dimą. Ta pati pogrindžio orga- 

ISTAMBULAS. — Pusiau ofi*1 nizacija, besivadinanti “Turkų

KairiyjŲ teroras

štamo” tautos uavergėjui - gimė Reformuotoji Lietu- cialios Turkijos žinių agentūros liaudies išlaisvinimo frontu’,- 
vių B-nė. Ją organizuojant pirmiausia buvo pasisteng
ta pašalinti B-nės “prigimtoji” klaida — Monolitiška, 
tiesioginiais rinkimais grįsta jos organizacija. Antra- skelbė prisiimančios atsakomy- rikiečių technikų.

Anatolia pranešimu, dvi nelega
lios ir Turkijoje uždraustos kai
riosios grupės penktadienį pa

yra atsakinga už 1972 metais 
pagrobimą ir. nužudymą vieno 
Izraelio diplomato ir trijų ame-

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE
(Tęsinys)

Varėnos valsčiaus ribose veikė: Varėnos, 
Perlojos, Akmenio, Medžingės ir Babriškių šau- Į 
lių būriai- Varėnos, Perlojos ir Nedzingės šaulių 
būriai turėjo šaulių namus.

Varėnos valsčiaus ribose veikė paštas Varė
noje ir pašto 4 agentūros^ Perlojoje, Nedzingė
je, Babriškyje ir Jokėnuose.

Varėnos miestelyje iš įstaigų buvo: paštas, 
valsčiaus savivaldybės įstaiga, Perlojos girinin
kijos raštinė, muitinė, nuovados viršiilinko Įstai
ga, vaistinė, smulkaus kredito bankelis, žemės 
ūkio kooperatyvas, gydymo punktas, gimdymo 
punkto akušerė, veterinarijos technikas, dan
tistė-

Varėnos miestelyje iš organizacijų veikė: 
vyrų šaulių būrys, moterų šaulių būrys, jauna
lietuvių skyrius, jaunųjų ūkininkų ratelis, Vil
niui vaduM sąjungos skyrius, tautininkų apy
linke.

Varėiibs- mL stelyje gyveno 38 šeimds žydų 
ir turėjo 12 krautuvių. Varėnos pradžios mokyk

los vienas komplektas buvo žydų reikalams su 
dėstomąja hebrajų kalba, tikybą dėstė rabinas. 
Miestelio žydai rengdavo savo vakarus šaulių 
namuose.

Miestelio turgaus aikštė ir pagrindinės 
gatvės buvo baigtos grįsti 1937 m. Miestelyje bu
vo sudėti cementiniai šaligatviai.

Turgai būdavo miestelyje antradieniais ir 
ketvirtadieniais. Iš amatininkų veikė: dvi kal
vės, 1 šaltkalvis, 1 skardininkas, 4 batsiuviai, 3 
siuvėjai. 4 dailidės, 2 mūrininkai.

Varėnoje prieš pirmąjį pasaulinį karą vei
kė: kartono fabrikas, krakmolo fabrikas, plyti
nė, kalkių degykla ir koklių dirbtuvė, bet per ka
rą visos tos įmonės buvo sugriautos ir sudegė.

Buvo atstatytas ir veikė ištisus metus van- 
dens turbinų varomas kartono fabrikas-

KULTŪRINĖS APRAIŠKOS
Varėnos šaulių būrys turėjo mišrų chorą iš 

42 asmenų, vaidintojų ratelį, pučiamųjų dūdų 
orkestrą iš 12 asmenų, ugniagesių komandą su 
stogine ir įrankiais, viešą skaityklą ir knygynė
lį. Ateidavo į skaityklą visi laikraščiai ir žurna
lai. leidžiami Kaune. Skaitykloje buvo 5 lempų 
imtuvas. Kiekvienais metais atvykdavo į Varėną 
Kauno valstybinė drama ir vaidindavo šaulių 
namuose.

Varėnos valsčiaus pradžios mokyklos kas 
treti metai rengdavo mokyklų šventes su -sporto 
programėlėmis ir rankdarbių parodėlėmis.

Šįaip choro koncertai ir vaidinimai būdavo
kelis kartus metuose.

Varėnos šaulių iniciatyva buvo pastatyti 
Varėnos miestelyje; paminklas pirmam neprik
lausomybės dešimtmečiui paminėti miestelio aik
štėje 1928 m. Šaulių mūriniai dviejų aukštų na
mai 1930 — 1933 m., Nepriklausomybės kovose 
žuvusių karių kapai sutvarkyti ir sąryšyje su 
tuo visi miestelio kapai 1933 metais aptverti.

