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REIKALAUJA IŠKELTI IZRAELIO 
KARO JĖGAS IŠ LIBANO

PREMJERAS M. BEGIN SUTINKA DARYTI 
.NUOLAIDU PREZIDENTUI CARTERIUI

BEIRUTAS, Libanas. — Iz- teriu praleis bent dvi dienas, 
raelio karo jėgos, įsiveržusios į 
Jungtinių Tautų ginkluotųjų pa
jėgų kontroliuojamą pietų Liba
no zoną, nenori trauktis iš Li
bano. ’ ■

Izraelitai tvirtina, kad sąjun
gininkų kariai nepajėgia kdntro- 
liūoti Izraelio pasienio. Palesti
niečiai visą laiką įsibrovė į patį 
Izraelio pasienį ir panaudoja 
progą per sieną persikelti. Pa
lestiniečiai tvirtina, kad jokie 
palestiniečių kariai neperėjo 
sienos jų srityje ir neįsiveržė į 
Izraelį. Jeigu ten buvo kas įsi
veržęs, tai ne iš. minėtos pietų. 
Libano zonds. Jie galėjo atvykti 
iš kitur. Todėl palestiniečiai rei
kalauja, kad Izraelio karo jėgos 
tuojau būtų iškeltos iš pietų Li
bano. Jeigu izraelitai neišsikels 
iš pietų Libano,-tai palestinie
čiai šaudys kiekvieną .suimtą, 
izraelitą.

VEDA PASITARIMUS SU 
KARIUOMENĖS VADAIS

Izraelio kariuomenės vadovy
bė, įsikūrusi pietų Libane, visai 
netoli sąjungininkų ginkluotųjų 
pajėgų vadovybės ir štabo, nesi
rengia trauktis, bet rengiasi pa
čios kontroliuoti trijų kilometrų 
zoną, kad palestiniečiai neįsi- 
veržtų artyn prie. Izraelio sienos. 
Jungtinių Tautų ginkluotų pajė
gų vadovybė nesutinka šū izrae
litų nuomone ir sako, kad iš jų 
kontroliuojamos srities niekas 
negalėjęs pereiti sienos ir įžengti 
į Izraelį.

Tuo tarpu palestiniečiai neno
ri klausyti apie Izraelio karo jė
gų įsikūrimą pietinėje . Libano 
zonoje. Jeigu Izraelitai neat
šauks savo karo jėgų, tai tuo
jau prasidės karo veiksmai, ku
rie persimes į kitas sritis.

Izraelio dalinys, įsitaisęs pietų 
Libane, veikia savarankiškai. 
Jis jau gavo instrukcijas, pagal 
jas sprendžia padėtį ir nesiren
gia klausyti palestiniečių. Izrae
litams atrodo?, kad palestiniečiai 
neturi būti demarkacijos zonoje 
ir rengiasi juos pulti.

BEGINĄS TARIASI
SU PREZ. CARTERIU

WASHINGTON, D. C.Iz
raelio premjeras Menachem Be
gin pirmadienį atskrido į And
rew aerodromą pradėti pasitari
mus su prezidentu Carteriu Ar- 

—timųjų Rytų taikos klausimais.
Antradienį premjeras Beginąs 

rengiasi išvykti į David stovyk
lą, kur kartu su prezidentu Car-

Jiedu planuoja prisiminti, kas 
šiuo reikalu buvo nutarta anks
tyvesniuose pasitarimuose Da
vid stovykloje ir visa lai dar 
kartą panagrinėti.

Aerodrome sutiktiems pažįs
tamiems žmonėms ir laikrašti
ninkams Begin pareiškė, kad 
pasitarimų metu bus liečiami 
Palestinos -.autonomijos klausi
mai, bet jis taip pat yra pasiry
žę^ ginti Izraelio teises. Jam yra 
gerai žinoma Izraelio istorija, 
todėl jis rengiasi atkakliai ginti 
Izraelio pretenzijas į dabar lai
komas sritis. Beginąs žino, kad 
jis bus verčiamas daryti nuolai
das, bet jis nėra pasiruošęs nu
sileisti pagrindinėse pozicijose.

ŠACHO SESUO RAŠO APIE 
PREZIDENTĄ CARTER!—g—ją;
Buvusio Irano šadho Rėzos 

Pahlevi sesuo princesė Ashraf, 
gindama savo broli nuo netei
singų užmetimų, parašė knygą 
Faces, in a Mirror. Ten taip pat 
aprašoma jos brolio valdymo pa
baiga, prie kurios prisidėjo pre
zidentas Carteris.

Viename skirsnelyje princesė 
Ashrąf rašo, kad sutinkant 1977 
Naujuosius metus, Teherano ba
liuje dalyvavo ir Carteris, kuris 

-pasakė kalbą, gražiausiais žo
džiais girdamas šachą, išreikš
damas asmenišką draugystę. 
Tačiau tais pat metais jis pa
siuntė . keletą pasiuntinių pas 
Chomeinį, o į Teheraną karinį 
atstovą, pakenkusį Irano armi
jai ir patarnavusį, revoliucijai.

PUERTORIKIEČIŲ TERORIS
TAMS KELIAMOS KRIMI

NALINĖS BYLOS
Balandžio 4 d. Evanstone su

laikytiems FALN organizacijos 
nariams keliamos kriminalinės 
bylos už ginkluotas riaušes ir 
už ginklų bei amunicijos laiky
mą. Dešimt teroristų taipgi pa
kaltinti ginkluotais plėšimais, gi 
vienuolikta yra Maria Haydee 
Torres, žmona Carlos Alberto 
Torres, buvusio labiausiai paieš 
komų asmenų sąrašuose. Kalti
nimus jiems pateikė Cook Coun
ty prisiekusių teismas. Antra
dienį prasidėjo teisingo procesas 
Kriminaliniame teisme, teisėjui 
Richardui J. Fitzgerald pirmi
ninkaujant.___________

KALENDORfLIS
Balandžio 16: Bernadeta, Ur

boms, Diana, Kitrė, Giedrius.
Saulė teka 5:11, leidžiasi 6:31.
Oras debesuotas, ne toks šal

tas, vakare gali lyti.

Viceprezidentas Walter Mondale pasakė svar
biausią kalbą Colorado Springs konferen- 

cijon suvažiavusiems sportininkams; -

NBC NERODYS OLIM-
I PIADOS VAIZDŲ I

NEW YORK, N.Y.— National 
• lirosdeasting Ccrp. (NBC) pa- 

kartot.nai praneša, kad ši stipri 
televizijos bendrovė netrauks ir 

j nesiūs Maskvoje planuojamos} 
ol'inpiados vaizdų. Bendrovė t 

!{au anksčiau buvo paskelbusi, j 
; j kad ji buvo’ investavusi į Mask-į 
. i vos olimpiad?s pranešimus 87 j 
; i milijonus dolerių, bet ji nepasi- 

• nauilc-s tomis teisėmis ir olim-

VOKIEČIAI PILNIAUSIAI PRITARIA 
PREZ. CARTERIO PASIŪLYMUI

NESIŲS MASKVON SPORTININKŲ, KOL RUSŲ 
KARO JĖGOS NEIŠVYKS Iš AFGANISTANO

į p'ados varžybų vaizdų netrauks • jerju 
i • v • • • *į ir nepranešinės.
• Už teisę fotografuoti Maskvos 
»olimpiados sportininkų varžybas 
į CBS vado vybė įmokėjo rusams 
j 35 milijonus dolerių. CBS buvo 
j pasiruošusi nutraukti 152l/ž va- 
1 landos besitęsiantį

’ vaizdą, bet visas šilas reikalas 
; sustabdytas. Olimpiados varžy
bos turėjo prasidėti nuo liepos 

19 dienos ir tęstis iki rugpiūčio 
4 dienos. Tuo tarpu buvo par
duota prekybinių garsinimų už 
170 milijonų dolerių. NBC nu
traukė visus kontraktus ir pre-

KAMBODIEČIAI BADAUJA 
NEŽIŪRINT DIDELĖS 

PARAMOS
PHNOM PENH, Kambodija.— 

Nežiūrint daugelio milijonų do- 
i vertos tarptautinės para

mos, kambodiečrai badauja. 
Tarptautinė komisija tris savai
tes lankė 10 provincijų ir paste
bėjo, kad Kambodijos valdžia 
išduoda gyventojams tik mažą 
dalį skirtos paramos. Jungtinių
Tautų nustatyta duoti 15 svarų 
ryžių asmeniui, tačiau gyvento
jas tegauna tik iki 4.5 svaro ry
žių per mėnesį. Kompong 
Chnang provincija gavo sausio 
mėnesiui 1,200 tonu rvžiu 250 
tūkstančių gyventojų. Jie turėjo 
gauti po 8.8 svaros, bet gavo tik 

! ketvirtadalį. _ j
įkių negąrsins.^ , . j Siunčiamą tarptautinė para-
i Jeigu Tarptautinis olimpiados į nia atsiduria į vietnamiečių ar- 
: komitetas atšauktų Maskvos t " ...
olimpiada, 
turėtų atiduoti gautus 

į p migius.

BONA, Vokietija. — Vakarų 
Vokietijos vyriausybė, vadovau
jama kanclerio Helmut Schmidt, 
antradienio posėdyje nutarė ne
siųsti Vokietijos sportininkų į 
Maskvd’s olimpiadą, kol Sovietiį 
karo jėgos pasiliks Afganistane.

Vokietijos sportininkai, kaip 
ir amerikiečiai, buvo besiruošią 
šią vasarą vykti į Maskvos olim
piadą ir joje dalyvauti, bet pas
kutiniu metu vokiečių tarpe 
stiprėjo mintis, kad vokiečiams 
nevertėtų dalyvauti Maskvos 
olimpiadoje, kol Sovietų karo 
jėgos nebus atšauktos iš Afga
nistano.

THE PHILADELPHIA INQUIRER LAIMĖJO PULITZER 
PREMIJĄ ŠEŠTUS Iš EILĖS METUS

NEW YORK, N.Y. (AP). — 
Pirmadienį buvo paskirstytos 
Pulitzer premijos. UPI foto
reporterio, laimėjusio premiją, 
pavardė nepaskelbta. Jis nufoto
grafavo kurdų sukilėlių ir dvie
jų Irano policijos karininkų nu
žudymą sušaudant. Buvo' pa
skirstytos sekančios premijos:

— žurnalistams Bette Swen
son Orsini ir Charles Stafford 
už tyrinėjimų raportą apie baž
nytinę sociologiją, atspausdintą 
St. Petersburg Times.

— Miami Herald žurnalistei 
už studiją apie individualumą 
šeimoje, atspausdintą to dienraš
čio Tropic žurnale.

— Joel Brinkley ir Jay Mather 
už - iliustruotu«r raportus—apie 
Kambcfdiją Courier žurnale.'

— Robert L. Bartley 
muosius Wall Street 
laikraštyje.

-— Don Wright už
karikatūras Miami News laik
raštyje.

— Erwin II. Hagler už seriją 
fotografijų Dallas Times-Hcrald 
dienraštyje.

— Leonui F. Litwak už isto
rinę knygą apie vergiją.

už veda-
Journal

politines

knygoje Selected Proems.
— Edmund Morris už biogra

finį kūrinį apie Tecdc’.ų Roose- 
veltą.

— Douglas R. Hofstadler už 
tikrovės romaną apie matemati
nę filosofiją.

— David Del Tradici už mu
zikos veikalą solistei ir or
kestrui.

šį kartą buvo paskelbti ir 
Pulitzer premijai rekomenduoti 
kandidatai, jų tarpe kompozito
rius Julius Gaidelis, rekoTncn- 
cfuotas Chicagos Simfoninio or- 

tybjų nedalyvaus olimpiniuose j kestro už jo Sukurtą keturių da- 
Žaidimuose Maskvoje.

Kai kurie teroristai pareiškė, 
kad jie save laiko karo belais
viais ir naudosis belaisvių teisė
mis. Į teismo salę jie buvo at
nešami ir išnešami.

FALN organizacijos nariai 
yra laikomi atsakingais už virš 
šimto sprogdinimų įvairiuose 
JAV miestuose. Tarp sulaikytų 
ir pakaltintų yra kelios moterys.

— Nežiūrint dabar esančio 
nuomonių skirtumo, Washirų?to- 
no politiniai sluoksniai yra įsi
tikinę, kad visos 14 NATO vals-

lių Simfoniją Nr. 4.

atšauktų
lai Sovietų valdžia 

ranįk- i

inijos sandėlius ar spekuliantų 
rankas.

z

— Kubos kariuomenės v.ršr

B. KARMALAS ATLEIDO
90% KARININKŲ t 

k 
ISLAMABADAS, Pąkistana;1 .

[ ninkai Angoloje" praneša Fidel . . . . ^
j Castrui apie vietds gyventojų Afganistano^ a t bėgę ^Jg<mistą

mečiai tvirtina, kad prezidento 
Babrako Kahnalo' vyriausybė 
atleido iš Afganistano kąrii^o- 
menės '9O'> visu buvusiu kari- 

___________________ ' ninku. Policija suėmė didoką 
NAUJI VĖ.JAI LIBERIJOJE ! skaičių.karininkų h- išvežė jubs 

• nežinoma kryptimi. Net ir arti 
Š. m. balandžio mėn. 12 diena; iniejŲrltarininkŲ giminės nežino 

likens ambasadoj Havanos m i es- Liberijoje įvyko kruvinas per- • kur/tie suimti karininkai išvežti, 
te. Paskutiniais duomenimis, į versmas. Nužudytas ne tik kraš-1 
10,800 kubiečių buvo ambasados I to prezidentas, bet ir dalis jo j 
teritorijoje, tačiau jų dalis pasi- Į m misterių kabineto. Kažkoks 
naudojo Castro leidimu ir ragi-1 puskarininkis Samuel K. Doe j 
nlmu savo namuose laukti emig-; visa krašto valdžia pagrobė Į sa- * 
racijos.

