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KANADA NEBUS IŠDALYTA
WASHINGTONAS. — Amerikoje besilankąs Kanados mi 

nisteris pirmininkas Trudeau su -ponia vasario 22 d. kongreso iš
kilmingame posėdyje pasakęs kalbą, kurioje priminė, kad Kana-: 
da pasiliks nedaloma valstybė: “Kvebeko atsiskyrimas, būtų nu-j 
sikaltimas prieš žmonijos istoriją”.

Ministeris pirm. Trudeau ofi-.......  '
eialų Amerikoje vizitą baigs va-1 TRUMPAI IŠ VISUR 
sarto 23 d. Jis, būdamas prez.

M. Carterio svečias, aptarė su pre-
• . zidentu Kvebeko separatistų ju

dėjimą, pakrančių žuvininkystės 
teises ir dujų vamzdžių tiesimą iš 
Alaskos į Ameriką, kurie būtų 
tiesiami per Kanados teritoriją.

Ministeris pirm. Trudeau pa
brėžė, kad Amerikos ir Kanados 
santykiai yra geri, tvirti ir ge
rose rankose. ’' ’ . . ■:

nuomone
WASHINGTONAS. — Adm. 

Stansfield Turner, kurs pre:. 
Carterio parinktas būti GIA vir
šininku, senato apklausinėjamas 
komitetui pasakė, kad" jis nie
kad neleistų taikos metu jCIA 

"^ agentams įsivelti į sąmokslą nu
žudyti svetimos valstybės lyde
rį. Taipgi jis pasakė, kad jis lin- _ 
kęs bausti visus asmenis, kurie; 
išdavinėja valstybės paslaptis.. 
Tokie veiksmai, Turner nuomo
ne, yra kriminalas.

Adm. Turner greičiausiai be 
kliūčių senato bus patvirtintas 
ČIA viršininku. Keletas senato
rių visdėlto baiminasi admirolo 
noru būti ČIA viršininku ir'pa
silikti keturių žvaigždžių admi
rolu. Jie negali įsivaizduoti, kad 
kariškis vadovaus slaptajai žval
gybai.

BELGRADAS. — Laisvė ir 
komunizmas kaip ugnis ir van
duo nesuderinami. Rumunijos 
ministerio pirmininko pavaduo
tojas Cornel Burtica turėjo pa-j 
simatymą su disidentu rašytoju 
Paul Goma, norėdamas atšaldy
ti vis labiau įkaistantį krašte są
jūdį už žmogaus teises. Tuo pa
čiu metu komunistinė Rumuni
jos valdžia išdavė pasus beveik 
visiems 3 asmenims, pasirašiu
siems laišką visoms 35 Helsinkio 
sutartį pasirašiusioms valsty
bėms, protestuojant prieš žmo
gaus teisių varžymą Rumunijoje 
ir reikalaujant leidimo emigruo-

Prezidentas nekreipia dėmesio į rinkimines 
kampanijos metu paskelbtus pažadus

WASHINGTONA&-D. C. — Prezidentas Jimmy Carteris ne
kreipia jokio dėmesio į rinkiminės kampanijos metu mestus pa
žadus sumažinti valstybės biudžetą, taupyti pinigus kiekvienoje 
įstaigoje ir bereikalingai neleisti pinigų krašto apsaugai. Preziden- 

‘ tas sumažino tiktai krašto apsaugai prezidento Fordo numatytas 
l sumas, o visas kitas išlaidas gerokai padidino. Jeigu neskaito 
krašto apsaugos reikalų, tai nei vienam administracijos departa
mente jis nesilaikė kampanijos metu padarytų pažadų.

Sovietu valdžia planingai ruošiasi pasipinigauti iš 1980 mėty Olįmpįados, ruo
šiamos Maskvoje, Leningrade esančios sovietu stiklo dirbtuvės jau gamina minėtai 
olimpiadai įvairiausi y lėkščių, stiklu ir stikliniu. Propagandiste Natalija Godča- 
rįova jau rodo užsieniečiams stiklinius gaminius, kuriuos bandys Įsiūlyti tos spor

to šventės lankytojams.

Rasinis skundas
WASHINGTONAS. — Vyr. 

Amerikos teismas sutiko svars
tyti 36 metų Kalifornijos inži
nieriaus Allan Bakke skundą, 
kuriame jis skundžiasi, kaip Ka
lifornijos universiteto medici
nos mokykla, jo neprimdama stu
dentu, nuskriaudė baltąją rasę. 

, Esą, universitetas, atsižvelgda
mas į 1970 m. priimtą vyriausy
bės rasinę politiką, remiąs dau
giau juoduosius.

's. • ' ' 1

Inžinierius Bakke Kaliforni
jos universiteto vadovybės ne
buvo priimtas į gydytojų mo
kyklą 1973 m. ir taipgi 1974 m;

LENINGRADAS. — žmogaus 
teisių; kovotojo Vladimiro Bori
sovo žmona Irina, kurios vyras 
prieš du mėnesius vėl uždarytas 

’ bepročių ligoninėje, nusiskundė, 
kad jam uždraustas • bet koks 
kontaktas su pasauliu; net žmo
nai ir motinai neleidžiama jo 

. lankyti. Borisovas 33 metų am
žiaus,; už žmogaus teisių reika
lavimą jau 9 metus buvo “gydo
mas” beprotnamiuose, kurie ten 
vadinami “proto ligoninėmis.”
Ignoruoja kiaulių slogos skiepus

ATLANTA. — Prieš pora sa
vaičių pradėjus skiepijimo nuo 
flu (kiaulių slogos)! daliną pro
gramą pastebėta, kad mažai kas 
tuo reikalu domisi. Skiepai duo
dami ir privatiems daktarams, 
jie tačiau gaunami visose vals- 
tijų ir apskričių klinikose.
Prezidentas priims Bukowskj
WASHINGTONAS. — Baltų

jų. Rūmų spaudos reikalų sek
retorius R. Granum pranešė, kad 
prez. Carteris ir viceprez. Mon- 
dale kovo 1 d., ateinantį antra
dienį ’ Baltuose Rūmuose pri
ims rusų 'disidtentą Vladimirą 
Bukowskj.

Bukowskis 11 metų išbuvo 
sunkiųjų darbų kalėjime “gy
domas” vaistais, kadangi jis lei
do satyrinį laikraštį ir nepri-

LONDONAS. — Anglijos par
lamento kąikurie nariai, remiant 
London’s Daily Telegraph ir An
glijos visuomenei, kelia balsą, 
kad būtų teikiama Lady Chur
chill finansinė pagalba; kuri da
bar yra;' sulaukusi 91 m. am
žiaus;’ ir ^kuri yra ’atsidūrusi fi
nansiniuose sunkumuose. Tačiau 
Lady: Churchill atsisakė priim
ti pagalbą, ar tai būtų privati, 
ar iš valdžios pusės.

Indijoje grasina teismu Indirai
NEW DELHI. — Opozicijos 

kandidatai jau garsiai skelbia, 
kad pergalė ateinančiuose rinki
muose įgalins iškelti bylą prieš 
ministerę pirmintinkę Indirą 
Gandhi už-jos įvestą “išimties 
stovį” ir visus per tą laiką .iš
leistus antidemokratiškus įsta
tymus.

Brazilijos pasitarimai įtarė Čekoslovakijos invazijai.JAV ir
WASHINGTONAS. — Admi

nistracijos pranešimu, greitu lai
ku prasidės Jungtinių Valsty
bių ir Brazilijos pasitarimai dėl 
Brazilijos susitarimo pirkti iš 
Vakarų Vokietijos kaikuriuos 
branduolinius išradimus. Su V. 
Vokietijos delegacija tuo reika
lu jau tartasi prieš pora savai
čių, o dabar JAV delegatas War- 4 - . , - .
rent Christopher vyksta j Bta. I atominius
2ily ; ginklus, tun turėti pilną teisę

'' I arba leisti arba visiškai neleisti
daryti patikrinimą vietoje. So
vietų delegatas Viktor licha- 
čev "užtikrino”, kad jo atsto
vaujama valstybė Sovietų Są
junga laikosi visiško ir pilno už
draudimo bet kokių branduoli
nių sinkių bandjtto.

Vėsesnis

Saulė tek* leidi** 5:M

LONDONAS. — Britanijos 
vyriausybę sudaranti darbo par
tija nukentėjo, kai ji parlamen
te 312 balsų dauguma prieš 283 
nesugebėjo sulaikyti įstatymo 
projekto debatus. Ruošiamas 
įstatymas numato suteikti dau
giau teisiu Scotland ir Wales

, j * i--i- ■gyventojams.
Toks .tuo klausimu Britanijos 

darbo partijos pralaimėjimas* ’ h—•* -

Jį rusai į vakarus išleido mai
nais už Čilės kalėjime laikomą 
žymų komunistą.

Sovietai nesiduoda patikrinami
GENEVA, Šveicarija. — So

vietų delegacija, dalyvaujanti 30 
valstybių nusiginklavimo konfe
rencijoje, reikalauja, kad vals
tybė, įtarta slaptai bandžiusi

MADRIDAS. —■ Ispanijos ne
legali'komunistų partija vasa
rio21 viešai paskelbė komunistų 
partijos kandidatus į parlamen
tą, kurio rinkimai prasidės šį 
pavasarį. Paskelbtame komunis-' 
tų sąraše pirmoje vietoje įrašy
ta partijos pirmininkas D. Iba- 
rruri ir partijos generalinis se

kretorius S. Carrillo:
Carrillo Ispanijos civilinio karo 

metu buvo raudonųjų revoliucio
nierių komisarų, išžudęs tūks
tančius Ispanijos civilių ir paim
tų į belaisvę Franco armijos ka
rių. Jis buvo Madrido apsaugos 
komisaru.

Ibarruri buvo revoliucionierių 
propagandos komisare. Karui 
pasibaigus, jis pabėgo į Sovietų 
Rusiją, kur beveik visą laiką ir 
gyveno.

Meksikos alyvos

Meksikos

WASHINGTONAS. — Prez. 
Carteris planuoja kokiu nors bū
du leisti įmonininkams bei pre
kybininkams, darbininkų uni
joms ir publikai dalyvauti spren
džiant kainas ir atlyginimus, 
tikslu sumažinti bedarbystę ir 
infliaciją. Prezidentas mano, kad 
yra būtina visoms' suinteresuo
toms šalims dafniai bendradar
biauti, sprendžiant tokius svar
bius reikalus.

Prez. Carteris reikalauja, kad 
unijos iš anksto praneštų Ame
rikos administracijai sutartą at
lyginimų bei uždarbių padidini
mą dar prieš sutartį pasirašant, 
bet toks prezidento pageidavimas 
nepatiko AFL-CIO lyderiui Mea
ny. Jis.sako, jog tai būtų žing
snis į kainų ir uždarbių kontro
lę. Unijos tai visiškai atmeta 
ir nebendradarbiaus.

žurnalistams klausiant, ką 
prezidentas darys, jei unijos pre
zidento planą boikotuos, spaudos 
reikalų sekretorius atsakė, kad 
prezidentas turi pakankamai ga
lios perkalbėti užsispyrusius, jei 

1 krašto .interesai to reikalauja.

dangi škotai yra darbo partijos 
rėmėjai; jie rinkimuose daugiau
siai balsuodavo už darbo parti
ją- °

Manoma, kad Anglijoje, kon
servatorių partijai spaudžiant, 
gali būti paskelbti nauji "parla
mento rinkimai .dar kadencijai 
nepasibaigus.

Mažiau suvartoja

WASHINGTONAS. — Gam
tos apsaugos įstaiga, ištyrusi au
tomobilius, sako, kad 1977 m. 
automašinų nauji modeliai daug 
mažiau suvartoja benzino ne
gu tu pačių modelių ankstyves
nių metų gamybos.

•Mažiausiai benzino suvartoja 
1977 m. automobilis markės 
Honda Civic CVCC, kuris vienu 
benzino galionu nuvažiuoja greit
keliu 52 -mylias ir miesto ke
liais — 40.

MEXICO CITY.
teritorijoje yra ištirta ir nusta
tyta, kad yra apie 11 bilijonų 
statinių žemės alyvos. Gi ame- 
rikos alyvos bendrovės sako, 11
bilijonų skaičius yra permažas. -
Jos mano, kad Meksikoje yra ma- j PUSCS IHllllOIlO
žiausiai 60 biK Statinių žemės • • . \
alyvos. ; -K’ .

Petroleos Mexicanos bendro
vės vyr. direktorius J. D. Serra
no skaičius 60 bil. statinių žy
miai padidina. Direktoriaus ma
nymu, alyvos kiekis Meksikos te
ritorijos gilumose yra daug dau
giau kaip 60 bil. Statinių.

