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— George Dunne pareiškė, 
kad meras Bilandic laimės no
minaciją didele balsų dauguma.

KELIAUTOJAS” ARTĖJA 
PRIE JUPITERIO

ARAFATAS “TAIKIN 
TOJO” ROLĖJE

Piram •
Kompong KratKh

• Phurn Krūvicb
""v KhYOY» %

Vasario 26: Izabelė, Alek 
Sandras, Jorūnė, žibutė, Jogin 
tas, Girdenis.

Phnm Tokeo

, v Prey Veng

Kiekviena diena iš Irano iš
skrenda vis daugiau Amerikos 
piliečių. Parskrido marinas, ku
ris užpuolimo metu buvo sun
kiai j galvą sužeistas. Buvo kal
bama, kad jis sužeistas kovų 
metu, kai komunistai įsiveržė 
į amerikiečių ambasadą. Ame
rikos ambasado'n atėjęs jaunas 
iranietis norėjo vartoti ginklą. 
Jo šautuvas, nevykusiai sukinė
jamas, iššovė ir pataikė Ame
rikos marinui į galvą. Jam buvo 
suteikta pirmoji pagalba, o da
bar jis parvežtas j Ameriką. 
Evakuaciją trukdo ilgi tardy
mai ir kratos, vedamos po kelis 
karius.

“Mes norime atstatyti norma' 
liūs santykius”, kalbėjo Blu
menthal. “Ir mes nemanome 
kad tie du dalykai turi ką bend
ro”. Jis atstovaus prezidentui 
Carteriui formalioje ceremoni
joje Pekine atidarant JAV am
basada.

Jeigu Sovietų Sąjungos atsto
vas šiam pasiūlymui nesiprie
šins, spėjama, kad jis lengvai 
gali būti priimtas.

— Praėjusi šeštadienį Čika
goje, McCormick Place, buvo 
atidaryta automobilių paroda, 
kuri tęsis iki kovo 4 d. ir bus 
atdara nuo 11 vai. ryto iki 11 
vali vakaro'. Lankymo kainos 
suaugusiems $3, vaikams $1.

KOMUNISTAI NORI EKONOMINIŲ REFORMŲ 
DAUG PLATESNIŲ TEISIŲ

_ Popiežius Jonas Paulius II 
prieš Velykas paskelbs savo pir
mąją encikliką, praneša italų 
spauda. Enciklikos tema bu
sianti žmogaus teisės ir Evan
gelija. Originaliai enciklika iš 
40 puslapių parašyta lenkų kal
ba, po to išversta į įtalų kalbą.

* •, _ Bokor SinanouKYilIe •

Praeitą penktadieni Teherano 
ko’munistai sušaukė masinį mi
tingą, kuriame kalbėjo geriausi 
jų kalbėtojai, pasiruošę pirmą 
kartą išdėstyti partijos tikslus, 
bet lietus jiems pakenkė. Mitin
gas buvo mažas, "palyginus su 
kitais panašiais mitingais" lie
tus neleido baigti mitingo. Ko
munistai reikalauja padaryti 
dideles ekonomines reformas, 
bet Chomeini valdžia apie tai su 
komunistais nenori tartis. Jie 
tarėsi, apie šacho' nuvertimą, bet 
apie kitus reikalus su jais ne- 
sitars. Mitinge kalbėtojai pa
reiškė, kad jie nebeklausys ^Cho- 
meinio vyriausybės nutarimų. 
Komunistai daug prisidėjo prie 
Bachtiaro vyriausybės nuverti
mo, bet jiems nepatinka, kad iš 
jų atimami ginklai. Komunistai 
nori, kad iš kariuomenės būtų 
paleisti visi šacho karininkai, 
tuo tarpu tie karininkai, vado
vaudami kuopoms ir batalijo- 
nams, palaiko tvarko mieste ir 
kareivinėse.

Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washincton, D. C. 20540

WASHINGTON. — Praeitais 
metais JAV erdvių įstaiga palei
do' į erdvę “Keliautoją” (Voy
ager I), kuris šiomis dienomis 
priartės prie Jupiterio.