Medžio medžiagą parūpino šaulių būrys, ce
mentą, geležinę armatūrą cemento stulpeliams, 
iškirto medžius miške, suvežė, lentviūvėje su
pjovė ir tvėrimą atliko miestelio gyventojai savo 
darbu ir lėšomis- Stulpelius išliejo labai pigiai 
Petras Bertkevičius.

pirmi-
Poškus

— Prezidentas Carteris- pla
nuoją5 leisti-krašto' gyvento jaihš 
naudoti 36 milijonų akrų miško.

- J v -

■4— Irano aviacija nepritaria 
mulos*-Chomeinr planams ir ne
leidžia partizanams kištis į avia
cijos reikalus. Partizanai išžudė 
aviacijos karo mokyklos virši
ninkus, įsileidusius į mokyklą 
kelis jaunuolius komunistus.

Turkams reikia Ame- — 
rikos dolerių

ANKARA, Turkija. — Nuo 
Antrojo pasaulinio karo pabai
gos, turkai gaudavo didokus 
kiekius dolerių. Daug dolerių į 
turkų ūkį įdėdavo Turkijoje 
stovintieji. JAV karo daliniai. 
Reikalai pablogėjo/ kai turkų 
valdžia įsakė JAV kariams va
žiuoti namo. Jie patys, kaip jie 
dabar sako, užmušė aukso kiau
šinius dėjusią vištą. Be dolerių 
turkams nesisekė. Jie negali su
durti galų su galais.

Kariai kaltina politikų vado
vybę, o politikai kaltina karius, 
nesusivokiančius ’ apie ūkio rei
kalus. Vis didesnis turkų skai
čius įsitikina, kad be Amerikos 
jie neapsigins nuo rusų ir kraš
to ūkio neišlaikys aukštumoje.

zas vartų pagražinimui.. Tarp aukštų stulpų įdė
tas lietuviškai iš lotynų kalbos verstas užrašas:” 
“Kas mes esame — būsite jūs, kas jūs esate—bu
vome mes”

; Iš talkos savanoriškai tvėrimui vadovavo 
Petras Poškus. Kapinių cementinių stulpelių pro
jektą darė dailininkas Jonas Burba, besigydyda
mas sanatorijoje.

Cementinius stulpelius nudažė baltai ir tvo
rą juodai Ipolitas Savickas.

VALSTYBINIO MASTO ĮSTAIGOS
1. V.D.S- (Valstybinė Džiovininkų Sanato- 

torija). žiemos metu ji aptarnaudavo iki 100 ir 
vasarą iki 200 ligonių. ;

V.D.S. įsteigta 1926 m. buvusiuose karinės* 
stovyklavietės ir poligono rusų karininkų klubo 
rūmuose, čia buvo gydomi sergą plaučių džiova-- 
Pirmojo pasaulinio karo metu vokiečiai tą vie
tą buvo pripažinę kurortine vietą, šilai, sausos 
vietos, grynas oras ir nepaprastai graži gamta

, . Kapinių tvarkymo komisiją sudarė 
ninkas Kazilionis Antanas, kasininkas 
Petras Juliaus, narys Jaskonis Jonas ir sekreto-- 
rius A. Rylžkis. ,

V. D. Sanatorija prisidėjo lėšomis, kadangi 
retkarčiais laidodavo savo mirusiuosius- :;

Kadangi viskas buvo daroma žuvusių kariui .
garbei, tai kapinių pagrindiniai vartai buvo pa- natoriją ir iki šiam laikui ji dar nfeaūtatytŽL 
statyti prieš sutvarkytus karių kapus. Karių ka
pų tvarkymo komisija iš Kauno prisiuntė dvi va-

ne tik teikė ligoniams poilsį, bet ir gydė jų 
plaučius.

' 1944 m. rusai iš lėktuvų subombardavo < sa-

(Bus daugiau)
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ANTANAS DIRŽYS

Laidotuvių Direktoriai

A. Petrikonis Gėlės

ir

DR. C. K. BOBELIS 
G^NlJAHJftiNARY SURGERY 

fiNDD Np. AB 3878711 
SM5 CENTRAL AVE.

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

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Bvttdiog) Tgi LU 54446 
Priima ligonius pagal susitaritną.

Jeį neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Maęheim Rd„ Westchester, IL. 
VALANDOS: 3- 9 darbo dienomis ir 

kas Antrą Šeštadienį 8—3 vaL

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5P£C4ALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wjst )03rd Stiwt 
Valandos pagal susitarimą.

Detroito naujienos
GINTARO, KERAMIKOS 
IR MARGUČIŲ PARODA

Kq kiti ražo

TEISINGUMAS LIETUVOS NEPR1KLAU
SOMYBĖS 1918-1940 METAIS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

likrįna akta. Pritaiko akinius 
“contact lenses’”

VaL agai mit-arimą. Uždaryta treč.