Iki šiol Peru Respublika paža
dėjo priimti 1,000 kubiečių, Is-j‘’liaudį 
panija — 500, gi Kosta Rika f zidento ir premjero Fidel Castro { 
prižadėjo priimti 300 ir įrengti žodžiais: “Liaudis tęs ir toliau] 
stovyklą 1 aikinam gyven i m.uL/są vo pas t a ngas^2__ ____ ______ [
Iš tos stovyklos būtų emigruo- -- i—■... —  ----;—— j
jama į kilus kraštus.

Baltųjų Bumų spaudos sekre
torius Jody Powell pareiškė, 
kad nuo 1959 m., Fidel Castro

JAV PRIIMS 3,500
KUBIEČIŲ

WASHINGTON, D.C.
madienį prez. Carteris pareiškė,
kad Amerika priims apie 3,500] 
kubiečių, esančių Ęeru Respitb-,

----- nusistatymą prieš kubiečius i’ir 
prašo kariuomenę atšaukti, kjoL 
dar nekilo vieši konfliktai Bei 

j masinėm demonstracijos.Pir- -

Pakistano Times praneša, kad 
policija yra pakvietusi suim'tv 

■ karininkų gimines apklausinėji- 
! visa krašto valdžia pagrobė i sa- ‘ niams- Suimtųjų giminės pra- 

vo rankas * ' '<leda *tarti’ kad sU,intleJ1 Yrf
Po savo 12 minučių kalbos ^’šaudyti ir. palaidoti be jokie 

jis užbaigė Kubos pre-p£nkl°-. Afganistaniečiai tvirti- 
na, kad; Kabule siaučia baisus 

I terc'ras.

— Raudonėje Kryžiaus atsto 
paėmus valdžią, Amerikoje apsi-1 vai pasitarė su dauguma JAV 
gyveno 800,009 kubiečių, jų tar- ambasadoje Teherane laikomi; 
pe 18 tūkstančių laike paskuti- Amerikos diplomatų ir ambasa- 
nių 18 mėnesių. dos tarnautojų.

Naujausios raketos Capt* Canaveral laukuose svaidomos į padanges 
ir tęsiami na uji bandymai.

Vokiečiai manė, kad Ainerl 
kos sportininkų sąjunga yra pa
siruošusi vykti Į Maskvos olim
piadą, bet paaiškėjo, kad didelė 
Aifferikos sporto atstovų dau
guma. suvažiavusi į Colorado 
Springs, Colo., konferenciją, pa
sisakė už prezidento Carterio 
įasiūlvma.

Klaus Retelling, vokiečių mi- 
listerių kabineto spaudos šefas, 
aranašė spaudos atstovams apie 
prezidento Carterio bei Ameri
kos sporto sąjungos nutarimą 
nevykti į Maskvą ir nutarė pa
tarti Vokietijos sportininkams 
šią vasarą nevykti į Maskvą. 
Vokietijos spo'rtininkų sąjunga 
svarstys šitą reikalą. Vakarų 
Vokietijos vyriausybė patars 
sportininkams boikotuoti olim
piadą Sovietų Sąjungoje, kol 
Sovietų karo jėgos nebus at
šauktos iš .Afganistano.

Vokietijos kabineto nutari
mas, paskelbtas dviem dienom 
po Amerikos sportininkų sąjun
gos konferencijos nutarimo, turi 
turėti didelės Įtakos į kitų vals
tybių sportininkų nutarimus.

Vokiečių vyriausybei ir kabi
neto nariams labai gerai
mas amerikiečio Douglas Roby 
pareiškimas apie reikalą visai 
nutraukti Maskvos olimpiadą, 
nes joje nedalyvauja visa eilė 
dideliu valstybių.

Amerikos ir Vokietijos spor
tininkų nutarimas nevykti į 
Maskvos olimpiadą turės dide
lės Įtakos ir kiliems sportinin
kams. Jeigu bus atšaukta Mask
vos olimpiadą, tai rusai privalės 
itiduotr įmokėtus -rankpinigius.

žino-

— Turistai pastebėjo, kad 
blogėja JAV ir Sovietų Sąjun
gos santykiai. Amcrikteėtus pra- 
lėjo užkabinėti gatvių valkatos, 
įvežamus kai kuriuos daiktus 
bei religinius dalykus konfis
kuoja muitinėse, policija pradė
to įkyriaLsckti diplomatus.

— Nors Maskva dabar nesiun
čia į Afganistaną naujų kariuo
menės dalinių, tačiau svarstoma 
ten pasiųsti iki 300.000 karių 
masinėms pastangoms sužlug
dyti afganistaniečių pasiprieši
nimą.

_ Nauju Lilierijos preziden
tu paskirtas seržantas Samuel 
Kanyon Doe, 28 metų amžiaus.



j MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
H DwW BBrlAfi NWUMAYMTOS

“įkaitinusi’*. Bet būsiuia^is Le
ninas “ajatola” Khomeinis bro
liams maskoliams dirvą jau, 
ruošia.

• Gėris ir blogis gyvena po; 
vienu stogu.

rašomi
GYVATĖ IR ĖRIUKAS

• Prieš apsivediiną 
meilės laiškai. Po apsivedimo 
rašomi - čekiai.

Gyvatė gulėjo po šiaudų, 
Pilna piktumo ant visų. 
Kitokio jausmo pas ją nėra; 
Taip jau sutvėrė ją gamta. 
Ėriukas čia pat žaidė, šokinėjo; 
Deja, gyvatės jis nepastebėjo, 
štai, iššokus iš šiaudų, gyvatė jį įkando. 
Ėriukas, iš pasalų užpultas, išsigando 
Ir akys jo aptemo nuo nuodų, 
Įkąstų tos gyvatės iš šiaudų.
—“Ką gi aš tau esu padaręs?” ėriukas sako. 
—“Tu per arti prie manęs priėjai ir to pakako”, 
Gyvatė šnypščia, “gal rengeis sutrypt mane”.
— “Ne netiesa”, ėriukas sudejavo, 
Apalpo ir sąmonės daugiau nebeatgavo.

* * *
Kas jokių šiltų jausmų kitiems neturi 
Ir visų jis neapkenčia,
Tas į kiekvieną kaip į priešą žiūri 
Ir jų santykis nukenčia,

V. Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylovą, 217 i Ten tūkstančiai badu lietuviu 
i p., kaina $3, gaunama Naujienose. | mirė,

| Giliuos, šaltuos pusnynuose sus- 
.. . . . . I tyr?-

smegenys yra veiksmingiausi? (Nenusilenk prie jų kapo, 
d'j'rtf) '<Qno I^Gai bloga j tenusilenk, nes gali partija su-

* atrodytų moderniame inaudy

• '"ien is dzūkelis sakydavo: 
šyla /jėga) meilės neįgysi. Tie
sa. Tiltų statytojai ir pseudo- 
politikieriai jęga Naujienų ne- 
užda rė. /

Don Pilotas

Pasikalbėjimas
Maikio 
su TėvuS**

Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis
j (Skirsnelis iš Juozo š va i s t o knygos PETRAS 
ŠIRVOKAS, 228 psl, kaina $2.75, gaunama Naujienose)

(Tęsinys)
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KVIEČIA STATYTI BAMĄ

Iš okupuotos Lietuvos slaptais 
keliais atėjo leilėraštis, kviečiąs 
tiltų statytojus statyti BAMą — 
Baikalo-Amuro Magistralęf 
Greičiau važiuok statyti Bamą! 
O rusas skarmaluotą savo damą 
Skubiai į Lietuvą gabena.
Tai primena tragediją netaip jau 

seną.
Visokius Sibire barnus lietuvis 

kasė,
| Ten liko tavo tėvas, brolis, sesė. 
J Ir už maldaknygę senelis 
Į Suklupo kaip rudenį linelis.

Maikio ir Tėvo pasikalbėjimų užrašai nebuvo gauti. 
Jie bus vėl spausdinami sekančių saivaitę.

Tai buvo su tikslu

Jaunas gydytojas tikrino svei-. 
katą norinčio gauti gyvybės ap-

atrodytų moderniame 
/mosi kostiumėlyje.

• Daug triukšmo kilo dėl 
šventoj o Gerosimo relikvij t
Graiki j oje. Me tropoli tas Proko 
pins iš Cepalonijos buvo' ap 
skųstas relikvijų šmugeliu. Jisj^a^u^ susirasi sau raudoną, ! — Ąr turėjai neląimingą 
kapodavęs šventojo Gerosimc | Išmoksi nakomarruką užsidėti j jVykį? 
rankų ir kojų pirštus kryptoji | ploną, 
ir pardavinėjęs kaip laimės ta Į 
lismanus. Kai įpykę parapijie 
ciai rinkosi prie metropolito re 
<i(kncijcs, jis paprašė pplicijo: 
/adą, kad prisiųstų armija 
finkluc’tų policininkų gelbėti j; j 

/tuo minios. Pristatytoji jjpliciJ

pykti,
Gali be pagyrimo lapo likti.
Važiuok! Įdomų pamatysi kraš- j draudą, ir klausė: 

tą!
Neveltui dirbsi! Gausi pagyrimo!

raštą! | _

— Ar sirgai sunkiomis ligp-

— Ko jūs norit? — pasipriešino Petras.
— Tu esi svetimoj žemėj ir mes tave vesim pas 

karalių.
— Pas karalių 1 — sušuko Petras.
Jis dabar labai pasigailėjo, kad nebeturi ano mai

šo. Staiga atsiminė apie savo smuiką, jau buvo besi
tveriąs jį. Tą akimirką vienas sargybinių spėjo ištarti:

— Toks įsakymas! Mes čia nekalti ir nieko nega
lim padėti.

— Įsakymas? — susivaldžiusio balsu pakartojo 
Petras.

— Taip! O tu, rodos, kareivis ir dar^senas, tad ži
nai, ką reiškia įsakymas, juo labiau karaliaus?

Karinės drausmės pakankamai buvo įvaryta Pet
rui, todėl, savaime suprantama, daug aiškinti tuo rei
kalu nė nereikėjo. Įsakymas buvo tapęs jam. neginčija
mas ir aukščiausias dalykas. Jis veikdavo, kaip žaibo 
trenksmas. Susitvarkė ir dabar padėjo atgal smuiką, ✓ 
tačiau, lyg priekaištaudamas, aiškinosi dar:

— Nuo kada gi šioje žemėje yra uždrausta keliau
ti žmonėms? Daug šalių mačiau, per daugelį kraštų pe
rėjau, ale niekur niekas nesulaikydavo ramaus' kelei
vio. Todėl aš klausiu: kodėl čia taip?

— Ir šioje šalyje panašiai buvo. Bet paskutinių lai
ku atsirado tiek daug vagių, plėšikų, visokių sukčių, 
kad stačiai nebeįmanoma apsigint. Jei dorą ras, ištirs 

j ir paleis.
I —Taip... Bet visas šitas tampymas ir trukdymas, 

—Į kada nėra jokio reikalo .. — daugiau sau, negu sar- 
Ber‘Į gybiniams, murmėjo Petras.

— Čia. jau mes nekalti.
Sargybiniai atidavė Petrą kitiems- kareiviams. Tie

Atvirai kalbant

— Ar tu įnėgsti poeziją 
klausė viešnia berniuką, 
niukas nemeluodamas atsakė: ■

— Nemėgstu, bet mane moti-
. na prašo paskaityti ar dėklą- - . ,
muoti, kai nori, kad svečiai nusivarė ir pristatė jį ne karaliui, bet kažkokiam aukš-muoti, kai nori, kad 
išeitų...

• Turįs nemalonumų ir var
gų norėjo juos paskandinti ai 
koholyje. Ilgainiui jis pastebėjo, 
kad jie mo’ka labai gerai plaukti

• Vienas savininkas prie sa 
vo kurortinės nuosavybės išrasi 
tokį įspėjimą: ^Peržengę šią ri
bą bus nubausti. Juos baus ne 
teismas, bet mūsų vilkinis šuo”.

• Šeimos galva yra tas, kuris 
išleidžia pinigus ir dėl jų išlei
dimo niekam neprivalo teisintis

• Boksininkas yra toks.spor
tininkas, kuris kartais tik atsi
budęs sužino, kad vra turtingas

> Daugelis sociologų ir psi
chologų priėjo išvados, kad 
smegenys yra didžiausi sava
naudžiai: jie pradeda dirbti tik 
atsibudus ir nustoja nuėjus j 
darbą.'

• Patyrę šoferiai gerai žino 
kad geri mašinos stabdžiai su 
daro pavojų užpakalinei apsau 
gai. Jie pataria, kad jeigu maši 
nos stabdžiai sugedo, tai reikia 
stengtis užgauti pigesnį objektą

> Mokslininkai tvirtina, kai'

Šimtus naujų keiksmažodžių iš
moksi

Ir pamatysi, kaip burundukai 
liuoksi.

Važiuosi per baisius Uralo kal
nus,

Kur amžiais miega piktas šaltis, 
ja viską gerai sutvarkė: metro i °er taigų rūsčią begalinę, 
oolitą Prokopių nulydėjo į Atė jKur milijonams sustingo krūti-
ių uosta ir išsiuntė i Kipro salą 
Kitaip jį būtų pakorę...

• 10'4 aptikau tų policijos tar 
lybai ueišlaiko sveikatos kvotos, 
ie apkurtę nuo Disco muzikos

• Lietuviškojo ‘’avangardo’ 
dailininkai daug prisidėjo prie 
rauti.iio meno nutautinimo. Da 
iį kaltės galima primesti i. 
’‘avangardo” redaktoriams.

(> Kai jodas katinas perbėgi 
skersai kelią, tai sako, kad įvyk.

• v-laimė. Ko’kia čia nelaimė, jei 
•u katino nesu važinėj ai ir ji 
nubėgo.