Apie Jupiterį arabų astrono
mai turėjo žinių, darė apskai
čiavimus, bet niekad tikslių ži
nių neturėjo. Dabar tos žinios 
jau yra daug tikslesnės. (

Manoma, kad “Keliautojas"’ 
galės padaryti kelias geras nuo
traukas ir pasiųsti jas į žemę. 
Kai mokslininkai jas gaus ir 
viską iššifruos, tai tada ir mes 
galėsime į Jupiterį iš arčiau 
pasižiūrėti.

TEHERANAS, Iranas.— Ira
no komunistų partijos vadovy
bė labai nepatenkinta dabartine 
padėtimi ir reikalauja žymiai 
platesnių teisių. Komunistai no
ri, kad būtų padarytos didesnės 
reformos Irano kariuomenėje, 
kad būtų išmesti visi su šachu 
dirbusieji karininkai. Jie buvo 
pagrobę valstybinio saugumo 
įstaigą, išsinešė dokumentus. 
Iki šio meto jie klausydavo Cho
meini įsakymų, bet praeitą 
penktadienį pareikalavo daug 
teisių savo partijai.

Lietus išardė komunistų 
mitingą

do sekretorius Michael Blumen
thal. skrisdamas į Kinija, pake- 
liui sustojo Anchorage gazoli
no. Ta proga žurnalistams pa
sakė, kad kiniečių ir vietnamie
čių tarpusavini reikalai nepa
kenks ilgalaikiams ekonomi
niams santykiams tarp JAV ii 
Kinijos atstatyti.

Bet pats didžiausias Vietna
mo fronto įvykis atsitiko ne 
fronto linijose, bet gana toli nuo 
jo. Kiniečiams šeštadieni pavy
ko išsprogdinti Vietnamo karo 
medžiagos sandėlius, esančius 
Hanojaus srityje. Hanojus turi 
didelius karo medžiagos sandė
lius, kuriuose buvo gaunama iš 
Rusijos ipaskutiniu metu atvež
ta kare" medžiaga, šiomis die
nomis didieji sovietų karo lėk
tuvai atgalieno gana daug nau
jos sovietų karo medžiagos. Vis
kas iškelta į padanges.

Vyrauja įsitikinimas, kad Ki 
nijos aviacija išsprgodino san
dėlius, bet kiniečiai paskelbė, 
kad jų lėktuvai minėtoje srityje 
nebuvo.

žalą ir pasitrauk 
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Dabartiniams Vietnamo 
vadams reikia storesnės rykš
tės, — šeštadienio popietę pa
reiškė Kinijos vyriausybės ra
dijo stotis. — Iki šio t”''° jiems 
duotos bausmės neužtenka...

Lietuvos vyčiai 
met jame buvo 
tuvos konsule Juzefina Daužvardienė sveiki la svečiu 
Leonas Kriaučeliūnas, Skautijos tarybos pi

Patiriama, kad Irano vakari 
nėję dalyje gyveną kurdai ne 
mėgsta islamiškos revoliucijė; 
ir pradeda reikalauti 
klausomo Kurdistano.

Suvažiavusieji aptars valdžiai 
paruoštus raportus apie ap- 
dra ūdos reikalus.
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Vietnamo kariams pavyko 
pralaužti kiniečių laikomas lini
jas. bet toli jie nepasistūmėjo. 
Kiniečiai paprastomis priemo
nėmis mokėjo išmušti iš kov-.s 
linijos visą eilę Vietnamo tan
kų. Be tankų vietnamiečiai 
pajėgia stumtis pirmyn, 
tarpu kiniečiai nuo tankų 
bėga, bet juos naikina.

JAKARTA. Indonezija.— Stai
ga pakiure senas vulkanas Sim
la Javos salos centre išmeta
mais akmenimis, pelenais, nuo
dingomis dujomis ir kalno šlai
tais plaukianti verdanti lava 
sudegino vietoje mažiausiai 175 
žmones .ir 1,000 žmonių sužei- 

r,000 žmonių iš 6 kaimu 
patį kraterį spėjo eva-

MILIJONUS PRAŠVILPĖ 
IR ATSITŪPĖ

NEW YORK, N.Y. — Suktas 
biznierius. L.'-^Steinberg apgavo 
banka ir išvežė veik už $7 mili
jonus vertingų popierių. Jis gy
veno Bermuda salose, Brazili
joje, Urugvajuje ir kitose vie
tose. Buvo milijonierius ir sam
dė advokatus, kad neišvežtų jo 
į JAV ir nereiktu stoti j teismą.