DR.LĖONAŠ SEIBUTIS'
< -- Ankstu, posįju i r 

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

.*5 ketvirta.. 5—7 vai.’vak.
\; Qftao vtalef^ 776-2880 

Rezidenčų^j 'talej.-. .448-5545

(Tęsinys)

šis komitetas rūpinosi ir kito- kabineto valstybės so'stinėjo su
miš statybomis. Buvo atlikti to- daro administracinį centrą. Kaip 
kie darbai: 1928 metais paruoš- jau sakyta, toks centras yra 
tu inž. K. Krišėiukaicio projek- Teisingumo ministerija mažo- 
tu buvo pastatyti Raseinių areš-j s:os apimties.
to namai (1922*33 m.). Tuo patį 
laiku, panaudojant tą patį pro-Į 
jektą, buvo pastatyti Utenos 
arešto namai (1930-31 m.).

1934 metų inž. V. Žemkalnio 
projektu buvo pastatytas Mari
jampolės kalėjimas (1934-35

Si mažosios apimties minis- 
‘terija su jai priklausančiais vi
sų instancijų teismais, prokura
tūromis, tardytojais, notaria- 
tais ipotekos įstaigoms, advoka
tūra, namais suimtiesiems ir 
mažamečių drausmės auklėji
mo įstaigomis sudaro Teisingu- ■ 
mo ministeriją pilnosios apim
ties.

"Apuvilkit* Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.
šitas patarixnas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūpų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus 4r apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingai* 
nuo pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

JV. KmTFO tyrinėtojai
J. Muzikam, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

1936 metų inž. K. Krišėiukai- 
čio projektu buvo pastatyti Šiau
lių Apygardos teismo rūmai

, (1936-38 m.), inž. A. Funko Tačiau dėl teismų reikia pa- 
projektu praplėstas Kauno sun- tikslinimo. Teisingumo ininiste- 
kiųjų darbų kalėjimas patalpo- rijai mažosios apimties admi- 
mis dirbtuvėms (1936’37 m.), nistravimo atžvilgiu tepriklau- 
pastatyti dveji namai Kalnaber- sė: apylinkės teismai, apygar- 
žės nepilnamečių .drausmės auk- dos teismai, Apeliaciniai rūmai 
Įėjimo įstaigai (1937 m.) ir pa- ir Vyriausiasis Tribunolas. Gi 
grindinai perstatyti Alytaus nepriklausė: kariniai teismai 
arešto namai jauniesiems nusi
kaltėliams, iki 25 m. amžiaus 
(1938 m.).

1938 m. buvo paskelbtas kon
kursas Kauno' sunkiųjų darbų 
kalėjimo projektui paruošti. 
Statyba buvo numatyta Klebo- 
niškio laukuose, 10-taine kilo
metre nuo Kauno, kur gauta iš 
žemės ūkio ministerijos 109 ha 
nekultivuotos žemes su durpy
nu plotas. Inž. K. Kriščiukaičiui 
su inž. A. Runku buvo pavesta 
paruošti šio i>rojekto sąmatų 
Projektas buvo didelis, buvo iš
planuoti 33 dideli pastatai, to

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tai. 737-8600
TeL 737-8601(Kariuomenės teismas ir pulko 

teisinai), dvasiški teismai — 
Kauno Arkivyskupijos ir Met
ropolijos tribunolas, Lietuvos 
Evangelikų liuteronų konsisto
rija, Lietuvos Evangelikų -refor
matų kolegija ir Lietuvės Sta
čiatiky eparchijos taryba, o taip 
pat ir Klaipėdos krašto teismai.

Savaim;ngai atsiranda klau
simas, koks gi santykis yra tarp 
mažosios ir pilnosios apimties 
tos pačios ministerijos. Toks 

1 klausimas veda į Teisingumo 
’I ministerijos sąrangą,.kurios vir- 
’. šūnėje yra; . 'r ■ . „ ?. \

DLOC metinis ir visuotinis projektą'įvykdymas siekė 4 mi-j 
T^. atstovu susirinkimas ivyks Šv. Ii j onus litų. 1940 metų ruoštoje- 

Antano parapijos patalpose ba- Teisingumo ministerijos sąma-j 
’ landžio mėn. 29 d. 12 vai. Orga- toje buvo numatyti iO.OOO litų 

nizacijos, kurios dar neprisiuntė pradžias darbams, bet jie nebe-; 
mandatų, malonėkite kaip gali- buvo pradėti dėl įvykusios Lie- 
ma greičiau tai padaryti.

D.L.O.C. Valdyba

ro dirbinių. Sunku, o gal ir ne
įmanoma visų eksponatų išvar
dinti. Kai kas klausė ir norėjo 
nusipirkti, bet kai kurių gintarų 
nepardavė.

