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kos Apsaugos Fondo (Ė. D. F.) 
organizacija paskelbė gavusi iš
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kęs 93 m. amžiaus mirė peda-

Turėtų oasižadčti negaminti daugiau 
raketų, informuoti vieni kitus

WASHINGTONAS, D.. C. — Ih-ezidentas Jimmy

pareigų .prez. L. B. Johnsbno< 
lajkais. Dų buvę pareigūnai, 
M. Halperin ir L. Gelb, leido 
Elsbergui prieiti prie dbkū-
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WASHINGTONAS. — P. C. Warnke, prez. Carterio išrinkta
sis vadovauti nusiginklavimo deryboms su sovietais, pareiškė kon
greso užsienio reikalų komitetui, kad jo žinioje buvusius slaptus 
Pentagono popierius, kurie buvo paskelbti spaudoje 1971 m., 
Elsbergas pasiėmęs savarankiškai. Jis niekad netikėjęs, kad Eis-' 
bergas tai darysiąs. 1

Warnke pareiškė, kad jis ---------~~~
pats užantspauduotame vokėj TRUMPAI IŠ VISUR 
įteikęs saugoti Rand bendro- L
vei, prieš pasitraukdamas išj - —
gymjbos .sekretoriaus padėjėjo'visiška. fosfatus

^9

mentų, kuris juos pasiėmęs ir1 Nacionahnio Vėžio Instituto ne-/ 
paskelbęs spaudoje. ’ skelbtą informaciją, kad ekspe-

frimėntais su žiurkėmis labora-'
Warnke kongreso komitetui j tori jose įrodyta, jog fosfatai 

pareiškė, kad mes negalime! žiurkėse sukelia vėžį ir įtaria- 
perleisti Sovietams strateginių panašiai sukelia žmo-,
atominių ginklų pirmenybę irpėse, dėlto praeitą antradienį pa-’ 
paneigė, kad jis perša viena, prašė vyriausybės uždrausti fos- 
šališką nusiginklavimą norint fatų vartojimą bet kokioje for-

Bendrovės giriasi
Amerikos- bendrovės pasinau-'

, dodamos buvusia infliacija, ku
ri ir dabar nesibaigia, bei pagy
vėjusią ūkio konjunktūra, susi
krauna gražaus pelno. Pavyz-' 
džiui. General Motors Corp, pa
sidžiaugė 1976 metų 2.9 bil. dol. spaudos konferencijoje pareiškė, kad jis norįs galimai

i ~e!nu, kas sudaro 10.08 dol. kiek-| pasirašyti strateginių atomo ginklų kontrolės sutartį. Jis
. kad prieš du metu Vladivostoke pradėti pasitarimai dar nebaigti. 
Abi pusės yra užsispyrusios nedaryti nuolaidų ir dėl to negalima 
pasirašyti sutarties. ’

Prezidentas Carteris, laikraš-- — ~ ■■ - --===r=z

tininkams paskelbęs dideles pa-. Afipn lafnyilrūC 
kai tas Amerikos užsienio poli-į Lilli v l^LuLlikdo 
tiko je, preiškė, kad reikia pasi
rašyti susitarimą tais klausi
mais, kuriais abi galingosios val

stybės sutaria. Yra visa eilė 
klausimu, dėl kuriu Sovietu Sa-

vienai bendrovės akcijai.
Sears bendrovės pereitais me

tais pelnas buvęs toks geras, jog 
bendrovės direktoriai nutarė 
bendrovės akcijas dalyti pusiau 
— duoti dvi naujas akcijas už 
vieną seną — ir taipgi pakelti 
akcijoms mokamą dividendą iki 
0.45 dolerių. Tuo būdu, naujos 
Sears bendrovės akcijos neš 
22’/> cento dividento už 1976 m. 
ŠĮ direktorių nutarimą dar tu
rės patvirtinti Sears bendrovės 
akcininkų suvažiavimas, kurs 
įvyks gegužės 16.

palaužti rusų užsispyrimą nu
siginklavimo derybose, deran
tis dėl ginklų apribojimo su
tarties Jis taipgi . netiki, v. jog 
sumažintu-Amerikos apsigink
lavimu galima būtų suminkš
tinti maskviškių širdis. - .

Prez. Carteris, pasirinkęs 
Warnke ginklų kontrolės ir 
derybii viršininku, pareiškė 
spaudai, kad jų pažiūros su
tampa ir manąs, kad senatas 
susipažinęs su Warnke pažiū
romis patvirtins ji vienbalsiai.

moję. Apie 25 nuošimčiai visų 
vaikams miegoti drabužių, ga
minamų iš polyester arba po
lyester acetate, turi savyje to

teigia, kad tuos chemikalus gali
ma žymiai sumažinti prieš pra
dedant tuos drabužius dėvėti iš- 
mazgojant keturis kartus.

Kiek kaštuos gazolino 
pabranginimas

Pa veiksi e matomas namas labat panašus į Tajaus pa
status* bet stovi Kalifornijoje, Sausalino uoste. Savinin
kas Davis Brooks pasistatė šį namą ant kariuomenės trans
porto laivo, kurį įsigijo už nedidelę sumą. Šalia įo yra 
parišti kiti laiveliai.

t

■ Reikalauja paleisti

komunistams duris
Kalifornijoje stinga MASKVA. — Daugiau kaip 

200 nepatenkintu rusiškos impe-

jų metų pasitarimus. Nuomonių 
skirtumai yra-'dėl dviejų dalykų, 
būtent; Amerikos bombonešiais 
nešamos atominės bombos ir so
vietų lėktuvas, galįs šaudyti pro 
lėktuvo užpakalines skyles. Ru
sams nepatinka amerikiečių iš
bandyta narlaivių šaudoma ato
minė raketą.'

Prezidentas Carteris pareiškė.

Ekipto preziden-

Egiptas paskelbė 
kara komunistams

CAIRO
tas Anwar Sadat faktiškai pa
skelbė karą Egipto komunistams 
pareikšdamas, kad jis atkeršys 
jų vadams už sukeltas nuosto
lingas maisto .riaušes. Sadat yra 
įsitikinęs, kad komunistų riau
šės buvo sukeltos tikslu nuvėrs- 

. ti jo valdžią ir pasikalbėjime su 
Saudi Arabijos laikraščiu Okas 
pareiškė, kad tos riaušės buvo 
didžiausia komunistų klaida vi
sam jų amžiui. “Tai buvo pas
kutinis jų pasispardymas prieš 
mirtį, kurį yra neišvengiama”.

Jugoslavija šiandien

BELGRADAS. — Buvęs Ju
goslavijos viceprezidentas Milo- 
van Djilas pasakė, kad Jugosla
vijoje šiandien kalėjimuose lai
koma 600 politinių kalinių, tai 
yra daugiau negu buvo visoje 
jos “modernioje” istorijoje. 
“Žmogaus teisės Jugoslavijoje 
nėra nieku geresnėj būklėj, kaip 
buvo prieškariniais laikais”, pa
reiškė Djilas, 65, pasikalbėjime, 
pats prisipažindamas, kad tas 
pasikalbėjimas gali jam pakenk
ti. Buvęs pirmasis po prezidento 
Tito, jis už savo politines pažiū
ras atsėdėjo kalėjime 9 metus.

Ne ‘toks šaltas
Saulė teka 6:59, leidžiasi 5:11

ropos Bendros Rinkos valstybės 
už alyvą šiemet turės sumokėti 
3.2 bilijonų dolerių daugiau dėl
to, kad Nafta Eksportuojančių 
Valstybių Organizacija praėjusį 
gruodžio mėnesį pakėlė kainas. 
Bendrosios Rinkos Vykdomosios 
Komisijos narys Guido. Brunner 
dar pareiškė Europos Parlamen
te, kad tas pabranginimas kaš
tuos Jungtinėms Valstybėms 
apie 32.7 bilijonus ir Japonijai 
apie $1.7 bilijonus.

Amb. Young Nigerijoje

KAUNDA, Nigerija. —- Pūs
dami dešimties pėdų ilgumb ra
gus (triubas), šokdami ir sukel
dami debesis dulkių daugiau, 
kaip 20,000 minia pasitiko at
vykusį Jungtinių Amerikos Val
stybių ambasadorių Jungtinėse 
Tautose Andrew Young (kurs 
pats yra negras) ir kitus digni
torius svečius. Susipažinimo 
tikslu Young aplankė tris naują
sias Afrikos valstybes.

Sulaikoma 2 modeliu
V

auto gamybą:
WASHINGTONAS. — Gam

tos apsaugos įstaiga sulaikė For
do bendrovės “Granada” ir “Mer
cury Monarch” modelių automo
bilių gamybą, kadangi jų moto
rai 8 kart daugiau virš normos 
į orą išmeta anglies deginio du
jų. Taipgi bendrovė turi at
šaukti 54,000 jau parduotų ar 
pas pardavėjus esančių minėto 
modelio automobilių.

Bendrovės įmonė automobilių 
defektą buvo pastebėjusi jau 
spalio mėnesį, bet nieko nedarė 
defektui pašalinti. Tokio dide
lio išmetamo dujų kiekio kal
tę primetama karburatoriuL

MADRIDAS. — Ispanijos mi- 
nisterių kabinetas vasario 8 pri
ėmė patvarkymą, kuris, atrodo, 
pradarė ispanų komunistams 
veikti teisėtai, ir uždraudė ka
riams dalyvauti ir veikti politi
nėse partijose. Įstatymas lei
džiama steigti politines partijas, 
bet draudžia organizuotis dik
tatūriniais pagrindais ir tas, 
greičiausiai, taikomas komunis
tams.

Visos partijos gali būti tei
sėtos, jei jos užsiregistruos tei
singumo ministerijoje. Jų veik
los teisėtumą spręs vyriausias 
Ispanijos teismas, Anksčiau tą 
reikalą sprendė vyriausybė.

Naujasis kabineto priimtas 
įstatymas ndišvaidina partijų 
vardais ir todėl manoma, kad 
tuo būdu yra atidarytos Ispani
joje durys komunistų partijai 
įsiteisinti ir veikti įstatymų ri
bose.

ponų paleisti iŠ "kalėjimo suim
tą jį Aleksandrą Ginzburgą, ku
ris, Maskvos milicijos tvirtini
mu, dalyjęs pinigus politiniams 
kaliniams ir jų šeimoms, gautus 
iš buvusio kacetininko, bet, da- 
bas gyvenančio Amerikoje rašy
tojo Aleksandro Solženicino.

Europos Bendroji Rinka 
priėmė Portugaliją

BRIUSELIS. — Europos Ben
drosios Rinkos užsienių reika
lų ministerial antradienį neno
romis nutarė priimti Portugaliją 
nariu į Rinką. Pranešama, kad 
jie negalėjo nepriimti Portuga-

Untulis, žuvusio 1956 m. litua
nisto Mato Untulio brolis.

Br. Untulis gimė 1883 m. spa
lio 4 Rumšaičiuose, Ylakių valš- 

r čiuje. Baigęs Liepojos gmina- 
ziją, studijavo Krokuvoje, Ber
ne, Berlyne. Baigė Kijevo uni
versiteto istorijos fakultetą 1912 
m.

,_Br. Untulis mokytojavo Vil
niaus Vytauto D .gimnazijoje.

- Jis 1937-39 m. dėstė lietuvių kal
bą Vilniaus universitete. Savo 
gyvenime yra parašęs gimnazi
joms istorijos ir kitokių vadovė
lių, straipsnių, studijų ir t. t.

Studentaudamas reiškėsi lie
tuvių tautinėje veikloje. Už tai 
buvo rusų suimtas ir kalintas. 
Raudoniesiems okupavus Lietu
vą, jis dirbo Vilniaus universi
tete iki 1950 m.

Sveiketas dtparUrr.snJo sekretorių* 
Joseph Caifano. Šis advokatas jau 
anksčiau valdžios buvo paskirta* pa
tyrinėti, kaip Ameriko* medicinos 
portonala* elgiasi įsu valdžios pinigai* 
skirtais ligoniam* gydyti. Jis jau bu
vo paciruožp* eiti į teismą, bat dabar 
jis gali* visą reikalą pagreitinti ir 
pagydyti labai godžiu* gydytojus.

SACRAMENTO. — Dėl Kali
fornijoje buvusių sausrų, kali- 
forniečiai dabar neturi pakanka
mai vandens. Federalinės vy-« 
riausybės Įsakymu, Kalifornijos 
ūkininkams derlingoje San Joa
quin lygumoje, kuri beveik vi
są Ameriką aprūpina medvilne, 
daržovėmis ir vaisiais už 8 bil. 
dol. per metus, 75% sumažin
tas vandens naudojimas.

Sumažinus Kalifornijos ūki
ninkams vandens kiekį, manoma, 
pradės kilti maisto kainos.

Į rytus nuo San Francisco, 
East Bay gyvenviečių rajone,
kur gyvena apie 1.1 milijoną as-Ui jos prašymo, kadangi dar prieš 
menų, yra suvaržytas vandens 20 metų Romoeje priimtos Rin- 
vartojimas. Vandens per dienąjkos Sutarties taisyklės reika- 
teleidžiama sunaudoti 280 ga- Jauja, kad Bendrojon Rinkon tū
li onų. San Francisco šiaurėje pj būti priimtos visos demokra- 
vandens suvartojimo kiekis nu-|tijOs Europoje. Bendroji Rin- 
statytas 46 galionai asmeniui ir, 
be to, pabrangintas vanduo. Na
mai, kurie nesilaikys vandens 
vartojimo taisyklių, bus nutrauk
tas vandens tiekimas.