Anglijos princas- Charlas, sulaukęs 
25 maty amžiaus, ryžosi imti atsako
mybę kraito administracijos darbuo
se. Jis nori porai susipažinti su val
stybės pastangomis padėti jauniems 
vyrarra ir moterim* atsistoti ant sa- 

nuo Idly nopriklausomv Ir

Palestiniečiai grįžo į 
Izraelio pasienį

JERUZALS. — Izraelio radijo 
pranešimu, tūkstantis Palesti
nos partizanų Sirijos kariuome
nei padedant, sugrįžo į savo pir
mesnes bazes Libano pietryčiuo
se per 9 mylias nuo Izraelio sie
nos. Negana to, autoritetinga 
Palestiniečių delegacija atvyko 
į JordaAo šoKttnę' Amman tries- v-* 1

/ ieškinys
ČIKAGA. — Pietų Čikagos 

gyventoja Judy N. Michell pirmo
ji teisme iškėlė bylą prieš Čika
gos tranzito tarybą ir prieš trau
kinėlio mašinistą S. A. Martin, 
reikalaudama 500,000 dol. atly
ginimo.

Michaelį buvo sunkiai sužeista 
traukinėliui vasario 4 d. nukri
tus nuo bėgių. Manoma, kad pa
našių bylų atsiras kokių 250.

Betty Ford, buvusio prezidento For
do Įmone, pareiškė, kad prezedentvi 
Carterrui nereikėjo nagrinėti **nuo- 
dėmėje gyvenančiu'’ imonig sąžinės, 
Sąžinė yra kiekvieno žmogaus reika
las Prezidentas privalėtą daboti įs
tatymu*. Jeigu veikiantieji negeri tai 
turėty Parvoiti tokius, kurie baustu 
už padarytu* nusikaltimu*, .

lu tarp Jordano ir Palestiniečių 
atnaujinti ryšius, kurie buvo 
prieš € metus nutraukti ir ka
ralius Husseinas visus jų parti
zanus buvo išvaręs iš Jordano 
teritorijos.

metu padarytų pažadų. i ■

Daugiausia nukentėjo krašto 
apsaugos reikalai. Sekretorius 
Schlėsingeris išėjo iš preziden
to Fordo kabineto dėl to, kad pre
zidentas nesutikęs padidinti kKį- 

! što apsaugai būtinai rė’kalin- 
gų sumų. Buvęs sekretorius 
Rumsfeld ne tik įdėjo į prezi
dento Fordo biudžetą žymiai di
desnes sumas pinigų, bet jis vis
ką sutvarkė, kad naujieji bom
bonešiai. tuojau būtų pradėti 
statyti. Jis nurodė, kad krašto 
apsaugai reikia turėti virš, dvie
jų šimtų modernių bombonešių, 
kurių pastatymas kainuos stam- 
biąš - sumas^-Vienas bombonešys. 
kainuos apie šimtą milijonų do
lerių. Lktuvai privalo būti ga
lingi, greiti ir labai lengvai val
domi. Prezidentas Carteris kra
što apsaugos biudžetą sumaži
nęs 2,800 milijonų dolerių. Po
litikai mano, kad prezidentas, no
rėdamas parodyti Brežnevui, kad 
jis rengiasi mažinti krašto ap
saugai reikalingas sumas, taip 
sumažinęs biudžetą.

Prezidentas .Carteris žadėjo 
padidinti namų statybai ir mies
tų gerinimui reikalingas' sumas, 
bet niekas nemanė, kad jis pa
reikalaus veik dešimties bilijo
nų dolerių. Prezidentas Fordas 
šiems reikalams buvo numatęs 
nepilnus 30 bilijonų, o preziden
tas Carteris pridėjo 9.5 bilijono. 
Dabartiniu metu jo administra
cija nori gauti iš kongreso na
mų statybai 39,200 milijonų do
lerių. Namų statybai kiekvie
ną metą buvo išleidžiamos stam
bios sumos, bet prezidentas Car
teris yra pasiryžęs išleisti žy
miai daugiau. Jis tvirtina, kad 
leidžiamas sumas bandys ati
džiai kontroliuoti.

Darbo Departamentui prezi
dentas Fordas buvo numatęs iš
leisti apie 20 bilijonų dolerių, 6 
prezidentas Carteris dar pridėjo 
šešis bilijonus dolerių. Beveik 
penkiais bilijonais dolerių padi
dintos ir iždo reikalams reika
lingos sumos. Prezidentas For
das prašė kongresą paskirti T 
milijoną dolerių, tuo tarpu pre
zidentas Carteris prie šios su
mos dar pridėjo 4,700 milijonus 
dolerių, čia įeina paimtoms pa
skoloms dideli nuošimčiai ir ki
tokios valstybės iždo išlaidos.

Prezidentas Carteris planuoja 
Baltuosius Rūmus laikyti kuklio
je tvarkoje, bet biudžete reika
lauja bilijono dolerių daugiau, 
negu prez. Fordas ar kiti prezi
dentai išleisdavo. Jis įsakė nuvežt 
j sandėlį Baltuosius Rūmus ap
tarnavusias kelias mašinas, bet, 
matyt, kad tarnautojams ren
giasi kelti algas, jeigu jam rei
kalingas visas bilijonas dolerių.



NERIMĄ V1CĮUS

Kariai skelbia karui karą

Draugo 30 nr. Koresponuentas 
aprašė LKVS “Ramovės” Chięa- 
gos skyriaus veiklą pastarojo luž vargą parvirstam ant žemės slidžios, 
narių susirinkimo proga. Susi
rinkime įvyko tokių dalykų;

“•Po pranešimų sekė diskusi
jos. Vienas iš ramovėnų, daly
vavęs protesto demonstracijoje 
gruodžio 12 d. prie Jaunimo cen
tro, užklausė sk. pirmininką, ko
dėl buvęs paduotąs skyr. v-bos 
viešas pareiškimas, kad L. K. V. 
S. “Ramovės” Chicagos skyriaus 
v-ba neprisidėjo ir nedalyvavo 
demonstracijose. Pareiškimas 
buvo “Drauge” 1977 m. sausio 
21 d. Dalyvis aiškinosi, jog bu
vę demonstruota ne prieš Tėvus, 
jėzuitus ar Jaunimo centrą, bet 
prieš Jaunimo centro direktorių 
už leidimą rodyti filmą, atvežtą 
iš

Yieniogai su peiliais ir šakėm į priekį, i 
Nė žingsnio nuo tikslo atgal be kovosi

Už laisvę ątkandam, už tiesą nuryjam.

O šiandien praradę, ką vakar turėjom, 
J darbą ir šlovę ir vėl iš pradžios!

Kas plunksna, kas ylį, kas šluotražio 
/kotą 

Suspaudžiam j delną žemaičio valia — 
Ir visa, kas buvo tėvynei aukota. 
Vėl dvigubai grįžta savaitės gale...

šeimyninė apyskaita

Sąžiningas sąskaitininkas iš
leido žmoną j svečius ir pats vi
są dieną prižiūrėjo vaikus. Grį
žusiai žmonai jis įteikė tokią 
apyskaitą:

Atidapinėjau vaikams duris 75 
kartus ir tiek pat kartų uždariau. 
Raišiojau batų raištelius 15 kar-

iš okupuotos Lietuvos. Valdybos į Mokant ežiuką vaikščioti 
pirmininkas pareiškė, kad vai-'*9 kartų sulaikiau nuo puolimo.

Sutaikiau ginčus 16 kartu. Te- 
piąą sviestą ant duonos 11 kar
tų, dalinau pyragaičius 10 kar
tų, daviau gerti 15 kartų. Atsa
kinėjau telefoną 5 kartus, o į 
zaikų kvailus klausimus 145 kar
tus, gi 150 kartų net nemokėjau 

’ atsakyti, šluosčiau nosytes 20 
grupiniuose^“įjūdžiuoše;"Me kart1?’ suP-vkau 50 0 kei‘
ardo darnų sugyvenimą ir ken
kia pačiai organizacijai. Ji tai 
ir atliko, nes atstovauja visus 
skyriaus ramovėmis. Tuo klau-

dyba nutarė painformuoti lietu
viškąją visuomenę kaip tikrai, bu
vo. Taip pat norėta pabrėžti* 
kad v-ba žino statuto dvasią, 
pildo skyrių atstovui ir Chica- 
gos skyriaus nutarimus, kad Ra
movės padaliniai neprivalo da
lyvauti tokiuose partiniuose,

kiau 30 kartų, vaikščiojau, net 
laksčiau, po kambarius 4 mylias.

Taveminiai dialogai

simu pasisakė ir daugiau daly-1 - Td esi kvailas per visą pil
vui, kurie padėkojo v-bai už šį 
viešą pareiškimą, nors buvo ir 
priešingų nuomonių”.

Kaip ta valdyba tikrumoje at
liko savo pareigą ir kiek narių 
ji atstovavo — parodė rinkimai, 
ją pašalinę.

Buvusiai valdybai ir tiems, 
kurie jai dėkojo ir peikė de
monstravusius prieš Lietuvos 
okupacijos sukakčiai paminėti 
“tarybinio” filmo rodymą Jau
nimo centre, magaryčių pilstyto
jai skiria poeto Antano Gustai
čio poemą “Žalgiris”:
Mes —» vyrai j vyra ir petys į petį, 
Kur šaukia tripjitaį ir būgng trąnkat 
Sutarę ir tarę tįe patys ta pątį, 
1 žynL kiek siekią galinga rąnfcaį

Č-ia kumpis, agurkas, silkutė ir grybas, 
Po gaidžio šlaunelių —, vėžiu pamaina. 
Dar jaučio liežuvis tauinės kūrybos, — 
Ir drąsiai Į muši su kario daina!

Viens piauna, kits pila, pasmeigia,

/atriekia Pagyrūnas girtuoklis grįžo iš 
Ar duria akį paršiuko ąaivos, — tavernos į namus gerokai ap-

va, — sakė girtuoklis ginčų part
neriui, kuris atsakė:

■ — O tu esi girtas ir nežinai, 
ką kalbi!

Tai niekis, — atsakė girtuok
lis. — Rytoj aš išsipagirioju, o 
tu visą laiką liksi kvailas.

' Baltrus grįžo iš tavernos Į na
mus ir sutiko kleboną. Pažiūrė
jęs į krypuojanti Baltrų, jis jam1 
.tarė.

Na, Baltrau, ar tu nesiliau
si gėręs? Ar-tu nežinai, kad 
degtinė yra didžiausias žmogaus 
priešas?

— Taip, klebonėli. Bet tu ir 
kunigėlis bažnyčioje mokote my
lėti priešus...

— Teisybę sakai, kad mes mo
kome mylėti savo priešus, bet 
niekuometmeliepėm savo priešą 
praryti.

ęigtyviyJjunHliątv sąryngos pirmininko p*v*dvotoj*j Butėną* tvir- 
ktd ŠitAt *yr<* »jpw><s lazdomis prispyrė vieną tėvą jėzuitą prie 

galerijos šieno*. Kaip ji»r nei įvirsdamas, galėjo tokį žygdar
bi eMka? ftiėkvgng galvojančio lietuvio uždavinys —- išaiškinti, kaip 
IK galoja tai padaryti.

Klevelandietė Sue Kelsey, norėdama laimėti 
nes, tinkamai apsjrengė, kad bereikalingai 
sklandžiau nučiuožti jai pažymėtus takus ii 
yra^žiemos karnavalo dalyvė, kuri atkreipė 
tintoju. Žiemos šalčiai jos nenugąsdino, ji

imėti pačiužu lenkty- 
neprakartuotu, galėtu 

•_ laimėti premiją. Ji 
dėmesį čiuožimo ver- 
negavo slogos.

daužytas, žmona, pamačiusi juo- Įėjo 
dus paakius, paklausė: paliko

— Kas gi tave dabar taip ap- ten pat
daužė? į — Ar

—. Tas Tamošius Bekepųris,. lėtų man 
kad jį kur smala. ' yra šiame

— Na jau pabaiga svieto! Ar —Labai 
tas. mažiukas, spirgutis tave taip tąip pąt' 
sumušė ? Kaip tau negėda ? sįpąžino

— Cit, brangioji. Apie negy- .:v 
vus nedera blogai kalbėti, — gy
rėsi .girtuoklis, v - -

' Nereikia slraMti ' savimi.’ Greta ftdintis
. draugas priekaištavo:

Washington© mieste, tarp vi- j .— Aš iš tavo lūpų Judesio su
šoktų gėrovių ir negerovių, pa- į pranta, kad tu vi įkartoji žodį 
sitaiko huliganizmo. Vienas ’ “idijotas”. Tikiuosi, kad.įtaikai 
vaikėzas sumanė piktą juoką. 
Jis pridėjo prie į namus einan-’ 
čio senatoriaus ir mandagiai pa
klausė:

— Malonėkite pasakyti, ke
linta dabar valanda?

skaityti, nes savo vagone 
o akinius, todėl kreipėsi Į

malonusis f 
į paskaityti, 
e sąraše ?
ai gaila,'"po:

ponas nega- 
kas gero

"ponuli, bet aš 
pri-.

nepažįstamasis

■ Idijotas, betone tas

Girtuoklis' mėgo’.tyliai kalbėt
. . .. . i jQ

nė į mane.
— Ką. čia tamstai Nebūk prie

kabus; elgiesi tartimi pasaulyje 
nebūtų daugiau idijotų...'-' •

..... ,7.^7;,,,.
Gali būti atvirkščiai

Senatorius išsitraukė iš kiše-] Gražuolė šokėja Isadora Dun
nes laikroduką, pažiūrėjo ir pa- can, norėdama parodyti savo su
sakė:

— Lygiai penktą valanda. jai Bernardui Shaxy. laišką, siū-
— Kai bus šešta, tai tamsta' Mamas vedybas ir motyvuoda- 

galėsi eiti i pragarą, — juokėsi į1113/ 
vaikinas ir pradėjo bėgti, o se-, 
natorius jį vytis. Už gatvės Jie galėtų paveldėti mano groži, 
kampo senatorius atsimušė j . 0 tavo protą.
priešingos partijos senatorių, I 
einanti priešinga kryptimi.