Parodą suruošė ir atidarė St.
j Butkaus šaulių kuopa Šv. Anta-
1 no parapijos patalpose balau- Ten pat, Jdtoje salės pusėje, 

vyko birutininkių velykinių py
ragų bei margučių išpardavi
mas. Kas norėjo, galėjo ir visą 
tortą nusipirkti.

: džio 8 dieną. Parodos atidary- 
' me nedalyvavau^ -Eksponatai iš 
Lietuvos skoningai išdėstyti ant 

| stalų bei sukabinti ant sienų, 
j Kiek teko patirti, paroda buvo 
keturių savininkų: Stefanijos 
Kaunelienės, Antaninos Jony- 
nienės, Viktorijos Norvilaitės ir 
Vinco Tamošiūno. .S- Kaunelie-

J nės, V. Norvilaitės ir V. Tauo- 
JFiSO-VAL.: pirm., antiad., tre&acL šiūno gintaro dirbiniai. Klri_: 

Ir ir .0-8 val-.yak. ŠUtadie- rankų padaryti ųiėra pažymėta,
įdįs ^L poDiet fr kitu .laisu bet reikia tikėti, kad lietuvio iš 

___ _ waitariiDi. į Lietuvos. Kūriniai — iš gintaro 
.______ . ‘gabalėlių išdėstyti vaizdai. La-

ŠILEIKIS, O. P. Į bai daug karolių, špilkučių bei 
marškiniams susegimai — ku- 
lionikai. Antaninos Jonynienės 
keramika, -iš šiaudų paveikslai 
ir velykiniai margučiai. Sienos 
išklotos lietuviško ornamento 
divonais, austi net prieš pirmą
jį pasaulinį karą. Rankšluosčiai, 
tautinės juostos, staltiesėlės -bei tuoj po pamaldų Lietuvių na- 
kiti audiniai. Gausiausia ginta- mųose. . šaulės pagamins lietu-

GYDYTOJAS JĮR JJ/ilRURGAS 
Ssndri praktika, MOTERŲ ilges. 

>. Ofisas 2652 WEST 5vth S'iRUET 
Tai. PR 8-1223

DETROITO LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJŲ .CENTRO 

PRANEŠIMAS
(Iš “Naujosios Vilties’’) 

(Bus daugiau)

ŽĮSTAS 
žl ban-* 
kJloms.

Mrd EŪiChkifli. KL6062Ė 
TttaLj -PRosp^t Ė-5PM

PERKRAUSIMAI 1

ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ 
KUOPOS GEGUŽINĖ 

PO STOGU
Šaulių kuopos gegužinė po 

stogu pyks balandžio 22 dieną

^Leidimai. — Pilną apdraudi 
ŽEMA KAINA'

TeL WA 5-8063

tuvos okupacijos.

Po šios jr^iuijx’s apžvalgos, 
kaip Teisingumo piinisleriia at
sirado, keitėsi ir augo, dera su-' 
stoti įsakmiau prie.jos apimties; 
ir jos sąrangos.

Teisingumo ministerijos 
apimtis

Teisingumo ministras su val
dininkais b? tarnautojais prie.j

DENTURE WEARERS
j A major 

advancement ’

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

SUSIRINKIMŲ

Apdraustas perki:ąusfynias 
iš j va iri p atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RAPUO 4EIM0S VALANDOS 
Visos „program©. H WOPA.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madieni? iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadw>i«i« .nuo ^3^ m

V odoj a Aldona Oovkva
Tolof.: HErrHock 4-2413

So. MAPLEWOOD AV» 
CHICAGO 1LL 4042?

£ “Lietuvos Aidai’
——. ..KAZĖ BRAZMIONYTA

Programos -vodaja

,jiuo pirmadienio iki

Šeštadieniais 7—8 vaL vak. 
Visos laidos iš WOPA stoties, 

banga 14B0 AM.
St Petersburg. Fla., 6:30 vaL p.p. 
1Š WHS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 
* Telef- 778-5374 -

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų .užsisakyti Naujienas, pra- 
iome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiem* dusime Naujienas <M sa- 
vairųs nemokamai

Cookware Primer For Brides
.Given the .fact that „about 

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

Cookware is an invest- 
ment that will be used every v |o hot spots and scorching, 
day for a long time to come, ? 
so it’s wise to check out per- i 
formance as well as appearance 
before buying. j

To begin with, most cook- 3 
ware is made of metal * 
aluminum, cast iron, stainless 
steel and copper — each has its 
attributes.