Vienintelis išsigelbėjimas iš 
tokios “sausros” padėties, tai lie
tus, kurs kaip tik ir pasirodė 
vasario 9 stiprios audros pavi
dale.

Įstatymas sulaužyti 
Alyvos koncerną

WASHINGTONAS. — 31 kon
greso atstovas paruošė įstaty
mo projektą suardyti alyvos 
bendrovių bendrą veiklą, nusta
tant kainas ir pasidalijant rin-t 
ką. Įstatymo projektas jau įteik
tas Atstovų Rūmams. Panašus 
įstatymas pereitais metais kon
greso atstovų buvo numarintas.

NAUJI BEDARBIAI

ka delsė priimti Portugaliją, ka
dangi ji yra neturtingiausia iš 
visų Rinkos narių.

Jimmy Carter darboPrezidentas 
sekretorium parinko ekonomijos pro
fesorių Ray Marshall. Prof. MarshallWASHINGTONAS. — Nors

kai kurios įmonės pasišaukė at- iceli»is •tvujai* p«*i$akė pnH Taft 
gal ? darbą darbininkus, kūne yra p„iryif iUiikinti to pozieij, ke- 
buvo atleisti dėl dujų trūkumo, Hat* svarbiai* valstybės ir darbinin- 
bet federalinės vyriausybės pra- Įerft ‘ w
nešeimu, dar koks 1.57 milijono profesorium ir Praia, kad ji* sutiktv 
naujų bedarbių sėdi namuose.

kg unijp klausimais. Prezidentas Car
teris keliais atvejais jisikalbėjo . su

tvarkyti darbe departamentą.

teginių ginklų k&ntrolės susita
rimą be šių dviejų neišspren
džiamų klausimų. Brežnevas jau 
anksčiau buvo pasiūlęs pasirašy- 
it aptartus ir sutiktus klausil- 
mus, o kitus palikti tolimesnėms 
svarstyboms. Iki šio meto Ame
rikos diplomatai priešinosi to
kiai sutarčiai, nes jos sudaro 
rimtą pavojų. Prezidento Car
terio administracija, apsvarsčiu
si šį klausimą, nutarė daryti pa
kaitas ir pasiūlyti pasirašyti su
sitarimą tais klausimais, kuriais 
galima susitarti. Manoma, kad 
sekretorius" Vance, vykdamas į 
Kremlių kovo mėnesį, turės to
kius administracijos įgaliojimus.

Spaudos konfferencijoje pre
zidentas Carteris padarė dar vie
ną žingsnį atomo kontrolės sri
tyje. Jis pasiūlė abiem valsty
bėm negaminti daugiau atomo 
ginklų sistemų. Jeigu abi pusės 
pasižadės negaminti daugiau 
ginklu sistemų, tai bus padary-

■ tas didelis žingsnis taikos kryp^_ 
timi. Prezidentas Carteris su
tinka informuoti dabar statomas 
ir projektuojamas atomo ginklųv 
sistemas. Jis norėtų, kad ir ru-. tinai 
sai praneštų turimas sistemas, 
sustabdytų jų statybą ir neda
rytų jokių naujų projektų. Car
teris ėmėsi šios iniciatyvos, nes 
kas nors, kur nors turi pradėti. 
Kad atomo ginklų sistemos ne
bus plečiamos — reikia rimto 
pasižadėjimo ir kontrolės. Jeigu 
rusai nepriimtų šio prezidento 
Carterio pasiūlymo ir testu ga
mybą, tai ir amerikiečiai turės 
tobulinti atomo bombas ir prie
mones jas išmesti tinkamoje vie-

. toje, tai tada amerikiečiai tu
rėtu planuoti ir gaminti naujas 
gnklų sistemas.

Prezidento Carterio spaudos
■ konfferencija buvo pašvęsta

1 krašto apsaugos reikalams. Jis 
i buvo priverstas paliesti ir susi

tarimus su Sovietų Sąjunga. Šias
. žinias Brežnevui galėjo praneš

ti sėkreorius Cyrus R. Vance, 
bet prezidentas ryžosi dalį pa-1 Carteris sovietų atomo ginklų 
siūlymų anksčiau paskelbti, kad nebijo. Jis žino, kad JAV yra

Paskutinė taikos

Riyadh. S. Arab. — JT gen. 
sekr Waldheim, kurs lanko 
M. Azija norėdamas atgaivinti 
nutrukusias arabų - izraelitų 
taikos derybas, išvykdamas iš 

.Sirijos į Saudi Arabija, pareis 
ikė, kad jo apsilankymas yra 
•paskutinė galimvbė rasti tai
kingus sprendimus nuolatinės 
taikos labui. Jei nepavvks, ga
li įvvkti labai greitai karas Ma 
žosios Azijos teritorijoje.

Didžiausia kliūtis Ženevos 
dervboms prasidėt; yra Pales.

išlaisvinti organizacija, 
kurios Izraelis nenori pripa
žinti ir nenori prileisti jų dele
gatų prie derybų stalo Ženevo
je.

Elektra gydo kaulus
ČIKAGA. — Illinoiaus univer

siteto medicinos profesoriai pa
stebėjo, kad silpna elektros sro
vė sustiprina kaulus, kurie elek
tros srovės paveikti jau taip 
lengvai nebelūžta.

Elektros srovė jau pradedama 
naudoti gydant sulaužytus kau
lus, kurie elektros srovės vei
kiami greičiau sugija, ir taipgi 
stiprinant silpnus kaulus, pa
veiktus ligos osteoporosis.

pagalvoti ir galėtų daryti tiksles
nius sprendimus. Prezidentas

Maskva turėtų progos apie tai galingesnės.
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Antrasis lazdos galas 
(kaip bus su bendruomenės 

pavadinimu?)

Barzdukinės Bendruomenės 
Tarybos ir Vid. Vakarų apyg. su
važiavimuose smerkė rezoliuci
jomis ir reikalavo teismo už JAV 
LB vardo pasisavinimą, tiesiog 
pavogimą. Krašto V-bos advo
katas, net ir laiškais grąsino 
Marquette Parko apylinkės pir
mininkui ir Krašto valdybos pir
mininkui. Apylinkėse, suside
dančiose kai kuriose vietose tik 
iš valdybos narių, skardeno, 
skambiho ir tarškino, kad su
tvarkytų Bendruomenės vardą 
pasisavinusius atskalūnus.

Kiekvienas žino ir žinojo, kad 
lazda tūri du galus, bet neįsivaiz
davo, kad jis bus atsuktas prieš 
juos pačius ir pareikalauta ne- 
sivadinti Bendruomenės vardu 
tose valstijose, kur nėra Įsire
gistravusi Valstijos sekretoriaus 
Įstaigoje.

JAV LB buvo Įregistruota tik 
Connecticut valstijoje ir ji tik 
tame stėite tegali tuo vardu va
dintis. Dar yra vietos Įsiregis
truoti Aliaskoje, Havajuose, Ore
gone, Texas ir dar viename kita
me state, kur lietuvių nėra ar
ba yra vienas kitas. Dabar Illi
nois valstijoje; kur gyvena dau
giausiai lietuvių, o Čhicaga va
dinama ir išeivijos lietuvių sos
tine, tiems, kurie reikalavo už
drausti vadintis JAV LB var
du. jau patiems reikės pasirink-' 
ti kitokį vardą, nes tuo pačiu 
vardu viename state dvi orga
nizacijos veikti negali. Tai ne 
juokais pasakė Illinois valsti
jos sekretorius.

Reikėtų pasiūlyti tiems am
bicingiems bisiuliams savo bend
ruomenę pakeisti ’ Į garbės pir
mininko Barzduko klubą ir ži Į 
noma, jį užregistruoti, nes ir vėl 
gali kokie nevidonai užbėgti1 už 
akių, žiūrėsime koks užvirs šir- 
šyiias įainbicingų cicefiškių ir 
dar mahdrėsnių marquettparkie- 
čių, kai visiems blankams, doku
mentams ir knygoms reikės per
rašyti antgalvius. 0 tas, mieli 
ponai, jau ne už kainų! Ruoški
tės Užsiregistruoti arba vis? 
veiklą, susidėję i lagaminus, va
žiuodami baliavoti, vežkite į 
Hardford, Conrt.

lieka, vienas klausimas, kurį 
sunkiausia bus išspręsti: kam 
atiduoti Vasario 16 proga surink
tas aukis f Anaėrikos Lietuviu 
Tarybai ar bėhdradarbiauto- 
jams bei tiltų su sovietais staty
tojams ?

Nepartinis narys Pjukis

Rimti juokdariai

1 enkit spauda paskelbė iš
traukas iš mokinių rašomųjų 
darbų ir jas pavadino “Mokslei
višku sąsiuvinių humoru”. Duo
dame keletą ištraukų:

— Edisonas mokykloje buvo 
tihrihys, todėl vėliau turėjo sun
kiai dirbti pfiė įvairių išradimų.

— Čaplinas nuo pat savu gi
mimo dienos buvo našlaitis, bet 
pasižymėjo akrobatiniais suge
bėjimais.

— Kai senovės egiptiečiai mir
davo, tai išsibalzamuodavo.

— Arkliai mylėjo totorius, nes 
gėpė jų pieną.

— Joana D’Ark vienintelė 
mergelė Prancūzijoje, už tai su
silaukė bausmės.

— Popiežiai gyveno Romoje 
ir nuo tėvo iki sūnaus laikėsi ce
libato.

— Pasikėsinimas Saratove bu
vo vandens lašas, perpildęs sta
tinę su paraku. Svarbiausia 1-jo 
pasaulinio karo priežastis buvo 
arkivyskupo Fernandelio nužu
dymas.

— Anglijos parlamentas su
sideda iš dviejų aukštų:.iš vir
šutinės ir žemutinės palatos.

— Karalius nuo prezidento 
skiriasi tuo, kad karalius yra 
savo tėvo sūnus, o prezidentas 
ne.

— Aš nuo vaikystės norėjau 
būti gydytoju ir piaustyti žmo
nėms rankas, kojas bei kitus 
jiems reikalingus organus. Gy
lyte j ai dažnai būna moterimis 
ir net karininkais. Mokinius pa
naudoja skiepijimui prieš šilti
nę. Berniukai kvėpuoja pilvu, 
j mergaitės šlaunimis.

— Kad apsaugoti soliteri nuo 
igų, reikia dažnai plauti rankas.

■— žuvims patinka skystas 
'eguonis, todėl jos plaukioja van- 
lenyje. žuvis valdo laivyno mi- 
listeris. Sraigės yra valgomas 
padaras, bet tiktai Prancūzijoj.

— Tai buvo labai neturtingas 
ūkininkas. Jis turėjo tik vie
lą žmoną ir tik vieną karvę. Jis 
arė pasikinkęs karvę, nes trak- 
oriai dar nebuvo gimę.

KALBOS SKIRSNELIS
žodžiai, žodeliai...

Pradinės mokyklos laikais 
su žurnaluose, kuriais labai do
mėjausi dėl jų paveikslų, buvo 
paveikslo nuotrauka — apspitęs 
lūrys kenčiant} žmogų, o para
šas: “Toreadoro mirtis”. ;

Tokio žodžio nežinant, jis, ma- 
io greitomis perskaitytas, ilgai 
ižsiliko. atmintyje kaip “Terore 
mirtis”, nors to žodžio taip pat 
ležinojaū—

ru-

Mokyklos “kurse’* reikėj'o at- 
•nihtiha’i .išmokti garsaus rusų 
pasakėčių rašytojo Krylovo pa
sakėčią,. kur atsilankęs meno 
huzieįūjfe (iš vokiško: Kunšt- 
Čanitnėr — Meno Rūinas, Kam- 
:hrysj nepastebėjo dramblio, 
iors fnStė Visus vabždelius it va- 
jalėliūš. Ilgai mano atmintyje 
Juvb nšmbkta) hė “kūnst — ka
rt eroj, Ataugę; buvau” — bet 
'Kūris’tmaktefoj, drauge, bu
ku”;.- Taip ir atsakinėjau mo

kykloje...

I• Y’Y'L Tas nėra vienas žodis, 
keturi žodžlah Kaip tai? — pa- 

datis visi tnanęs. štai kaip’:
Kai aš atigau, mūsų namuose 

calbėta taip, kad žodį “ir” tar- 
lavotnė trumpai “i”, žodj “yra” 
:aip pat trumpai tardavome “y”. 
Tad( jeigu tuomet būtų reikėję 
pasakyti sakini: “Ir y (raidė) 
.•ta i (to paties garso raidė)”, 
tai aš būčiau pasakęs: “I y y i”...

b«rt ir bil» pads rd—

CAPTIVE

KREKLU
RED RUSSIA'S 

PAST ATROClTtE 
against THE

— neik į jokias komisijas, O į 
Čia dvasios šventos”, primenan- jei ateisi — nieko neveik. Kai/ 
čius “bliūdą”, girdėtas vaikystė- kiti komisijoj ar valdyboje sėk- 
je iš giesmių knygos. Tai — ne- mingai dirbs, garsiai šauk, kad 
išverstas lenkiškas obliubenica organizacija diktatūriškai vai- ir miestuose yra užsilikę archa- 
žodis, reiškiąs tik numylėtinę... j doma klikos; ’A b..........................