• šaltas pavasaris reiškia 
.ad bus karšta vasara. Pamaty 
d te, kad aš tiesą sakau.

• Kažkokioje surūkusioje sa 
iukėje mačiau tokį užrašą: /Vy 
ai, nerūkykite, yra moterų 
inirda”. Dabar reikėtų pade i

?'okį užrašą; ‘‘Moterys, nerūky 
cite, vvru vra, smirda”.

• Jeigu Irano “studentai” bf 
ų Maskvos ambasadą laikę įkai 
ais, tai Maskva būtų visą Iran;

ne.
žodžiu, per plačią “laisvą” šalį. 
Kur ir žvėris laisvai gyvent ne

gali.
Važiuok! Partija tave ten lau

kia!
Partija — tai ne vilkas kaukia 
0 partija i Tavo tėviškėlę bruka 
Nusušuri ir alkaną Ivaną Bu

runduką.

— Ne.
— Tai reiškia, kad neturėjai 

jokio nelaimingo į\ykio per visą’ 
savo gyvenimą?

— Neturėjau. Tik vieną kartą 
bulius mane permetė per tvorą.

— Ar tu tai nelaikai nelaimin
gu įvykiu? ■' ....

— Ne. Bulius turėjo tikslą > 
man įdurti...

« « *

£ * *
Pasiaiškino

— Kaip čia yra, kad aš dabar i 
tavęs niekuomet nematau taver-; 
nose? ■
tį. Petraitis atsakė:

— Gal būt dėl to, kad aš 
nesilankau. ,

tam karaliaus rūmų pareigūnui. Iš auksuotų juostų, 
juostelių, sagų ir žvaigždžių jis spėjo, kad tai genero
las. Tasai generolas apžiūržjo, išklausinėjo Petrą ir 
linksmai, kariškai sudavėdelnų per, net j. •

— Na, tai puiku, kad toks šaunuš ėsi kareivis' čia

Lietuvis

GABUS BIZNIERIUS

b-liru? salę įęio simpatiš- 
bemiukas — 10 metų gėlių 

s priėjo prie pik-

T

pardavėjas
"ai atrodančios poros ir kažką
Dasakė. Staiga aireju veidus pa
keitė šypsena, c berniukas par- 
lavė jiems korsažą ir, priėjęs 
orie jaunos gimnazistės ir gim- 
aazisto. esančiu kartu, paklausė;

— Gal nupiltum gardenijų. 
'avo žmonai?

gs yra laimingos, ar tariasi pradėti 
uz lygias moterųJ 4^...wc

''same vedę? — klausė mergai- 
ė, o berniukas kraustė savo ki; 

*enes. ieškodamas pinigų.
— Aš taip visai negalvoju 

u.ik dėl biznio i vykesniuosius aš 
kreioiuosiu. kaip j nevedusius 
a gimnazistus vadinu vedusiais 
Žinoma, kad tai yra nesąmonė

Vaikų pageidavimai

— Šiais mo'dęrniais laikais 
yra labai sunku išpildyti vaikų 
pageidavimus, — guodėsi Jonas 
savo draugui Antanui. Antanas 
patvirtino:

— Tikrai. Mano vyriausias 
sūnus nori motociklo, duktė — 
privataus telefono, o jauniausias 
užsimanė turėti’jūrų šunį.

Geras viršininkas

— Pone direktoriau, ar galė
čiau rytoj neateiti į darbą? Aš 
turiu padėti savo žmonai pava
sarinio valymo darbuose, — 
klausė tarnautojas viršininką, 
paaiškindamas priežastį. Virši
ninkas atsakė:

— Ne. Tam dalykui nėra jo
kių galimybių.

— laibai dėkui. Dabar aš ga
lėsiu visą reikalą ant Tamstos 
suversti.

— klausė Jonaitis Petrai-j mums atliksi vieną paslaugą. Bet ne dykai, ne: būsi 
gausiai apdovanotas. Paskui vėl keliausi sau sveikas.

ten Štai šitame karaliaus sode auga rojaus obelis. Jos obuo-
. liai labai gražūs ir skanūs.’ Kažkas įnyko kasmet vogti 

į tuos obuolius. Daus sargų saugojo ir daug, dėl to riuken- 
(tėjo, nes vagis tebėra nesugautas. ' : .
I
? Sutemus gavo Petras muškietą ir išėjo saugoti. Iš 
vakaro, kol dar šviesu, jis buvo nuėjęs į daržą ir išsi
pjovęs dagį. Dabar pasistatė tą dagį priešais ir atsisė 
do ant suolo. Sėdi, o miegas, kaip užkerėjus, baisiausiai 
ima. Akių vokai, tarytum švininiai, patys užkrinta. Bet 
vos tik snūstels, tuojau dzakt smakru į dagį ir bema
tant pabunda.

Sulaukė. Apie vidurnaktį taip nušvito, " kaip die
ną. Pasižiūri į obelies viršūnę — nagi ten paukštis be- 
tupįs ir besirengiąs jau snapu kirsti į obuolį. / Užlaužė 
muškietą ir pokšterėjo pro medžio šakas. ' .

: Šakos smarkiai sukliudė: paukštis' nuplasnojo, nu-
j krito tik viena pašauta plunksna. Visi obuoliai išliko 
sveiki. Toji plunksna švietė, kaip šimtas žvakių. Petras 
pasiėmė ją. Rytą atidavė generolui ir viską papasakojo.

1

Daug konkurentų

— Be tavęs, mieloji, aš nega-1 Generlas pranešė karaliui, šis būtinai panoro turėti 
tą paukštį. Siunčia Petrą, kad surastų ir parneštų.

— Niekas kitas, tik tu gali tai padaryti l-r- drąsina 
genrolas.

lėčiau ilgiau gyventi, —.sakė sa
vo meilę mergaitei jaunas ka
reivis. Mergaitė atsakė:

— Tą patį sakė daugelis jūsų 
kuopos kareivių, kurie ir šian
dien yra gyvi ir sveiki.

>et ji labai gera bizniui.

AFKLIŲ VARŽYTINĖSE

— Tas yra gražus arklys, be! 
■nan jo išvaizda nepatinka: atro 
lo, kad jis nori ką nors apgauti.

— Tai nenuostabu. Ilgus me- 
*,us jis buvo nešvariose arkliu 
'enktynėse.

♦ « «

Dialogas apie pamokslą

— Ar šiandien buvo geras pa
noksiąs? khusė žmona iš 
>ažnyėios grįžu'j prezidentą 
'.oolidgo.

— Taip, atsakė prezidentas.
— Tai apie ką kunigas kal

bėjo?
— Apie ntiodčn.ę.

Ką jię sakė?
Jis nusistatęs prieš nuo

dėmę, v , .

7T 7K z»s

Dialogas šeimoje

— Šiandien dirbtuvėje vienas 
pasakojo, kad jo višta išperėjo 
viščiuką su keturidmis kojytė- 
mis, bet višta snapu ji užkapojo, 
— pasakojo vyras žmonai. Žmo
na atsakė:

— Labai gaila. Toks paukštis 
būtu idealus, kai tu pareini pie-

Netikėjo burtais

— Tėveli, kur tu pirmą kartą 
sut’kai musu mamytę? — klau
sė Aidulė. Tėvelis atsakė:

Mes susitikome vienose vei- 
šėscr i t^aš inivau-priv-stalo try
liktuoju.

* # *

MODERNUS POLITIKAS
tų su draugais, visai apie ta 
man nepranešęs...

s * ♦
Mėsos krautuvėje

— Prašau duoti man gabalą 
vištienos be kremzlių, riebalų ir 
be kaulų, — sakė jauna šeimi
ninkė mėsininkui. Mėsininką? 
jai atsakė:

— Ponia, jus turbūt norite 
pirkti kiaušinių, o ne vištienos.

« W *
Pokalbis apie rūkymą

Kai aš buvau faunas, man 
gydytojas sakė, kad jei rūkysiu, 
lai būsiu silpnaprotis, — aiškino 
vienas, o kitas sakė:

Tai kodėl tu nemetei?

Veikėjas sutiko restorane gra
žiais ilgais plaukais ir barzda 
apžėlusį vyrą ir aiškino jam apie 
pavergtas tautas, sakydamas, 
kad vienas badavo 30 dienų.

Hipis atsakė:

— Tai kodėl jis nepašaukė 
restorano' vedėją arba nėjo į ki
tą restoraną, kuris klientus ge
riau aptarnauja?

* * «
Priežastis

. 1— Tai. koks tu čia škotas, Rad 
neloši gcflfo?

Aš lošiau, bet prieš 20 me
tų nustojau.

Tai kodėl ?
— Pamečiau sviedinuką...

Nenorėtų Petras, bet mato, kad neišsisųĮts — turi 
vykdyti Įsakymą. Gavo jis kelionei pinigų, maisto ir; iš
vyko. Joje ir visai nežino, nei kur, nei kaip. Joja dieną, 
joja kitą, bet vis dėlto vilties nepraranda.

Trečios dienos pavakariu prijoja pagiryje trobelę. 
Nutaria pasilsėti. Įeina. Viduryje ant lentos guli lavo
nas. Nuošaliai prie krosnies tūno sukniubusi moteriškė 
ir verkia. Petras spėja, kad tai mirusiojo žmona. Ker-

šaukia:

(Bus daugiau)

Alvudas turėjo paskaitą apie susu nėjusius žmonės. ."-2 
čia matomas sužmonėjrs Šuo.

2 — Naujienoj CL:e w , 3, I:'. <ijy, April 16, isgo
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Nėra trumpo kelio dailininkui. kas. Meno kūryba reikalauja 
nutapyti gerą portretą. Pasise-1 tam tikrų, dar nebūtų naujų 
’-imas priklauso nuo tapytojo apraiškų, o kūryba yra Įmano- 
obzervacijos, supratimo ir suge
bėjimo tapyti tai, ką nori — yra 
asmeniškas dalykas. Galima pa
simokyti iš tų, kurie laimėjo sau 
laurus, bet negalima čia dauge
lio klausimų atsakyti. Didžiųjų 
vaizdinio meno meistru jau neri . ./ . \ri . . I tenkinti pozuotoją, bet visą laibėra, kurie, tapydavo įžymiųjų 
žmonių portretus.

Šiandien menas suskilęs į dau
gelį srovių. Nedaug yra tokių 
dailininkų, kuriuos būtų galima 
laikyti pasiekusiais aukšto me
no lygio, kokį pasiekė anie meist 
rai savo technika, forma ir turi
niu.

Nedaug žmonių; kurie dailinin 
ką Įvertina ir iškelia į garbę jo 
profesijoj. Yra manoma, kad 
ineistras susilaukia gerbės ma
žiau ar daugiau automatiškai, 
net gamta jį apdovanoja talen
tu, kuris be ypatingų pastangų, 
atsistoja priešakyje, tas yra gi- 
męs; bet ne mechaniškai -pada-
rytas dailininku. Talentas šau
kia atlikti savo misiją.

Ši prielaida, kaip ir kitos, re
miasi spėliojimu, kad potencia
lus meistras gimsta talentingas, 
yra faktas. Bet to negana. Rei-

Įima apvaldyti techniškaus kliū
tis,: reikia nuolat studijuoti, ap
mąstyti savo kūrybos procesą- 
Be to, prieš portreto tapytoją 
stovi ypatinga atsakomybė. Net 
ir talentingas dailininkas, visa
da yra “studentas”, tai ilga hi
potezė — jis ieškotojas, archi
tektas, filosofas, net matemati-

ma tik per platesr.į pažinimą, iš 
silavib.imą, tam darbui meilę ir 
pasiaukojimą savo misijos idea
lui.

Portretų tapytojas pasiima di- 
■ dėlę atsakomybę. Jis turi pa

ni
ką galvoti apie savo kurinic 
vertybę, jeigu jo. darbas išlie
ka ateities kartoms, kaip istori
nis dokumentas. Nebus istorinis 
dekumentas be autoriteto, be 
charakterio, be originalumo ir 
be matomų faktų. Paprasta po
zuotojo reprodukcija tokia, kaip 
fotografija, nėra laikoma geru 
portretu.

Yra vienas dalykas, ką galima 
laikyti geru portretu, kuris iš
reiškia pilną dvasinę veido bū
seną ir žmogaus fizinę struktū-į 
rą. kartu ir dailininko individua 
lybe jo kūryboje ir ta jėga, ku
ri išlaiko sunkiausius bandymus 
menininko kūryboje. Kiekvie
nas dailininkas skirtingas. Saky
kime du dailininkai tapo tą patį 
modelį, bet išdavos bus skirtin-! 
gos dėl skirtingų asmenybių. Į 
Dailininkas, kuris imasi daryti 
tai, ko nepajėgia, nėra kvalifi- ių. Nemokšos bando tapyti žmo- 
kuotas tam darbui, tik save pas-] gų, bet rezultate bagiasi nesėk- 
merkia.

Geras portretistas žino, 
tarp pozuotojo ir tapytojo 
kalingas pasitikėjimas, simpati
ja yra būtina. O tai dėl to, kad 
didingas portretas yra tas, kur 
yra- glaudus kontaktas tarp po
zuotojo ir tapytojo. Tada tapy
tojas įtikinančiai užrekorduoja

ia

įii buvo spdovsnoti lordų ir se
rų titulais. Seymour Lukas, I. 
M. Cohen, Richard Jack, Wil
liam Orpen, R. A.,. Milton Fis
her, A. R- A., R., G. Ives, Ch. 
Shannon, A. R. A., E. L,__ ,
Luke Fildes. R. A., W. Orpen,, 
R. A. Fide Watt. Sir. William, 
Llewellyn, ARA ir daug kitų.

Dabar portretas, ypač Ameri
koje, yra retas dalykas, kai dai
lės technikai atsidavė platesnės 
durys ir pasuko ieškojimo nau
jovių keliais ir šunkeliais.