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

.Cast iron coykware ha* 
been around for centuries and, 
with proper care, can last for 
c&itpries. It, too. ia an excel
lent conductor of heat and 
cooks food evenly. The draw-

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

Stainless steel is sleek look
ing, strong and durable but a 
poor conductor of heat, prone

fTo overcome this, most stain
less cookware is combined 
prith other metals. Some have 
copper bottoms, others a core 
pf carbon steel or aluminum, 
which helps to distribute heat 
evenly. Stainless steel must 
be polished occasionally to 
&eep it looking its best. Prices 
£or quality stainless cookware 
grange from,high to expensive.

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

Some other things to look 
£or when buying cookware:

• Check the handles; they

top.
♦ Make sure covers Ct 

/tnugly to hold in the heat.
• Cookware should be 

made in one piece or. con
structed sn.there.are jiojseams 

Ok crevices that will make it
hand tocteen.

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

Lastly» no matter what 
cookware you select, read 
apd heed the manufacturer's 
use and care instructions, 
a^d your skillets and aauęe- 
pan3 should perform deli- 
ciouriy for years to come.

, ____ _____ _ Žerpaįčiy Kultūros klubo ,6111015
I '*-- ~ - - ■=—rrr—=—.:—------ 1 narių susirinkimas įvyks •ketvirtadic-
viško skonio maisto: kugelio, ce-1 nį, balandžio 19 .i. I val.^ .popiet, 
pelinų, balandėlių bei kitų ska- L 
numynų, o šauliai lauks su gai- nes 
vinančiais gėrimais. Bus ir -kito- 
kių paįvairinimų, laimės stalas. 
Kas norės galės pabandyti savo' 
laimę. ’Kviečiami visi šauliai ir _ 
svečiai atsilankyti. Atsilankė .paakeąs įo'yAs ,oaiandžw -24 d., 
turėsite gerą laiką, įgalėsite ir 
pasišokti, jei turėsite ūpo, o, be vakarienė ✓vl-r z\ w\ z* ____ _ _______  

■ to, paremsite sauhus. Visi ma_ maioniai kviečia atvykti. Tik bilietus 
Joniai laukiamL reikia įsigyti iš anksto. Kaina S© as-

i . , e , , meniui. Telef.: HE 4-7916 arba 652-Ant. Bukauskas 5531 V-ba

Aiieies Kojax salėje, 4500 So. Tal- 
man Ave. i\ariai prašomi atsiteukyti, 

y_a svarbių reikalų aptarti* ir 
laikas užsimokėti nano duokles, 
ir vaišės.

Rožė pidžgalvis, raštininkė

nes

— Zarasiškių klubo pavasarinis 
. ... .7 ' > šeš

tadieni. 7 vai. vakaro Vyčiu salėje, 
2455 -ĮV. 45-th <St Bus šalta ir karšta 

\ “geio apetito", muzika 
šok-ams ir gausu iantų. Rengėjai

The home pictured a bo re 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home But it incorporates cn- 
eriry-savinr features in de- 
aicn, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 5C percent. It 
Mas two hcat-clrculaiinc 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air Ln 
through the lower vents, 
warm It ind then re-direct 
the heated air back into the 
,room.

The wore effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
eave up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim Is being proven by 
Kew Yorks Long Island Sav
ings Bank- IU '’Centenergy 
■76’* house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional coot of these 
Improvements approxi
mately $4,000 .. ^projected to 
be amortized Within 4 to t 
yean through reduced ax-

sulation within walls and eefl
ing as well as in earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

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

The freplacet were suppded 
by Home CrafU, Inc^, Floral 
Park, New York. HeaiilaioF 
Fireplace, A Division of Vep< 
Industries, Inc^ located ta 1ft 
Pleasant, Iowa, snaMtfactvres 
a complete like of hiutt-bų 
freestandinff <»< wall- 
meunted fireplaces . . •

EUDEIK1
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

i *-'!

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
• ft S 1410 So. 50th Ave., Cicero
9 Telef. 476-2345
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu

4^

Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS 

DIENA IR NAKTĮ.
A I

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-3401

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Tel.: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNLA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
■3319 So. LITUANICA AVE. TėL: YArds 7-1138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubUc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. I RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

5 — NAUJIENOS, CHICAGO-ft, M-U Wednesday. Apj-jl IS, 1919



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS "
Naudingi patarimai ir įdomus dalykai

Lietuviaijuėgsta žalius ir dideliais»gabalaislabai-^žer' 
raugintus kopūstus. Jie yra ska. mą kainą. Jų tarpe yra sąžininJ 
nūs ir sveika valgyti, tik juos gų prekybininkų, bet hlsifado ir 
verdant bute atsiranda nepa- raketierių bei spekųliąptlK To? 
geidaujamas kvapas. Tu galima kių skelbimai yra patrauklūfcĮ 
išvengti puoilą uždengiant, daųg-lbet. nuvažiavus j nurodytą viet^ 
čiu ir ji apklojant štiftiirkylrtl pardavėjas parodo' blogos 

sies jautienos .gabalus ir . siūlu 
pirkti geresnę už daug branges? 
nę kainą. Su tokiais prekybinin
kais neverta prasidėti.