—Kur tai skubiu kur bėgi, ko- 
laga? — teiravosi pažįstamasis. 
Uždusęs senatorius atsakė:

— Va, tas ten bėgantis vai
kėzas liepė eiti man į pragarą, J 
kai bus šešta valanda.

mojų, parašė garsiajam rašyto-

— Mūsų vaikai būtų idealūs.

Bernardas Shaw jai -taip atsa
kė: .

— Mielc’i: Jūs^ pasiūlymas 
yra pavojingas, nors jfs turėtų 
man patikti, nes girią mano sme
genis. Betgi dėl atsargumo mes 
neturėtume pamiršti, kad gali

dar turi visą valandą iki šešių...
Tėvai ir vaikai

Du Hollywood© artistų sūne
liai žaizdami susibarė. Džimu- 
kas grasino:

— Aš pasakysiu savo tėveliui. 
Jis yra bokso čempionas, tai iš 
karto sumuš tave ir tavo tėvą.

— Bet po metų bus visai at
virkščiai; mano tėvelis sumuš

I išeiti ir atvirkščiah mudviejų 
____ _ vaikai «ali Paveldėt mano pro- 
žį, o tamstos protą, ...

; Kiakirii iė strategija

Du politikieriai — respubliko
nas ir demokratas' draugiškai 
kalbėjo apie rinkiminę strategi
ją "

-— Aš visuomet propaguoju 
partiją. Sakysim, jėi aš važiuo
ju taksiu, tai šoferiui duodu ge
rus arbatpinigius ir prašau bal-

tave ir tavo tėvą, — atsakė drau- j su°ti už demokratus, iškino
gas Džimukui, kuris stebėjosi:

— Ar tai tavo tėvas jau mo
kosi boksuotis?

— Tu nieko nesupranti: ma
no mamytė po metų turės dėl 
manęs kitą tėvelį ir jis turės 

l būti boksininkas!
| Abu nemokėjo skaityti

daraus mokslininkas Enštei- 
nas, važiuodamas traukiniu, nu
ėjo į restorano vagoną. Jis pa
siėmė valgių' sąrašą, bąt negą-

demokrątas. RespubHkonas jam 
aiškino visai kitokią.'strategiją:

— Ąš taip pat propaguoju sa
vo partiją, tik visai kitokiu būdu. 
Kai aš važiuoju taksiu, tai šofe
riui nieko neduodu,-tik išlipda
mas iš. mašinos prašau balsuo
ti už demokratus... ;

Drąsus generolas

Napoleonas buvę, geras ir drą
sus kąrys, bet blogas kalbėtojas. 
Tapęs Prancūzijos karalium, jis

aukvietė į rūmus būrį kariškių . 
apdovanojimui. Priėjęs prię gen. 
Mase no s, jis plojo jam per pe
čius ir, ieškodamas komplimen
tui žodžių, pasakė:

— Tamsta esi didžiausias plė
šikas visame pasaulyje.

— Pirmasis po tavęs, Jūsų di
denybe, — atsakė gen. Masena 
ir visi buvo patenkinti.

Lenkiški žertai
Paklausimas Radio Erivan 

stočiai:
— Mano sūnus jau moka kal

bėti prancūziškai. Ar sekanti 
privaloma kalba bus mokyti ru
siškai

Radio Erivan: • . ?
— Nežinoma, kokia pas jus 

padėtis. Pas mus dabar visi vai
kai mokosi JdniškaL v

Koks yra skirtumas tarp Ame
rikos ir Sovietų neūžaugų?

— Sovietų neūžaugos visuopiet 
yra didesni.

Koks skirtumas tarp Giereko 
ir Gomulkos?r \

Jokio skirtumo, tik Gierekas 
dar to nežino.

Antanukas 
žiavo į Paryži 
bučio 99 aukš

tanukas ir 
aukštą lipti 
kus 98 auk 
minė:

Jonuk, sp

ir Jonukas nuva- 
Apsigyveno vieš- 

aukšte. Elevatoriai bu- 
nes ir tėn genda. An- 

ir Jonukas ryžosi Į 99 
laiptais. Jau pasie- 

šta Antanukas atsi-

spėk ką tau pasakysiu
raktą...

susilažinau, kad su- 
visą • kalakutą ir lažy- 

laimėjau. .
- Ar jokių blogų pasekmių

— Pernai 
valgysiu vis

nebuvo
—Buvo, kur čia nebus. Nuo to 

laiko manęs niekas daugiau ne
bekviečia...

Magaryčios
X -V*”- »

e Prieš. Medžioto  jų klubo na
rių susirinkimą vienas gyrėsi sa
vo laime Las Vegas kazihuose: 
jis ten nuvažiavo. $9,000 maši
na, o grįžo $90,000 Greyhound 
autobusu. .

'ą Modernių laikų pasakose ir 
gyvenime senelėmis atrodančios 
ponios tikrumoje yra prosene
lės. -

9 Senoviškų kantičkų rūpes
tingas žmogus vis'galvoja, .ką 
veiks bedarbiais tapę tie tūks- 
taųčiai ekspertų, 'kurie dabar 
moko, bedarbius, kaip, susirasti 
darbus.

• Įvedus metrinę sistemą An
glijoje, nenuostabu,'kad jų sva
ras pradėjo smarkiai kristi...

9 Modernūs psichologai tvir
tina, pakilus kavos kainai, ge
riant kavą net be kofeino žmo
nės tąmpa nervuoti.

• Geri, gėrėjai turėtų sutikti 
su William Blake posakiu: “Jūs 
niekuomet nesužinosite kada yra 
ganav kol nežinosite kiek yra 
daugiau, negu gana”.

© Prie vienos gazolino stoties 
buvo toks skelbimas: “Reika
lingas automechanikas su sąži
ninga veido išraiška”.

9 Esi pakankamai iškalbus, 
jei gali nurodyti kryptį laikyda
mas rankas kišenėse.

q Kai kandidatas gvcĮtj ver
žiasi į valdišką tarnybą, prieš 
balsuojant reikia bent du kartus 
pagalvoti.

c Dailės parodoje viena ponia 
žiūrėdama į pakabintą baltą dro
bę, paklausė dailininką: — Kodėl 
tik drobė, bet nėra paveikslo? 
Dailininkas atsakė : — Matot, 
ponia, gyvename erdvės'amžiu
je, tai ir Piano šis paveikslas pa
vaizduoja erdvę
ko erdvėj, nieko ir galvoj, atsa
kė ponia. ’

• — Tėvas: — Sūnaus tavo 
tie abstraktūs paveikslai be jo
kios temos. Sūnus: —■ Užtat jie 
nieko ir nereiškia.

— Modernistui

Aišku: nie-

VIKTORAS VYTENIET1S

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

(Tęsinys)
- .

1930 m- gruodžio 22 d. mirė kpt Ignas Kibirkštis,
kilęs iš Dumblynų km., Dusetų vis., Zarasų aps. Baigęs 
m-jų karo mokyklos laidą gavo kavalerijos leitenanto 
laipsnį ir tarnavo ulonų ir gusarų pulkuose. Tarnauda
mas kariuomenėje susirgo džiova ir gydėsi karo sana
torijoj lytuje. Ligai pasunkėjus buvo išvežtas gydy
tis i Italiją. Mirė Hungarijos sanatorijoje, Metane ir 
ten yra palaidotas. ’ j .

1931 m. sausio 3 d. mirė 9 pėst. pulko eil. Antanas 
Bendoraitis, kilęs iš Tursučių km., Šunskų vis-, Mari- 
janpolės pąs. Palaidotas tėviškės parapijos kapinėje.

1931 m. sausio 8 d. mirė 9 pėst. pulko jaunas karei
vis Kazys Lydeka, kilęs iš Jokubonių km., Paežerėlių 
vis. šakių aps- Palaidotas A. Šančių karių kapinėse.

1931 m. sausio 13 d. karo ligoninėje mįrė geležinke
lių kuopos eil. Bronius Seredinskas, kilęs iš Garliavos 
miestelio, Kauno aps. Palaidotas Garliavos parapijos, 
(Jonučių) kapinėse.

1931 m. sausio 23 d. karo ligoninėje mirė 3 art. pul
ko ginklų meisteris liktinis vyr. psk- Jonas Augustinas, 
gimęs 1902 m. Velikūnų I km., Leliūnų vals. Utenos aps. 
Palaidotas Šančių katalikų parapijos kapinėse.

1931 m. sausio 14 d. 8 pėst. pulko ligoninėje mirė to 
pulko jaunas kareivis Petras Kurtis, kilęs iš. čičikų km., 
Pašvitinio vis., Šiaulių aps. Palaidotais. Šiaulių parapijos 
kapinėse, a. ’ ■ .

1931 nr. vasario 4 d. karo ligoninėje mirė 9 pėst. 
pulko eil. Jonas Navickas, kilęs iš Kauno miesto. Palai
dotas Kauno parapijų kapinėse.

1931 m, kovo. 13 dd karo ligoninėje mirė atskiros ar
tilerijos. grupės jaunas kareivis Aleksandras Grigas, ki
lęs iš Raudonėnų km., Raudonės vls-į Raseinių aps, Pa
laidotas tėviškės parapijos kapinėse.

1931 m. kovo 27 d. karo ligoninėje mirė 5 pėst. pui- 
ko jaunas kareivis Stasys Pavolis, kilęs iš Ramėnų km., 
Dotnuvos vis., Kėdainių aps.- Palaidotas tėviškės para
pijos kapinėse. /-

1931 m. balandžio 12 d.’ Ukmergėšržydų ligoninėje- 
mirė 1 pėst. pulko eil.. Karoos Kristaponis, kilęs , iš Žil- 
vičiupių km-, Taujėnų vis., Ukmergės aps. Palaidotas 
Ukmergės parapijos kapinėse.

1931 m. balandžio 14 d. karo ligoninėje mirė -šios li
goninės sanitarijos puskarininkių mokyklos mokinys 
eil. Liudas Lukoševičius, kilęs iš. Šašelių km., Grinkiškiu 
vis., Kėdainių aps. Paiąidųtas^tėviškėje. .

1931 m- kovo*27 d. karo ligoninėje mirė geležinkelių 
kuopos leitenantas Vladas Černiauskas, kilęs iš Liepę-, 
jos. Palaidotas Kauno parapijų kapinėse.

1831 m. balandžio 24 d. karo, ligoninėje mirė atski
ros artilerijos grupės jaunas kareivis Jųęzas Ąbrama- 
vičius, kilęs iš Burmių km., Kražių yls., Raseinių aps. Pa-; 
laidotas A. Šančių karių kapinėse.

1931 m. gegužio 16 d- tragiškai žuvę 1-mOs orę. eska
drilės lakūnai Itn. Erichas Mackus. Minėtą dieną jis iš
skrido paprastiems, skraidūno pratimams ir dėl nežino
mų priežasčių buvo priverstas leistis. Spėjamą, kad bu
vo sugedęs motoras. Lėktuvas, nukritę, ties Skriaudžiais, 
netoli Marijampolės plento. E. Mackus gimė 1903 m. sau
sio 26 d. Dovilų km. ir vis-, Klaipėdos aps. Pirmojo ka
rę metu savanorių tarnavo vokiečių kariuomenėje ir da
lyvavo prancūzų fronte. Į Lie.tųvos kariuomenę įstojo 
savanoriu 1920 m. 1920 m. baigė karo mokyklą II-os rū
šies gabumu. 1925 m. iš pėstininkų buvo perkeltas į ka
ro aviaciją. • 1

(Bus daugiau)

LAUKIAMAS KARIŲ KNYGOS PRISTATYMAS
Su “Naujienose” spausdinamais Vikt Vyteniečio atsimn 

nimais” Pirmieji kariški žingsniai” skaitytojai gerai susipa
žino ir įvertina kaip kruopščiai paruoštus ir be jokios ten
dencijos lengvu stiliumi parašytus, kurie tarsi fotografija 
mums aiškiai vaizduoja anas mūsų šaunioje Lietuvos Kariuo
menėje tarnybos dienas ' ir žuvusių už tautos laisvę karių ka
pus.