Skulptūra išsigimė į mecha
niškas formas, — laužo krūvas 
ir bereikšmius “kleckus”.-.. .Ar
chitektūra liko be meno, ~~ 
susintetinta praktiškam, sustin
gusiam gyvenimui.

M. S.I eikis

Keista, kad yra žmonių kurie 
rašo apie dalykus, apie kuriuos

B’-ock,! Patys ne^‘n0> ° gal tik iš kitų

Po keletos mėnesių mok. A. 
Baukienė, dėl šeimos reikalų, 
iš mokyklos pasitraukė; pasili
kau tik aš vienas, o tos mano 
darbo sąlygos buvo nepavydėti
nos.

Tada pasikviečiau mok. Prės
kų. bet ris greitai iš mokyklos 
pasitraukė ir vėl likau vienas.

Antruosius 1950-51 mckslo me 
tus pradėjau rugsėjo 23 dieną. 
Mano darbo sąlygos buvo ap
gailėtinos. Dirbau pamainomis, 
todėl ir pamokas turėjau prisi
taikinti prie darbo. Kada dir
bau dieną, tai pamokas turėda
vau pavakare, o kada dirbau va
kare, tai pamokas turėjau iš ry
to. Toks savaitinis pamokų kai
taliojimas labai vargino mane, 
o dar labiau vargino mokinius, 

.nes vakarinėj pamainoj nedaug 
mokinių tesusirinkdavo.

Antroji sunki problema buvo 
kelionė. Mašinos į Roselandą 
neturėjau, iš East Chikagos va
žinėjau autobusu. Kelionė su 
dviem persėdimais ir sningant 
užtrukdavo apie dvi valandas. 

, Rytines pamokas pradėdavau 10 
vai., o vakarines-4 vai. Vakare 
važiuojant būdavo didelis žmo
nių spūstis, nes važiuodavo ir 

.. grįždavo- iš darbų. «
. Dėl. minėtų ir dar nesuminė
tų sunkumų ir nesklandumų, 

-1951 metų pavasarį,' pasibaigus 
mokslo,metams, atsisakiau iš tų 
pareigų, nes sąlygos sunkios ir 
nehugalinibs-

Kokie.r mokytojai dirbo yėliau 
po mąųęs, žino tik roselandie- 
čiai, iri K. ;Bruzo Buvo išvardin
ti Drauge.

J. Girdžiūnas

girdėjcl Taip atsitiko su East 
Chikagos, Ind., lietuvių organi
zacijos ir mokyklos įsteigimo 
aprašymais. Panaši istorija su 
Roselando mokyklos įsteigimu 
iir mokytojais. Tik dėka K- Bru
žo. tas reikalas dalinai buvo pa
uškintus. Aš noriu plačiau perž 
velgti, nes apie Roselando lit. 
^mokyklą jau keletą kartų ir ne
vieno asmens buvo rašyta ir vis
■ su tikrovės iškraipymais.

šių metų sausio 7 dieną su
ėjo 30 metų nuo Roselando litua 
nistinės mokyklos įsteigimo.

Tą gūdžią, 1950 sausio 7 žie
mos dieną, būrelis roselandiečių 

t susirinko į Visų Šventų jų para- 
p<’os parapijinės mokyklos vie
ną klasę. Buvusio bendruomenės 
pirmininko (tada vadinosi LTD- 
Ja) kun. Alf. Stanevičiaus ir 
! Kosto Bružo rūpesčiu, buvo įs
iteigta lituanistinė mokykla.

j .Į mokyklos klasę prisirinko 
hėmažas būrelis mokiniu ' tėvų 
ię mokinių. Iš kitų apylinkių ir 

, vietovių jokių asmenų nebuvo, 
išskyrus mane, kaip teigė St. 
Gailius. Pirmąją dieną įsiregis- 
travo*‘t24(mo'kiniaf; '

: Lituanistinei mokyklai talki
ninkauti pasikviečiau mok. A^ 
Baukienę, kuri buvo atsilankiu
siųjų tarpe. Su ja dalykus pasis
kirstėme taip: ji paėmė dainas,

■ žaidimus ir Lieti . geografiją^ r o 
Į aš liet, kalbą ir literatūrą, Lieti

Premijoms skirti komisija:’ istoriją ir tėvynė pažinimą: Mo- 
gentas darė" priešingai. Jam pir- * dailininkai A. Cooper (Skupas), .kinius suskirstėme į tris grupes,. 
___ •____ _______L Iri j i į Janis Strods ir Juozas Mieliulis. pagal jų išsilavinimą. Buvo sun- 
modeliu nuspręsdavo momentą-Įgautuosius darbus peržiūrės j u- kiau su-vadovėliais, nes moki- 

ponia .pasiti-Įry komisija. Paroda tęsis iki ge-| nįaj buvo iš įvairių Vokietijos

Kronikos žinios
BENDROSIOS PARODOS 

BELAUKIANT

PASIRUOŠIMAS 
PORTRETUOTI

pozuotojo vidinę būseną, be to,1 
poitretas būtų tik paprasta fo
tografija. Rafinuotas estetinis, , ..., . . ,. ,./. , . Jau anksčiau minėjau,skonis įgaLna atitinkamais to- , . , . , ... . ,
nais apipavidalinti portretuoja- 
mojo asmens luomą ar profesi
ją Kai dailininkas pajėgia iš
reikšti asmens fizinę ir dvasinę 
rualybę, tada visi mato žmogaus 
savybes, - kurias jis turi, teda 
K’čna vertingas meno kūrinys.

Picasso žmogų sąmoningai su- 
keneveikė, padarė pabaisa, kaž
kokiu manikėnu ir rado pasekė-

j me. Portretistas jaunystėje turi 
kad i išmokti gerai piešti, kadangi ta- 
rei-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i
1UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-
i ČIAM0S TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS

prv krtų
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimą skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

< 739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

pyba ir yra piešimo procesas- 
Be to, reikia turėti tam darbui 
talentą, ypatingą įžvalgą į žmo- 
ga.15 psichologiją. Pasaulyje, 
ypač- dabar labai mažai yrą gerų 
portretirtų. kurie tiktai toje sri
tyje dirba. JAV ..turėjo vieną 
įžymiausią p*vtretistą, ekspat
riantą John Singer Sargent (mi- 

! rė Londone 1926 m ) Jis savo 
profesiją prade'o Londono žydų 
rajone tapyti žydų portretus. 

I Vienoje Londono Karališkoje ga 
lerijoje aristokratiškoji visuo
menė pastebėjo Sargento talen
tą tapyti portretus. Jis tuoj ga
vo keletą užsakymų.

Sargentas važinėjo po pasau
lį tapydamas žymiųjų asmenų 
portretus. Jis buvo labai turtin
gas. Mirė nespėjęs atlikti 40 už
sakymų. šalia Sargento buvo 
Louis Betts ir Thomas Eakins, 
tačiau tik Sargentas išliko isto
rijoj savo meniškai didingų port 
retų dėka. Gal daugiau, kaip 
pusę jo tapytų portretų turi pa
saulio muziejai ir privatūs ko
lekcionieriai. Švedai turėjo An
ders Zorn (Chicagos Meno ins
titutas tari kelis Zomo paveiks
lus.) Paskutinis Amerikos por
tretistas buvo Leopold Seyffert, 
kuris Chicagos Meno institute 
dėstė portretūrą.

l

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
masjaiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_____ doL
Pavardė ir vardas___
Adresas_________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_
yra naujas skaitytojas. Priede  dol.
Pavardė ir vardas _______________  rt
Adresas--------------------------------------- 1 .

kuris

»on»oriaiis pavardė, vardas ir vielov/;

• Platininio vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus ____ do!
Pavardė ir vardas _________ - - -______________________
Adresas -----------------------------------------------------:---------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas _________ __________ ___ _
Adresas--------------------------------------------------------------------------

kad 
kiekvienas dailininkas turi sa-

1 vo metodus. Pirmasis susipaži
nimas su portretuojamu asme
niu taip pat skirtingas.Pvz., Phil 
lip de Laszlo neskuba imtis dar
bo, jis atsargiai stebi savo klien 
tą, nueina į klubą, kalbasi ir ste-j 
bi asmens judesius. Tada jau 
žino, kokią pozą jam duoti. Sar-

čiur’ionio Galerija, Ine., ren
gia bendrąją (kasmetinę) dailės 
parodą ir skiria dvjypremijas:
1) už tapybą ar skulptūrą.
2) už grafiką. Paroda- atidaro- 

į nia gegužės 16 d., penktadieni,
Čiurlionio Galerijoje, Ine., 4038 
Archer Avenue, Chicagoje. - i

Dailininkai, kurie norį paro
doje dalyvauti, savo darbuš-pri- 
stato ne vėliau balandžio 21 d. 
į galeriją. Iš tolimųjų kolonijų" 
gali prisiųsti darbų nuotraukas 
arba skaidres. Skaičius apribo
tas iki 8 darbų. Balandžio’ 25 d. 
parodos katalogas bus atiduotas 
spausdinti.

masis susitikimas su busimuoju

Kai Bostone viena 
ko jį salione,: jis pasakė: 
vėk čia.

Ir didieji portretistai turi 
blemų. Zornas Petrapilyje

Sto- gūžės 31 dienos.
Dailininkai kviečiami daly

vauti šioje parodoje.
Parodos komisijapro- 

pra- į 
dėjo tapyti caraitės portretą, j 
jam nepasisekė. Pasikvietęs ją Į 
Paryžių, nutapė jos portretą; 
F. O. Salisbury aledikavusio ang 
lų karaliaus Edwardo nutapė 
tiktai galvą, jo karališkiems dra1 
bužiams ir kitai .regalijai pozavo paroda.‘ Iš Chicagos Daley kole- 
kiti asmenys. Mirusis JAV pre- gijos dalyvauja vienintelės dvi 
zidentas John Kennedy nesuti- ijetuvaįtės: Vėra švabienė, gra- 
ko. ilgiau pozuoti, kaip 18 valan- Į fikė, ir Sofija Butkienė su kera- 
dų, dailininkas atsisakė tapyti, j Tnikns darį,ais.

Gerų portretistų turėjo ang- j Malonu girdėti, kad Vera Šva- 
lai. Dalis jų tapydavo amerikie-j bienė už savo' darbą “Jūratė ir 
čius, tarne skaičiuje Jurgį Wa- Kastytis” laimėjo pirmąją pre- 
sdingtoną nutapė Stewart Gil-'miją, o.Sofija Butkienė — Gar- 
bert. Kiti buvo: < 
((1727-1788), Raebum 
1823), Reynolds (1723-1792), 
Phillip de Laszlo, vengrų kil
mės, Holbein (1497-1543), Ti
tian (1477-1576), Frans Hals 
(1580-1666), Valasquez (1599- 
1660), Van Dyck (1599-1641), 
flemas, Rembrandtas (1606- 
1669), olandas, Goya (1746- 
1828), ispanas. Rubensas buvo 
žanro tapytojas, daugiausia le-

stovyklų, todėl ir vadovėliai bu
vo mišrūs, reikėjo prie jų taikin
tis.

— Baylor universiteto specia
listai išaiškino, kad - yra- vilties 
sustabdyti vėžio celių augimą.

DAT LIETUVAITĖS 
PREMIJUOTOS

1

I

Kankakee, III., dabar vyksta 
iki balandžio pabaigos aštuonių 
kolegijų studentų darini dailės

Gainsborough įbes atžymėjimą už keramiką.
(1756- į Pravartu pažymėti, kad mūsą 

dailininkės pradėjo meną stu
dijuoti prieš keletą melų Jauni
mo Centre, buvusioje 69 gatvės 
meno studijoje ir kt. Dabar stu
dijuoja Daley kolegijoje, 
kartų 
dose.

dalyvavo Įvairiose

gendarinių temų, “sidabrinių 
moterų kūnų meistras.

Pirmojo karo metu ir vėliau, 
anglai turėjo nemažai iškiliųjų 
portretų tapytojų Kai kurie iš

KORĖJOS MENO 
PARODA

t SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ?
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or

ganizacija. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis fr lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

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

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Juros 
mielai pagelbės i SLA. įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 100C1 

307 W. 30th SI. 
Tai rtlt)

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st SL, Chicago, fll

• ECPESTINGAI ISPHJX-MI RECĘPTA) •'FANNIE MAi; SaU 
/ DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininką*

Tel. 476-2206 4

ooooooooo^ooooooooooooooooo^ocooo^oooooooooooc':ooo

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, -lietuvių literatūros,- meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 

!J. Raūkčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkšteiės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

•n DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir-tau----
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducftnenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYV^ENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikdtarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 86.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinskb knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

e SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio
^^3 vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Daug 
paro-

Chicagos Meno institute da
bar vyksta 5000 metų Korėjos 
meno darbų paroda. Išstatyta 
daugiau kaip 300 eksponatų: ke
ramika, tapyba ir pan. Išviršine 
savo išvaizda korėjiečių menas 
reliatyvus kiniečių menui.

Yra labai senų eksponatų, iš 
ko matyti to laiko civilizacijos 
prošvaistė. Parodą verta pama
tyti ypač tiems, kas domisi se
novės kultūra.

M-

Knygos gaunamos Naujiencfse, 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
fgg IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Amerikos sportininkai Maskvon 
nevažiuoja

Tiktai praeitą sekmadieni paaiškėjo, kad didžioji 
Amerikos sportininkų sąjunga šią vasarą j Maskvą ne
važiuoja ir Maskvos olimpiadoje nedalyvauja. Iki sek
madienio buvo susidaręs Įspūdis,' kad amerikiečių sporti- 

’ ninku dauguma yra pasiryžusi važiuoti, dauguma jau yra 
! užsakiusi vietas Maskvoje, dabar jau nepatogu trauktis1 

iš tokios didelės sporto šventės, kad amerikiečiai sporti- 
• ninkai nori toje šventėje būtinai dalyvauti ir pan.