< ’ > .Prieš kurį laikiį, rkovOjant' 
k.* pilkųjų'vSėT'atsimenanti Pricš »'vent°j« P™aug>i ir sau-

acte audeklu.

< Daugelis vyresnio amžiaus 
moterų mėgsta laikyti savo bu
te papūgą ir ją mokyti kalbos. 
Mokyčiausia papūga yra ’Afri-

apie 1,000 žodžių. Jos savininkė 
yra ponia Lyn Logue, gyv. Lon
done. Ta mėgstanti daug kalbė
ti papūga yra vyriškds giminės.

3 Miksos kainoms iškilus ir 
dar vis kylant, atsirado parda
vėju, siūlančių pirkti jautieną c'rganams:

nant iš neaiškios kilmės bei tik
iu irganizacijų planuoti šeimas, 
atsirado piliulės nuo nėštumo,
žinomos The Pill vardu. Maisto—- 
ir Vaistų Aihinnistracija (FDAa L-. jv 
nustatė, kad tos piliulės yra i1 
kenksmingos kai 'kuriems’kūno *:

paragino visus skyrius paminėti _ 
Šią sukaktį ir pagerbti šios or^r —- 
ganizacijos darbuotojus. Balto;

^drrektorhr šuvaž i avimai •tAi^lap- 
- kričio 17 Šiėrią- Los Angelės■ 
Kazimiero ’ parapijos salėje.- Ta; 
proga Balto Los-Angeles skyrius* * 
ruošia sukakties minėjimą. į

— Pranė Mituz'.enė, po sun
kios operacijos jr ilgo gydymosi, 
ligoninėje, dabar sveiksta Winrį 
ton Bary-Manor slaugymo na-' 
muose, Bloomfield,- Conn. Ją 
aplanko dvi anūkės, kurios myli 
savo senelę -ir rūpinasi jos ge
rove. Ji mėgsta skaityti Naujie
nas, ypač Modernios mozaikos 
skyrelį, kuriam ji kartais para
šo dalinai rimtų, dalinai juokin
gų eilėraščių. Tai jai pagelbėja 
sumažinti širdies skausmą dėl 
abiejų dukterų ankstyvos mir-

• ties. Linkėdami jai geros svei
katos, dėkojame už praeitą sa
vaitę atsiųstą eilėraštį, kuris 
bus atspausdintas.

. ' f — Stud. Jono šalnos vado- r.-A
- . vau j amas “Vyčio” orkestras 

k.-. j gros Pedagoginio Lituanistikos* 
Instituto absolventų išleistuvė-- 

jse, kurios bus š. m. balandžio 
» 28 d. (šeštadienį) Jaunimo

x- 14 v t • i- -^. Centro didžiojoje salėje,žiu obuolių galima imti virtus ,
džiovintus obuolius. Tą masę — Susivienijimo Lietuvių 
sudėti. į išsuktą sviestą, .pridėti Amerikoje 134-j i Moterų kuopa 
maltų pipirų, ■ jei yra, tarkuotu ruošia metinę žaidimų popietę: 
muškato 'riešuto,' cūkrauš, aly- (Card and Bunco' Party) sek-: 
vors ir iššūkfi iki'•purūfifo.’Tihka madienį’ balandžio 22 d., 2 vai. 
užkandžiams puošti ir sumušti- popiet Dariaus-Girėno salėje, 
niams gaminti. Silkių sviestą 4416 So. Western Ave. Vėrtin- 
galinia pagaminti ir be priedu, gos dovanos ir vaišės. Auka 
kaip šprotų ar silkių sviestą. ; ^$1^25.’ (Pr.)

i

sios Zelandijos vaizdelis

Namai, lamo — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS. ’SS1MOKĖJIMALS?- 

D$L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezfdentaj
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Registruokite-> savo namus,' 
biznius, sklypus pardavimui jau( 

: 26-tus metus veikiančio] įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY 
Notary PubDe 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

f- — Padidina širdies atakos ga
limybes rūkančioms moterims: 
i: — Atsirandą kraujo krešulai 
kojose, plaučiuose ir kituose or- 

. gariūbsė,-;tš.Tp pat padidina’ krėu- 
jo'lšsiliejimo “galimybės smag'e- 
nyse.-.-..

— Vaikai gimsta su -defektais, 
Jei piliulės naudojamos laike 
neštumei. " - - - / 
y — Sukelįa; tulžies ligas; ’ ■

Rimti gydytojai pataria .tų 
piliulių nenaudoti. Apie 84% 
gydytojų jų neprirašo šąvo.žmo- 
ppms beiįpartnerįąnas.