Arėjas Vitkauskas ' — visada žiūrėk, ką organiza- Į kurie dabartiniame atomo
1 ei j a gali duoti tau, o ne tu orga- skridimo į dangaus planetas am- 
nizacijai. 777

Taip darant, organizacija pa
mažu pradės byrėti. O gal su- čiau jie nėra panaikinti ar pa
lauksi, kad ir visai subyrės — 
tada turėsi kuo pasididžiuoti.

■ 'L'- ’

Miškinytės temomis

Nors JAV Agrikultūros De- 
partmento sekr. Earl Butz buvo 
atleistas iš pareigų už anekdotų

Atsimenu žodžius “Abliubeny-

Nematant sunku susikalbėti
Seniau Lietuvoje mandagūs 

žmonės, sutikę nepažįstamą jau
ną žmogų, geresniam pokalbiui 
klausdavo ar ponas, ar ponaitis 
arba ar ponia, ar panelė?

Moderniais laikais susikalbėti 
yra daug sunkiau. Sakysim, su
kikus hipių porelę, negalima at
skirti, kuris jų yra berniukas,
j kuri mergaitė. Panašiai atsi-1 pasakoj imą privatiems asme- 
tiko vienam -Michigan valstijos 
•lietuviui. Draugo 29 nr. yra taip 
rašoma:

— “Jūs padarėte mano dukte
rį vyru, — rašydami vieną apie 
'ą informaciją”, — rašo mums 
/ienas skaitytojas iš Michigano. 
Tai kartais atsitinka tik todėl, 
kad kai kurios lietuvaitės mo
terys ir merginos, koresponduo
jamos su “Draugu’-’, pasirašinė
ja vyriškos lyties (tėvu ar savo 
vyru) -pavardes, iš kuriu kartais 
nelengva nustatyti, ar vyras, 
ar moteris rašo. • - -i

Mozaikos dėstytojai dėl to ne- į prieskoniu
sistebi. nes atsitinka daug blo- j-eikės kiek ilgiau padirbėti. Ta 
jiau:-mūsų veiksniai susimato, 
aet nesusikalba. Kadaise Barz- 
’ ūkinės Bendruomenės delega
tas. Veiksnių konferencijoje, 
vykusioje Čikagoje, nenorėjo 
,iei matyti,- nei girdėti, nei kal
bėti su Lietuvių Bendruomenės 
lelegatais. Už tai tas delegatas 
frontihinkii išrinktas Amerikos 
barždukiiiių bendru omenininkų 
urėdu ir dabar moko kitus susi
klausymo bei vienybės.

S. Bukis

Sovietų milijonieriai

Glaudė Thibault, ruošdamasis 
išleisti thilijbhieriams žurnalą 
‘MIIIiafT’, rinko galimų skaity- 
įąjų fnilijonierių adresūš. Per 
dešimtiftėtį jiš jų rado visą tūk- 
itantį Monaco valstybėje, 2,300 
Šveicarijoj, 2,500 Prancūzijoj, 
virš 10,000 Amerikoj it visus 
Politbiuro narius Sov. Sąjungoj.

- Patrauklumas

Teisme vyksta skyrybų byla. 
Teisėjas klausia žmoną;

— Kada tamsta už jo ištekė
jai, tur būt, jame buvo kas nors 
patrauklaus.

— Taip, pone teisėjau. Bet tai 
“jis jau išleido iki paskutinio do- | nepamirštu, 
lerio...
Taisyklės veikliems pikčiurnoms

Toronto lietuvių klubo “Vy
tis” pastarajame biuletenyje 
duodami satyriko J. B. patari
mai klubų bei organizacijų ken
kėjams ir pikčiurnoms:

— į organizacijos susirinkimą 
geriau neik, o jei ateisi —■ smar
kiai vėluok;

— susirinkime kuo daugiau
siai kritikuok valdybą;

— niekada nesileisk išrenka
mas į valdybą, nes visada leng
viau yra kritikuoti, negu veikti;

— jei būti pakviestas susirin
kimui pirmininkauti ar sekreto
riauti — nesutik; o jei nebūsi 
pakviestas užsigauk;

Magaryčios

Nuo senovės laikų, valstijose

iški Įstatymai ir -patvarkymai,
• ir

žiu j e atrodo atsilikę ir visiškai 
neatitinka gyvenimo raidai. Ta-

)keisti, ir teismas juos gali pri- 
[ taikytu šių dienų gyvenimo bū
senoje.’ čia paduodama keletas 
iš jų gausybės. •

• Maudytis žiemos laiku yra 
‘laužymas Įstatymų Indianoje.

• linkti pokelis riešutų, sau
lei nusileidus, priešinga Įstaty- 
•mui Alabamoje.—

• Lošti;kortomis važiuojant
nims, tačiau linksmų žmonių ta
me departamente dar yra likę.
Human Events savaitraštis 6 nr. \ traukinyje, nusižengiama Įsta- 
praneša tokią žinią:

— Sen. William Proxmire (D.- 
Wis.) Įteikė vėEaūsią mėnesinę 
auksinių vilnų kirpėjo pažymė
jimą Agrikultūros Departamen
tui už sunaudojimą §45,000 iš
tyrimui, kiek reikia laiko paruoš
ti pusryčius. Departmentp eks
pertai apskaičiavOy kiek reikia 
laiko sumušti kiaušinį ir pada
ryti prancūzišką tostą. Jei jūs 
.norite pakepti mėsos, bulvių ir

1 mišrainę — hash,

proga sen. Proxmire-pareiškė: 
-“Agrikultūros 
.šiuo atveju ne 
šinij bet ir leido mokesčių mo
kėto jų pinigus nustatyti, kiek 
minučių reikia jį išvirti”,™.

Siūlau šiuo klausimu pasisaky
ti M. Miškinytei savo Margumy
nuose. Sigutė Pašilytė

Sąžiningumas nuošimčiais

Dr. Gailu po tyrinėjimų insti
tutas nustatė įvairių profesijų 
sąžiningumo laipshĮ. . Sąžinin
giausi yra gydytojai. Jų tarpe 
yra net 55'/ sąžiningųjų. Antrą 
vietą užima žurnalistai. Nors jų 
tarpe yra tik 33% sąžiningų, 
bet jie toli pralenkia advokatus 
Su 25/J gerųjų- art® teisingųjų 
advokatų. Toliau šėką senato
riai su 19'v ir kongreso atstovai 
su 14/5. Unijos pareigfirių tarpe 
yra tik 13sąžiningųjų.

Ne ten dėjo
— Tu turi labai gerą atmintį, 

— gyrė sko!’Vitoj aš skolininką, 
norėdamas iš jo atgauti skolą. 
Skolini; kas atsakė:*’

— Tikrai. Jei jau ką nors 
Įdėjau sau į galvą, tai niekiioirtet

tymui New Yorke.
• Jeigu du vyrai geria iš vie

no butelio, jie nusižengia Įsta
tymui Clevelande.

• Moterys Kentucky valsti
joje, norėdamos perstatyti na
muose baldus, pirmiausia turi 
gauti leidimą iš savo vyrų.

• Minnesotoje draudžiama 
ant tos pačios ištiestos virve
lės džiovinti kartu vyriškus ir 
moteriškus apatinius drabužius. 

■ • Oxford, Ohio, veikia Įsta
tymas, draudžiąs moteriai nu- 
siretngti priešais esantį vyro pa
veikslą.Departamentas' _ - „ .. . 4 „... ... .. 9 Californijoje laužomas ištik padėjo ktau-L ,

— Tai gerai, labai gerti; To
kiu būdu atsimeni $100, kuriuos 
aš tau senai paskolinau,

— Aš to dalyko visai neatsi
menu. Matote, yra toks daly
kas, kad pinigus nededu į galvą, 
o į kišenę. yT* i -

Persistengimas’
Punkt penktą valandą ryto 

I lyg bomba į kareivinių miegamą
jį įpuola kapralas ir sušunka: 
“Po penkių minučių noriu visus 
jus matyti pratimų aikštėje pil
noje kariškoje apraūgoje-

Vienas juokdarys kareivis vie^ 
rią akį atmerkęs mieguistai:

“Pbhaš kaprale, o kas turi di
delį norą, ar gali tėn eiti dar 
anksčiau ?

tatymas, jeigu hotelio kambary
je nulupama apelsino žievė.

• Washington, D. C., kiekvie
nas taksi vairuotojas turi tu
rėti šiūpelaitę ir šluotą mašino
je visą laiką.

• Owensbbro, Kentucky, jei
gu moteris nori pirkti skrybė
laitę, tai turi pirmiausia jos vy
tas išmėginti.

• Floridoje Įstatymas reika
lauja maudantis turėti drabu
žius ant savęs* nesvarbu, kad ir 
savo namų vonioje.

• Detroite užmigti vonioje
besimaudant nusižengiama įsta
tymui. \ '

• Arkanse yra nelegalu pri
degtomis akimis karvei vaikš
čioti keliais ir gatvėmis.

e Michigane prie vandens hi
dranto negali būti pririštas kro
kodilas.

Tuos keistus užsilikusius Įs
tatymus dažnai pakartoja pasi
šaipydami įvairūs rimti žurna- 
’ai. Tačiau esmėje ju riekas ne
keičia ir jie toliau, kaip kokia 
brangintina seniena, lieka dū
lėti^ naudojant juos šiose die
nose tik juokams.

Parinko J. J-tis

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
- Naujoko atsiminimai

Į kareivines žengte marš!
(Tęsinys)

Palaidotų karių registracija
Pradžioj Lietuvoje karius laidodavo dažniausiai be 

jokio plano. Pastatydavo paprasčiausius medinius kry
žiukus, ant kurių pieštuku parašydavo velionies vardą 
ir pavardę. Po kiek laiko'tie parašai išbluko, kryžiukai 
supuvo, kapai susilygino su žemės paviršiumi, apžėlė žo
le ir visiškai išnyko. Daugeliu atvejų trūko žinių, kur ka
rys yra palaidotas. Kariuomenės dalys savo Įsakymuose 
ir knygose nepažymėdavo laidojimo vietos. O kapelionai 
ir klebonai dažniausiai- neįrašydavo karių Į bažnytinei 
mirusiųjų knygas. Tai daugelyje Lietuvos vietų buvo 
apleisti ir užmiršti karių kapai. ,

Esant tokiai padėčiai, susirado gailestingų žmonių 
ir .organizacijų, pradėjusių tvarkyti karių kapus-

Pats pirmasis karių kapams tvarkyti vienetas įsis
teigė bene 1924 m." Tai Ukmergės aps- Širvintų apylinkės 
karių kapams tvarkyti komitetas. Jį sudarė: pirm. Juo- 
denukis ir nariai kun. Linardas, Bartasevičius ir Kaše- 
liauskas. Komitetas parinko aukų ir sutvarkė karių ka
pus Širvintuose, Šešuoliuose ir Musnikuose.

Apie 1925 m. 8 pėst. K. K. Vaidoto pulkas ir skau
tai aptvarkė karių kapus Šiaulių parapijos kapinėse. 
Vėliau Baisogalos ir Kupiškio šauliai sutvarkė karių ka
pus savo parapijų kapinėse.

Pagaliau 1927 m. pavasarį Krašto apsaugos minis- ' 
terija paskyrė Žuvusiųjų ir mirusiųjų karių kapams 
tvarkyti komisiją. Ji tuoj pradėjo rinkti žinias ir ėmėsi 
tvarkyti visoje Lietuvoje esančių karių kapus- Dailinin
kas Aleksandravičius padarė cementinio kryžiuko pro
jektą, kuris, buvo komisijos priimtas ir Krašto apsau
gos ministerio patvirtintas. 1929 m. Žuvusiųjų ir miru
siųjų karių kapams tvarkyti komisiją Sudarė: pirmi
ninkas — Vyriausiojo štabo ūkio skyriaus viršininkas 
plk -itn. Vytautas Augustauskas ir-nariai — Vyri, štabo 
rūmų komendantas mjr. Pranas Šlapikas ir. spaudos ir 
švietimo skyriaus kpt. Petras. Jakštas. Karių kapams 
tvarkyti iš Valstybės iždo metams buvo skiriama 5.000 
litų ' . ' ’ ■' ' ' ’ ■ ’ •’ ’■ ; r - -

Kapų tvarkymo eiga
KAUNAS. Daugiausia karių yra palaidota Kauno 

kapinėse- Karmelitų kapinėse buvo du nemažai karių ka- -e?

tvarkyta apie 1.000 kapų, abudu plotai išvalyti, take- ’ 
liai nužvyruoti ir apsodinti medeliais ir gėlėmis. Pirma
jam plote pastatyti 4 geležinėmis kojomis “suolai, kad. 
lankytojai turėtų kur atsisėsti j. '

Antrojo kapų ploto (sklypo) viduryje buvo pada
rytas nežinomųjų karių kapas. Jb šonuose buvo išsodin
ti geltonomis altenterijomis Gedimino stulpai, o iš galų 
■— raudonomis altenterijomis’Vyčio kryžiai. Vėlinių die
nomis čia vykdavo iškilmingas žuvusiųjų ir mirusiųjų 
karių paminėjimas. Buvo paskirtas nuolatinis sargas, 
kuris visą laiką prižiūrėdavo kapus.