Daugiausia pinigų suėdė Ame
rikos ir užsienio advokatai. Kai 
mažai kas liko, tai jis praeitais 
metais nutarė grįžti. Čia jis bu
vo sučiuptas ir padėtas 
jimą. Jo byla išnagrinėta

Teisėjas paklausė, kaip buvo 
praleisti veik $7 milijonai, įsakė 
jam grąžinti-. bankui. likusius 
20,000 dolerių, o jį patį uždarė 
į kalėjimą dešimčiai metų.

NEW YORK. N.Y. — Į Susi
vienijime Lietuvių Amerikoje 
namus suvažiavo Pildomosios 
Tarybos nariai organizacijos 
reikalams aptarti, šeštadienį at
vyko pirmininkas Povilas P. 
Dargis. Iš Chicago atvyko iždi
ninkė Euphrosine Mikužiūtė ir 
iždo globėja Kristina Austin. 
Iš Chicagos irgi turėjo atvykti 
Josephine Mileriūlė, bet ji dar 
negali judėti. Lūžęs kojos kau
las sudėtas ir plieno plokštėmis 
suspaustas, bet vaikščioti ji dar 
negali.

— Pirmadienį Chicagos teisė
jas svarstys Alg. Gečio vado
vaujamos Bendruomenės skur
dą prieš Chicagos Bendruome
nės apylinkes.

BOMBARDAVO PARTI
ZANŲ STOVYKLAS

SALISBURY.— Rodezijos ka
riškas pareigūnas pranešė, kad 
Rodezijos karo lėktuvas penk
tadienį bombardavo dvi dideles 
nacionalistų partizanų stovyk
las kaimyninėje Zambijoje, vos 
22 mylias atstu nuo Zambijos 
sostinės Lusaka. Toje bazėje 
turi savo vyriausią būstinę pats 
Rodezijos juodųjų partizanų 
vadas Jošua Nkc'mo. kuris pri
siėmė atsakomybę už prieš po
rą savaičių sovietu sviediniais 
numušimą Rodezijos keleivinio 
lėktuvo su 59 žmonėmis, kurie 
visi žuvo.

SANTYKIAI SU KINIJA CHICAGOSWRO BILANDIC 
ANCHORAGE. Aliaska.— Iž-, LAIMĖJIMAS UŽTIKRINTAS
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VIETNAMUI REIKIA STORESNĖS RYKŠTĖS.
AIŠKINA PEKINO RADIJAS

BANG KOKAS, Tailandas. — 
Penktadienį Hanojaus radijas 
pasigvrė. kad Vietnamo tankiu 
pralaužė kiniečių linijas ir už
ėmė -tris miestelius Vietnamo 
šiaurės provincijoje, tuo 
šeštadienio rytą Kinijos 
jėgos pasistūmė krašto 
dar 20 mylių, sako žinių 
turą iš Tailando sostinės.

i.-:-'-.''- --

Čikagoje kiekvienais metais suruošia Lietuvos Atsiminimų banketą, šį- 
pagerbta Lietuvos skautlja >0 m. sukakties proga. Paveiksle: gen. Lie- 

banketo programos vedėjas dr 
Lilė Mihikienė, kapelionas kimi. J. Vaiš 

nvs ir V. Jasaitis.