S ilkly sviestas .
■ . 0,5‘Silkės • u. • -

,. _____ _ _____ ...____?__ ,______ - _____? 100 g. sviesto' •<
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenotrfik- ctbnnlvc
fitflTna PranHisp* ne tit Hetrnn51rna IrLeflti.’H'mvH Kef LSSlCZiaS ODlKnJS arO<A

■<;50. g džiovintų obuolių
1 riekelė-pyrago

i 1 svogūnas '
2 šaukštai ;aliej aus -;;-1';
1/8 muškato riešuto

•s maltų'’ pipirų,- truputis 
raus, ; ■

’ -f Išmirkytąujusilkę išdarinėti, 
odą nulupti; >kaiBūs • pašalinti ir 

; kartu; - jau šviestoj 'paspirgintir 
> svogūnu, pienę‘mirkytu-pyragu 
iir syiefeįąiš-: tąrkubtaiš obuoliais 
pertrinti per^^tolį pietoj. šyie-

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

American Travel Service Bureau
_ 9727 S. Western Ave^ Chicago, HĮ. 66643
J Telrf. 312 238-9787 '

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-*' 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus k-aštus: 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teiktame infer-1 
tnacijas visais kelionių reikalais.

-♦-Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais/ tik reiiia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 43 - 60 dienų.

imĮjjy x3 ii/iii 11 Vėjy irviiJp
Naujienų vadovybė Ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 visus £adr 

rytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
s ’ *' * ~ L ’ ’ J
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet.ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo Ir visuotino lietuviškų rel,! 
kalų renesanso. - - ;

VIS PLEČIANTIS S^UODIIU! — —— f

įkaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurtė prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomfHietanomis naujiems skaitytojams. -

Mykolas Karaitis, sav. Grand Stores motelio it' Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos ■■būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu jiąplfldimfa, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu -ir kitais moderniais .jrėngim^ĮČ

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties "Aplink mūs ir mūsų namus" 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be 'abejo. atsiras ir daugiai1 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos radę- 
niniame Naujienų pikniką.?' . ' - -

cūk

Virai fr visus kviečiame j didŽUJt talką.;

snžom* pasinaudoti žemiau aranfiomla ffloffponižs.-^’

MAUJIINC1
1779 SO. RALST1D ST. 
CHICAGO, IL 606M

< 3 anksto be raginime pratęalų aro j 
mažindama* suatrailnėjlmo Išlaidą*. Pried

Pavardė ir vardai

Adresai

• Užsakau N toj lenu kaip dovaną savo __ 
yra naujas skaitytoj aa. Priede  doL

Pavardė Ir vardai __________________ —

Adresai

Spouvorfaus pavardė, vardai Ir vietovė

Pavardė ir vardai

Adresu

M.- Miškinytė. * j-V-

Geri, T. Daukanto Juru
r • ' '' . .

šaulių kuopos eina- 
miėli reikalai

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus 
42437W. 63rd SL, Chicago 
/ TeL 767-0600.

HELP WANTED — irtALE
Darbininku Reikia

O GERIAUSIAI ČIA
LABAI SVARUS 2 butu namas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

$7,500 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga- 
zu šildymas, apsauga nuo potvynio, 
kaina $57,000.

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

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

MODERNUS 2 aukštų mūro namas, 
apie $18,000 _pająnm-.^erqss-sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

3 MACHINISTS NEEDED

BURNING Machine Operator, torį 
iperator’s electric eye flame cutting' 
nachine or familiar with plate bum- 
;ng to learn operation. Some draft- 
'ng experience preferred.

EXCELLENT SALARY.
Call 666-1151

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

. ~~~ j & Brol. N. Martinkus ir V. t
■ ,. i Zinkųs. laikinai sutiko, laivo |

'■ ■ j“Gen. T. Daukantas-II” kapito-1
— Bait Vilija Eivaitė, A. no kviečiami, talkininkauti kuo- [ 

Ccx>per-Škupaš ir J. Šidlauskas pos laivo paruošiamuose dar- Į 
dalyvauja atrinktų meno kurį- buose. T 1

£ Kiihnrw naroi č m kai ari-8 ^ys. O. T? available. Tools provided. ra galerijoje Joie dalwauia-73 j ‘ -- , ° |Must be willing to work any shift.
To .galerijoje, joje aaiyvauja (6 jzl0;men.‘22 d. susirinkime, pas jcall Mr. Davis between 9 A.M.-5 P.M. 
dailininkai,„išstatę.:po vieną sa- parehgimu^vadovą C.| 485-0643
vo kūrybos pąyeikslą. ' Paroda Vidžių bus galima užsisakyti | ------------- --------------------------
tęsis iki balandžio 30 diėhoš
-._. Mokytojų ?.študijų savaitė kuopos pavasarinį 1979' m. plau- 
bus liepos :7-14:dienomis pran- kiojimb sezono atidarymo pa- 
ciškonų vasarvietėje, Kenner 
bunkport,-Mainę. . . ? •