1930. m. spalio 27 d. minint Vytauto Didžiojo 500 m. 
mirties sukaktį, netoli bendro nežinomųjų karių kapo 
buvo pašventintas didžiulis žuvusieins .kariams pamink
las, Jo priekinėje pusėje buvo sukeliantis ŽUvusiems pa
garbą įrašas : “Žuvome dėl Tėvynės”. O žemiau jausmin
gas įrašas: “Niekas neturi didesnės meilės, kaip ta, jei 
kas-guldo savo gyvybę už savo prietelius”.

Skaitydamas jauti, lyg tai tos cementinės karių gal
vos sako Į tavę tuos žodžius. Paminklą atidengė Bespub- 
likos prezidentas A. Smetona. Pašventinimo apeigas at
liko vyr. kariuomenės kapelionas kun.V, Mironas. Iškil
mės palydėtos patrankų ir šautuvų devyniomis salvė- . 
mis- Dalyvavo kariuomenė, . organizacijos, ir skaitlinga 
minia žmonių.

Dabar šių kapų jau nėra. Bolševikai juos išardė ir 
nugriovė paminklą. . ’

Kauno žydų kapinėse buvo pastatyti, paminkliukai 
šiems Lietuvos kariuomenės kariams: 2 pėstininkų pul
ko eil. Samueliui Kokneriui ir eil. Mejeriui Bliumber- 
gui; 3 p.p. eil. Dovydui Baumui; 4 p. p. eit Benceliui Le
vitui' 5 p. p. eiL.Giršui Polimui; 6 p. p-eil. Borochui 
Golbergui; 8 p. p. eil- Jakovui aiFnui ir 1 atskiro bata-

.liono eil. Galeliui Grožerskiuf ' t
Gretimai katalikų kapinių buvo evangelikų ir sta

čiatikių (pravoslavų) kapinės. Jose taip pat nemažai il
sėjosi Lietuvos kariuomenės karių

Aukštieji Šančiai. Čia yra keleto hektarų karių ka
pinės, kuriose prieš Pirmąjį karą buvo laidojami rusų ka 
riai. Vėliau ten buvo ir mūsų karių kapinės. Vienas skly
pas jau pilnas prilaidotas ir gražiai sutvarkyti kapai. 
Antrajame sklype pradėta laidoti pagal tam tikrą pla
ną, kurį paruošė ats. kpt Lapuchinas. Kapų eilės suda
ro Gedimino stulpų pavilalą. 1929 m. šiame sklype jau 
buvo palaidota 200 karių- Kapuose gyveno du nuolati
niai sargai.

(Bu8 daugiau)
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Detroito naujienos
| kepurės VĮįkui nulis. Norė
čiau pastebėti kad tur būt įš 
Lietuvių Bendruomenės kepu
rės Vlikui du' nuliai. Bendruo
menės centro valdyba' pasiren-1 
ka aukų netik Vašario 16-sios 
proga, bet ir iš dainų bei šo
kių švenčių surinktų pinigų 
pasilieka savo dispozicijoje. 
Prie rankos neturi davinįų, bet Į 
prieš keletą metų mačiau spau( 
doje,-kad iš dainų šventės sū-l 
rinktų pinigų liko 30,000 ir vis: 
kas nuėjo i LB centro kepurę,*

Į o Vlikui paskyrė du nulius, j 
ALT visą laiką skyrė Vlikui ( 
kiek tiktai galėjo. Vlikas turi) 
Tautos Fondą, Baltas tu- į 
ri savo fondą. Altas turi savo, 
Liet. Bendruomenė turi savo

Keletas pastabų ruošiant 
Vasario 16

Kaip ir kas metai Dloko val
dyba ruošdama Vasario 16-ją 
tarp visų kitų darbų renka au
kas Amerikos Lietuvių Tary
bai Lietuvos laisvinimo reika- 
Jams. Pagal nusistovėjusią 
tvarką surinktos aukos per
siunčiamos ALT. Kaip visiems 
žinoma jau keliolika metų į 
Vasario 16-sios aukų rinklia
vą braunasi Lietuvių Bendruo 
menės Centro Valdybos vadai. 
Nežiūrint kad Detroite LB Apy 
links Valdyba tam suktam

, darbui nepritarė ir renka au
kas per Tautos šventės 'minė
jimą, publika aukoja ir to
kiam aukų potvarkiui pritarė 
štai šiandiena, jau daug kas 
gavo laiškus su J. Urbono at
galiniu adresu, laiškuose pri
dėta laikraščių iškarpų. Pra
šo detroitiečių aukoti Lietuvių 
Bendruomenės centrui. Tai 
kas gi skaido Lietuvių Bend
ruomenę, jei ne patys LB va
dukai pasitelkę Detroito fron
to bičiulius.

Detroito apylinkės buvo vi
sų' narių ir apygaros valdybos 
atsisakė rinkti aukas Vasario 
16_sios proga. Jug tai dublika- 
vimas ALT aukų rinkliavos. 
Pereitais metais kas atsilankė 
į Tautos šventės minėjimą vi- j kakčių minėjimas įvyks Š. m.
si Lietuvių Bendruomenei au
kavo, aukavau ir aš. Laiškuo
se įdėta iš “Draugo”'sausio 17 
d. Kviklio straipsnis kuriame 
tarp kitko rašoma, kad iš ALT

Vilniaus žygyje motociklininkai ir dviratininkai palaiko tvarką

Minėjimo prgaramoje: Šv
fondą, kai kur LB jau renka Antano parapijos šventovėje ] jamas bene keturis kartus. Iš 
sau Tautos šventės proga, tai 10:39 vai. pamaldos- Organi- 
kuriem galam brautis į kitu zacijos kviečiamos dalyvauti TT • - • » ’ • X • •

pranešimas. Tikrino klubo pa- EAST CHICAGO, IND
. v. ■ --- •, ... Nepriklausomybės minėjimasjo pranešimų susidaro apytik- r
rė nuomonė, kad D. G. Klubo Lake County, Indiana, ALT-

manas Benjamin, East Chicago 
burmistras Paštrick, Hammond 
burmistras Raskowsky, Gary 
burmistras Hatcher, kun. dr. 
Prunskis (kuris pasakys pagrin
dinę kalbą) ir radijo komenta
torius Irvin L. Lewin. Meninę 
programą atliks: Jūratė Taut- 
vilaitė ir Liuda Tavaraitė ir Ga
ry lituanistinės mokyklos tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
mok. Pečkaitienės.

Vėliavos pakėlimas prie East ; 
Chicago City Hali vasario mėn. 

j 19 d. 9 vai. ryto. Po vėliavos 
, pakėlimo ruošiami pusryčiai sve- 

■’ čiams ir visiems dalyviams.
Vasario mėn. 16 ir 19 d. 8 vai. 

ryto bus radijo programa per 
Hammond WJOB radijo stotį.

ALT valdyba prašo visus lie
tuvius dalyvauti.

Lietuvių bendruomenė išsirin
ko naują valdybą: Julius Valei
ka — pirm., Jonas Pečiulis — 
vicepirm., Algis Skudra — sekr,. 
Ona Juškienė — k'asink. ir Ro
mualdas Nemickas parengimų ir

Į . • . — *

renkamą laiką? Tai lik Ben- >u vėliavomis pamaldose ir 12 pajamos per paskutiniuosius valdyba ruošia Vasario minėji- kultūros reikalams. Naujai val-
druonienės skaldymas

Dr. J. Basanavičiaus 
minėjimas

Dr. vJono Basanavičiaus pat- 
rijarko, aušrininko, Nepri- 
rijarko, aušrininko, Nepriklau 
somybės atstatymo paskelbi
mo akto pirmojo
visuomenininko ir aušrininko 
paminėjimas, jo 125 metų gi
mimo ir -50 metų mirties su-

signatarę,

vasario 20 d., sekmadieni 12 
vai. 30 min. Lietuvių namuo
se. Prieš penkiasdešimt metų 
Dr. J. Basanavičius mirė Va
sario 16 diena.

vai. 39 min. Lietuvių namuose metus vis mažėjo. Todėl ten- mą; kuris įvyks, Gary šv. Kazi- 
minėjimo akademijoje. Pas- ka labai susirūpinti kaip pade 
kaitą skaitys apie Dr. J. Ba-i tį pagerinti. Viena ir pagrin- 
sanavičiaus atliktus darbus dinė išeitis, tai susigrąžinimas

-prof. Dr. Jonas Puzinas. Pas- klubo lankytojų, štai į metinį 
kaita bus paįvairinta-skaidrė- susirinkimą iš dviejų ar dau- 
mis. Meninę dalį atliks solis- giau šimtų narių atsilankė vos 
tė Dana Petronienė, akompo-! 27 nariai įskaitant ir valdybą, 
nuos Vidas Neverauskas. Po> Klausimas,, kodėl nebesilanko

t į susirinkimus?. Iš klubo į susi
rinkimą nariai ateina įkaitę. , 
Ką norėtų pasakyti blaivesnis, i 

(niekas jo neklauso. Blaivesnis-1
1 narys norėtų reikalus spręsti^ 
blaiviai tačiau; nesant galimu- 
mo nėra prasmės susirinkime, 
dalyvauti. • > |

šis susirinkimas taip pat bu-^ 

vo komediškas. Pirmininkau-

miero parapijos salėje , vasario 
mėn. 20 d. 4 vai. p. p.'

Svečių tarpe bus: kongres-

dybai linkime sėkmės.
. Kazys Valeka

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasnrlnas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intvmiu nuotykiu 

surašymai, paimti iŠ gyvenimo. Lengvai stilius; gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50. f '

Dr. Jums B. Končius,- HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istoriio? 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL. kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vv 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
211 psL Kaina $3.00., Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis prozomis. Jas ir 
kitas knygas Galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine perlaidą. -

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

minėjimo bendri pietūs.

Į pamaldas ir minėjimą 
kviečiamos visos Detroite ir 
apylinkėse veikiančios orga-j 
nizacijos ir pavieniai asmenys 
atsilankyti. Savo atsilankymu 
prisidėsite prie įspūdingesnio 
pagerbimo mūsų tautos žadin
tojo Dr. J. Basanavičiaus. 
Apsaugai ir tvarkai palaikyti 
bus du policininkai. Padengti jautis nepajėgė susirinkim 
išlaidas bus auka 2 dol. Kas 
norės pasilikti pietums — 6 
dol.- asmeniui. Rengėjai ALT 
S-gos Detroito skyrius.

Dariaus ir Bireno Klubo meti
nis nariu susirinkimas

Susirinkimas įvyko sausio 
23 d. Pirmininkavo Kazys Vei
kutis, sekretoriavo Eduardas 
Milkauskas. Buvo išduoti ir 
priimti valdybos pranešimai. 
Po kasininko Petro Bliūdžiaus' 
pranešimo sekė Revizijos ko
misijos pirm. Jono Gaižučio 

■ - f- ■

ligoninėje Detroito visuome
nininkai: Vladas Selenis, Al- 
foncas žiedas, Vladas Mingėla 
ir Feliksas Blauzdys. Visiems 
sergantiems linkime greito pa
sveikimo ir grįžti prie visuo
meninio darbo. A. Sukauskas

17,000 nesveikų daktarų?
ATLANTA. — Medikų pro

fesija turi stengtis identifikuo
ti ir (gydyti “psichiatriškai nes 
vakuojančius” gydytojus, ku
rių Jungtinėse Valstybėse esą 
apie 17,000, pareiškė AMA 
(Amerikos Medikų Asociaci
jos) prezidentas Dr. Richard

RIMTA KNYGA — GERTATTSTA DOVANA
NiuHanoM galima gauti oottdu knygy, kurlot papueŠ baf kokia 

knvcm toln+a ar lentyna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME- Įdomūs jaunu dienu 

atsiminimai ir iwldu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
manas 367 Kaina $5.

A. Pakalniškis. META! PRAEITYJE. Netolimu ivvkiu prisimint 
ir laiko iwkiu .Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- 
tvti i 12 daliu. 296 psl.. kaina $5. -

Dr. Karve Grlnhis. ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas Cra.
Žiais viršeliais 338 nsl Kaina Sūūn Mink^tpi« 'Hrš flfl

Pro* V«r|. CPUIIIU I IFTUVI*Klt vrNVCfJ IStS
PIJA. T doUc nei. MHfi _ nn . rlr.

no: n dalis. 225 nsl^ įrišta — <3 00 minkš
toj* vinkliais

Henrikas Tomas
Pakalnes ir ’LahGnvna anskritve cn įdomiais nurašymais, iliu- 
straciiomK ir dokurnantacHa 33K osl. kaina SK.