Iš kur šie daviniai buvo surinkti, kaip jie pateko Į di- 
j džiųp.sius radijo tinklus ir buvo kartojami didžiųjų dien- 
i raščių puslapiuose — šiandien dar. neaišku, bet iš tikrųjų 

buvo susidaręs Įspūdis, kad Amerikos sportininkai tarp
tautine politika nesidomėjo, prezidento Carterio nuošir
daus Įsakymo nesuprato ir šiuo atveju jie visai nesirengė 
klausyti prezidento patarimo:

Krašte atsirado’ ir tokių sportininkų, kurie suabejojo' 
prezidento Carterio teišė'kiŠtis Į sporto reikalus ir drįsti 
sportininkams nurodyti kaip elgtis; tie sportininkai sakė 
jie vis dėlto Maskvos olimpiadon važiuosią ir prezidento 
Carterio šiuo atveju nebeklausysią.

Gana jų daug prie tokios nuotaikos prisidėjo. Paskuti
nėmis dienomis prezidento susirūpinimas buvo toks dide
lis, kad jis kėlė didelio nerimo. Susidarė Įspūdis, kad pre- 
zidentas būtų ne sportininkams kalbas sakęs, bet žirnius1

- Į sieną bėręs. Juo daugiau jis kalbėjęs apie reikalą ne-’ 
' važiuoti Į Maskvos olimpiadą, tuo didesnis Amerikos’

sportininkų skaičius rengiasi Maskvon važiuoti.
Jeigu Amerikos sportininkai vis dėlto ten vyks, tai

- prezidento žodis atrodo likęs bereikšmis. Praeitą savaitę5 
beviltiškumas buvęs toks didelis kad prezidentas, primi
nęs priemones, kurias krašto prezidentas tūri sportinin-

. kams sudrausti, sakė, kad jis būsiąs priverstas imtis re
presijų prieš sporto sąjungos vadovus. Jis galis neduoti' 
vizų’ sportininkams vykti Į Maskvą šią vasarą.

Prez. Carteris keliais atvejais pabrėžė, kad Ameri
kos sportininkams nederėtų važiuoti Į Maskvą. Sovietų 
kartim■ vadovybė praeitų metų gruodžio 24 dieną
praP’ - ■ Afganistano invaziją. Visas reika
las U'' . t*'? f-'" ' mganizuctas, kad Afganistano ko-

riuomenės vadovybė net neĮs&kiusi pasipriešinti Žygiuo
jantiems Į krašto vidų Sovietų kariams. Į Afganistaną 
Įžengė šimtas tūkstančių Sovietų karių, o Afganistan 
kariuomenės vadovybė šūvio neišleidusi. Afganistano ka
riai nepasipriešino Sovietų tankams ir aviacijai, niekas 
Afganistano kariuomenės vadovybei nedavė Įsakymo pa
sipriešinti gerai ginkluotiems Sovietų kariams. Afganis 
tanan buvo pasiųstos pačios geriausios Sovietų divizijos 
o pačiame Kabule reikalai buvo taip sutvarkyti, kad prieš 
geriausius Sovietų karo vienetus niekas ronasipriešino 
Rusai beveik be šūvio užėmė Afganistano sosemę Kabulą, 
o vėliau žaibo greitumu užėmė pačias svarbesn?s strate
gines vietas.

Nejaugi prezidentas Carteris nCrį mestis kovon dėl 
Afganistano, kurio negynė Afganistano jaunimas? Ar 
verta Amerikos sportininkams mestis kovon dėl krašto, 
kuris pats nesiryžo gintis? Kodėl Amerikos sportininkai 
turėtų prarasti geras po.-ieijas tarptautinėje Maskvos 
olimpiadoje? Prezidentas Carteris keliais atvejais turėjo 
aiškinti Amerikos sportininkams apie reikalą pasiprie* 
sinti Sovietų Įsiveržimui Į Afganistaną, kada nebuvo kam 
šio klausimo paaiškinti patiems afganistaniečiams. Kodėl1 
Amerikos sportininkai privalo'būti atpirkimo ožys, kada 
pats afganistanietis bendrauja su Kabulo kareivines už
ėmusiais rusų kariais?

Slegiantį Įspūdį paliko viceprezidento Walter Mon- 
dale pasikalbėjimas su Amerikos sportininkų sąjungos 
nariais, o šie televizijos ir radijo pokalbio metu, turėjo 
drąsos viceprezidentą nušvilpti. Bet organizuota agita
torių grupelė Amerikos viceprezidento taip jau1 lengvai 
nepastumia Į šalį. Jie gali kartą kitą jj nušvilpti ir ke
liais klausimais jį laikinai apraminti, bet Amerikos spor
tininkų paversti molio Motiejais jiems vis dėlto nepavyko.

Prezidentas Carteris negalėjo šio reikale išspręsti iš 
Washingtono, todėl jis suskubo susižinoti su sporto atsto 
vais, vyksiančiais Į Colorado Springs konferenciją. Pre
zidento Carterio ir viceprezidento Mohdale kalbos padarė 
daugiau Įtakos, negu anksčiau pajėgė padaryti Ameri
kos sportininkų vardu kalbėję nežinia iš kur atsiradę 
sportininkai agitatoriai. Prezidentas Carteris mokėjo ge
riau suorganizuoti nuotaikas, negu Į laisvą spaudą ir Į 
radijo bangas Įsiterpę Amerikai gero nelinki agitatoriai.

Colorado Springs didžiojoje salėje sporto sąjungos 
400 atstovų nutarė ne tik nevažiuoti Į Maskvos olimpiadą, 
bet Jie. rimtai iškėlė klausimą, ar iš viso. Maskvoje galės 
būti tarptautine olimpiada, kai toks didelis sportininkų 
skaičius iš Įvairių šalių Į Maskvą nevažiuos. Tarptautinės 
olimpiados klausimas bus sprendžiamas balandžio 21 d., 
kai susirinks olimpiados organizatorių tarptautinis ko
mitetas. Ten gali pasitaikyti netikėtumas, kaip pasitaikė 
Colorado Springs konferencijoje.

Prof. AD. VARNAS Ant politikos laktų (Grafika)

čių, kurie pritaria Lietuvos lais
vės atgavimui.

Po pietų 17 vai. lietuvių Auš- 
: ros Vartų parapijos bažnyčioje 
įvyko pamaldos už Lietuvą. At
našavo kun- Steigvilas. Giedojo 
Šv. Cecilijos choras. Prieš mi
šias buvo įneštos Argentinos ir 
lietuvių vėliavos: Mindaugo 
draugios iš Berisso ir Liet. Cent 
ro -jaunino. Laike mišių kun. 
Steigvil’s pasakė pritaikytą tai 
dienai pamokslą.

Po pavadų, visi suėje į para
pijos salę išklausyti meninę 

. orogramą. Susirinkusieji laukė 
- arti valandos aiko, bet progra- 

ma nebuvo pradedama. Vyko 5 ,
. „„ gai. Paskiau pasirodė visų lau-virsminkų pasrrMbejimas su °. .

PLB-nės vice-pim.-ku Kleiza ir 
kitais, užmirštant programos 
vykdymą. •_______ ... __

' įam laukimui, įvyko - publikos'
< - -

yra naikinamas Liėtuvos hefrbas 
— Vytis.

r 
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.bi.s Lietuvos 1918-19 
metai Vilkaviškio apskrityje
(A.a. vaistininko'Juoėo Tūpčiatisko 50 metų 

mirties sūkaktį miriiirt)
(Tęsinys)

Jau antras1 mėnuo esamų Įstaigų tarnauto
jai dirbo savanoriškai, nesiskaitydami su laiku, 
apsirūpindami iš namų atsivežtais maisto ištek--

~ Kais. JuOž^s1 Tūpčiaūskaš nūvykęs' Kaurran Į ka- 
' riuom'ėnėš iūteūdantūrą, sutarė'tarnauto jų' eta

tus ir jiems aCTyginifriūš- ir taip sū vasario mėn. 
pradžia SuelūiftM Korflitėtas pradėjo darbą. 
Jartf pėMAviao' iki tam laikui Apskrities valdy
bos vardu gautus kūriūčrfiėner pasiųsti šitfft- 
tinius.

Tuoj pat iš valsčių pradėjo plaukti Įvairių 
rūšių gyventojų suaukoti siuntimai. Sandėlis pa
liko greit jais pripiHytafe, liko tik perrūšiuoti į 
atskirus kariuomenei siuntinius. Iš tiesų, reikėjo 
rtebėtis, prisiminus net keturių mėtų nežmoniš- 

vckrtčrų karo reikalams rekvizicijas, tokiu 
nepaprastu nuostabiu gyventojų duosnumu. Prie 
'■ankšluosčių. rezginių, marškinių tekdavo rasti 
mcrgTTnT kąreivrtrm padrąsinančius laiškelius, 
rtriūfas gėles, pi segtas mirtų, rūtų šakeles ir

jo priminti kiek mūsų brolių 
lietuvių žuvo kovoje su nelygiu 
priešu, rusu-komunistu. švel
niai kalbėjo, kaip ir visi PL B- 
nės viršininką^ kad per daug 
neužrūstinus Lietuvos okupan
to ir jo pataikūnų, kurių turi
me nemaža.
Trumpu žodžiu pažymėjo Sruo 

ga, kad suėjo 300 metų nuo ra
šytojo Kristijono Donelaičio 
mirties.’ ‘-leninę dalį atliko Liet. 
Centro 1 Inkaras,” vadovaujant 

r Pulikui L* Mindaugo draugijos 
šokių ansamblis iš Berisso, va- 

: dov. Nenzy Sedenytės. Daina- 
j vo “Žibutės”, vadov. dr. Jn. Si- 
manauskui, akomp. inž. G. Kliau

kiama solistė Adriana Jocytė, 
• kuri padainavo keletą dainelių,

ARGENTINOS NAUJIENOS
VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMAS

Vasario T6 dienos minėjimas 
įvyko vasario 17 d. Mišios 10 
vai. katedroje Plaza de Mayo, 
Bs. Aires. Vyskupas Desidero 
E. Collino atnašavo'mišias, asis
tuojant kun. A.. Steigvilui. Ka
tedrą puošė Argentinos ir Lie
tuvos vėliavos. Laike mišių vys
kupas pasakė tinkamą pamoki 
lą dienos proga, apie Lietuvos 
dabartinę sunkią padėtį, esant 
rusų-komuristų pavergime. Ra
gino visus lietuvrts, ypatinga, 
jaunimą, nenu'.olti nuo tavo

mylimo krašto kalbos ir jos gra
žiu papročių.

Po pamaldų lietuviai aplankė 
generolo San Martin-Argenti- 
nos Išlaisvintojo kapą, esantį 
katedroje. Iš ten visi nuėjo prie 
kLvės paminklo Plaza de Ma
yo ir ten padėjo geliu vainiką. 
(Juostoje įrašyta LITUANIA.) 
Fi/i.liausią kalbėjo Z. Juknevi-
č’os ir įkLTOS T-bos pirm-kasl 
J L M ciudas. Dalyvavo filmuo- ’ 

r v >• u laikraščiu kores- 
' vo ir svetimtau-

jiugidiliui » . . •, - e _

Nusibodus wreialin P“‘ plara: Julmevi-

protestas raHku plojimu r kojų | nos ™*«l
bildesiu pritariant. Viršininkai, 
tai išgirdę, pradėjo programų.

Visas minėjimas buvo ruoš; ĮŠ
ALTOS T-bos su jos pirm-kd 
Žuliu Mičiūdu. Jaunimas su tau
tiniais rūbais įnešė Argentinos 
ir Lietuvos vėliavas. Sugiedoti 
Lietuvos ir Argentinos himnai. 
Nusistebėjimą sukėlė, kad Lie
tuvos himnas iš plokštelės buvo1 
nevykusiai perduotas, kas paro-' 
do, kad maža yra kreipiama do
mės, kame yra svarba.

ALTOS T-bos pirih-kas Jul. 
Mičiudas tarė atidarymo žodį,- 
sveikindamas PLB-nės vičė- 
pirrh-ką Kleizą su žmona. Apie 
Lietuvos Nepriklausomybę skai
tė įspanų kalboje Jaunimo Sa
gos pirm-kė Gr. Mdrkūnaitė. 
Paskiau kalbėjo_svėčias_PLB- 
nės vičė-pirm-kas Kleiza, kuris 
pažyma’6, kad Lietuva egzistuo

’ ja jau 700 metų ir yra kovojan
ti- Baigus savo trunipą kalbą, 
įteikė ALOS T-boš pirmininkų^ 
(ir nairiininkui) dovanėlę. Stebė1 bu-Vyčiu (jojantis

čius- perskaitė paruoštą- tos die-

tina, kad PLB-nės viršininkai 
bijosi kalbėti apie Lietuvos pa
vergimą. kad mūsų broliai, se
sės ten turi priespaudą, jų gy
venimas be laisvės žodžio. Bijo-

plojimu. Minėjimą uždarė’ kun. 
Steigvilas- Dalyvavo kaimyni
nių valstybių atstovai: latvių; 

•ukrainiečių ir lenkų. Dalyvių 
skaičių padidino 50 metų Argeri 

: tinoje išgyvenusiems pęrgami-. 
nų-lapų įteikimas. Jų susidarė 

. virš šimto. Kitaip dalyvavimas 
nebūtų buvęs skaitlingas.-

' PASTABA. šiais 1980 metais1 
Vasario 16 dienos minėjimas iš 
eilės priklausė Lietuvių parapi- 
jojai. Kadangi Vasario 16 d. 
minėjimas buvo ruošiamas AL
OS T-bos su pirm-kū Jūliū Mi- 
čiudu, įvyko nelauktas ir nepa
kenčiamas dalykas. Praeitais me 
tais Vasario 16 d. minėjimas bu
vo Liet. Centro. Pirmininkau
jant Juliui Mičiudui, nebuvo 
leista iškabinti Lietuvos der- 
bą — Vytį. Bet.. • Lietuvių pa
rapijoje. nuo pat Įsikūrimo, per 
visus Vasario 16 d. minėjimus 
sceną puošė Lietuvos ir Argen
tinos vėliavos, su Lietuvos her- 

raitelis su 
kardu rankoje). Kadangi ALOS 
T-bos pirm-ku yra Julius Mi- 
čiudaš, ištikimiausias buvusio 
PL B-nės pirmininko Nainio, 
draugas, jo noru ir paliepimu

Visi žinome, kad PL B-nės vir 
šininkai deda pastangas sunai
kinti tikrąjį Lietuvos herbą. Jų 
parengimuose, seimuose, kong
resuose niekas nematė Lietuvos 
herbo. Skaudu, kad priešas su
naikino pavergtoje Lietuvoje 
mūsų vėliavą ir herbą bet dar 
skaudžiau, kuomet nenaudėliai, 
pataikūnai naikina Lietuvos her 
bą čia laisvame pasaulyje. Kur 
jų lietuviškumas ir meilė Lietu
vai? i i ■ • . .