—'Bendrasis Amerikoj Lietu-
viu Fondas šįmet minės 35 metų nariai> neatlike narIo mokesčio 
veiklos sukaktį^ Balto centras.užsimakėjimo 'priev01ėS, galės

nių. parodoje Beverly Artcent-

JOURNEYMAN 

MECHANIC—TRAILER 

Trailer repairs, outside work, 6 or 7

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775 '

štaliukus ir įsigyti'kvietimus į!

rengimą, įvykstanti š.m. gegu
žės 26 d. šaulių namuose.

1 # š. m. balandžio 22 d. kuo
pos narių susirinkime, kuopos

... MARDA^OREIKIENfi ri- S

2608 West 69th St,.Chicago, III. 60629 « TeL W’A 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros 'nžies Įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėliV

kuru

lietuviška vptndą Ir Fiutieną 
amui  dol.

• Platinimo vajau* proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi ra vaite* raipa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu. - , - .

Favardė ir vardai

Adresai

Pavardė Ir vardai _L1.

Adresai

Pavardė tr vardai

. irsana

atsilikusius mokesčius užsį 
mokėti. E. V.

BAKER—EXPERIENCED

Hours: 6 PM to 11 PM or 11 PM 
3 AM. Part or Full time.

MR. DO-NUT

354-2644, LaGrange
Call before noon or after 8 PM

to
Laikrodžiai ir brangenybės

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

,3 SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
- Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS,SERVICJE ., 

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737
, V...VAL ANTIN AS

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
T padėti teisininko Prano šulo 
’ paruošta, — teisėjo Alphonst 

Wells peržiūrėta, “Sūduvos 
***- išleista knyga su legališkomi; 

formomis.
Knyga su formomis gaun* 

ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St. Chics 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
su formomis —- $3.90.

Pašto išlaidoms'pridėti 90c.

STENO—TYPIST

Have We Got A Job For you . . .
And You . . and you!

That’s right . . . Victor has all type: 
of temporary job assignments.

We Currently Need: 
SECRETARIES TRANSCRIBERS

ADDING.MACH. OPRS.
(Compare the Difference)

- VICTOR TEMPORARIES
(Sub. of Walter Kidde Co.) 

100 W. Monroe - 782-6244 
(Call; Raima. Plechavičius)

4013 N. Milwaukee - 685-4904

Equal opportunity employer M/F

EXPERIENCED MAIDS
Needed full or part time. Permanent 
nosition. Top salary. Paid vacations, 

paid holidays, bonuses.
Call 337-5374 — McMAID, INC.

875 N. Michigan, Suite 1509
An equal opportunity employer

Siuntiniai i lietuve

’ P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
i Chicago. III. 60632. Tel YA 7-5980

M. i 1 Mi K U T ' 
Netiry Publk 

INCOME TAX SIRVICI 
4259 S. Mapleweed. TeL 154-7454 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN UFE

Uit Frank Zapslls mn mim

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
* 'v

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

SLA —r išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams. : \

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
narna patamadja tik savišalpos pagrindu, u

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

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

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

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės

ir

ONE SHIPPING & RECEIVING 
CLERK " 

ONE TOOL INSPECTOR

Salary open. Experienced only. 
Call Tom 8’1-3050

CUMMINS TOOL CORP.
2030, N. Clybourn, Chicago

GA 4-U54

Slate Farm Life Insurance Company

i, na-

;Juozo Šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Rridgeporte, 3548 So. Eme
rald Ave., išnuomojami butai 
iš 5 ir 3 kambarių 1-me aukšte. 
lAformbotis tel. LA 3-1387.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
"DAR KITUS skaityti 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: į;
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

New York, N. Y. 10001 
$07 W. 30th St.

TeL (212) 563-2210 į

Korektūros pataisymas
Š. m. balandžio mėn. 10 die

nos Naujienose spausdinant 
A.A. Elenos Bagdžiuvienės - Ve- 
selkaitės gyvenimo, mirties h 
laidotuvių prašymą, išvardinant 
šermeninėje kalbėtojų pavardes, 
buvo išleista (R) LB Marquette

Parko valdybos pirmininko J. 
Vaičiūno pavardė.

Be to, trecioje šio rašinio skil
tyje buvo atspausdinta kan. V. 
Bakarauskas. o turėjo būti kan.|, 
V. Zakarauskas. » .

Už klaidas atsiprašome. ,

.'♦i

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. 1
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams,

TheDi-GeF

* Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid. /
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