P Kaštonai, TAPP ŽALSVU PALAPINIŲ. THiu daliu Lietuvos 
uartizanu huitios romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

Janina Narūnu TRYS IR VIENA., jaunvri&t atsiminima.!
17Ū psl _ .... __________ ________ _____

M. Gudriu. POVILAS MILERIS biografiios bruožai 235 
J nnrianiri .  _____ _ ___ ____ .. ___ SS.op

Knvvas užrakant rrikJa nrbWI 2S et na5tn išlaidoms

06
T»m*5«vskas. LIETUVIŠKASIS »AMARV$.

1739 S. Painted St. Chicago. UI. 60608. — Tel. HA 1-6106

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr Juozis Daubaras. ŽEMĖS OKIO ŠVIETIMAS StndHft Iširi* 
ta CMcfignfc 196Ū matais patirs autoriaus lėnomis Knvua driein da
ilu? ž*mA.« Akio Malimo problemos ūkininku krašte. n dalis: žemės 
ūkio Metimas Lietuvoje. i

Autorius savo Žndvje rašo: ,#.Tei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos ^enriklausomybės Gyvenimo ir nebūtu su
griovęs graliai iSaururiu ir suklestėjusiu Lietuvos oolitiniu ekonnmb 
niu ir kultūrinių laimėjimu Šiandiena, drskiai Gėlimą <u»kvtj. lietuviu 
tauta Galėtu didžiuotis ir džiūrauti savn žemės ūkio kultūros vaisiais 
Ir prilvGti pačioms iškiliosioms Euronos tautoms”.

KnvGos anie žemės Ūki atrodo tik žemdirbiams skaitvti kadanri j 
absoliuti lietuviu tautos dauGuma (R812%1 buvo ūkininkai Ir no ^a- i 
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauGuma vra arba natvs buvę ūki- Į 
nlnkal. arba ūkininku valkai, reiškia, kad ši knvGa bus branGf abso- Į 
liūčiai lietuviu dauGumai. voač kadanG! knvGa su tokia meile Lietuvos 
žemei parašvta. kad pradėjus skaitvti nebesinori pertraukti. Knvm i 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik S5.00 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
17S9 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060S

I Gavę pinigui, tuojau knygA pariprime.
I

pravesti, perėmė vesti sekreto-. 
riaujantisJ- šiaip taip klubo 
valdyba buvo išrinkta sekan-’ 
čios sudėties:' Eduardas Mil- 
kauskas, Viktoras Perminąs, j 
Pranas Brunskiš, Juozas Kin- 
čius, Vytautas Kunčiūnas ir 
Antanas Vaitiekus. Į Revizijos 
Komisiją.: Jonas Gaižutis, Jus
tas Pusdešris, Jonas Atkočai- 
tis ir Leonas Kalvėnas. Sėk
mės naujai Klubo Valdybai.

Sergantieji

šiuo metu serga ir randasi

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygą rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50, čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, DL 60608

Bt-cn

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knvgp kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1738 So. Halsted Street. Chicago, Illinois 60608

Jau kuris laikas atspausdintu Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA ?
Alekso Abrose knyGa aprašanti paskutiniu 90 O&Ū9-1959) metu 

CbfcaGos lietuviu Gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu istorijos Draugija. ____

Knygoje aprašyta pirmas Cbicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolonijos.f ju suorganizuotos Šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonftj biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiški, socailistiniu. laisvamanišku ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt *

Norintieji knyge Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi N l-r

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS ' 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halrted St, Chicago, DL 60608

E. Palmer. Praėjusią savaitę <' 
Atlantoje įvykusi AMA konfe- . 
rencija specialiai svarstė pro
gramas ir gydymo techniką, 
vartojamą pagelbėti ūdyto
jams, kurie negali praktikuoti 
mediciną patys būdami fizi
niai ar prolinir.i nepajėgūs.

Palmer pareiškė, kad silpni ’ 
gydylo'ąi dažninusiai yra au- - - 
kės j auluos ir nerimo, kas vra 
neišvengiama medikų profesi
joje. r

Psichiatras iš Wayne State 
universiteto Dr. Herbert Ras
kin pabrėžė, kad gydytojų “eti 
ka reikalauja” pažinti savo ku 
rio kolegos nepajėgumą pra
ktikuoti mediciną... Kad gydy
tojai irgi gali apsirgti ir apser- ; 
ga ir kad jie pasidaro priklau- 
somi nuo alkoholio ir kitokių 
narkotikų, nereiktų stebėtis”,^; 
pasakė Dr. Raskin. “Bet taip J. 
vra”. B

Spaudai leis dalyvauti j 
Baltųjų Rūmų posėdžiuos , 
WASHINGTON A S. — Pre

zidento spaudos sekretorius - 
Jody Powell pranešė, kad Ka- 
bineto sekančio posėdžio metu 
tam tikram skaičiui spaudos-- 
reporterių durys bus atidarys,y 
tos. Prezidentas Carter norj&,? 
kad jo kabineto posėdžiai T>ū- 
tų prieinami spaudai, kad pi-,.,, 
liečiaį būtų tikri jog valdžia,., 
yra “gerose rankose”, L

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
,dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

I-V' 

i t-

{steigta 1923 metais.
Įatalgoe pietaoaa kiemą* automobfliam* pastatyti.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirmą, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, ‘ į 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

MAUJIENOS, CHICAGO S, ILL, — Thur»d«y, February 10, 1977

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės Vaičiūnienės knyga

MM3 ' FSLLC
-M

•» MOfiOC,

alpina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio' formato, 151 psL, kainuoja 32. Užsaky
kite dabar. r ;i;. .....

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui. į
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios lū ar; daugiau ■ egzemp

liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų. < .-sy-
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:■ NAUJIENOS
' „1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabar
pas mus

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, lit 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070
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pusei metu ______________ $16.00
trims mėnesiams ________  $8.00
vienam mėnesiui —

Kitose JAV vietose:
metams - 
pusei metu $14-00

Subscription Ratos:
m Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
dx month. $8.50 per 3 months. In 
jther USA localities $26.00 per year. 
514.00 per six months. $7.00 per 
'hree months. Canada $30.00 per year; 
ither countries $31.00 per year,

5 cents per copy.

Naujienos eina kasdien. Patiriant 
sekmadienius, leidžia Naujienų Ben 
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicane 
ūl. 60608. Telet HAymarket 1-8100
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Ant Kuršmarių kranto

9 vai. ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki ii vaL

Atidavė Maskvai “dvasią ir kūną”
Jonas Kubilius, prieš dešimtmetį kelis- mėnesius 

praleidęs Chicagoje ir gana dažnai lankęs kelis Cicero 
lietuvius, yra Kapsuko vardu pavadinto Vilniaus univer
siteto rektorius. Sovietų propagandos agentūros gyrėsi, 
kad Rusijos universitetai buvo patys seniausieji Rytų 
Europoje, bet šiandien jau nustatyta, kad Vilniaus uni
versitetas yra žymiai senesnis už pačius seniausius ru
sų universitetus. ■

Vilniaus universitetas buvo Įsteigtas 1579 metais. 
Už poros metų jis galės minėti savo 400 metų sukakti. 
Sovietų, propagandos mašinerija jau pradėjo šiai su
kakčiai ruoštis. Šia proga paskutinis Gimtojo krašto nu
meris paskelbė Įdomų pasikalbęjimą su tuo pačiu Chi- 
cago'je “žinias gilinusiu” Jonu Kubilium, kuris dabarti
niu metu yra Vilniause universiteto rektorius. Jurbar
ke 1921 metais gimęs Kubilius mokėsi tos apylinkes mo
kyklose, o kai jas baigė, tai Įstojo Į Vilniaus universite
tą. Kubilius mokėsi nepriklausomos Lietuvos mokyklo
se, bet kai sovietų karo jėgos okupavo Lietuvą ir paėmei keleiviai. Mums reikia pati-

' Antano Kučio kalba Ciceroje
Kai nepriklausomybės šven-tyvas, kurios keltų Lietuvos, ne 

tė laisvoms tautoms yra priklausomybės viltį. Man dau 
džiaugsmo diena, mes, laisvie- giau rūpi mūsų vidus, nes mū- 
ji lietuviai, šiandien renka- sų tautos laisvės byloje dau- 
mės Į sales lyg ilgo žygio kelei giausiai padeda ir padės mū 
viai trumpam susibūrimui. Ne sų pačių dvasine jėga, tvirtas 
išsiveržia iš mūsų lūpų džiaugs nusistatymas ir vieningas dar- 
mo aleliuja, nes ją nuslopina bas. :~’Č 
prisiminimas tų, kurie tebe- Meilė savai tautai ne vienaip 
velka sunkius vergijos rete- suprantama. Yra mūsų tarpe 
žius. Giliai susimąstę mes pri- dalis tautiečių, kuriems tauta 
simenanie tuos, kurie krito ko yra nuo žemes atitrauktą są- 
vose už Lietuvos nepriklauso- voką. Jie kalba apie tautinę 
mybę, kurių kapai išbarstyti kultūrą, apie tradicijas ir pa
šaltoje Sibiro tundroje ir tuos pročius, apie praeities didybę 
dešimtis tūkstančių kovotojų ir garbę; Jie-kalba apie tautą, 
už laisvę ir namus, kurių ka- nenorėdami suprasti, kad tau-

Sakoma, kad per pastaruo
sius dešimtmečius išspausdin
ta tūkstančiai knygų, bet iŠ jų 
nėra nei vienos, kurioje pra
biltų tiesa apie mūsų tautą. •

Sakoma, kad klesti opera ir 
teatrai, bet kas iš jų, jėi tie
sos balsą iš užsienio radijo rei
kia paslapčia klausyti.

k|irie, suskridę į Lietuvą, pa- Iriais uždaviniais, nešaukianti 
mato operą, pavyzdinį kolcho-Į Urbti ir aukotis.
žą, fabriką ar daugiaaukščius 
namus ir jau duoda vietinei 
spaudai gėdingus pareiškimus 
apie bolševikinėje sistemoje 
padarytą pažangą, gali ieško- 
ę savo pasiteisinimui Let ko
kius motyvus, tik jau ne meilę 
savai tautai. Jie tik skaudžiai 
ją įžeidžia. Jie tik pasityčioja 

•iš tų, kurie kaędien kenčia pa
vergtųjų dalią.

Yra mūsų tarpe publicistų 
ir visuomenininkų, kurie sten
giasi įrodinėti, kad lietuvybė 
ir politika esą du skirtingi da
lykai. Politiką jie, žinoma, 
laiko Lietuvos vadavimo dar
bą ir pastangas atkovoti mūsų 
tautai laisvę Jie norėtų kaip 
nereikalingas panaikinti insti
tucijas ir organizacijas, kurių 
tikslas siekti Lietuvai neprL, kalėjimuose ir koncentracijos

irbti ir aukotis.
Bet mums lietuvybė turi bū

ti kur kas daugiau. Daugiau 
negu sentimentas tradicijos ar 
papročių tęsimas. Ant lietuvy
bės aukuro padėta per didelė 
auka kad ją būtų galima ap
tarti tik kaltos tautiniu menu 
ar papročių savybėmis. Liki
mas paskyrė Lietuvai kur kas 
kartesnę dalią negu daugeliui 
kitų kraštų. Ir tai nuo- kelių 
šimtmečių, išskyrus trumpą 
aušros laikotarpį kurio pra
džią čia susirinkome paminė
ti. Kai tas laikotarpis bolševi
kų tankų buvo užbaigtas, lie
tuvybė pareikalavo iš mūsų 
tautos ašarų kentėjimų ir krau 
jo aukos. Sąžinė mums kalba, 
kad lietuvybė yra įsipareigoji- « 
mas, prisiminus tūkstančius

1 ..u . -^r. ... va, v, r 1 r •— —'J———— —— — —— —————————— ■ ■ - J — —*

klausomybės. Jiems esą dau-; st°vykiose nužudytus, prisimi
nus pergyvenimus šimtų tūks
tančių musų vyrų, moterų ir 
vaikų, kurie buvo ištremti į 
Sibiro taigas.

Lietuvybė yra kiekvieno gy
vo lietuvio moralinė skola 
aniems keliasdešimt tūkstan
čių vyrų kurie kaip partiza
nai žuvo už savo krašto žmo
nių laisvę ir namus.