Stebėtina, kodėl Tėvai mari
jonai neparodė pasipriešinimo 
prieš ALOS T-bos pirmininĖą, 
kad nedavė vietos Liėtuvos Her 
bui per ruošiamą Vasario 16 d. 
minėjimą Lietuvių parapijoje?

Jei būtų tikroji meilė Lietu
vai pas PL B-nėš vice-pirni-ką 
Kleizą, t<e abejonės jis butų 
padaręs pastabą: “Koks minėji
mas tos brangios mūsų Nepri
klausomybės šventės-Vasario 16 
Dienos, jei nematau Lietuvos 
herbo?” Nnieko stebėtino, nes 
PL B-nės viršininkai patys bi- 

. josi tikrojo Lietuvos herbo. 
Skundžiasi jaunimo nutautėji
mu natys būdami kaltinifikais.

. Vietoje duoti- supYatimb apie 
Liėtuvos praeitį, Vinco Kudir
kos žodžiais: “Iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia”, — ar 
Liėtuvos herbas ir vėliava' nėra 
praeities dalis, iš kurios taip pat 
turėtumėm semtis stiprybės? z 
Skaudu! Priešas sunaikino pa
vergtoje Lietuvoje mūsų herbą 
ir vėliavą,bet dar skaudžiau; kad 
šiuos valstybingumo simbolius 

. naikiname mes patys, laisvame 
pasaulyje gyvendami. GOi-

(Busdaugiau)
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SALnY FIELD — GERIAU
SIOJI ARTISTĖ ?

r LOS ANGELĖS, Cal. — Pra- 
fo’ pirmadTeiiio ;Vaka’rą Holly

wood salėj e buvo apdovanoti pa
sižymėjimo statulėlėmis — os- 
karais — patys gabiausieji ii ge
riausieji praeitų metų- Amerikos 
filmuose dirbusieji aktoriai.

Pačiu geriausiu praeitų metų 
filmu pripažintas “Kramer vs. 
Kramer”. Geriausiu artistu pri- 
pažlrftas Dūstrh rioffman, šiame 
filme vaidinęs pagrindinę rolę. 

, Kino' artistė Sally Field laimė- 
■jd statulėlę už vaidiniiną svar
biausios rolės “Norma Rae” 
fįlme.

— U.S. Steel, Bethlehem Štfe’, 
Jones & Laughh’nes Steel, Na
tional Steel, Inland Steel ir kitos 
bendrovės veda pasitarimus su 
plieno darbininkų unijc§ vado
vybe, baigia aptarti pagrindi
nius naujos sutarties reikalas.

— Naują Liberijos vyriausy
bę sudaro' 6 kariai it 14 ėiviliį. 
Suimti visi buvę ministerial.

Įvairius prisiminimui daiktelius, su prie jų prisiū
tais aukojusių adresais, prašant gavėjus atsi
liepti. Tas viskas vaizduoja su kokia meile ir nuo 
šfrdumu Įvairios padėties ir lyties gyventojai pri 
jautė prieš rusus-bolševikus Kvojantiems savo 
kariams!

—Čia tehka^ .nors trumpai, klek prisimenu, pa
minėti pasiruošimą ir Vasario 16 dienos akto pir
mųjų metų sukakties mmrtrt’o ‘ški*h>es. Jau apie 
.mėnuo prieš tai sudaryto-7 keleto asmenų komi
sija sutarusi rūpestingai dirbo — pravesti ši mi
nėjimą kaip galint iškilmiYfgiaū. iš visos apskri-* 
ties buvo kviečiami visi kuo kas gali prisdėti. 
Skaičiau Sau už pareigą pakviesti fr vietoje gy
venančius žydus.

žydai ntro senų laikų gyveno tarp lietuvių, 
izoliuotai Užsidarę savo bendruomenėje, be pre
kybinių, jokių visuomeninių santykių vieni su ki
tais vengė turėti. Ir lietuviškai buvo pramokę tik 
tie žydai, kurie su kaimo žmonėmis prekiavo. Ga
vęs slaptos žydų "Bund’o” organizacijos adresą, 
užėjau. Išgirdę, kad aš ieškau jų organizacijos 
vyresnįjį, jie išsigandę įtikinėjo, kad tokios orga
nizacijos iš viso nebuvo ir nėra. Nors kalbėjome 
rusiškai, bet jie Įtarė mane esant atsiųstu iš slap
tosios vokiečių policijos. Supratęs reikalą, pa
rodžiau lapelyje Įrašytą jų “Rundo” organizaci
jos adresą, pasakiau, kad esu iš Apskrities val

dybos ir atėjau pakviesti juos dalyvauti ruošia
moje Vasario 16 d. Lietuvos valstybės šventės 
iškilmėje. Tuomet tik jie atsipeikėję pripažino, 
kad adresas tikras ir klausė stebėdamiesi — ko
dėl jie žydai kviečiami dalyvauti? Paaiškinau, 
kad jie, nors žydai, bet yra Lietuvos valstybės 
piliečiai, todėl ir kviečiami jos šventėje dalyvauti 
ir tuo pareikšti jai savo pilietinį solidarumą. Jie 
sutiko, padėkojo ir, iš tiesų, didokas žydų būrys 
Vasario 16 d. iškilmėse dalyvavo. Net jų atsto
vas kalbėjęs “idiš” (vokišku žargonu) iš estrados, 
.atsiprašė, kad mokosi ir kitame minėjifne svei
kinsiąs lietuviškai. Vokiečių administracijos bei 
oolicijos, jau ne kartą paragintos išsikraustyti, 
taip pat ir vietos vokiėčių mažumos atstotų, su
barėme nekviesti.

Vasario 16-osios minėjimo iškilmės vyko maž
daug pagal šį planą:

1) 10 vai. iškilmingos mišios su šventei pri
taikintu pamokslu.

2) Pamaldoms pasibaigus, moterys ir vyrai
bažnyčios altorėliais ir vėliavomis (bažn.) nešini 
išeina Į pro bažnyčią einančio plento gatYę ir Įsi
rikiuoja Į pirmąsias eisenos eiles drauge su baž
nyčios choristais. '

3) Eisenoje pirmuoju ant eiklaus žirgo joja 
laikydamas plevėsuojančią tautinių spalvų vėlia- 
va Andrius, ar Bladas Gavėnas (Apskr. vaidybos 
pirmininko sūnus, jis jų turėjo 6 ar 7)'.

4) Paskui jį žygiuoja barzdotas, ilguose dra
bužiuose trimitininkas — vaidila:

5) Už jo nešamas transparantas' — Lietuvos 
valstybės herbas — Vytis. <

6-7) Seka 4 ar 5 bažnyčios altorėliai, po jų baž
nytinis choras, lydimas bažn. vėliavų.

8) Eina bažnyčios ir apskrt valdžios atstovai,
pareigūnai, svečiai.--------------- ---------- ——---- —

9) Orkestras.
10) Įvairios rganizacijos su vėliavomis.
11) Sugebančių sutartinai dainuoti t dalyvių 

būriai.
12) Orkestras ir po jo išsirikiavę iškilmių 

dalyviai.
13) Tvarkos prižiūri iš šalių jodami 8 raite

liai ir milicija su tautinių spalvų kaspinais ant 
rankovių.

14) Parado eisena, paėjusi plentu, per Vifkav. 
dvaro kremą, Sodo gatve grįžta! atgal, šventoriuje 
palikusi bažn. altorėlius? žygiuoja į turgafvietę, 
kur paruošta estrada kalboms bei sveikinimams.

(Bus daugiau)
t ' -f
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PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAISKINIMA-
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

PASAULIO TEISMO DIENA
Teismu vadinasi tardymas, bylos nagrinėjimas ir tik po to 

ištarimas nuosprendžio. Ap. Darb. 17:31 skaitome, kad D.evas 
“nustatė dieną, kurią teisingai teis pasaulį per Vyrą, kurį -jis 
paskyrė, o tai patikrino visiems .prikeldamas jį iš' numirus.ų”. 
Tasai Vyras yra Jėzus Kristus, nes jis pats yra pasakęs: “nes 
Tėvas nieko neteisia, bet visą teismą pavedė Sūnui, kad visi 
gerbtų Sūnų, kaip gerbia Tėvą” (Jono 5:<2, 23). O k;.cangi šitas 
teismas paliečia visą pasaulį, todėl klaus a as, kaip ii ;a bus šita 
teismo diena? Atsakymą randame 2 Petre 3:8: ‘T* 
tas tenebūnie jums, mylimiausieji, nežin -s, ka 
pas Viešpatį kaip tūkstantis metų ir tūks, a ..s r e 
diena”. Pranašas Ižai j as, kalbėdamas api’ jį 
sėją 11-me sk. sako: “Jis teis ne kaip ak . s’re I. 
ne kaip ausims girdisi; bet jis teis teisybė b eime, r 
darys nutarimą šalies nužemintiems”.

J- Munkant. 195 Van Pelt Avenue, Staten

DR. K. G. BALUKAS 
AKUttRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

644Ž So. Pulaski Rd. (Crawford 
Modical Building) Tol. LU 5-644S 
Priima ligonius pagal susitariu..

Jei neatsiliepia, skambinti g'/A-BOO*

DR. PAUL V. DjARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medidnee direktorius 

ižM S. Manheim Rd„ Wastchoetor, IL 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir 

kas antra šeitadienj 8—3 vai

B. BAL .Ii.

;.?rT

DR 4. B. GLEVECKA^ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

SPECIALYBt AKIU LIGOS 
3907 Wh1 103rd Straal 

Valandoj nagai suaxtarima

DR. «RANK PIJECKAS 
OPTOMETRIST AS 

K ALĘ A TJETUVISKAJ 
261» W 7i st Tel. 7J7-514? 

rikrinu aku. Pritaiko akiniu 
“contact lenseą”

VaL tiuu «iuitarima. Uždaryta treč

branduolinės e * e - 
užtaisais, rusų SSri7 \ 
daugiagalvės raketos srsp 
dintos virš Anglijos miesto 
mingharro; beveik akimirk 
laikotarpyje 300.600 žmonių
vo ir antra tiek buvo sunkiai j John Barrclugh. vadovavęs ang- 
sužeista. Miestas paskendęs lieps: lu oro iėgoms Tolimuose ir Ar
uose, jokia pagalba neįmanoma. ? timuose Rytuose; .šiuo metu jis

Tuo pačiu metu, iš vieno ang-1 yra. Karališko Instituto gynybos. 
lų ir vieno amerikiečių povande- J 
ninių. laivų iškilo atsiskaitymo, i; 
branduolinės, energijos užtaisų, 
strateginės raketos ir po kelioli- ■ 
kos minučių “nusileido” ant 
Minsko.

Taip, 1985 m. rugpiūčio 20.d., 
prasidėjo trečiasis pasaulinis ka-

u

DR LEONAS SĘIBUTIJ?
INKSTŲ, PQSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirtai 5—7 vai ▼*> / 
Ofiso Nld.! 774 *tr 

RoxMon^kc MH <44-554

Tokiu apokaliptiniu Įvadu, 
gen. Sir. John Hacket pradedą, 
360 puslapių knygą “The Third 
World. War”, kuri talpina eilės 
karių ir politikų mintis. Knygos burglio universitetp^prof. J. Eric 
autorius. II Pas. karo metu, veh ' 
ksmuose prie Amheimo — Olai) 
dijoje, vadovavo dviem anglių, 
parašiutininkų brigadom; apdo | 
vanotas trimis aukštais žymeli-i 
mis, buvo anglų kariuomenės šta 
bo viršininku, vėliau, NATO jei

DR. WT. TAURAS 
GYDYTOJAS "N1RUDG* 

»>dr» braktika tn. ■

ir node

ii f SS

< C

Tat. PR R-IJOJ
JFISO VAL.: Dine, antrad. tr*e»» ; 
r Denk* 2-4 ir <-R vai vak. kJtadi» 
’■f* 9-4 vai. popiet ir Ut» laikv 
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P ŠILEIKIS. O. P
Kparitai PtAtere? Yą* 
lažai. SpacFaH

> Arch SiTODortr) ir t t

Wosf^Urd St.. Cbteaeo. VL MaM
Tolef.i PRos^oet S-5BM

F L 0 RIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumu 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ
St; Petersburg, Fla. 337V

• Tel. (813) 321-4200

PER KRAUSTYMAI

MOVING
LeidimM —> Pilna apdreud*

ŽEMA KAINA

MOVING

U halriv aHtumv.
ANTANAS VILIMAS

A hearty soup makes a welcome dinner on a nippy day. 
Add a tray of relishes, garlic-parsley-buttered crusty bread and 
baked apples and you have > well-balanced, nutritious meal 
khat is easy to prepare.