Nemaža žmonių yra jais susidomėję ir norėtų juos tu
rėti išleistus vienoje knygoje. Tačiau tų pageidavimų dar ne
užtenka. Laukiamas ta knyga susidėmėjusių paskirų asmenų’ 
ir organizacijų atsiliepimas, kurie galėtų savo, finansiniu 
įnašu prie šios knygos išleidimo prisidėti. Pinigų dabar pra
šau nesiųsti. Susidarius pakankamai paramai,, knyga bus iš-

dailininkui leidžiama. Smulkesnės detalės būtų praneštos atskirai. Susi- 
sunku įtikinti žmogų, kad abs- j domėję šia knyga prašomi atsiliepti Šiuo adresu: Jonas Janu- 
trakti kūryba yra geresnė už West gį.^ Chicago, I1L 60636. Jūsų skubesnis
tradicinę. Tik vienas atsakymas ... ,. ..
yra, tai “Tu nieko neišmanai”. |aU,1,€Pluias Partins Šio reikalo išsisprendimą.

Jonas Janulaitis
— a - - . - K4k • * * .
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Detroito hatijienos
daugintomis Fordo įmonėje, 
štai ir mam vienas toks pateko. 
Kviklio, ką jis rašė “Drauge” 
sausio 17 d., pereitą savaitę mi
nėjau. M. Stonys apie vietinius 
sambūrius, girdi Dlocui pigiau 
apsieinama. Kaip gi kitaip, mie
lasis. Savieji pirmoje eilėje. 
Skundžiasi, girdi nepatinka iš
kilmingo minėjimo programa. 
Vėl jis porina j minėjimą neisiąs 
jis ir visi tie, kurie nemėgsta pa
grindinio kalbėtojo Antano Sa
balui Skatina važiuoti už upės 
į Windsora Kanadoje. Ar ne per-

Lietuvių “Sodyba” namai Chicagoje,

z '

e, Illinois

se. Iškilmingas minėjimas Kul
tūros Centro salėje prasidėjo 12 

Keista, kad “Draugo” redak-' val. Minėjimą pradėjo Detroito

. Iškilmingtai paminėta
Vasario 16-ji

Aprašant Vasario 16-sios mi
nėjimą negali pamiršti neapra
šęs nuotaikas, kurias detroitie- 
čiams svarbu žinoti.

Kaip 'jau įprasta, Detroito 
frontininkai, stumiami LB cen
tro valdybos, briaunas! į kitų per 
36 metus dirbamą darbą. Vasa
rio 16-ją per 36 metus ruošė 
Organizacijų Centras, dabar ruo
šia AJtos skyrius, tai dabar jam 
užstojo kelią. Pirmas žingsnis
buvo buvusio LB pirm. Vytauto l daug blusinėjamasi? Kas De- 
Kutkaus ištraukimas atstovo iš^troite tai viskas negerai. 
Dloco. Vėliau ir kitų organizaci
jų atkalbinėjimas. Jau buvo pra- toriai suvaikėjusio koresponden- Lietuvių Organizacijų Centro, 
dėję Vasario 16 ruošti atskirai, to nesąmones leidžia atspausdįn- Altos skyriaus pirm. adv. Rimas 
neva jaunimo vardu. Prikalbino ti. Tur būt, visiems gerai, žino- 
tautinių šokių sambūrį, kad ne- ma, kad .ruošiant tokį renginį, 
atliktų programos Vasario 16 kaip Vasario 16, susidaro nema- 
proga. Nustato jaunimą prieš žai išlaidų. Kai kurie, anot M. 
Dlocą, girdi nekiškite pirštų į Stonio frontininkai, nes jis taip 
tą purvą”, tai yra neikite į Or-. pavadino pagrindinį kalbėtoją, 
ganizacijų Centro valdybą ir t. todėl iras juostai? vadinu. Dau

gumas frontininkų prie įėjimo čiunevičių ir Dloco vicepirm. Dr. 
laisvinimo reikalams neaukavo. Algį- Barauską. Jneštos devy- 
pindo per duris užsimerkę. Kad .nios vėliavos. Ceremonijoms va- 
ir labai Dlocas nenorėtų, sekan- dovąvo švyturio jūrų šauliai, 
čiais metais tenka susirūpinti JAV himną sugiedojo solistė 
dėl įžangos. Dloco valdyba pla- Dana Petronienė, akompanavo 
nuoja tvarką pakeisti. Iš jų, ku- : Regina Sližytė-Broge, invokaci-

Sukauskas-Sakis. Po trumpo 
žodžio sudarė darbo prezidiumą, 
pakviesdamas pagrindinį kalbė
toją inž. Antaną Sabalį iš New 
Yorko, JAV senatorių Donald W. 
Riegle, Dievo Apvaizdos parapi
jos kleboną kkun. Viktorą Kriš-

t. Pernai frontininkai nebuvo 
patenkinti pagrindiniu kalbėtoju, 
o šiemet smarkiai varė propa
gandą dėl aukų paskirstymo. De
troito priemiestyje Southfielde 
buvo sudarytas didžiulis aukų 
rinkėjų komitetas, iš 20 ar dau
giau. Kai kurie lietuviai dakta- rie neaukoja laisvinimo reika- ją sukalbėjo Dievo Apvaizdos 
rai savo kabinetuose aukų la-l-lams, prašyti nors kuklią įžangą parapijos klebonas kun. Vikto- 
pus, atsilankiusiems klientams išlaidoms padengti. Dlocas ne- ž ras Krikščiunevičius. Buvo pa- 
pakišodavo ir prašydavo aukos. < 
Visiems suprantama, jei ir la
biausiai nenorėtum, atsisakyti 
negali. Vasario 16-sios proga au
kų rinkėjai, kurie yra daktaro 
priežiūroje, šiais metais atsisa
kė aukas rinkti. Be to, buvo Vasario 16 59 iškilmingas mi- 
siuntinėjami laiškai į namus ir nėj'imas prasidėjo pamaldomis 
dar su laikraščių iškarpomis, pa- visose trijose lietuvių šventovė-

gauna dykai nei salės, nei mi- gerbti mirę Nepriklausomybės 
krofono. Gėda lysti į salę minė- Akto signatarai ir žuvusieji dėl 
jimo be kad ir simboliškiausios j Lietuvos laisvės. Taip pat buvo 
aukos.

Vasario 16-sios minėjimas

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI [DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS 4R DARBAI, 259 P?LM llječiąnčius 19M 

metą Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas Šerias ir ^susl- 
rūpinimą . . •_______ . - •_____ ___ _____ į_____ _ “ **

Dr. A. J. Gussen— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik 
Minkštais viršeliais tik ----------------------------------------

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA— ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba monėy orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms. ____

■■rrgį^i, 
'WV A T -f-'* /N

Dr. A. J. Gussen

$3.00
$2.00

$2.00

jas,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60308

pagerbti savanoriai kūrėjai, ku
rie buVo susodinti pirmame suo
le ir kiekvienam dalyvaujančiam 
prisegta -gyva. gėlė. Tai atliko 
birutietė Genovaitė Vilkienė. Mi- 
chigano gubernatoriaus prokla
maciją perskaitė Diana A. Čer- 
nytė, Detroito miesto burmistro 
proklamaciją perskaitė Giedrė 
Sirutavičiutė, Southfieldo mies
to burmistro proklamaciją per
skaitė Danutė Veselkaitė. Bu
vo perstatyti kitų tautų svečiai: 
latviai, estai ir baltarusiai. Po 
visų ceremonijų sekė JAV se
natoriaus W. Riegle kalba.

Senatorius kalbėjo apie Hel
sinkyje pasirašytą deklaraciją, 
žmogaus laisvę, apie ateinančią 
Belgrado konferenciją. Pažadė
jo Pabalti ečių reikalus ginti tarp
tautiniuose reikaluose. Po savo 
kalbos paėmė keturias rezoliuci-

jas, pažadėjo vjeną 
Prezidentui J. Carter 
dalinti mums patenki 
toriams. Paublika

persiųsti 
, kitas iš- 

kiems sena- 
atsistojusi

dalinti mums 
toriams.
gausiai plojo.
Riegle adv. R. Sakis įteikė do
vaną — Antaninos Jonynienės 
iš šiaudų padarytą kūrinį. At
rodė, kad senatoriui kūrinys la
bai patiko: jis jSakėlęs parodė 
ir pasakė: “Šis kūrinys bus nu
vežtas į Washingtona, kabės ma
no raštinėje ant sienos”, švy
turio jūrų šaulių kp. pirm. inž. 
Alfa Šukys įteikė knygą “Lithu
ania: The Outpost of Freedom”.

Lietuvio pagrindinio kalbėto
jo Vliko nario inž. Antano Saba- 
lio kalba truko virš 30 min. Sve
čias savo kalboje priminė Ne
priklausomybės Akto tuo laiku 
pasirašymą, tai būta drąsių vy
rų. Prelegentas savo kalboje ver
tino Aktą pasirašiusius. Girdi, 
jei tas aktas nebūtų pasirašy
tas, šiandien mes jau nebūtu
mėm lietuviais. Pareiškė, kad 
Vliko vadovybė ruošiasi Belgra
do konferencijai. Tvirtino, kad 
po mūsų mirties. nepaliks tuš
tuma, jau yra sudarytas kadras 
per 30 jaunų diplomatų, kurie 
tęs kova dėl Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės. Kas tie di
plomatai ir kovotojai, ar jie yra 
koks vienetas, ar prijungtas prie 
Vliko, taip ir nepaaiškino.

Iškilmingas minėjimas baig
tas rezoliucijos perskaitymu ir 
jos priėmimu. Perskaitė adv. 
Rimas S. Sakis.

va Brangi, Audėjėlė, S i k, suk 
ratelį Ir maldą j Mildą dievaitę. 
Atliko devynios kanklininkės pa
sigėrėtinai geraL Publika šil
tai plojo. Toliau sekė moterų 
vokalinis ansamblis, vadovauja
mas muziko Stasio Sližio. Jos 
atliko: Tėvynės varpai — St. Sli
žys, Šiaurės pašvaistė — Stepas 
Sodeika, Laisvės vasaris — Bro
nius Budriūnas, Lietuvaitės ba
ladė — St Sližys ir instrumen
tinė klarneto partija, atliko Ai
da Petersonaitė. Norėtųsi kuo
met nors išgirsti. instrumentinę 
klarnetą grojant solo. Moterų 
vokalinis ansamblis, sudarytas 
iš puikių balsų, nenubostų klau
sytis, kad ansamblis dainuotų ir 
dainuotų. Garbė dirigentui St. 
Sližiui ir visom dainininkėm. Me
ninės dalies atlikėjams padė
kos žodį tarė adv. Rimas S. Sa
kis. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. Akompaniatorė Regina
Sližytė-Broge. Minėjimą suruo- tvarkytis. Taip ši problema ir 
šė Dloco valdyba. Minėjime da-*liko neišspręsta.

Pereitų metų protokolą per
skaitė sekretorius Vladas Stas
kus. Protokolas priimtas be pa
taisų. Iždininkas česys šadei-

dėl įtempto darbo ruošiant Va- cepirm. Kazys Radauskas, sek 
sario 16-ja. Balio 76 skyriaus retorius ir finansų sekret. VIa 
susirinkimas įvyko vasario 6 d., das Stasku.s, iždininkas česys 
Kultūros Centre. Susirinkimą Sadeika, nariai: Kazimieras Sra- 
pradėjo skyriaus pirm. Rožė Ra- gayskas ir Ona šadeikienė. 
žauskienė. Ji savo pranešime 
apgailestavo, kad detroitiečiai1 
Ralfu nebesidomauja, mažai be
silanko į susirinkimus. Klausi
mas buvo iškeltas, kas reikėtų 
daryti, kad pritraukus daugiau 
darbuotojų? Jauni į valdybas i 
neina, senieji jau pavargo, pa-

į Revizijos komisija sudaro: 
i Martynas Stonys, Antanas Su- 
i kauskas ir Kazys Saudargas.
Šiais metais n ‘matyta i-vyko į 
gamta liepos mėn. 10 d. Onos 
ir česio fadeikų sodyboje. Su- 

į surinkime dalyvavo labai mažas 
sidarė sunki problema. Vieni siū-j skf“ius nari^ Susirinkimas už- 
u ^a.^ ^'sibaigė geroje nuotaikoje.lė kaimo madą — sudaryti se
niūnijas, bet kas jas sudarys taip 
ir neatsirado. Siūlytojas nesi
ėmė iniciatyvos pats tuos seniū
nus surasti. Daugelis organiza
cijų bandė tas seniūnijas suda
ryti ir buvo sudarytos, bet jos 
buvo neilgam ir vėl subirėjo. Vie
na priežastis tai ta, kad lietu
viai plačiai išsibarstę po apy
linkes, neįmanoma seniūnams

Radijo klubo metinis 
susirinkimas

lyvavo per 450 publikos.
Dloco valdyba prašo praneš

ti Detroito visuomenei, kad kas 
dar nesate, dėl kurios nors prie
žasties, įteikę savo auką Lietu- ka pranešimą patiekė raštu. Su
vos laisvinimo reikalams, galite ’ aukomis narių mokestis sudarė 
įteikti E. Paurazienei; 17403 i 454 dol. Dabar Balfo 76 skyriuje 
Quincy St. Detroit, Mich. 48221J narių yra 412. Revizijos Komi- 
arba bet kuriam Dloco valdybos 
nariui, čekius galite rašyti Li
thuanian American Council, Inc.