Prieš septyniasdešimt metų

giau rūpi lietuvybė, kuri esan-1 
ti tautinės gyvybės laidas. Tau1 
tinė kultūra turinti pagal juos 
būti svarbiausiu lietuviškos iš
eivijos rūpesčių, nes ji esanti! 
lietuvybės kraujas. Jie skelbia, 
formulę: palikime laisvės rei-;

Kas iš tų į laisvąjį pasaulį! kal^ Pačiai . tautai, o mes čia i
vežiojamų vyskupų, prelatų ir 
kunigų, jei mokiniams nuo 
kaklo plėšiami kryželiai.

tik kurstykime lietuvybės ži
diniui z

Tz -m-t • • • ■-» ' Jei butume tokie emigrantaiKas is tų Vilniuje rengiamų . ., - , . s ... ....... . .. -° ar jų vaikai, kai, pavyzdžiui, amų kilmes Amerikos senato 
vokiečiai, italai, prancūzai ar rius Taylor uždegė klaūšyto- 
švedai, .kurių gimtieji kraštai jus saw kalba apie Irlandiją 
yra laisvos valstybėSj tai gal ir jos laisvės' kovotojus. Jo žo-

didžiulių tautinių šokių bei 
dainų švenčių, jei liepiama 
dainuoti ir šokti pavergimo 
įvykiams paminėti, . . . _ . _ • . _ , . . . —.ir turetmie sutikti su mūsų ne-; džius čia pakartosiu, pTitmkm

Tat meilė savai tautai yra politinės lietuvybės skelbėjais, darnas juos mūsų tautai
tik veidmainystė, kai nenori- Tada į savo tautinę kilmę paž-i Jei’ būčiau skulptorius, iŠ-tik veidmainystė, kai

pai nežinomi savoje tėvynėje, ta tai yra žmonės. Negalima jr girdėti viso to, velgfume-kaip į tradicijų, pa- kalčiau iŠ marmaro herojaus
bet kurių darbai yra tarpę le- mylėti^ tautos, nemylint jos įas. 43^^33 žnKfnėms Lietuvo pročių bei sentimentų pūoselė idealą- Tai būtų lietuvis.
— j—lūs žmonių. Neištiesiant jiems pa- .■ - - —

gamos rankos ir nepadedant raį yj^ tik narnai tautai. Jų nų bei tautinių šokių švenčių, mą ant gimtosios šalies auku-
siekti to, kas labiausiai reika- negalima mylėti daugiau, negu savos muzikos koncertų, pik- ro. Ir"ant tos stovylos papėdės

- _ /y; . r,, žmones. Kolizėjai, piranridėš nikų ir kitokių lietuviškų su- iškalčiau žodžius: Nežinomas
...... - Mūsų taųtąi savoje žemėje. įj. obeliskai yra vėrgų statyti1 ėjimų. Tada lietuvybė būtų Lietuvis.

savo kontrolėn. švietimo Įstaigas, tai jaunas Kubilius, krinti savo gretas ir pastiprin- yra atimtas- gėris, brangiau-] Jįe nekalba apie juos stačiusių | lyg ir laisvalaikio - - 
nuvykęs Į Vilnių matematikos mokytis, labai greitai per- kurie 2goje kelionėje sias iš visų geriu. Ji. neturi lais žmonių laimę. Ir tie B mūsų, neįpareigojanti kokiais :

gendomis ir iki šiol gaivina 
naujas kartas laisvės ir tiesos 
darbui.

Susirinkom kaip ilgo žygio linga.

žmonių. Neištiesiant jiems pa-
ę. au- 

je. Laukai, miškai, upės ir eže- jimą. Tada gal ir užtektų dai- koįarrfis' save viltis ir gyveni

siorientavo.. Jis pajuto iš kur vėjas pučia, paklausė pro
pagandistų ir, kaip jis sako, “dvasia, ir kūnų” įsitraukė 
Į sovietinio imperializmo statybos darbą.

Studentas Kubilius turėjo palinkimo j matematiką. 
Jos mokėsi Vilniuje, o vėliau'savo žinias gilino Leningra
do universitete. Ten jis baigė visus reikalingus sovieti
nius kursus, Įsitraukė Į sovietinio švietimo darbą ir gri
žo Į rusų pavergtą Lietuvą. Kubilius, kaip Zenkevičius 
ir Laurinčiukas, Įstojo ne Į Sniečkaus vadovaujamą Lie-. 
tuvos komunistų partiją, bet Į- rusiškąją. Rusams daug 
patogiau Įsakinėti rusų komunistų partijoje esantiems 
lietuviams, negu siųsti Įsakymus per Antaną Snieč
kų. Pastarasis nesipriešindavo iš Maskvos atsiųstiems 
partijos pareigūnams, bet vis dėlto patiems rusams ne
būdavo patogu eiti per Lietuvos partijos centro komi
tetą- Tuo tarpu lietuviams rusų komunistų partijos na
riams Įsakinėti buvo žymiai lengviau. Visi lietuviai, įs
toję Į rusų komunistų partijos eiles, pačioje Lietuvoje 
padarė žymiai didesnę karjerą, negu Lietuvos komunis
tų partijos nariai. '

Jonas Kubilius, baigęs Leningrado kursus ir išlai
kęs visus ištikimybės egzaminus, “tarybinėje” Lietuvoje 
pradėjo greitai kilti. Jam buvo atidaryti vartai kiekvie
nam didesniam atsakingam darbui- Kubilius buvo pir
mas lietuvis matematkas, Įstojęs Į komunstų partją. 
Partijon jis įstojo 1947 metais, o 1958 metais jis jau buvo 
Vilniaus universiteto rektorius. Vilniaus universitetas 
okupantui buvo nepaprastai svarbus. Rusai jautė, kad 
iš šios mokslo Įstaigos išeidavo lietuviai patriotai, moks
lo vyrai, mokytojai, bet jiems reikėjo padaryti Maskvos 
dvasios vyrus. Kubilius, rusų padrąsintas, naudojo vi
sas priemones mokslo Įstaigai sukomunistinti. Tad buvo 
pati pagrindinė jo pareiga. Tą darbą jis, pataikaudama® 
okupantui, greitai ir gerai atliko. Lietuviškai mokslo 
Įstaigai jis prikergė bemokslio Kapsuko vardą

Iš lietuviškos mokslo Įstaigos matematikas Kubilius 
turėjo padaryti grynai sovietinę mokslo Įstaigą Mokyk
lą lankantieji lietuviai studentai turėjo būti paversti so
vietinio imperializmo gynėjais, Kubilius buvo matema
tikas, bet jam teko peržiūrėti visus universiteto, knygy
nus, paruosti instrukcijas knygų atrankai, paruošti fa
kultetams reikalingus mokslininkus, kad jie dabotų 
“mokslo”, o ne romantinių Lietuvos arba net lietuvių tau
tos reikalų Vilniaus universiteto rektorius patvirtino 
žinią, kad Vilniun atvažiuoja didokas skaičius užsienio 
lietuvių lituanistinėms žinioms gilinti- Norinčių atva- 
7:uoti skaičius yra toks didelis, kad jie negali visų pa
imti. Parenka tiktai “pačius geriausio1?.” Kokia litua
nistika tiems studentams teikiama, mes jau turėjome 
progos pamatyti iš paskelbtų studentų darbo progra-

pavargo. Mums reikia peržvel- ves. Ji neturi net. pagrindinių 
gfi, kiek nuėjome, ką padarė- žmogaus teisią-O tai yra dau- 
iue ir ką turime daryti, kad ii- giau negu duona ar kokios ki- 
ga kelionė būtų lengvesnė. O tos- medžiaginės gėrybęs.
jos dar galo nesimato. Bet vis Apkraukit vergą turtais, bet 
turime keliauti ir savo parei- jis niekad nebus laimingas. Sa 
gą atlikti. Kai jau patys jėgų koma, kad Lietuvoje pristaty- 
pritrūksime, tai turėsime viską ta didžiulių fabrikų. Bet kas 
daryti, kad keleivio lazdą pe- iš jų, jei darbininkas yra Mas-j 
rimtų mūsų uždavinio vertos kvos tironu nustatyto valstybi-j 
jaunųjų kartų rankos. nio kapitalizmo vergas, be tei

Nesirengiu čia nagrinėti tar sės į savo darbė vaisius ir be 
ptautinę padėtį ir jos perspėk- balso savo būklei gerinti.

mų, Tiems studentams brunkama. Į galvą visai nemoks
linis leninizmas, bet ne lituanistika. Kad studentai nega
lėtų pasiklausyti tikrų lituanistų, rektorius Kubilius! 
ėmėsi žingsnių nuplauti lituanistikai reikalingas univer
siteto biudžeto sumas, o kai lituanistai drįso prasyti Mas
kvos paskirti daugiau pinigų lituanistikai,', tai rektorius 
padėjo nušalinti iš universiteto profesorių lituanistą J.

Rektorius Kubilius pasikalbėjime duoda kelias Įdo
mias žinias apie mokslą jo vadovaujame universitete.. 
Paklaustas, kiek kainuoja mokslas Vilniaus- universite
te,. rektorius Kubilius šitaip Gimtajam kraštui atsakė:

“Čia reikėtų prisiminti, kad mūsų studentui 
mokslas nieko nekainuoja. Viską apmoka valstybė. į 
Kažkada anksčiau studento parengimas atsieidavo, 
tūkstantį rublių per metus- Dabar — “kainos paki-: 

. lo”. Ir skirtingų specialybių studentai skirtingai 
“kai nuoja”. Pavyzdžiui, mediko, kurio mokymas iš 
visų specialybių trunka ilgiausiai, parengimas kai
nuoja 9^00 rb^ buhalterio (jis mokosi ketberis me- 

< tos) — 4/KX) rb., fiziko 6,600 rb., bibliotekininko — 
5,300 rb. Vien stipendijoms vienam studentui per 
metus vidutiniškai išmokama 480 rb.” (Gimtasis 
kraštas, 1977 m. vas. 3 d.2 psL)
0 kai Joną® Kubilius buvo paklaustas, kiek jis pats 

skiria laiko Vilniaus universitetui, tai jis rado reikalo 
šitaip atsakyti: , « . . |

“J. Baltušis rašo vasara pardavęs, o aš univer
sitetui — dvasią ir kūną .. Dirbu tiesiog be šventa
dienių- Kaip matematikas dėlto gal vienos kitos for
mulės ir ne įrodžiau, bet viliuosi, gal tas laikas buvo 
naudingas universitetui.. .(Ten pat)

. Ne universitetui — mokslo Įstaigai Kubilius savo 
dvasią yra atidavęs, bet sovietų imperijos apmokytiems 
gynėjams paruošti Komunistų partijos įsakymai jam 
yra svarbiau, negu matematika ir lituanistika. Lietuvių 
tautos šimtmečiais- sukurtą kultūras ir mokslo centrą 
Kubilius pavertė lietuviams svetimos kultūros centru.
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pramoga, 
sunJ (Bus daugiau)

Chicagos Lietuvių Tarybos
RUOŠIAMAS

VASARIO 16-sios
MINĖJIMAS

įvyks š. m. vasario 13 d.
MINĖJIMO PROGRAMOS SANTRAUKA SEKANTI:

L ŠEŠTADIENĮ, VASARIO12 D.
12 vaL žuvusių dėl Lietuvos laisves pagerbimas prie pamin
klo Jaunimo Centro sodelyje,

2. SEKMADIENĮ, VASARIO 13D.
10 vai. pamaldos Šv. Kryžiaus par. bažnyčioje. Pamaldas 
laikys ir pamokslą sakys Vysk. Vincentas Brizgys. Pamaldų 
metu giedos soL Algirdas Brazis ir Dainavos Ansamblis.

Mašinos pastatomos miesto mokyklos sklype.
10:30 vaL pamaldos Švč. M. Marijos Gimimo par. bažnyčioje.
10 vai. pamaldos Liet Evangelikų Liuteronų Tėviškės par. bažny
čioje.
2. vaL p. p. Marijos Aukšt. Mokyklos salėje:
Lietuvos Gen. Kons. J. DAUŽVARDIENĖS sveikinimas, ALTos 
pirm, dr, K. BOBELIO žodis, ‘ „
Chicagos Miesto Mero MICHAEL A. BILANDIC kalba, 
Dr. LEONO KRIAUČELIŪNO paskaita.
Meninę dali išpildo sol. ALGIRD AS BRAZIS, ‘TIRMYN” choras, 
vedamas Dariaus Lapinsko ir Vyčių Tautinių šokėjų grupė, veda
ma Frank Zapolio.

Minėjime’ kviečiame lietuviškąją visuomenę kuo skaitlingiau
sia dalyvauti ,

Organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja su vėliavo
mis.

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA



DR. K. G. B ALUKAS " 
vkl-erijra ir MOTERŲ LIGOS 
: GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 S®. Pulaski Rd. (Crawford 

Medial Building! TeL LU 5 6446 
p.-ij. is ligonius pagal sus-urun® 

ei neatsiliepia, skambinti

Dft. C K. BOBELIS į
' INKSTŲ ir šlapimo takų -

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fo« Valley Medical C-ntar 
& o summit street 

ROUTE 56, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. DARG;S 
ufOViOJMS IR CHIKUkGmS 

Westchester Community klinikos

Pranešimas visuomenei
Artėjant Vasario 16-ajai aukos žodis sąmoningam 

lietuviui primena jo pareigą pavergtai tautai Auką ati
duodamas jis pasijaučia prisidedąs prie tautos laisvės 
priartinimo. Deja, jau kuris laikas senoji Amerikos lietu- 

: vių organizacija, vadovaujanti kovai už Lietuvos laisvę 
i šiame krašte — Amerikos Lietuvių Taryba, bandoma su
silpninti, nukreipiant tai kovai skiriamas aukas Lietuvių 
Bendruomenei ai' kitur. Toks ALTos darbo ardymas yra 
sąmoningas ar nesąmoningas talkininkavimas okupan
tui, todėl jis turi būti sustabdytas.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

p .c ' • _ , - .

"Bet Dievas, kuris yra turtingai gailestingumu, dėl begalinės save 
meilės, kuria jis mus mylėję, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir šlovėje.