Depending upon your life style and using the handy pack
aged homemade soup starter, the soup can be simmered on the 
range or in a slow electric cooker. For quick preparation, cook 
)t m the pressure cooker. For a little extra zing, add a half cup 
if red wine.

Beef Vegetable Soup
Yield: 2 quarts soup

1 package Beef Vegetable 1 pound beef slew meat 
Homemade Soup Starter 8 cups water 

Three Ways To Cook
Top of range: Brown the beef well. Add the water. Add.tbs 

dock and vegetables. Bring to a boiL Cover and reduce the 
heat to a simmer. Cook for 90 minutes.

Slow cooker: Brown beef. Combine beef with stock and 
vegetables and water in slow cooker. Cook on HIGH for 6 
hours or on LOW for 12 hours. 1 ;

Pressure cooker: Brown meat in a 4 to 6 quart pressure 
cooker. Add 7 cups water. Stir in stock and vegetables. Close 
cover and position pressure regulator for 15 pounds pressure. 
Cook slowly for 30 minutes after regulator begins to operate. 
Remove from heat and place cooker under running water Ao 
reduce pressure. i

u.:

t i ena

įvadą,

pas, apie 15 km atstu nuo ryti- 
I nes Vakarų Vokietijos sienos. 
‘ Kpt. Langhdry kuopos penkioF- 
(lika “Sheridan” tankų, ginkluo- 
Itų “Shillelag” raketomis, buvo 

tfiidįstę aukštumoje, pietinėje 
pusa'e greitkelio, kuris ėjo nuo 
rytinio pasienio Bad Herschfiel 
do kryptimi. Šioje vietoje jo da
linys buvo daugelį kartų vyk
dęs pratybas, tačiau šiuo metu 
vyko karo meto tikrovė.

Priekiniai rusų šarvuočiai pa
siekė ir įėjo į gynybos ugnie po
ną. Virpančiomis rankomis su
griebęs radijo mikrofoną, kpt. 
Langhtry bevek vušuko: “Kas
tuvas”, “Kastuvas”! čia šeši. .. 
Ugnis pagal galimybę. Sėkmės. 
Baigta”. Pirm negu kapitonas 
suspėjo padėti mikrofoną ant ra 
dijo ryšio siųstuvo, penkiolika 
“Srillelag” raketų išsprūdo iš 
laidymo vamzdžių ir triukšmin
gai nuūžė link taikinių. Iš pen
kiolikos, devynios raketos “susi
rado” taikinius, paskleisdamos 
pilkon rytmečio padangėn rau
donus ugnies kamuolius. Abi 
greitkelio pusės paskendo ug-. 
nies jūroje. .. “Vyreli! koks vaiz 
das”, raketų laidytojas. eilinis 
White, stebėdamass kreipėsi į 
tanko viršininką, tarytum daly
vautų manevruose.

Po pirmų šūvių .“Shėridahai” 
pradėjo judėti į nauĮįas. pozicijas. 
Tuo pačiu- metu aukštumą 402 
sudrebino rusų artilenjos kano- : 
nada. Du “Sheridan”' tankai f 
kliudyti suliepsnojo. ) Ainis Whi r 
te, buvęs viename iš; kliudytų , 
tanįcų,''krito užmuštas vietoje, 1 
kiti du sužeisti skubėjo išsprūsti 
iš degančio šaryuočioj antro šar-;: 
vuočio f žuvo visa. Įgula. Kpt. 
Langhtry, su vadovavimą gru
pe, skubiai traukėsi į vakarus 
nuo Spitzhuette, nauj on .-vado- . 
vietėn. Rusų šarvuočių dalinys, > 
atsiradęs dešiniame “L” kuopos 
sparne, atrodė atkirsti “L” kųo- 
nos pasitraukimą, tačiau atsidū- ' 
-ė priešais toje vietoje buvusią 
tankų kuopą iš septyniolikos 
XB-1 tankų, kurie pristabdė ru
sų sparpinį veržimąsi. “L” kuo.- 
oos pirmasis būrys traukėsi; pra . ~ 
dėjus trauktis antrajam būriui, ' 
du spaminiai tankai, kliudyti- ru >'• 
sų prieštankinių raketų, sulieps 
nojo. “Po perkūnais”, sušuko ’5 
kapitonas, matydamas bereika- 
’ingai žuvusius du tankūs, “ko 
iie išėjo į neuždengtą vietą. Ar . 
aš, per aštuonioliką mėnesių jų | 
nemokiau, kad visada reikia bū- 
‘•i. priedangoje!” Tuo pačių me- 
u virš jo galvos, greitkelio kryp 
timi, praūžė “Juodojo arklio” g 
amerikiečių pulko TOW helikop .? 
terių junginys, susidedantis iš 
21 kautynių helikopterio, gink- 
luotų ACTW “Cobra” prieštan- į 
kinėn “raketom.” Jie skrido, pasi 
■-ikti rusų T-72 tankų.

(Bus daugiau)

1 J n 1J upj a n ? b.
TTo’^o rStyfe.

dalinių 
o metu 
1 skame 

-n >-r i versite. .Kiti mi
rkalo bendradarbiai —

studijų skyriaus pirmininkas, 
m-i^lu oro lygos vicepirmininkas 
■- NATO leidinių redaktorius;, 
’• diados generolas Kenneth 
’-’Tint, vadovavęs anglų povan--. 
deniniu laivų junginiams šiau- 
“ės Afrikos srityje, ir dar kele
tas kitu aukšto laipsnio karių; 
oolitiniu patarėju buvo sir Ber- 
n?rd Burrows, buvęs diplomąti-. 
-Aie f-s»Tvbo'’e nuo 1934 iki 1970’ 

šū’o metu yra patarėju!
‘■vri’ru ir mok’Io srityse; Edin-

kf.crasi.— £usų ginkluotų jėgų 
r;”č”as- amerikiečiai, gen. M“ 
^'yison, gen. W, dę Puį, ir ei;
l® įritu. ‘

šas lyg ir nereikalingas, tačiau,

stant

Martha Logan

..' tokį knygos
:ur.ą duot, ir vaizdą — 

p - nią, iš kur tokia fantazija 
o kilti ir „kiek gali vėliau 

dėstomos mintys būti autentiš
kos. Šioje vietoje reikia stipriai 
nabrėžtų kad spėjimas spėjimu 
ir pasilieka. Tačiau samprotau
jant, vadovaujantis patyrimais, 

, , , n. surinktais turimais duomenimis
rlv oro jėgų maršalas S>r. ■ ątitinkaniafc. dėsniais, objek.

* tyviaį įvertinant turimas apys-
* tpvas, skaitantis su žmogiško
mis savybėmis istorijos įvykių

; raidoje galima įvykius numatyti 
ir labai dažnai spėjami įvykiai 
nasireiškia numatyta, linkme. 

' Todėl ir tęsime šios knygos apo
* kaliptihę istoriją taip, kaip anie 
: angių karia? ir ^politikai bei isto-

’ j tikai, iš turimų duomenų ir pa
tyrimo, pramato besiariinančią 

į žmonijos tragediją. •
Vakarų Vokietijoje, prie ryti

nės sienos, rugpjūčio 4 d. brėkš
tantį rytą, amerikiečių “L” da- 
l:nio vadas, būdamas priekinia- 
r-'e sekimo poste, sunkiai valdy
damas balsą, ' kad nešauktų į 
mjkrofona, radio ryšiu perdavė 
sekantį pranešimą: “Juodas Ar
klys, vienas, dul Juodas Arklys, 

ii srio. atrodo, toks vienas, du! čia “Kastuvas” šeši! 
1-endradarbių sąra- “Kastuvas” šeši! Didelis šarvuo

čiu junginys perėjo sieną, nulis 
tys’s. nulis penki “Žalu” apie 
brigados dvdžio. Artėja mūsų 
'—j Nusideda iš “Papa tan
go” 7. “Bravjt tango Romeo” 

i” “Tan-'o” '72. Informuoti 
“Juoda arklį”-šeši,’ kad “Kastu- 

pereina į kontaktą. 
rr- ’ kapitonas Jack 

’■.'vp-d-t-v Įi šs~vuctų pėstinin- 
D'i’kr ' ° čios ’ grupės, “L” 

---- •m-kštumoie 402:
•’š kr’’ stebėjo ry- 

- glerkančią plie-
' -eršcl'o kryptimi

' -e* 'ri jo krypti-
(Autoban) 

J - č~i-vvočiai su 
■ '"e. dideliu g"ėičiu

.- r ukštąmOs 402 link,
ū- y ’ b.ivo 'visiškai aišku, 
—d -*-■ »'vbio ryto šviesoje ir 

.t . ... džfū^ima. kad tai.
•' 7 riakto puolantys,

: oni -šarvuotų pės-
. - t; "i;-kas.:buvo V amerikie

■ kėrpo nripfetniame skaidiny- 
:e‘i- tu-ėjo uždavinį: priešo puo
limo atvoii;. g^bma’ ilriau išsi-j 
laikyti’ v:e'o:e. kari korpo antro- 
io skaidinio daliniams už ek-u- *”1laiko svs'tvarkyti i- pe eiti į i 
reikiama kautynių santvarką. V 
korpo šiaurėje buvo Kasselis, 
pietuose Fuldos aukštumų tar-

Mylimai motinai
A. t A.

ELENAI KARAITIENEI
. miruil,

’ *> > L5

Jos sūnui Algirdui, jo žmonai .Viktorijai, jų vaikams — 
Gintarui ir Aušrinei bei jų šeimoms reiškiu nuoširdžią 
užuojauta.

PRANAS F. LUKAS-LUKOšEVIčIĮS

U—w.uii u l —

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIIi
GAIDAS-DAIMIO

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERN ISKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
V1ARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
U10 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AITTOMOHII.IAMS PASTATYTI

Ohkagu
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS- LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVE. TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1004

IMPORTAKT MEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM' Uitis are 

50% stronger than Doan's.
Before you take Doans Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam reliever per 
dose to reheve tackache

To reduce pain, soothe inflammation 
| so musses ioosan-you can move more 
į freefy to minutes’ Theres go stronger 
! backache medication <ou can buy with- 
I cut a prescription than ^OMENTUM

Tablets Take only as directed.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayelt- 3-3572

GEORGE F. RUDMLNAi
3319 So. UTUANICA AVB. Tel: YArds 7-1.3S -1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpabLu 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11026 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IB. 974-4416

No. 79
P. J. RIDIKAS

3354 So. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911

SOPHIE BARČUS
RADIJO MEMOS VALANDOS

VIm« FMtMl K WOFA 

14N ML A M.
LUtwiy lulha: kasdlea nuo pir

madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. Šeštadieniai* ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
*■) ryto

V«dv|a Aldona Ovkvs *■ i 
T»lr»t HSnriect 4-141J

71 ft'So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL 6062?

Powerful anti-iteh 
drug you can buy 
without an Rx!

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven

5 — Naujienos, Chicago, S, JU. Wednesday. April H>. 1980
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Alfonsas Mikulskis

Čiurlionis — Lietuvių tauti 
nio meno ansamblis, 1941 m. 
sausio 15 d. pradėjęs darbą Vil
niuje, karo audrose persiorgani
zavęs Austrijos Vienoje, persi
kėlęs į Vokietijos Detlingcną 
ir 1949 m. atsikėlęs į JAV Cle- 
velandą, švenčia 40 metų sukak- 

4^3$ ^dp^asf, 
fcompozitorius-dii'igentas Alfon-7 
į|as Mikulskis įuo pačiu metu 
piini savo muzikinės veiklos 50 
fcetų sukaktį. Tų dviejų sukak
čių minėjimo akademija .įvyks
ta 1980 m. gegužės 4 d. Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos salėse — 18022 Neff 
Rd., Cleveland, Ohio 44119.
| Per 40 metų Čiurlionio ansam
blis yra davęs daugybę koncer
nu ir įvairių meninių pasirody- 
fnų. Koncertavo tremtinių ir 
pabėgėlių stovyklose, JAV, Pran 
cūzijos ir Didž. Britanijos armi
jų kariams, Europos ir Ameri
kos didžiųjų miestų salėse lietu
viams jr kitataučiams, lietu
viams tai buvo' šaūksrfias^sveti
muose keliuose nepasimesti, o 
kitataučiams-supažindinimas su 
mūsų taftos kūrybiniais lobiais 
ir prašymas padėti.
—Ansamblio vadovas

i

misija paskelbę, kad Marquette 
, Parko apylinkėje balsavo kas tai 
' apie tūkstantį. Tai skirtumas, 
Į apie 800 balsų turėjo būti atsiųs 
! ti paštu. Kas gali patikėti, kad 
i toks didelis skaičius Marquette 
’ Parko lietuvių tingėjo nueiti ke- 
j lis blokus į rinkiminę būstinę, 

o siuntė savo balsus paštu?

čia aiškėja priežtstys, kodėl 
L. B. valdybai.reikėjo.ištęsti rin 
kimus- Kad būtų pakankama-' 
laiko reikiamą balsų skaičių pri 
siųsti paštu.

O dabar savo spaudoje giriasi, 
kaip ir Sęyietų.f,S^ungpję, kad 
jie turėjo’ demokratiškiausius 
rinkimus.

pasaulio lietuviams
Alfonsas Mikulskis per tą visą 
laiką visu savo kūrybiniu pajė- i 
gurnu, lietuvių tautinės dainos 
ir muzikos meile, darė yiską, 
kad toji laisvojo lietuvio ^ūęy- 
ba lengvintų ir trumpintu ke
lionę j tautos laisvę* Per tjo mu
zikinio darbo 50 metų susikro
vė dideli glėbiai jo originalios 
kūrybos ir harmonizuotų liau
dies dainų. ' -

Visa tai, švenčiant tas garbin
gas sukaktis, reikia atžymėti ne 
vien akademija, bet ir specialiu : 
leidiniu. Tame leidinyje reikia ■ 
atspausti visą tą originalią mu
ziko Olfonso Mikulskio kūrybą, 
kad ji išliktų ateičiai ir visiems 
bū'ų prieinama. Savaime su
prantama, kad tai diHelis ir ne
mažai kaštuojantis darbas- Bet 
atsimenant, kad Čiurlionio an
samblis, per 40 metų su tautine 
daina, muzika ir šokiu keliavęs 
oer plačiausius kraštus, turi 
daug simpatikų ir draugų, jų 
pagalba tas darbas įmanomas.