Balfo 76-jo skyriaus metinis
susirinkimas

sijos aktą perskaitė M. Stonys. 
Knygos ir bylos vedamos tvar
koje. Revizijos komisijos akte 
nurodytos sumos su iždininko 
patiektais daviniais sutinka. 
Perrinkta ta pati valdyba: pir-

Gal kiek ir suvėluotos žinios ■ mininkė Rožė Ražanskienė, vi-

Susirinkimas įvyks vasario 27 
d. 12 vai. šv. Antano parapijos 
patalpose. Klubo vadovybė at
vykusioms į susirinkimą- žada ‘ 
padaryti staigmeną. Veltui duos 
pavalgyti ir išgerti. Visi klubo 
nariai kviečiami į susirinkimą 
gausiai (atsilankyti. Bus ren
kama valdyba ir revizijos komi
sija, bus išduodami raportai iš 
metinės veiklos. Taip pat bus 
svarstomi su klubu susiję rei
kalai. ,

Mirė Aleksandras Jodinskas

Po ilgos ir sunkios ligos va
sario 7 d. mirė A. Jodinskas, su- 
laukęs 70 m. amžiaus. Velionis k 
gimė Lietuvoje Biržų apskrity- T 
je rugpjūčio mėn. 23 d. 1906 m. "T' 
Į Amerika atvyko 1949 m. Ap- 
sigyveno Detroite dirbo įvairio- -'r 

Į se- įmonėse. Buvo įsijungęs į p

(Nukelta į 5 psi.

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.
- - - >

Juozės Vaičiūnienės knyga

Meninė dalis

Po 15 min. pertraukos vyko 
meninė dalis. St. Butkaus šau
lių kp. kanklininkės, vadovė Da
na Petronieriė, atliko Alfonso 
Mikulskio kompozicijas: Lietu-

ateina pagelbon organiztoriams, choru vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151-psl-, kainuoja 82. Užsaky
kite dabar.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10 ar daiigiau’ egzemp

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

orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS .
„1739 Sb. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIĄ DOVANA
NiuJIenoft galimi ffiutl puikių knygų, kuri oi pipuož bot kokią 

knygų spintą ar lentyną.
Aleksandras PakalnKkls, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu 

atsiminimai ir Jvykh; bei rietu aprašymai/skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina S3.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra
žiais viršeliais.__ 336 psl Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. Ved. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. irišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2.00; H dalis. 225 psl., irišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ___________ —.......... —-........_  S2.CŪ

Hanrikaa Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. Kariūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narūno, TRYS IR VIENA, Jaunystės atsiminimi .1 
170 psl. ;$3.00

M. Gudelis, POVILĄS MILERIS- biografijos bruožai 232 
puslapiai$3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS, - 1

1739 S. Halsted St, Chicago. HL 60608. — Tel. HA 1-6100

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparss. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dvieju da
lių! Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: žemės 
ūkio^ Švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs graliai išaugusių ir suklestėjusiu Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
tr prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%} buvo ūkininkai ir po ua- 
sanli išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai*’.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

čekį arba Money Orderi dusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Išėjusi iš spaudos ir galimą gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j 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, HL 50608.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Sieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1732 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga' aprašanti paskutinių 90 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, jų suorganteuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių Hografl- 
los. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinių. laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. ~

Norintieji šia knyga įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St_ Chicago, BL 60608
mmmhm

(1309-1989) metu
684 psL Kaina

lietuvi*. pirmo*

Taupykite dabar 
pas mus

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

73/4%

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigoa pletuoM kiemu automobiliam* pastatyti.

- — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL. — Thurtdiy, F.bruary 24, 1977
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mos išklydo svetimosna i 
| se augti ir mokytis, gyventi 
(kentėti. Paliko savo šalį ruso 
vergijos grandinėmis sukaus- 

» lytą, paliko savo tautą bau
džiavos jungą nešančią, pali
ko savo brolius ir seseris len-

Senovės lietuvių 
tikybos bruožai 

(Atsiųsta paminėti)
Autorius J. Venclova savo ne

dutiniškai nuo 40 iki 70 pusla
pių,bet yra ir didesnių, kaip pa 
vyzdžiui “Lietuvių Tautos Pa
šaukimas” 78 puslapių teksto, 
“Latviai ir Gudai" (pagal Šalti
nius) 80 puslapių; Žemiau patei 
kiamas J. Veuslovog veikalų

kų dvarininkų niekinamus, nuilstaipu darbštumu ir neišse- “katalogas” parodo autoriaus 
sulenkėjusių klebonijų mulki-lmiamu pasišventimu Lietuvių užsimojimo pločius, apiman- 
namus. širdyje jis tik išsivežė tautos istorijai ir pats sau pas-(čius visos Lietuvos ir lietuvių 
nepalaužiamą prisirišimą tė- tatė paminklą, kurio nei laiko1 tautos genčių likimo dabą.
yynei jr jgarbingai praei— nudros, nei pikti žmonės nebe- 1) J. Venclova ^4indaugo
čiai ir neišsakomą meilę varg- sunaikins. Vėliausioji, jo . para- krikštas — Lietuvos krikštas”, 

šyta ir išleista 52 puslapių teks- Chicago, 1972 m.

apiman-

1) J. Venclova “Mindaugo

Daktaras Jonas Basanavičius

Tuščiaviduris žiedas
Universitetai, kolegijos ir akademijos moko jaunus 

vyrus ir moteris, kaip įsigyti būtiniausių žinių, kad vė
liau gyvenime būtų naudingi, padėtų tiems, kurie neturi 
turtingų tėvų arba nepajėgia eiti į mokyklas ir įsigyti 
daugiau patirties. Jaunas vyras ar moteris, padirbėję 
kelis metus, būna naudingi 'patys sau ir visuomenei. Jie 
pramoksią atskirti pelus nuo grūdų, atskiria faktus nuo 
pasakų ir pasižada būti teisingi Jie pasižada nedaryti 
kreivų išvadų, kurių turimi faktai nepatvirtina/Kiek
vienas gydytojas pasižada, gydyti kiekvieną ligonį, ne
klausdamas jų pažiūrų. Kiekvienas daktaras pasižada 
skaitytis su dudmenimis, kuriuos pavyksta jam neabejo
tinai nustatyti/ ' ^. • v

Mokslus baigia ir baigimo diplomus gauna daugelis 
jaunų žmonių. Daugelis supranta įsigytų žinių svarbą, 
moka operuoti patirtais faktais ir daro logiškas išvadas. 
Toki jauni vyrai, jeigu nieko naujo ir neįneša, tai bent 
neklaidina visuomenės- Bet ne visi pagrindinius dalykus 
supranta. Jie baigia mokyklą, bet pagrindinių- dėsnių ne
pagauna. Jiems duodamas mokslo laipsnis, bet jis nemo
ka mokytojų aiškintų metodų naudoti; iš turimų faktų 
jie nesugeba padaryti tinkamų išvadų; jie,, kaip neapvai
sinti obelies žiedai, vaisių neduoda. Lietuviai tokius’me- 
apvaisintus žiedus vadina tuščiaviduriais.

Tokiu tuščiaviduriu žiedu yra vienas Akiračių dak
taras. Jis baigė kolegiją, gavo daktaro laipsnį, bet mo
kykloje duotų žinių jis nepajėgia sugrumuluoti ir negali 
logiškai skaitytojams perduoti patirtų faktų. Jis yra 
Akiračių redaktorius, jau ne vieną kartą savo skaityto
jus maitinęs iŠ anksto susidarytom fantazijom, bet ne 
mokslinės studijos metu pagrįstomis išdavomis. Jis pa
rašė ilgoką straipsnį apie nelemtą tėvo Algimanto Kezio 
klaidą. Jis žino, kad lietuvių dauguma bėgo nuo raudono
sios armijos antplūdžio Antrojo Pasaulinio karo metu. 
Jam labai lengva nustatyti, kad tėvas Kezys, susitaręs su 
sovieto’perėjūnu Petru Bernotu, ryžosi nuo komunistų 
ir raudonosios armijos bėgusiems lietuviams rodyti pa
vargtoje Lietuvoje suktus filmus. Jam reikėjo apklausi
nėti tėvą Kezį, patirti motyvus, vertusius jį leisti jėzuitų 
centrą naudoti komunistinėms filmoms rodyti, o vėliau 
reikėjo susitikti su lietuviškų organizacijų pareigūnais, 
nuėjusiais, pas kun. Kezį prašyti, kad' tų filmų nerodytų. 
Iš tų pareiškimų jis galėjo padaryti visiems lietuviams 
naudingą studiją. , ■

Jeigu jis būtų tiksliai nustatęs faktus, tai ir jo išva
dos būtų žmoniškos. Jis žino, kad Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovai nei su kun. Keziu kalbėjosi, nei demon
stracijoje dalyvavo. Jis nustatė, kad Dr. Kazys Bobelis, 
norėdamas išvengti jėzuitams nemalonumų, parašė kun. 
Kezį įspėjantį laišką. Jis žino, kad net Chicagos Lietuvių 
Tarybos nariai su tėvu Keziu nekalbėjo ir neprotestavo- 
Bet savo daktarišką studiją jis pavadino “Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir nacių koalicija”. Jis galėjo lengvai nu
statyti, kad keli naciai niekeno neprašyti ir nekviesti atė
jo prie jėzuitų namų ir protestavo prieš rusiškus filmus. 
Jam turėtų būti aišku, kad jie, pasisukinėję nenaciškoje 
aplinkoje, tuojau dingo. Bet jis jau rašo studiją apie Alto 
ir nacių koaliciją. Tokį dalyką gali daryti tiktai tuščia
viduris daktaras, kuriam aukštesnioji mokykla nieko ne
davė.

Bet jis nueina dar toliau. Savo studijos viršuje jis už-, 
rašė “Fašistinė demonstracija”. Nei studijos pradžioje, 
nei josios viduryje, nei pabaigoje jis neįrodo, kad prieš 
jėzuitus būtų demonstravę fašistai. Jam užėjo ant seilės 
lietuviškų organizacijų atstovais pavadinti fašistais, jis 
tėškė tokį kaltinimą ir eina toliau savo, išvadų daryti” 
O jo išvados yra tokios:

“O vis dėlto į šį įvykį nereiktų numoti ranka kaip 
nereikšmingą kraštutiniųjų elementų ar naivių žmo
gėnų pasireiškimą. Jis atspindi išeivijos gilesnes pa-

Jonas Daugėla

Dr. Jonas Basanavičius ir mes
Kalba pasakyta Palm Beach lietuviams Dr. Jono 

Basanavičiaus mirteis sukakties minėjime
Tai įvyko mūsų amžinojoje laikotarpio. Tačiau, visdėlto, 

tėvų sostinėje Vilniuje prieš panašus teigimas gali turėti 
pusę šimtmečio. 192/ metais ir gan stiprų pagrindą.
vasario 16 dieną lenkų užim-

stančiai tautai. Jis drauge ne-/. .
užmiršo su savimi pasiimti ir knygelė Senovės lietuvių ti- 
giliausią tikėjimą, kad tam- kybos bruožai , Čikaga, 1977, 
sios naktvs nušvis saulėtais >Ta iau tryliktoji, parašyta
rytojais, kad saldžios laisvės kaiP * j° tremtyje
kaitrūs spinduliai kada nors Parašytųjų, yra kondensuota, iš \ 
išsklaidys vergijos nelaimių Įvairiausių šaltinių-autorių apie 
ūkanas, o didinga praeitimi Lietuvą ir lietuvius, pradedant 
besididžiuojanti tauta dar su- f«love’ kruopčiai su
ras savyje jėgų ir valios pati ra 
pasiimti savo likimą į savo

2) J. Venclova “Lietuvos var
do kilmė”, Chicago,1972 m.

3) J. Venclova “Sūduviai — 
jotvingiai — dainuviai”, Chica
go, 1974 m.

4) J. Venclova “Prutėnai ir 
Rytų galindai”, Chicago, 1974

Venclovos, vien tik egzilyje,
rankas. Jis išsivežė tikėjimą, Parašytų knygelių apimtis, pri- 
kad tauta, atėjus iaikui> iš. ^ant nuo jo turtmiTir suran 
teks dar morališkų ir fiziškų kloh» altinių gausumo, yra vi- 
jėgų nugalėti visus sunkumus. 1 ' ■ -----
ir Augščiausias dar leis jai pa! Tad likimas jau taip lėmė, 
sidžiaugti laisvo gyvenimo 
svaigulingu tvaiku.

Ir šis tikėjimas Basanavi
čiaus neapvylė. Jo svajos ir 
godos išsipildė 1918 metais va
sario mėn. 16 dieną. Po devy
nių metų, tą pačią dieną jis

5) J. Venclova “Lietuvių tau- . 
tos pašaukimas”, Chicago, 1975

6) J. Venclova “Senovės tra-

7) J. Venclova “Apie senovės 
indus ir jų giminystę su lietu
viais”, 1975 m.

8) J. Venclova "Latviai ir gu
dai”, Čikaga, 1976 m.

9) J. Venclova “Apie lietuvių 
ma nei kiek jo nenugąsdino ir draugus ukrainiečius”, Chica< 
neatgrąsino nuo savo tautinių'go, 1976 m. 
įsipareigojimų vykdymo.