T . , . ~ A 1 , r • • . . . T . . I Viel žino, kad mirtis yra Heun ir paliečia kiekviena. Bet kur yra ml-
Lietuvių gyvenamose valstybėse įregistruota Lietu- t t< kUu>im, atMko kny9Uti po mlrtiei« kurU

vių Bendruomenė yra atleista nuo krašto mokesčių mo- n*i»kamaL Rąžykite:
kėjimo, tačiau ji turi teikti apyskaitas mokesčių jstai-; VXi weST “th 5TReET- c j^CA^įT'įuT^l2’£T0JA1
goms, užtat, mes negalime leisti, kad Lietuvių Bendru o-

Medicinoi direktorius.
i93S SJAenheim Rd.,Westchester. III.
VALANDOS: 3—3 darbo dienomis ii 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL
Teta 5&X-2727 arba 562-2728 _

menės vardas būtų piktnaudojamas mokestinei netvarkai "" 
sukelti ir — tuo labiau — okupanto kęslams vykdyti. ; i

Bendruomenės vardu ruoštuose Vasario 16-osios mi- )
IGNAS 'PETRAUSKAS

PARODĖ TIKRĄ SAVO VEIDĄ
į pionierių stovyklas. Tada nėjimuose surinktos aukos turi būti perduotos ALTai- 
Draugas dėdavo visų lietuviš- Užmojis pasilaikyti tokias aukas savo veiklai bus be ato- 

*kų organizacijų parengimų j dairos kovojamos įstatymu.
skelbimus, bet nedėdavo oku- TT. . ~
panto propagandinių, o dabar' Visuomene prašoma pranešti mums apie visus ragi-; 
tiniai Draugo redaktoriai, ne-1 nimus Vasario 16-os aukas skirti Bendruomenei, o taip 
deda lietuvių kultūrinių pra-' pat apie organizacijas ir asmenis, Bendruomenės vardu 
nešimų, bet reklamuoja oku
panto propagandinius filmus. 
Dabartiniai .Draugo redakto
riai deda apie asmenis įvairiai 
išpūstas istorijas, o paliestųjų’Čikaga, 
asmenų paaiškinimų nededa. 

Argi tam L. Šimutis įdėjo 
tiek energijos ir darbo bei var 
go, kad jo mylimas dienraštis 
taptų okupanto propagandos 
skleidėjas? Visą savo amžių: 
Šimutis pašventė kovai prieš; 
Lietuvos okupantą, o dabar ta' 
nie jo dienraštyje šmeižiami klubas vasario mėn. 
kovotojai, prieš okupanto pro--landa vakaro turės, susirinkimą Vy- 

pagandą. Ir. kaip ir pridera ge ' - -...
. ’ , . • . . f bo nariai ir prijaučiantieji yra kvie-

nems savo mokytojų- paseke- gausiai dalyvauti Po susirinki- 

- - . - ' mo bus vaišės ir šokiai J. Joniko or-

Kartais ir marijonai 
diąnraštyje parašo teisybę. At 
rodo, kad švęsdami bendra- 

! darbiavimo su okupantu ko-

REZu GI 8-0873

DR. VY .LdbiiN -E1S1N AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekologinė chihURGIJA ’ kių sukaktį, Draugo redakto- 
6132 So. Kedaa Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti MI 3-0001.

Telef. BE 3-5893

savo į pionierių

riai, garbingai, kultūriniame 
priede įdėjo paveikslų, kuria
me parodyta didelė mongolo 
ranka, šokdinanti Chicagos vie

dr. a. b. Gla veckas nuoliu* Ir antr^kart?’kada 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPSCIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West )03rd Street 
Vrį®”4os pagal susitarimą

DR. K. A. vTjUCAS
foy-444) 56I-4OV5

ODOS LIGOS' — CHIRURGIJA 
•vOZ M. ALSTEfcN Avt 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakoma* 12 vai.

DR. TKAhK rtttlUS
OPiTOMETRISTAS

KaUBA lietuviškai
261 a W. 71st St. — Tol 732-5149 
iixriiu tnlaiko akinius u 

ttrtiisci ienses' r
ik pžiMia susitarimą. Uždaryta tree.

DR. UŪNAŠ SEtBUHS
- iMKOfV, PŪSLES lit ’ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
4^60 WEST 63rd STREET

<uw*d. uuo £^-4 po piecu- 
teivlrotfL nuo 6—7 vai. valu 

r«iofu 776-2880
raief4 4-f6-3$45

DR- VTT- TAURAS
GYurTUJAb iR CHikukUąS 

Š«nara pniKUKi, spec. AAOTERŲ ligos 
Ofiso; 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR *1223
. OFISU VAL.; pirm., amrad.. treciad. 

ir penKt. 2-4 ir 6-8 vaL vax. Sestadie- 
aiau 2-^ vaL po pieiu ir kitu laiku 

pagal spsiurima

P. ŠiUiKIS, 0. P.
UKIHOI'SUMJ.HRUI fcZiSTAS 

Aparatai - iTytezai, jleo. Ban- 
aazaL Speciali pagaina Kojoms

. (Arch Supports) ir L k

West DJrd Sn, Chicago- Uh 6062V 
ToiaE: Prospect S-50B4

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

’ Z443 WEST 63rd STREET
Telefcndi: PR S-O&33 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene L>rish<Ų-krautuvė

THE DAISY STORE 
?918 Soutnwest Hwy, Ooak Lawn, 

TeL 499-1318

žum. Ramojus, savo garsiame 
straipsnyje “Kunigas užpultas 
prie altoriaus”, parašė teisybę, 

i kad kum Kezys nebesako pa- 
1 mokslų? Jeigu mongolo ranka 
pradėjo šokdinti vienuolius, 
tai baigta su pamokslais.

Nesenai Draugas įdėjo AL 
B. vedamąjį, kuriame jis rašo: 

i... Kada dar buvo gyvi, Nau-į 
' j ienų red. Dr. P. Grigaitis ir 
į Sandaros red. M. Vaidyla, jie 
nuolat kritikavo L. B-nę. Bet 
bendruomenė išliko nesuskilu
si, nes jos vadovybė mokėjo 
priimti ir atlaikyti. ... Aš nia 
nau, kad skilimo priežastis bu . 
vo kita. L. B. skilo tada, kada 
jos vadai pradėjo bendradar
biauti su Lietuvos okupanto 
pasiuntiniais. Pasaulio Lietu
vyje, tada atsirado straipsniai 
siūlantieji jaunimui važiuoti į 
Vilniaus propagandos kursus, dikų Asociacija (AMA) išsiun- 
skaityti. iš platinti jų propa- .tiriejo.laiškus dešimčiai didžių 
gandą. -Tada pasirodė vadovė
lis, su okupanto propagandi
nėmis nuotraukomis, Ir, kad 
sumažinti lietuvių pasiprieši
nimą Lietuvos okupantui, pra
dėjo kovą prieš Altą. Kad pa
kenktų lietuvių kovai už Lie
tuvos laisvę, sumažinti lietuvių 
au tiri tetą svetimtaučių akyse, 
pradėjo vieni važinėti į Was- 
hingtoną ir nežinia kokiais 
tikslais. Tai štai keletas prie
žasčių, kodėl skilo L. B-nč. O 
prie skilimo daug prisidėjo ir 
Draugo rėdaktoriai. Iki Drau
go redaktorium ’buvo L. Šimu- 
tis, Drauge nebuvo prieš Altą 
nukreiptų straipsnių. , Tada 
Drauge nebuvo vedamųjų, ku 
tie užgirtų. tą nelemtą vadovė-

1 lį ir laimintų; vaikų siuntimą

renkančius aukas.

JAV Lietuvių Bendruomenės, Ine. 
Centro Valdyba

SUSIRINKIMU
po pietų, 2549 W. 71 St. Narės kvie- 
čia mos atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų ’aptarti ir jau laikas užsi
mokėti duokles. Bus ir vaišės. i

* Rožė Didžgalvi,s. rast.
___________________________________ i

I
• Kinai išrado kompasą 2-me 

šimtmetyje prieš Kristaus gi-
— NAŠLIŲ, NASLIUKIV ir Pavienių; mim‘a. Kitų imperatoriaus Čeu- 
—__ n. Įl-tą dieną 7 va- j &ung karjetoje buvo įtaisyta |
lanuų včuullu llucs ^susirinkimą Vy- . . , . -
ėiu salėje. 2455 W.,47th St. Visi klu- niagiietme statula, kurios ran-

kos rodė šiaurės ir pietų polius.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J,/ 2533 W. 71st Street
fo Telef.: GRovehfll 6-2345-S
£ "• 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-3

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
| AIKŠTR TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

jams, kaip ir okupuotoj Lietu
voj, neduoti paliestiems asme kestrui, grojant, 
niiiis pasisakyti. Juk tada dien 
raščio skaitytojai sužinos tei
sybę.

TV propaguoja smurtą
CHICAGO. — Amerikos Me-

• Viena iš pavojingiausių bu'
v. Cinką įr tebėra Gobi dykuma. Jos

1 karavanų kelių rodyklės yra
LIETUVIŲ Moterų Draugijos Ap- padarytos iš kupranugarių ske — 

svietas metinis uatių susirinkimas į- , . ’ [/
vyks šeštadienį, vasario 12 d.. 2:00 v. ieiU- ‘

UODtSlO VALANDOJ i
Saahftt fi

MAŽEIKA * EVANS
^ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI I

045 8*. Wester* Are. Air CendlUeaed Chapel

REpublic 7-8600-8601 Parkin«
u— kute cmaa *ito« «4e«to daly« *or>lya» arta Ita **■*

rtKlMKAUM TMAl

M0 VI N G
Lvidimai — Pilna apdraud*

£E51A KAU>a
R. j 4 R £ N A J 

Tel. WA 5-80P3

MOVING
Apdraustas porkraustymas 

lt I vai nV aWumy.
ANTANAS VttJMAS

Tel. 376-1882 erba 376-5996

SOPHIE BARČUS Ij 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS jį 

Visos programos II WOPA,

1490 kll. A. M.

Lietuviv kelba: kasdien nuo pir-i 
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popeL — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.: HEmlock ,4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

jų-’korporacijų-^su perspėjimu 
kad jų finansuojamos televizi
jos programos perdaug rodo^ 
smurto scenų. Tos korporaci
jos yra Chevrolet (GM divizi
ja), American Home Products, 
Eastman Kodak Co., Procter &- 
Gamble Co., Burger King j 
Corp. Pepsi Co, General Foods 
Corp. Schlitz Brewing Co. irj 
American Motors. Sears, Roe- 
buck <t Co. pareiškė, kad ji 
atsisakė bepirkti. TV komercia 
Ids, kuriuose vaizduojamas 
smurtas. AMA prezidentas Dr. 
Richard Pahner pareiškė, kadi 
“TV smurtas yra proto sveika
tos problema ir kad TV savo 
smurtingomis programomis ga 
dina orą daugiau kaip oro ter
šalai.

Chicagos Lietuvių Tarybos buvusiam 
pirmininkui'

EUDEIKIS
DAIMIDGAIDAS.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

JUOZUI BIELIŪNUI 4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: YArds 7-1741 -1742

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ;
SPECIALUS VAJUS

• šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir pasira- 
raa apsidrausti tik Class V-2 — 
lai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba $1,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti' nerei
kia- * w • . I

• Šio vajaus metu apsidraudę 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų melų mokesčių ir .10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-ko^ 
metų mokėjimų. 4

• I’o trijų indų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir-ap
mokėta updrnuda (Paid up va
lue). »
, • šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai;

• Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis j bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

šyli Non-Medical parėiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

• Įsirašyti j SLA yra dabar 
geriausias laikas,. nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

• Mums reikia didesnės gyvy
bės apdraudos, 
brangsta.

• Apdrauda 
nuo sekančio 
sios dienos, kai SLA Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes- 
čius. i

• Jei Finansų sekretoriaus ar- 
bd organizatorius adreso netu
rite ir jei Jūsų artimoje aplin-

! SLA kuopos nėra, ,prašo- 
kreiptis į SLA sekretorę:

MRs. G. MEIUCNAS
307 W. 30 Street

New York, N. Y. 10001

kadangi viskas

pradės galioti 
mėnesio pirmo-

nia

staigiai mirus, gilią,’užuojautą reiškiame jo 
žmonai Sofijai, dukroms Daliai su šeima ir 
Rimai.

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

Chicagos Lietuvių Taryba MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Anything less than a 20-pound turkey would be an insult to 
your mother's holiday feast With two favorite couples coming 
tar dinner this weekend, be grateful for her gift package of left- 

» ever turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds it Birds Eye 5- 
minute sweet green peas and a bottle of chi Bed wine are aH yv* 
peed for a post-holiday party.

TURKEY A LA KING WITH SHUTTING RING
< 1 package (6 ox) chicken 5 cups diced cooked turkey 

flavor stuffing mix j (jo^ ox) condensed
IS eups water cream of mushroom soup

2 packages (18 oz. each) 
i S-minute >cook frozen 

rweet green peaa

NARIAI:
Chicagos
Lietnviiį 
'.aidotūvių 
s/irek torių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
lUMAb IK LAURYNAS LABAiNAUbKAS

d307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YAxds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144C Sow 5Ulh Ave^ Cicero, Ui. Phone: VLympic 2-1003

PETKAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

or T-ater

w%ter. Gently press Into a greased 4-cup ring xnoid: keep warm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep warm. 
Combine turkey, soup, pimimto, wtaa and cup of the peas in 
a saucepan. Cook and stir until mixture Just cornea to a bo£L 
XZnmoid stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture around 
base axxl into c«ier of rirc. Sfer^e with remaining peaa Makes

GEORGE F. RUDMINaS
3319 So. LITUAN'ICA AVĖ.' TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€€72
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. £74-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911 |

5 ~ NAUJIENOS. CHICAGO I, ILL. — Thureday.’Februa^ 10, 1977



T R U M P A f
- sudan> ponios — E. Bakuli*>nė.
| l. Binkienė. O. Galvydienė. P. 