?-> /§$u(^tšlšaūkjnWį itjėskrei
piamės į jus prašydami tam suA 
manymui paramos. Skirkite tanh 
reikalui auką kas kiek galiteg 
Visos tos aukos bus nuoširdžiai 
iver tintos ir uz jas padėkotas 
Aukas siųskite komiteto iždinių 
kei: Ona Jokubaitienė-3000 Ha<| 
den Rd., Euclid, Ohio 44117. Če^ 
kius rašyti: LTM Čiurlionio an|. 
samblio vardu. JAV aukas galioj 
ma nurašyti nuo pajamų moke£ 
čių. ? *

švęsdami tas garbingas sv.L 
kaktis mes kviečiame visus, ku4} 
rie tik galite, atsilankykite | 
rengiamą akademiją. Taip paf 
tikimės, kad gausiai atj>iliepsit^ nurojytaų taisyklių, tai laiko- 

"j ma nusikaltimu ir vadovai baus 
h ūžšinSotą^dafbą.^ j t-n-^ g Tarybos rinkimuose
Sukakčių niekas netikrino ar balsuotojas
Jaunutis sara§UOse, ar jis balsuoja už

Malskis, Ona '-.įpkubaitiene, dr. • - 1 save ar uz Kita,em •.Į Visi pirmieji L. B-nės tarybos 
! rinkimai buvo pravedami vienu 

~ ! savaitgaliu. Todėl lietuvius nus- 
j tebino L. B. Centro valdybos 
j pakeitimas tarybos rinkimų tvar 
| kos. 1979 metų tarybai išrinkti 
I prireikė net dviejų savaitgalių, 
j Kilo klausimas, kodėl dabar pri

reikė tokio ilgo laiko? Afrikos 
tautelės, nesenai gavusios nepri 
klausomybes, kur daugelis yra 
beraščiai, į rinkimų būstinę ke
liasdešimt mylių ir tai rinki
mams užtenka vienos savaitės-

J. JONAITIS

KIEK DEMOKRATIŠKI TIE EIET
t.M

BENDRUOMENĖS RINKIMAInS ®
Neseniai T. Tauragis Naujie

ji nose davė straipsni “Demokrati- 
jj niaf’ L. B. rinkimai. Ten jis nu
gi rodė, kaip demokratiški rinki

mai turi būti vykdomi, kokios 
sąlygos ir reikalavimai įstaty- 

r mais yra nustatyti. Jeigu rinki
mai vydomi neprisilaikant tų

muzikas pužis.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas^
Jėi ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Istsuęg^tį

American Travel Service Bįs^|u
9727 S. West»ra Ave., Chicago, Iii- 60843 

Telef. 312 238-9^87 į
• Nemoki®™* petarruvbrax užsakant lėktuvu, traukiniu iatttj kelio-1

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervadfasj^-^Muoda-} 
Eie kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir lutus .taštus; 1 
sudaru ui e ihKviemnus giuiuuų. apsilankymui Amerikoje ir teikiatne infer- 
macijas vįsais kelionių reikalais -

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervtrou vietas
. U > v -• - ■!i anksto — prieš 45.-60 dienu.

Bet čia, Amerikoj kurdam 
gyvena vos kkn^biokHiT.išio,

rt i rinkimų; tvarkos^/ 
dybai reikėjė“ iwkimi 
daugiau- laikė,".‘negu.; ? 
kos tautelėrps, Jęįgįi^ ZS ZN • ■, . • V ‘ / *■’ \ , 1 1

kimus per vifeną plieną, ankščiau. 
L. B-nė atlikdąvp. peij; d|n^ jĮjjfe 
nas, o šiai v^l^bai ?prirfeikė į&įet 
daugiau kaip-Ssavai^,?iai aįh%- 
dė, kad kas ' nors' turi 
varkoje, kokią nprs kpmbinačiją 
bendruomenės vadoVai\su
galvoję?

kos tauiteleipš, JeigĮij. ^jėr^įos 
200 milijonų ,žnfi6niiį;'atlfeka ri'n-

/L.

Chicagos lietuviai 
raginančius balsųįti’ .paštu! yi- 
sus nustebino iš;’"k?i^’.
komisija turi adrėstisįiiį.žjiionii, 

j kurie niekųornete^Befcį^?^^. Š-
ne^’bariai? paus.ia^mjį^jpdp. j 
kad tais adrėšais^erctacfšiiina^-1 
rūpino vienai laikraščio redakei-1 
ja. Tai nusikaltimas tos įstaigos.} 
kuri slaptai, be asmens sutikimo 
davė privačiam asmeniui ar or
ganizacijai tuos adresus. Tokiu

sus nustebino iš'

REAL ESTATE
Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

« Namai, Žemi — Pardevlmei
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEALčLS NUOŠIMČIAIS' MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.1ZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, BL TeL Virginia 7-7741
■ - A > '3 . • . «' ' 5 “ ’ t

— Juozas Mociškis, būdamas 
nepriklausomoje; Lietuvoje, pą- 
laiky(iay(>;ępapĮlą sąvoĮVį^ū^skai 
lytųjų ^k|lbiiyais.
Amerikoje/ Kąjėtiu ir Velykų 
laikotarpyje, ‘jis:‘visuomet ap- 
! ank oq r N f 3
rankOi^ik/Dė'kų; tąi 'fr ųz šį 
riz&ąi laBaLfcattdmjgife irĮ^^mlo- 
li^Įpę^^iuįh^n^tyYą; pre^u-

pTa-

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. . / .

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

j: BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

nprpt'os ’ 
ką? talb

KųijgAį^i, j^^hėjlos

klW’/W
■4™ Mitchell Žeimys iš bridge j

.» ! v." ii.;! U K J 2 

poPEo* apylinkės, pratęsdamas Į 
per jiuemi] 
prenumara iO

a :
tęsTirtiikl j$ >'

(R) i
<as; jp’ šeiihla.; nėTęatlą'-ątėjuš: ]

aiįuišįra

M

NjĮu
; ie^o^s,. itfnči «■ 'fgO
ĮetTattsižų’š' frnk'Ijiiijajs' • t' 
iš skcli^-j<4suii)^ždii{i s

.. iįne 
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• 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
• 2r BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas,

Parką rajone.
• ĘESPO^Aj^lS į su namu ir visais 

įrengimais’Marquette Parke.

• ŠIMAITIS REALTY
Wotary Public

’ Inshri.nee, Income Tax 
li’flV'lR ž|!
^!Wl'63rd:St. Tel. 436-7878, 
;^^p^784 hrba 839-5568. .

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. j 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiwan Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS . VAI RUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis:.

We’ll !^ipy6urnakettie right move.

JJĮ GALVOJATE 
tlĮffBlįn. ĄR į PARDUOTI, 

tucųgicįti ar apdrausti savo nuo- 
;avybę Chlcagoje Ar bet kur

ir -nžeitiĮĮi. mūsų įstaigą.
’ Me^ visuomet pasiruošę 

UM? juhii': patarnauti.
į ^Iesjpriklausome MLS
,.|ir tukime kompiuterį.

virŠ od^tbi namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
66bj0 -Sa Pulaski Road

{Tėi. 767-0600
izdepc^dently owned and operated

KAIP SUDAROMI

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775 - ’

GENERAL REMODELING ?
• Alumin? langai, durys, medžią 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai
■ ir visa kita.

FET1NGIS CONSTRUCTION '" 
7152 So. Kedzie Avenue7152 So. Kedzie Avenue .

3 Tel. 778-8166 arba 776-8505

Laikrodžiai Ir brangenybė* 
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 89th Street 
TeL REpublic 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą. ’ 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, lit 60632. TėL YA 7-5980

M. I i M K U 1 Į 

Notary Public
INCOME TAX SERVICE : . ! 

4259 S. Maplawood. Tel. 254-74501 

iškvietimai, pildomi pilietybes pra- i 
šytnai ir kitokį blankai.

nelegaliu budu buvo stengiama
si padidinti balsuotojų skaičių. 
Tuose laiškuose buvo sml'ma 
balsuoti paštu už visus šeimos 
•narius, sudedant į vieni \ cha 
ir siųsti nurodyal rinkimų komi 
sijai. Kas zinu, cti’ prie stirnos 
narių nebuvo priskaitomi t 
mi šunų ir kačių vaidai 
kiais būdais didinlcmr 
skaičių. Visos los priemr 
dė, kad centro vaidyba 
viską, kad -tik priskai^4^ '*< ut 
minimumą balsu.

—Todėl grupė žmonių 
patikrinti, kiek ištiknjjij Mar
quette Parko apylinkėje žmo
nių eis balsuoti. Automobdių 
pastatymo aikštėje, prie rn^: nu 
būstinės, stovėjo mašina ii j ere 
sėdėjęs žmogus, braukė brūkš
nelius už kiekvieną žmogų, 
ris įėjo į balsavimo būstinę 
kių brūkšnelių per pirmas 
dienas nesiekė 200. ’Rirk;»nn

: / h $ . -t m j
- Ponia J’. Ihhan iš Hf>Iy'*ke 

Ma«s, iot’i hfšką
■‘Nniiji^iia^' skaitau nuo pa' 

radėjo eiti 
ir ja' prcnnme’ uot’iu, kol bush 

Jotrs par<ntfį skubu sius 
ti $5° l>ė*uii už 'aišką i» u; 
auka

i Tuo reikalu jums gali daug 
oadėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna- 
1729 South Halsted St., Chica- 
ma Naujienų administracijoje, 

60608. Kaina 83.00.

ENERGY 
WISE

DRILL PRESS
SET-UP MAN .

' — FIRST SHIFT —
Must have experience on automatic and hand drill press, 

and be capable of sharpening small diameter drills 
on drill sharpening machine.

CONTACT: LARRY WILLIAMS 
763 - 2020

SAFETY SOCKET SCREW CORP.
6501 N. Avondale Chicago, IL 60631

Equal Opportunity Employer
11
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SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON 
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Umft use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

YOU'LL. RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUODSN STOP WHICH 
VO4/RE FOLLOWING TOO CLOSELY 

_ %\\l/

ku- 
To 
dvi 
’-o-

i

vbsmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 6-2737

Tiip pat daromi vertimai, giminip
‘ ?X f • • - a ■ «r

191 1 metu, kai jo-? p

HOMEOWNERS POLICY

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARMA N0REIKIEN2

2608 WM 69th St, Chicago, m. 60829 • TeL WA t-178? 
Didelis pasirinkimas geros rūkęs Įvairių prekių.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

A. Kavaliūn^n^ i* >?ar 
qurP< Parko Mra^ė W’į ’ai^ką 
“Kai du lor, P.ados ^augi^u pa 
daivr:. Prp hj <1 iejų, Mkr urnoje 
daugHi'* rankų, ir ?»š nor:u si

i
srO,

F. lapelis. Agent f 
3208‘A W. 95th St 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-1654 L--“■“k

pMehiT 
lipų lab:»i r Js’jotue
nei laibą. SiuuHu ?10 i» Mnkh 
gervuis!o~ sakmes < nekui u' 
’ai^’ ą ’> už nu^1ati”ę ritamą

Bhiit^ Barnd’caitė mf 
baltina, Julija hadais; pra
dėjo* i S. T e!b^si> mokioje 
itJik’ balete ;>oki '>p Car 
minn Bnrana. °prrų ^ktakiia 
bus balandžio 19, 20 ii 26 d. Ma 
rijos aukšt. mokykloje. Bilietą 
•jaunami VnyneHo pmkvboi<‘.‘

— Adomas P. Jasas iš Brigh 
:on Parko, poezijos knygos “Būk 
palaimintas” autorius, atsiunti 
?10 Naujienų paramai. Dėkui.

— Alfonsas Lauras iš Gagi 
Parko pratęsdamas prenumera 
!ą atsiuntė $5 auką. Dėkui už j? 
ir už ankstyvą prenumerato* 
pratęsimą.

— Stasys Jurkūnas iš Mar
quette Parko daugeliu atvejų 
yra parėmęs Naujienų leidimr 
skelbimais bei švenčių sveikini 
mais. Dėkui už penkinę, atsiųs- 

>tą kartu su prenumerata. Taip 
|pat dėkui poniai Akvilei AnchaJ j r

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

State farm fire ana Casualty Company-

Graži. lengvai skaitoma ir 
įcldini 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629 

Juozo šmotelio
Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Avė.

— Melan:e Kluczynskj 
pūti paskirta Chicagos 
bibliotekų komisijos nare. 
Tane Byrne žadėjo ją paskirti 
'dms pareigoms.

nori 
viešų 
Merė

— New Orleans mieste iškri- 
o labai daug lietaus, gatvės ta- 
o upeliais, automobiliai pasken

dę iki stogų, žuvo 8 žmonės.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000,

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tol 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, Hl. 60629

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

PORK BONING FOREMAN
•
• 5 years experience. Must speak En- 

„ . . glish. Spanish helpfuL Salary com- 
;s Phoenix, Arizona, ir Fricui mensurate with experience. 
Tery iš Mountain Home, Arkan-1 Call TOM for »ppolntm«nt 

sas, atsiuntusiems po $2 už ka- R. & S. MEAT CO. 
lendorių. 3823 S. Halated Ph. 927.7515

Naujiko* Chicago, 8, DL Wednesday, April 16^ 1980