Jam nereikėjo nei
. nei dviejų bendruomenių, kadi^aga, 1976 m.

akis garsinti savo tautos vardą iri. u) j. Venclova “Latynai ir
, • * visomis priemonėmis priesin-l germanai, jų artimumas su lie-

Skaudus pavergtos tėvynės tis rusiškajam despotizmui/ tuviais”, Čikaga, 1976 m. 
prisiminimai Basanavičiui už- Jam nereikėjo' milioninio fon- 12) J. Venclova “Senovės grai 
degė nepalaužiamą norą -dirb—. do, kad sukrauti ir išleisti bei giruliai ir getitai ir jų ry
ti ir kovoti bei aukotis tautos visoje šalyje paskleisti 1883 §ys su lietuviai* 
labui nežiūrint kur ;būnant, metais “Aušrą”, 
kokių pačių nepalankiausių 
aplinkybių apsuptam.

Tad, rišant Basanavičiaus r . * “ * - ti kai knrip spnnvė« antnriai ir. . ... . - ir į savo gyvenamąja kasdie- u ^a1 KUrle senovės autoriai ir
nueitą gyvenimo kebą su mu-Jo n apie Sarmatus (Sarmatai if Lie
sų pačių likimu, ir lieka bū
dinga žymė, kad jis taip pat 
kaip ir mes buvo priverstas 
vykdjdi pasiimtąją gyvenimo 
misija svetimose šalyse ir daž , , . . . . ..
nai labai nedraugingoje aplin-l 
koje. Jeigu mes šiandien, kad c. -.v ... - - . - j . — ----------- —--- -------- ----- ,
ir svetimame krašte, galime mo' ISP1Idymf- Anaip tol ne- parašytos knygelės gale patei- 
džiaugtis visomis demokrati
jos laisvėmis, galime laisvai 
organizuotis, šnekėti tėvų kal
ba bei laisvai burtis į įvairias 
organizacijas, tai Basanavi
čius už savo tautinę veiklą 
buvo nuolat persekiojamas, 
policijos gaudomas, turėjo 
slapstytis, nuolat keisti gy
venvietes ir ilgus metus veik 
neturėjo jokio rvšio netik* su! . , , ' . . , . mo ir tautvbes išlaikymosavo tevvne, bet net ir su ki- . „ . . , ... . . .... v . tangoms patalkininkauti,tais visuomenininkais uzsie- ° 
nuošė. (Bus daugiau)

kad Basanavičius tautiniai 
politinį darbą dirbo vienut 
vienas vos tik atsitiktinai be- 
palaikydamas ryšius su kitais 
lietuviais. Tačiau šioji vienu-

Vasario 16 dienos aktas bu- 
viso sun- 
gyvenimą sunkios ligos ir ilgų metų dar-

tame \ ilniuje lietuviai pa trio- vc> Basanavičiaus 
tai susirinko paminėti Lietu- įp pavojingo 
vos nepriklausomybės paskęl-, SVajonių išsipildymas, jo mil- bo iškankintas užmerkė am-1 
bimo devynių metų sukaktį.] ^įniškų asmeniškų pastangų 
Vos pradėjus minėjimą, į salę realizavimas, jo gyvenimo tik 
skubiu žingsniu įžengė Dr. sj0 galutinas apsivainikavi- 
Alseika ir susirinkusiems su-* rnas. Po daugiau kaip ’šimt- 
jaudintu balsu pranešė, kad mečio vergijos, Lietuvos vais
kų tįk pasimirė dr. Jonas Ba- ^binės nepriklausomybės at- 
sanaričius. Mirtina tyla stojo statymo idėja buvo tas * vai

sius, kuris brendo ir augo Ba
sanavičiaus krūtinėje, jo tau
raus patriotorširdyje ir gimė

vos nepriklausomybės paskel-

I — 1 n-r c —u

I 10) J, Venclova “Senovės kel- 
VLIK-O,! tai ir jų sąryšis su lietuviai”, Či-

12) J. Venclova “Senovės grai

salė, daugelio skruostais pra
dėto riedėti ašaros.

Tad ir šiandien, drauge su
viso pasaulio lietuviais atšven gyvu "veiksniu 1918 metais, 
tę vasario 16 dienos sukaktį, 
•visi drauge prisiminę mūsų 
pačią didžiausią ir atmintiną 
tautos šventę, vėl renkamės 
kuopon prisiminti pusės šimt
mečio sukaktį, kaip lietuvių 
tauta vargsta ir kenčia be sa
vo tauriausio sūnaus, savo

Nesiledžiant į smulkesnį 
aptarimą labai turiningos ir 
įvairiais išgyvenimais išmar
gintos Basanavičiaus asmeni
nės biografijos^, tenka šia pro
ga. tik trumpai pažvelgti į tuos 
tos biografijos/bruožus, kurie

moralinio ir amžino prezidėn- Basanavičiaus asmenį-ir jo as- 
. meninę veikląto Jono Basanavičiaus.

Tačiau ne vien tik ta pati] 
vasario 16 
skiriamu ryšiu riša šiuos

riša šiandien
su mumis.

dienos data neat-/ Basanavičius/ 
du mes visi, dirbo*

istorinius įvykius. J. Basana tautos gerovei ir šviesesnei 
čiaus vardas yra neatskiria-, jos ateičiai nesavo gimtoje 
mai surištas su pačiu vasario \ žemėje, bet toli likimo nublok 
16 dienos akto paskelbimu vi- štas į svečias ir nevisada sve- 
sam pasauliui. Galbūt ir būtų tingas šalis. Dar tik iš vaiko 
jau per daug drąsų tvirtinti, 
kad jeigu, nebūtų buvę Basa
navičiaus, tai nebūtų buvę ir 
Lietuvos nepriklausomybės

taip kaip ir 
ir veikė savo

čiaus vardas

šias i svečias ir nevisada sve-

amžiaus išaugęs, Basanavi
čius buvo priverstas apleisti 
savo šalį ir vienut vienas be 
bet kokios materialinės para

tologines problemas f nepajėgumą susigaudyti poHti-' 
. koje, nepajėgumą racionaliai prieiti prie santykių su 

sava tauta klausimo, perdėtą savo politinės rolės su
pratimą, chronišką asmenišką grupinį piovimąsi. Šis 

įvykis liudija besitęsiančią antitautinę išeivijos tradi
ciją nuo garsiųjų Klivelando rezoliucijų, kurios esmė
je ir vėl išpažintos praėjusioje ALTO konferencijoje 
Chicagoje.” (Akiračiai, 1977 m. saus. nr. 16 psL)”

Jeigu tai būtų lietuvių kilmės Amerikos žmonių pa
reiškimas, tai būtų galima ir nekreipti į juos jokio dėme
sio, bet kadangi tai yra, anot mūsų mokslinčiaus, “ne 
reikšmingų kraštutiniųjų elementų” ir naivių žmogėni 
pasireiškimas”, tai jis nori atkreipti dėmesį į patologinius 
jų iškrypimus, Jie ne tik nesusigaudo politikoje, bet ne 
pajėgia protingai prieiti prie savo tautos ir laikosi tra 
dicinių Klivelando rezoliucijų.

Klivelando rezoliucijas daktaras vadina tradicinė
mis, bet jam ir į galvą neateina mintis, kad tos tradicijoj 
yra žymiai gilesnės, negu Klivelando pasitarimas- Nuo 
aštuoniolikto šimtmečio pradžios lietuviai, siekiantieji 
lietuvių tautos laisvės ir Lietuvos nepriklausomybės si 
savo tautos priešu neturėjo jokių santykių. Su tautos 
priešu jie kovojo, bet nežaidė futbolo. Jo agentams ran
kos nedavė, į namus nekvietė ir nevaišino. Kiekviena 
proga dieną ir naktį, rytą ar vakarą, lietu vių tautos prie 
šui jis primindavo, kad negalima pavergto krašto alinti, 
negalima jo teisių mindžioti,- negalima pavergtų žmonių 
išnaudoti/ Klivelande buvo patvirtinta viso šimtmečio 
tradicija; nebendradarbiauti su priešu, bet kovoti, kad 
jis išsikraustytų iš pavergtos Lietuvos ir leistų patiems 
lietuviams tvarkyti savo reikalus. Naujieji mokslinčiai 
lietuvių nepažįsta, jų vedamos kovos nesupranta, bet ra
šyti apie ją jie mėgsta.

— NAUJIENOS, CHICAGO 8, IU_ — Thur*d*y, Febrvary 24, 1977

1976.
13) J. Venclova, “Senovės Tra

Tad jo gyvenimo ir ryžtoj kai ir Skitai, Čikaga, 1975 m., 16 
pavyzdys verčia ir mus dau-jP8^* panaudota 90 literatūros šal 
giau pažvelgti patiems į save bnių, be Trakų ir Skitų pacituo

nybę. O gal dažnokai ir mes 
perdaug jau pasitikime savo 
Visuomenės organizuotumu 
tuo pačiu save asmeniškai vi
sai atpalaiduodami' nuo bet 

j ir pri
gimtų tautinių pareigų tiksles-

apie Sarmatos (Sarmatai ir Lie 
tuva) ir “Šiek tiek -apię Getus 
bei Gotus ir jų ryšį su lietu
viais” -

14) J. Venclova,' Senovės lie
tuvių tikybos bruožai, 1977 m.

J. Venclova kiekvienos savo

neigdamas mūsų prigimto pa
linkimo prisistatyti tobulai 

: suorganizuota tikslingai orga- 
! nizuotai veikiančia tautos da
limi, visdėlto manyčiau, kad, 
sekant Basanavičiaus gyveni
mo pavyzdžiu, gal reikėtų dau
giau kiekvienam mūsųjų pa
žvelgti pačiam į save ir pakar
totinai pasverti savo asmeni- 

I nes pastangas tautos vadavi- 
pas-

Dail. Justino Vienožinskio autoportretas

kia jo panaudotų istorinių šal
tinių sąrašą ir tie sąrašai skai
tytoj ą ypač nustebina gausumu 
.ir skaičiumi. Pavyzdžiui, šios
— keturioliktosios knygelės pa
naudotos literatūros sąrašas api 
ma 123 veikalų ir jų autorių pa
vadinimus ir'vardus T Knygelė 
“Sūduviai, Jotvingiai, Dainu
viai” 72 puslapių teksto, ku
riam panaudoti 171 autoriai; 
“Lietuvių Tautos Pašaukimas”
— 152 autorių veikalai; “Seno
vės Graikai, Geruliai ir Getitai 
ir jų ryšys su Lietuviais” 40 pu 
slapių, bet šaltinių panaudota 
164 autorių veikalai! Pavyz
džiui, iš “Senovės Lietuvių Ti
kybos Bruožų” keliolikos pa
naudotų autorių: Prof. A. Alek
na, Dr. Basanis, M. Balinski, 
prof. A. Benediktsen, prof. P. 
Bohlen, Dr. A. Bossin, Dr. A. 
Bruožis, prof. Dr. S. Chartter- 
ji, H. Chambon, prof. L. Chods- 
ko, prof. G. Cox, S. Daukantas, 
prof. H. D. Arbois ir kt. ir kt. 
Taupydamas laiką ir vietą čia iš 
rašiau tik tos keliolikos knygų 
šaltinių autorių pavardes, bet 
J. Venclova cituoja visų 123 au
torių ištisus veikalų pavadini
mus ir išleidimo datas. Tad J. 
Venclovai esame giliai dėkingi 
ne tik eiliniai skaitytojai, savo 
tautos istorijos mylėtojai bet 
dar labiau turėtų būti dėkingi 
mūsų diplomuotieji istorikai, 
kuriems Juozas Venclova at
liko milžinišką patarnavimą su
rinkdamas bibliotekose, knygy
nuose ir įvairiausiose vietose 
kiekvieną iš jo studijuotų ir ap
rašytų keturiolikos temų šalti
nių autorių ir kiekvieno šalti
nio pavadinimą,

» ą

čia nusipelno pripažinimą ir 
Naujienos, kurių atkarpose di
džioji dalis Venclovos veikalų bu 
vo atspausdinta/ taigi knyg at
mušimas pasidarė daug piges
nis.



UR. K. G. BALUKAS , 
1KV4BRIJRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuM*ki Rd. (Crowlord

M«d^«l BuiidinflL T«L LU 54444 
Priima Ilgesius pag»i wurua* 

ei neauibepią. skambinti 374^04.

DR. C. K. BOBBIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T.l.f. 695-0533 

Fob Valley Medical Confer 
8f0 SVMMIT STREET 

ROUTE 59, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 SManhfina R d., Westchester, HL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

kas antra šeštadieni 8—3 vaL 
Tek: 562-2727 arba 562-2728 -

REZ-: G) 8-0873

DR.W.E1S1IN-E1S1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
.GINEKOLOGINĖ CH1HURGUA

6132 So. Kedzio Avė., WĄ 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jėi neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

Talei. BE £-5893

DR. A. B. GUSVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd/Street
V.^^4os pa%al susitarimą

Sportininkė Diane Lempke dalyvauja pačiu- 
žininky lenktynėse Minneapoiyje. Ji turėį© čiuož
ti labai smarkiai^ bet visdėlto apsirengė šiltais 
drabužiais, kad šaltas oras nepakenktų šusilūšiai 
sportininkei.