• .liuiz.ii!ieiiė, S. Staponkienė, B.
. t r.huiiHuir ir A. v ahene.

Ko< hester, NY, lietuviai 
niiins Lietuvos nepriklausoniy 

įbes sukaktį vasario 27 d. šia 
! tvarka: 11 vai. ryto iškilmin-

Aloyzas Čepulis, Los An
geles, CnL, atsiuntė toki laiš
kų: ‘’Maloniai prašau siuntinė 
ti Naujienas tris nu nesiūs, o 
vėliau pratęsiu ilgesniam lai
kui. Pirmaisiais metais Califor 
nijoj ne taip gerai sekasi: ne
galiu priprasti prie klimato 
permainos, čia su darbais taip 
pat yra sunku”. Dėkui už laiš
ką ir už prenumeratą.

Li eta vos I ’y r z ų 1 Ui n ois- 
Indiana Distriktas paskyrė $10 
Naujienų paramai. Dėkui va-f jamas LB 
dovybei ir visiems to distrik- ruošia vietos Alto skyrius, 
to narjams.

rl vią parap. bažnyčioje, o 3 vai.
1 |>opiet bus minėjimas tos pa- 
! rupijos salėje. Kalbės Sibiro 
(kankinė ir knygos “Pėdos mir

ties zonoje” autorė Elena Ju
ciu te, gyv. Bostone. Programo- 

I je dalyvaus J. Reginienės vad. 
tautinių šokių grupė Lazdynas 
ir niuz. J. Adomaičio diriguo-

choras. Minėjimą

— Mažosios Lietuvos Mote- 
Ponia Melita L. Borman,! rų Draugija Toronte ruošia tra 

Bellevue, Ill., pratesdama pre-į dicinį šiupinį vasario 22-d. 7 
numeratą, atsiuntė dešimke vai. vak. 
Mašinų fondui. Petras Malėta j jos salėje, 
iš Brighton Parko atsiuntė $3. 
Tos apylinkės tautietis užsisa-‘ 
k ė Naujienas vienerieins me
lams, bet pavardės prašė ne
minėti. Balys Turkevičius iš 
East Chicago. Ind., atsiuntė du 
dol., o Tomas Janulis iš Brid'_ 
geporto apylinkės atsiuntė do
lerį. Dėkuį visiems už anksty-1 
bą be raginimo prenumeratos 
pratęsimą, gerus linkėjimus 
ir už aukas.

Prisikėlimo parapi-

— H. C h vedukas perrinktas 
SLA 2% kuopos Toronte pir- 
miąinku. S. Pulkys-vicepirm.,

— St. Petersburgo Lietuvių 
klubo Moterų oktetas, vado
vaujamas E. Rūkštelienės, yra 
paruošęs puikų repertuarą įvai 
rios progoms, todėl dažnai kvie 
ciamas vietinėms propramoms 
ir koncertams kitose vietovėse. 
Vasario 13 d. dalyvaus klubo 
ruošiamame Lietuvos nepri
klausomybės minėjime. Vasa
rio 19 d. dainuos Palm Beach 
Lietuvių klubo minėjime, o ko 
vo 20 d. kartu su tautiniu šo
kių grupe dalyvaus Miami Lie 
tuvių kluho parengime. Oktetą

Novogrodskienė — sekr., J. 
Riauba.ižd. Kuopai priklauso 
virš 90 narių. Šalta žiema ir 
blogas oras sutruklė SLA cent 
ro paskelbtą naujų narių vajų.

— Klemensas Čižauskas iš 
Marquette Parko apylinkės 
staiga susirgo. Gydosi šv. Kry
žiaus ligoninės 650 kamb. jo 
žfnona Elena ir jos draugės bei 
Chicagos SLA veikėjai džiau
giasi gerėjančia sveikata.

— Lietuvos Vyčių Brighton 
Parko 36 Kuopa ruošia viešą 
šokių vakarą Valentino dienos 
nuotaikomis vasario 26 d. 8:30 
vai. vak. Dariaus-Girėno salėj. 
Gros Tenclinger orkestras. Vie 
tas rezervuoja Marilyn Har
ding. tel. 656-5366. Ponia Kris
tina Stachyra rengėjų vardu 
visus kviečia dalyvauti.

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išaugintu Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią* knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiusti $1.50 čekį 
arba Money Orderi, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

Rusai grįžta prie paties 'seniausio stiliaus. Naujau
sioji soviety statyba labai sunki ir slegianti. Rusai priėjo 
išvados kad geriausia grįžti prie seno rusiško stiliaus. * 
Pačioje’Maskvoje, Pagcdinskoj gatvėje, rusai atstatė ten 
stovėjusį seną namą ir ten perkėlė Seniems paminklams 
saugoti draugiją, ragindami statytojus mokytis seno sti
liaus statybos. -7^.

Banginiai Floridos 
paplūdimyje

help Wanted — m> .e-female
Reikia D<rbie>nk, Jr Darbininki, j

' WE NEED EVERYTHING
• RESTAURANT

HELP •
Tte newest Me Donald’s Restaurant 
m the loop is now hiring for morning 

i hours male and female. 20 to 40 hours 
per week. Convenient to “LM and bus 
transportation.

Apply in person:
N.E. CORNER ADAMS and WELLS 

ROOM 500 
call 23GO276
10:00 AM-6:00 PM

or
between

Monday through Saturday

AR JA 0 PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko ;Prano šulo pa

ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP- SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų' administracijoj 
. legališko-

mis formomis — S3.50.
Užsakymus su Monty orde

riu siusti: ‘•Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St.. Chicago HL 6060&

žėsi Į krantą, nors narai jiems Knygos karna $3.. 
Į stengėsi pastoti kelią.

Tokio banginių elgesio tik- 
i ros priežasties negalima žinoti,'

MAYPORT, Fla. — Floridos j bet Jūrų tarnybos specialistai ir _ 
paplūdimius netoli Mayporto, j daktarai sako, jog gali būti, kad , 
ties Fort George, užplūdo Atlan- • banginių ausyse bus prisiveisiu- 
to žinduoliai. Mažiausiai 72 ban-! šių parazitų, kurie sugadina na
giniai paplūdimio smėlyje už-1 tūraiią klausą ir gal būt jaus- 
baigė savo gyvenimą, nežiūrint. bei lygsvaros organus. Vie- 
žmonių pastangų juos išgelbėti., nas banginis mokslininkų nu- 

' ■« T/-x^r4-/-> r* 4 I O 1 n n l’TT
Mayporto gyventojai laistė 

juos vandeniu ir tempė atgal į 
Atlanto vandenis, bet žinduoliai, 
lyg apsvaigę ar kokios kitos jė
gos stumiami, vėl grįždavo į 
krantą. Koks 20 narų kokius 50 
banginių buvo gražinę į Atlan
tą, bet jie, tarytum degtinės pri-

vežtas į jūrų laboratorijas ty
rimo reikalais.

Pereitais metais jūrų žinduo
liai irgi bandė “šildytis” pa
plūdimių smėlyje, nusižiūrėję iš 
Čikagos ar kitų Amerikos kam
pų privažiavusius vasarotojus. 
Banginiai .buvo užplūdę Flori-

sigėrę, nežinodami ką darą ar dą Keys “byčių”, o delfinai Sa- 
nenorėdami toliau gyventi, ver-! rasotos ir Fort Myers.

Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur
to nuosavybe, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga _ :

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

1739 So. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. 60608

KNYGA

vių

SADJIENOMS šiemet suėjo 30 metu. Minint tą rukaktL gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamo Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidama ir nesidėdamos i sandėrius su okupantaif ar jų. Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visą lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių Iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
ikelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesM®.
KAINUOJA: Chlcigo|« Ir Kin>doĮ« — 530.00, puMl mvfy — 518.00,

iri m t men. — 5850, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— 526.00, pusal maty — $14-00, vlanam mėn. — $230. Užrianluo
ša — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiama ta vilty nemokamai,

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis^ knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba.

M. Zosčenko, ’ SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių,; 199 pusi., kaina S2. . -

D. Kuraitis. KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabuma neapgauna Tnturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJEL 
84 psL Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 Sc. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60601 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant pertu'ir pridedant 
čak| ar piniginę perlaidą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 
Chicago, HI. 60608 z

0 Siunčiu _________dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

QJ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jsipareigojimų.

PA V AR D?. IR VARDAS

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su Žemėlapiu Ir paveikslels aprašo Pamarį tanus |o 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvilky vietovardžiu tąraias. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

ADRESAS 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065, Archer Avė.
Chicago, HI. 60632. Tel. YA 7-5980

II BEST.THINGS-IN UFE' I
Ijail Frank Zapolis 
32O8’/ž W.95th St 

GA 4-8654

STATI FABM

tNSUBANCf

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel. 
501-623-9814.

— Marius Kiela turi paruošęs 
Į Lietuvą kelionių tvarkraštj per 
Gordon Travel Service, Chica
go. Kreipkitės tel. 312, 434-9655 
arba rašykite: Marius Kiela, 

.6557 So. Talman, Chicago, Ill. 
'60629. (Pr.)

— Naujienose galima įsigyti 
$: Algirdo J. Kasulaičio anglišką 

knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti i 
viršeliai, ?4.00. Persiuntimas

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS 

del. visų informacijų kreiptis i

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

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti Šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
, mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
J susisiekimas I vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios. .

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

ŽIŪRĖKITE’

f DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mš- 
■ ras Marquette Parko patogiausičj 
gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTU namas ant plataus skly
po prie Marouette parko už Kedzje. 
Virš $5 500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci
ja. 1^ vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedu. Sausu pušų- bpis- 
mantas. įmokėti apie S7.000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Ireneta patalpa 
ir gražus butas gyventi. ‘50’ sklypas, 
du garažai 4 .mašinoms. Už viską įmo
kėti apie $5.000. Teiraukitės, bus .gai
la pavėlavus Marquette Parke.

.1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai. Senutė nepa
jėgi. pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
Geras in.ligoninės Pisus.

Į 4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro

65 IR RICHMOND — 5_kamb. mū-. 
ras. Gazo šilima, pilnas rūsys, potvy
nio apsauga. $22,500.

72 IR TALMAN — 6 kamb. rezi
dencija. Dalinai įrengtas pilnas rū
sys, 2 mašinų garažas.

66 IR MOZART — 4 mieg. mūras.
galimas praplėsti. Dvi pilnos vonios.
įrengtas rūsys, mūro garažas. S37.000.

57 IR SACRAMENTO — 8 būtų! 
mūras pilnai išnuomotas. <------ .
v ėst avimas. I _______ _______ __

63 IR AUSTIN — taverna ir 3 bu- garažas iš geru rankų priešais parką, 
tai. Gazn šilima, pilnas rūsys, kaina— ” 
5 metinės pajamos.

BUDRAITIS REALTY CO.

Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

. Tvpiri andrands — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS _ parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600. . *

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 
A Jamous name is Southern Building 
Regional Office Cameo- Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood, Park. Illinois 60635

Area Code 312 771-82.00
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

SAVININKAS PARDUODA 10 unitu 
motei - apartmenta. Jeigu turite 
krautuvę arba taverną su namu, tai 
ii priimsiu pradiniam įmokėjimui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu: 2808 Beach Blvd. S., Gulf
port. Fla. 33707 tel. (813) 345-9054.

FRANKFORT. ILL.. APYLINKĖJE 
orie 5-to kelio parduodamas 33 akru 
sklypas, tinkamas Mobil home staty
mo aikštei, taip pat didesni ir ma-' 
žesni žemės plotai. Teirautis PAT GU-: 
ZIK, tel. 479-2299 arba (815) 469-5444.

paštu kainuoja dar 50 centų-1— u

I Knygoje yra daug geros lietu- ^KAITYK PATS IR PRAGINK 
į viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

KITUS SK'TTYT?

I

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, M, 60609 Tel. VI 7-3447

■■ r.wan i
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą, 

Dirbu ir užmiesčiuose greit,-ga- 
rantr^tai ir sažininaai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559
^7

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai S98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523*8775

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2507 W. 69rh St., Chicago, HL 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted ct., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago. DL 60629 ♦ TeL WA 5-2787
Did.lU pasirinkimas g«r,o« rOilas Į va Iri v prekių.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gvhm — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų Įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rūDinima.------ ----------------------------------------rūpinlmą --------- --------1------------------- ------------------ -

Dr. A. J. Gutsen — DANTYS, Jų* priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik--------------

< Minkštais viršeliais tik
Dr. A. JL Gutsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ĮMONĖS.

Kelionės po Europą JspūdžiaL Dabar tik _____——

$3.00
$2.00

$2.00
Gsllma taip pat užsisakyti paltu, iHluntui čekį erba money orderb prie 
"" nurodytos kainos pridedant SOc. persiuntimo lileMome.

J* .. hi nil i

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 50608

jtAlUIIMOt, CHICAGO lf ILL, f* Thortda^ February 1<h 1J77 .

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeleĘ: REpublie 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

Didžiausias kailių 
pasirinkimai 

p^a vieniai U ------
(f lietuvį kxiUnlaka 7^4 įy,

NORMANĄ
BURŠTEINĄ 

Tel. 263-5326 
/(jataigo*) ir

677-84A9

pR-fl vleniar^ų

185 North Waboh Arerroe 
2nd Floor Chkąfo, HL 60601