Detroito naujienos Prezidentui sekasi
Kongresas jo planams rodo

WASHINGTONAS. Atstovų

(Atkelto iš 3 psl.)
Lietuvių Namų Draugiją, j Da
riaus Girėno klubą, buvo Lietuvių 

, fondo narys.- Dažnai velionį su-
tainė'e11 11 (jlreno sve“. Xeill J r. sekmadienį pasakė,kad

Buvo pašarvotos Vai. S. Bau-!1*^1 Preziįe“to

ža Funeral Home. Religines
apeigas atliko Evangelikų S*«8resa1s
Stasys Neįmanąs iš Chieagos. '“'‘"“L .y 1 >

Amžinam poilsiui palydėtas -į 
Woodmere kapine^ ir sudegin
tas.

Velionis paliko nuliūdime my
limą žmoną Elzbietą, sūnų Vita
lių ir sūnų Gintarą su šeima, gy
venantį Porto Riko. Vietoje gė
lių Aleksandro atminimui su
šukavo Tautos fondui 250 dole
rių. Aleksandrai, ilsėkis ramy
bėje. A. Sukauskas

gaus viską, ko norės", pareiškė 
Massachusetts demokratas savo 
kalboje per CBS-TV. Sen. O’
Neill taip pat gynė algų pakėli-

ir pakėlimą vadovaujantiems vy 
riausybės pareigūnams ir teisė
jams. Norint patraukti į val
džios pareigas talan tingus 
menis, vyriausybė turi
kompetityvi privačiai industri
jai mano sen. O’Neill.

as- 
būti

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Diavas yra dvasia Ir jo garbintojai turi garbinti jį dvasia ir 
tia*a". — Jono 4^4,
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdies sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir. kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa
žinti tik tie. kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

Vi*i žino, k*d mirti* yra. žUun Ir p«ll«či* kiekvieną. Bet kur yra mL 
ru*ie|l? 1 tą klau*imf atsako knygutė "Vilti* po mirtie*", kurią gaų*H« 
nemokamai. Rašykite; *

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
JV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

i

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1UO2 N. WESTERN AVE, 
52M N. WESTERN AVE. 

Telefono* atsakoma. 12 vaL

Lk. FltANK rLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

kajba lietuviškai 
2416 W. 71*t St. — Tel, 737-5149 
Tirrina akis. Pritaiko akinius ir 

contact lenses -
* ’l. susitarimą. Uždaryta tree

BR. LEONAS SH8UI1S
JNfrSIV, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2*5* WEST 63rd STREET

V>L. nuo 1--4. pe piety,
t^tviriad. nuo 5—^7 vai. vak, 

Of:>Q ttlęk: 276-2US0
__ 4 teiei.: 448^5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir chirurgas

MOTERŲ ligos 
OfUas; 2652 WEST 59th STREET

Telu PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., anuad., treciad 
tr penkt. 24 ir vaL vak. šeštadie 
oiais 2r4 vaL pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą

Ir dvigubas melas dar nereiškia tiesos
Kun. Algimantas Kezys, SJ prie staliuko. Jei jis rengėsi ten 

parašė š. metais sausio mėn. 7 laikyti pamaldas, tai kam jis, 
dieną, Draugui laišką, kuriame' tuos vyrus nusivedė prie jo ya- 
patvirtino W Ramojaus melu dinamo altoriaus ir pradėjo su 
pagrįstą reportažą. Jis patvir- '• jais, diskusijas, įrodinėti, kad 
tino, kad ką jis rašė, buvo tiesa, tie filmai esą geri. Juk .tokį po- 
Reiškia yra tiesa, kad atvykusi kalbį galėjo nukelti po pamaldų^ 
delegacija, jį užpuolė prie, alto- Padarytos, nuotraukos rodo, kaJ 
riaus'ir. vos lazdomis jo nesumu- jis vedė pokalbį apsimovęs^ tik 
šė. Ir tik laimėj kad atskubėję margais marškinėliais, be jokių 

Įvyrai jį išgelbėjo, tai baisu, nes 
[ tokių dalykų ir dabartinėje Lie
tuvoje dar nėra, taip rašė re
porteris VI. Ramojus.

Į Jei po šiuo laišku nebūtų kun. 
| A. Kezio parašo, kas galėtų įti
kėti, kad kunigas nešiojąs gar
bingos jėzuitų vienuolijos var
dą dengtų savo parašu tokią ne
tiesą. Jog jau ir p-. Dundzita pa- 

įsiskaitęs VI. Ramojaus tokį^re-j-.,—,------------
portažą parašė, kad ne viskas | tre rodyti Lietuvos okupanto su-

I buvo taip kaip minėtasis repor- suktus m.elųi ir .klastai užmas- 
Reiškia kun. A. 'kuoti filmus?

Kažin ką šiuo atvejų jam pa
našaus nėra. buvę. Jog tąį yra Į sakytų . Lietuvoje pavergtieji,

BERWYN, HL Laikraštis Ber
wyn Life sekmadienio laidoje 
vasario 20 dieną per visą pusla
pį vaizdais antrašte "A captive 
nation not forgotten” (pavergta 
tauta neužmiršta) palaipino pra 
nešimą, kaip Cicero buvo pager 
btas Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimas. Po visą puslapį už 
imačių foto nuotraukų eile toks 
paaiškinimų tekstas:

Svogūnas ir česnakas 
geriausi antibiotikai

ro Lietuvių Bendruomenės, ce-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
URThOrfeUAį-PROtEZlSTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Support*}' ir L C

2S50 West 63rd St., Chicago. 111. 6062 
Talat.; PRoipact 8-5084.

Gelės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 

z443 WES1 O4ra oiKttl
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drisbių Krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

<ei. 4yy-i4ia

rcKM<AU31 TMAl

MOVING J

Leidimai — Pilna epdraude 
ŽEMA KAINA 

R. i E R t N AS 
Tel. WA 5-8063

liturginių rūbų.
Taip pat, reikia pabrėžti,’kąd 

a&orius nėra tokia aplinkybė, 
kuri teiktų privilegiją tvįrtin-. 
ti, kad bolševikinių filmų rody
mas nėra okupanto gagentų pa
slėptas- siekis ir klasta savo tiks
lams pasiekti. Ir iš viso, kyla 
mintis, ar dera kunigui artintis 
prie altoriaus ir ar būtų rami są
žinė, jei jis leidžia Jaunimo Cen-

tuvos Nepriklausomybės dieną. 
Kairėje Aldona Prapuolenis— 
(centre), civilinių ir kultūrinių 
reikalų vedėja Lietuvių bend
ruomenėje drauge su jauna Vi
dą Kuprys (kairėje) ir pasižy
mėjusia mezz.osop rano Roma 
Mastis, abjdvi pasipuošusios tau 
tiniais rubato, Centre, Miss Ku
prys, Stasiui Bikuličiui žiūrint, 
prisega korsažą Juozui Rūbui, 
ir dešinėje Christy Berkos (pir-

I ■ ___

Daržovės ir vaisiai^gydo, vie
nu balsu skelbia visi sveikatos 
patarėjai. Saločiai iš svogūnų, 1 
pridėjus citrinos sunkos, krapų, 4 
petruškų geriausias “antįbioti- | 
kas” nuo-burnos migdolų (liau- j 
kų), gerklės ir bendrai kvėpavi
mo organų uždegimo (infekci
ne). Svogūnus kaip vaistus auk
štai vertino senovės kinai, grai
kai, ir romėnai, bet dar labiau 
vertinami česnakai, kurie iš se
nų senovės skaitomi geriausiais 
antibiotikais. Varšuvos Farma
cijos Instituto specialistai skel
bia, kad 10 metų tyrimai su svo 
gūnais parodė, kad juose yra 
daug vitaminų C, B2 ir A (ka
rotino) bei bakterijas naikinan
čių substancij ų.

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
J,/ 2533 W. 71st Street
K ' Telef.: GRovehHl 6-2345-6

** 1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9 

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

teris aprašė.
Kezys tvirtina tą,, ko nieko pa-

biaurus klaidinimas lietuviškos 
visuomenės. Ir tikrai, tie kurie 
skaito tik Draugą, turi su pa
grindu jaudintis ir pasmerkti 
tuos “užpuolėjus” -už tokį bru
talų pasielgimą prie altoriaus. 
Bet tie, kurie žino, kaip viskas 
vyko, turi stebėtis kun. A. Ke- 
zio tokio sufabrikuota netiesa ir 
pajusti gilią apmaudą, širdyje,

I kad tokia, netiesa išplaukia iŠ 
garbingo jėzuitų vienyolyno pa
stebės.

Skaudu dar ir dėl to, kad kun. 
\. Kezys neatskleidžia savo laiš
ke, ko minėtoji delegacija buvo 
pas jį nuvykusi,'ko ji prašė. Juk 
ji prašė to, ko kiekvienas sąmo- 

I ningas lietuvis patriotas, ne tik 
l turėtų prasyti, bet reikalauti, 
kad Jaunimo Centre nebūtų Lie
tuvos okupanto susukti filmai 
demonstruojami. Bet ar. toks 
prašymas yra jėzuitų užpuoli
mas? '

. Patikrintomis ąiiu’OĮnis, kun.

kurie savo tautos kančias apra
šinėja L. K. B. Kronikose aša
romis ir kraujais? Ką jam pa
sakytų okupanto budelių kanki
namas ir mirštantis partizanas,

MOVING !
ApUrausias perkrAuMymas 

ii (v a irt v atstumu.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 arba 376-5996

^=^==^ — ---------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS j(

Visos programos iš W0PA, . ,•

1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir* I 
j madienin iki penktadienio 12:30

— 1:00 vaL popet — Šeštadienį ’ 
ir seunadienj nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto. '

Takf.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
I v- III ,

Uias iš dešinėsX Cicero miesto = 
prezidentas, kalbasi su Alfonsu 
Venclova( kšųrėjeL’ Cicero Lic-l 
tuvių Bendruomenės preziden- į v. 
tu ir Adolfų Markelių,-, buvusiu 
Cicero Lietuvių Bendruomenės 
prezidentu.” (Life photos by 
.Sean O’Gara).

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpubHc 7-8601

BdžĖNU KLUBO valdyba, š. m. 
vasario mėn. 27 d. 2 vai. popiet ruo
šia klubo 25 metu veiklos sukaktuvi
ni minėjimą su vaišėmis Chicago Sa
vings patalpose. 6245 S. Western Av.

Kviečiami visi biržėnai su šeimo
mis ir svečiais gausiai dalyvauti. Iš 
anksto prašome pranešti dalyvaujan
čiu skaičių iki vasario mėn. 21 d. 

-cpirmininkui Kaziui Mačiukui, adresu 
aiškėti, o priešingai, tai kelias Į 2549 w. 71st St.. Chicago, tu 60629, 
skleisti netiesai. K. Str.1 Tel, 776.3140 (pr.) ;

GAIDAS - DAIMIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Jįška redaktorių laikysena ne
patarnauja objektyviai tiesai iš-

tos laisvę?
Tiesa, VI, Ramojus rašo, Ka- . 

nados lietuviams, kad buvo, pa
rodytas filmas apie Maironį, dėl 
kurio, jo nugirstomis žiniomis, 
kai kas Lietuvoje dėl to nuken
tėjo. Ar tai tiesa? Jei jau toks 
filmas buvo susuktas, kuris ne
atitiko okupanto skoniui ię jo 
tikslams, tai jis ne tik nebus 
rodomas ok. Lietuvos pavergtie
siems, bet-tuo labiau jis nebus iš
leistas rodyti užsienio lietu- 

i viams. Toks jo šio gandų sklei
dimas yra ne kas kita, kaip mig
lų pūtimas t. akis.

Reikia labai ir labai apgai
lestauti, kad Draugo redaktoriai 
tapo toki šališki, kad net nesi
teikė atspausdirfti delegacijoje

Keži delegatai surado be jeakio 
kunigiško ženklo Jaunimo Cent
ro koridoriuje, o ne prie alto
riaus. Jis juos nusivedė salėn

dalyvavusiųjų asmenų siųsto 
laiško, kuriame buvo išdėstę ko
kioje nuotaikoje vyko pasikalbė
jimas su kun. K. Tokia ša-

Tiwari i r iiuiitm. n>—a^mri j ■ urajuiriti

SODYBŲ PIEVELĖJ
Nieku nėra gražesnio apie namus kaip gražiai žaliuojanti vie

telė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
ru?ur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime

yra išėjusi nedidelė 43 puslapiu agronomo A šeštoko knygele, 
kun vadinasi /

SODYBŲ - PIEVELES 1
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę trėsti ir prižiūrėti. Naujienos šrą knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gah knygelę įsigyti už $1,23. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tat gali atsiųsti $1.50 eeiq 
arba Money Orderį o met knygelę jam pasiųsime Pinigus prašome 
siųsU tokiu adresu: a

NAUJIENOS,
I7.W S«. HAUtTKD ST. CHICAGO, <U. 60S0A

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
thia economical, aure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50^ per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies thia 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— aU the way up to Super Colossal).

ouve-frankflt<ter ’sktllet supper
(Makes 4 to 5 aervinga) 

eup« canned pitted 
California ripe olivea

1 (14h-) package 
frankfurters

^4 raP diced green onkrni
2 tahlespoons cooking oil
1 (WK) ean tomato vedget

1 (10% ox.) can condensed 
chicken broth

1 small bay leaf, crumbled 
^2 teaspoon ba«il, crumbled 

teaspoon tail
y9 teaspoon pepper 

tablespooni comalarek 
Thin spaghetti

Cut olives in wedges, cut franks in 1-inch diagonal slices. 
Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and peppas. 
Bring to hoik lower heat and simmer, uncovered, five minutes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir Into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickens 

_ _ _ _ _ _  1

Chįcagos
Lietuviu
Laidotuvių
direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS AI. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1440 So. 50th Ave, Cicero, I1L Phone:. OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

"" P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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$3.50.

M. Šileikis

6 kamb. 4 mieg.

12.butų po 6

taverna ir 3 bu-

1739 South Halsted Street, Chicago, DL 60608

GERIAUSIA DOVANA

PAVARDE IR VARDAS

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534

Turės pasistengti 
ČIA direktorius

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, Hl. 60608

51NUOMOJAMAS apšildomas 6 kam
barių butas ša kilimais ir karštu van
deniu rimtai šeimai be gyvulių. Tei
rautis šiokiadieniais nuo 11 ryto iki 
3 popiet, savaitgaliais vjsą dieną. Tel, 
43S-8CS4.

Iš kur tiek daug braškių?
Į skaitytojų paklausimą, iš 

kur krautuvėse atsirado tiek 
daug braškių uogų, kurios yra 
pavasarinės, Daily News atsako, 
— iš Kalifornijos ir Meksikos, 
kur Kalifornijos universiteto iš-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

l>tl Frank Zapolis 
120814 W.95th St 

GA 4-8654

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus |o 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

Insurance, Income Tax

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

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telefu REpublic 7-1941

M. Š I M K U S 
Notary Publie 

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

PRIE 63-ČIOS IR WASHTENAW 
labai ištaiginga 3 miegamųjų reziden
cija. Didelė virtuvė ir valgomasis jo
je. nauji riešuto medžio kabinetai, 
nauji kilimai. D/o vonios, gazo šili
ma. įrengtas beismantas. nauja ap
sauga nuo potvynio, daug įvairių prie
du. Geriausias pirkinys bet kur ir bet 
kada. $31,900 JANIS REALTY TEL. 
925-2788.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus. .

— Margarets M. Poliakienė 
baigė pedagogikos mokslus ba
kalauro laipsniu Xavier kolegi
joje. Albertas M. Petkus baigė 
biologiją. Jis priklausė tos ko
legijos Lietuvių studentų klu-

J. Jasmlnas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų if intymių nuotykti, 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina S2.50.

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ai 
piniginę perlaidą. , ' . ~

Klausimai nelengvi: kodėl So
vietai ginkluojasi? Koks tiks
las? Ar jie nori ginklavimo sri
ty pralenkti Ameriką.? Gal jau 
pralenkė Karinės krizės metu, 
ar Sovietų Rusija bus. pakanka
mai stipri priversti Ameriką 
pasiduoti ?

Siunčiu_________ doL Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

. — Marius Kiela turi paruošęs 
į Lietuvą kelionių tvarkraštį per 
Gordon Travel Service, Chica
go. Kreipkitės tel. 312, 434-9655 
arba rašykite: Marius Kiela, 
6557 So. Talman, Chicago, Ill. 
60629. (Pr.)

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

LONDONAS. — šachmatinin
ko Bobby Fischer motina Regi
na Fischer pradėjo bado strei
ką, protestuodama prieš dviejų 
amerikiečių deportaciją iš Ang
lijos, kurie yra .nusikaltę Ame
rikos saugumui.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
' (R ŽEMAIS NUOŠIMČLA1S MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

FRANKFORT. ILL., APYLINKĖJE 
prie 5-to kelio parduodamas 33 akrų 
sklypas, tinkamas Mobil home staty
mo aikštei, taip pat didesni Ir ma
žesni žemės plotai. Teirautis PAT GŪ
ŽK, tel. 479-2299 arba (815) 469-5444.

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

— Dr. Juozas Skaudys išrink 
tas LKVS “Ramovės” Omahos 
skyriaus pirmininku, Jurgis Buk

Badaus šachmatininko 
motina

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. L A U R A I T TS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- 
rantrotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, 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 diena arba 813-360-0744 vakare.

• Sunny Hills, Florida, ren
giamės aplankyti su automobi
liais š. m. kovo 5, 6, 7 d. d. 
Skambinkite M. Kiela (312) 
444-P655.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Pigiai ir lengvomis sąlygomis par
duoda šildymo ir vėsinimo biznį. 
Skubėkite.

x DOMAS ŽUKAUSKAS
4444>So. WESTERN AVE.* 

Chicago, Hl, 60609 Tel VI 7-3447

RENTING IK G c NERAL 
Nuomai

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto-laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii nardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kaminskas, 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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus Aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL Sl.5Q. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. ZoUenko. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašyto* lengvu, gražiu stUhimL

Prof. P. Pa karki Is, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina S1J0.

Šie Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED St. CHICAGO, H.U 6060*

■fallanlunt darbo valandomis arba užsakant paltu (r pridedant 
čekį ar pinigini perlaidą.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psL, minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų- 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

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.

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradar.biautojus 
visiškoje laisvėje.

— Dailininkas prof. Adomas 
Varnas, bebaigiąs sulaukti 1(X) 
metų amžiaus, šiomis dienomis 
piešia keletą portretų, gauna 
naujų užprašymų. Dailininkas 
jaučiasi sveikas ir geroje nuo
taikoje.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 Wert 69th SU Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dideli* oeNrtnklme* pero* rOlIo* (vairiu prvklp. 

MAISTAS H EUROPOS SANDĖLIŲ.

SAVININKAS PARDUODA 10 unitų 
motei - apartmentą. Jeigu turite 
krautuvę arba taverną su namu, ta* 
ji priimsiu pradiniam įmokėjimui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu: 2308 Beach Blvd. S., Gulf
port. Fla. 33707 Tel. (813) 345-9054.

DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū- 
> Parko patogiausioj 

gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virs $5.500 lengvų 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 priedų. Sausų pušų beis
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. įrengta 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 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš gerų rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt< 
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rh St., Chicago, IIL 60629. — Tai. WA 5-2737 

1333 So. Halttvd Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

AR JAU PASIDARETE
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’ administracijoj1 
knygos kaina ?3.. Su legaUško- 
uis formomis

Užsakymus su Money orde> 
•iu siusti: “Naujienos’*, 1739 S 
falsted St*, Chicago III. 6060h

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori' įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
įais konfrontaciją pavergtie
siems ...

72 IR SAWYER 
mūro rezidencija. Pilnas rūsys, gazo 
šilima, garažas. $37,900.

42 IR WESTERN 
kamb. pilnai išnuomotas mūrinis na
mas. Tik $76,500.

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

66 IR MOZART — 4 mieg. mūras, 
galimas praplėsti. Dvi pilnos vonios, 
įrengtas rūsys, mūro garažas. $37,000.

57 IR SACRAMENTO — 8 būtu 
mūras, pilnai išnuomotas. Geras in 
vestavimas.

63 IR -AUSTIN
tai. Gazo šilima, pilnas rūsys, kaina- 
5 metinės pajamos.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.
DELTONA CORP. X

A famous name in Southern Building
Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
felmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 .771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

gė I^ake ir Wabash iškelto trau
kinio katastrofos
linija pravažiavo keliom minu
tėm anksčiau 
traukiny
mušė keletą žmonių ir daugiau 
kaip 100 važiavusių sužeidė.

nys — sekr., Juozas Sakalas 
iždininku.

— Los Angeles skautijos tra
dicinė Kaziuko mugė bus šv.Ka- 
zimiero Lietuvių para p. salėje 
tuojau po pamaldų. Skautų mu 
gėse galima ne tik gerai pasisvc 
ciuoti bet ir nusipirkti vertin
gus !>ei originalus daiktus do- 
\anoms, namų apyvokai ir jų 
puošimui.

, Įvairi andrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 -W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Hinint tą yuksktį. gerbiint pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stori ir kovoja ui Lietuvos Ir pavergtų lietuvių lairre 
neidamo® Ir neridėdamoa 1 sandėriui su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko -risis lietuviu demokratine* grupei. Jų bendru inititų- 
djas ir remia tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiai* 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 
irelbdama platinimo vajų kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietatiškos 
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, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesazsa.
KAINUOJA: Chlc«oo|« Ir Kanadoje metami — $30.00, pcul matų — S18-06, 

trlmi man. — $8-50, vienam mėn. $3.00. Kito*. JAV rieto** metam* 
— $26.00, putei metų — $14<00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savalty nemokamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

— Pianistės Raimundos Apei 
kylės koncertas, ruošiamas Da
riaus - Girėno lituanistinės mo
kyklos Tėvų komiteto, bus ba- 
laiHlžio 3 d., 4 v. popiet Jauni
mo centre.

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv.
Kryžiaus ligoninės. Virs $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite. Į

GERAI IŠT AIKYTAS mūrinis. 2x5 ra? Marquette 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
uijos prie 63^čios.

__ Vilija A. Eivaitė ir Juozas 
MicHuHs dalyvauju Chicagos ir 
apylinkės dailės parodoje C.lii- 
cagos Meno institute. Paroda 
buvo atidaryta vasario 18 d. \ i- 
so dalyvauja dailininkų. Ei- 
vaitės kūrinys yra “ruxee<lo” 
(serigrafija), Mieliulio — “Er
dvės kompozicija” (tapyba). 
Dail. Mieliulis yra Amer. Liet. 
I kai liniukų Sąjungos narys. Pa
roda daugumoj realistinės kryp 
ties. Yra ir inovacijų. Ketvirta
dieniais įėjimas Į muziejų ne
mokamas. Vėliau bus rašyta pla Gamins galingus traktorius

| Fordo auto mašinų gamybos 
— Inž. Jonas Stankūnas išven bendrovė gamina taipgi ir žemės 

ūkio ir kitus traktorius. 1977 m. 
Jis ta pačia ji numato pradėti gaminti pajė

gesnius traktorius: nuo 210 ark- 
kai paskutinis ]įo jėgų iki 450. Pajėgesni trak- 

nukrito nuo tilto, už- toriai bus gaminami Mičigano 
aJstijoje, Troy įmonėje. rastais auginimo metodais da

bar iš vieno akro gauna po 20 
tonų uogų, kai prieš 10 metų iš 
akro geriausiu derliu buvo skai
toma 2 tonos. Daugelis farme- 
rių Vidurvakariuose — Michi- 
gane, "Wisconsine ir Indianoje 
pradėjo praktikuoti naują braš
kių pardavimo madą, kad pirkė- . , _ . , , . .. . . .. Adm. Turner jau dabar įspėjai braškes kaip ir mėlynės pa- . _. . . ,, ...
: , , . , • -d 4.-• Ja amerikiečius, jog klaidingostvs prisirenka kiek non. Bet čia t. . . . . _ . ... žinios ir neteisingi isskaiciavi-ju nokimo sezonas yra pavasa- . . . ...mai, ypačiai jurų dommacijoje, 

gali atnešti įimtų Amerikai ne
laimių. Esą, Amerikos gyvybė 
ir Amerikos draugų likimas ka
ro atveju priklauso daugiausiai 
nuo nepažeidžiamo susisiekimo 
jūromis. .

WASHINGTONAS. — Jau'
dveji metai kaip ČIA tampo ir
tyrinėja civilinės grupės ir kon-L , , , . ... ...
gresas, primetant būtus ir ne_ Salvadore launejo antikomumstai 
būtus kaltinimus. Todėl prez
Carterio naujai paskirtas CIA dento rinkimus dviejų trečdalių 
direktoriumi Admirolas Stans-’balsų dauguma laimėjo generolo 
field Turner turės gerokai pa- Carlos Huberto Romero Tautinės 
sidarbuoti atstatant ČIA presty- Santarvės partija, valdanti tą 
žą. Bet svarbiausias jo uždavi- Centrinės Amerikos respubliką 
nys, tai teisingai išspręsti Krem-1 jau 15 metų, per rinkimus priža- 
liaus statomus Amerikai spąs- ’dėjusi tvirtą prieškomunistinę 
tus, teisingai numatyti ir pagrįs-' valdžią. Opozicine Tautinės Uni- 
ti Sovietų būsimus planus, tu- jos partija rinkimus pavadino 
rint dėmesyje - didelį Maskvos v “apgaule” ir paskelbė protesto 
ponų ginklavimąsi. - ‘demonstraciją. .^

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P811 TieninteU
I f Uetuvį kailininką

ChloAfoje
^SLNORMANA
&jj$kBURŠTEINĄ 

263^82e 
(ptaigo*) ir 
677-8449 

(buto) .

BESTTHINGS INU FE