NEW YORK. N.Y. — Kinijos 
atstovai paskelbė, kad Kinija 
nenori nei vienos pėdos Vietna
me' žemės. Jie nori tiktai nu
bausti dabartinius Vietnamo 
valdovus už Įsiveržimą i Kam- 
bodiją. Dabar paaiškėjo, kad f i 
bausmė turės būti stipresnė, 
nes Vietnamo karo jėgos nepa
jėgia atsispirti įsiveržusiems ki* 
niečiams. Kinija nubaus Vietna
mą už Kambodijai padarytą 

Vietnamo, 
rmbasadorius pa- 
i įnėms Tautoms 

s;. Įsiveržimą Į Kambodiją 
ir Kini os įsiveržimą j Vietna
mą tame pačiame posėdyje, nes 
tai yra tas pats klausimas. 
Amerikiečiai reikalauja, k.;J 
Vietnam iečiai pašiTrauktų is 
Kambddijo^. o kiniečiai pasi
traukiu iš Vietnamo. Pirmon 
eilėft, siūlo‘tuojau sustabdyti 
karo veiksmus ir atšaukti ksro 
jėgas. Atrodo, kad Sovietu Są
jungos atstovas sutiks su šiuo 
amerikiečių pasiūlymu.

Sovietų diplomatai protestuo
ja prieš kiniečių įsiveržimą į 
Vietnamą, bei nn*ko’ nesako 
prieš vietnamigčyję. įąiyeTžinią 
į Kambodiją.

PATARIA ATŠAUKTI 
PASIŲSTUS KARIUS

NEW YORK. N.Y. — JAV 
‘ /įtf 'pasiūlė Jungtj- 

nėriis’ priimti rezoliu
ciją, kuri liepia Vietnamu! ‘’l- 
šaukti karo jėgas R <modi- 
jos. o Kinijai atš--karius iš 
Vietnamo. l-iem pusėm pata
ria sustabdyti kare ' ei>- .mus, 
o Rusijai pataria nc-’ą.sti gink
lų į Pietų Vietnamą.

— Pietų Afrikos valdžia penk
tadienį pakėlė gazolino kaina 
18 nuoš., tuo būdu gazolino ga
lono kaina Pietų Afrikoje dabar 
yra $1.53. Iki perversmo Iranas 

gė brangenybes. Italų policija aprūpindavo Pietų Afriką 80 r 
ieško vagių. gazolino.

TEHERANAS. — Palestinos 
Išlaisvinimo Organizacijos 
PLO lyderis Yasir Arafatas yra ■ 
atvvkes i Irano sostinę tikslui 
sucementuoti arabų sąjungą Į 
prieš Izraelį ir padėti išvengti j 
prasidedančios kovos tarp da-|- 
bar Irana valdančiu Irano revo- 
liucionierių ir marksistų parti
zanu. Arafatas alvvko i Tehe
raną vasario 17 dieną, o pirma
dienį jam buvo pavesta kontro
liuoti Izraelio ambasadą Te
herane. Musulmonų diplomatų , 
tvirtinimu, karingojo PLO tero
ristų lyderio Arafato dėka iš-Į 
vengta konflikto tarp marksis-Į 
tų (komunistų) ir Muahideen 
partizanų, kurie Teherano uni-j 
versitete' kieme buvo Įsitaisę ap-! 
kasuose.

Popiežius Jenas Povilas II 
gavo pakviestimą dalyvauti 
New Yorke Įvykstančioje reli
ginėje pasaulio konferencijoje. 
Kvietimą popiežiui pasiuntė Ja
ponijos būdų religijos dvasiš
kis. kuris yra ir religinės konfe
rencijos garbės prezidentu.

Toks visų religijų kongresas 
konferencija yra trecias iš eilės. 
Jį remia |vąirių religijų grupės 
Azijoje, Europoje, Afrikoje ir 
Amerikoje.

PARROTS

Denjokratu jįįiįąttiftinkaš' Gėe^- -aų^basade^ 
ge W. Dunne tvirtina, kad atei 
nantj antradienį įvykstančiuo
se pirmininko rinkiniuose Chi
cagos miesto meras Bilandic 
68.6 nuošimčiais laimės, prieš 
savo oponentę Jane Byrne, 
buvusią Miesto valdybos tar
nautoją. kurią Bilandic, perė
męs mirusio mero Richard Da- 
lev pareigas., atleido iš tarny
bos ir Miss Byrne pasiryžusi jį 
patį ‘"nuyeisTi”. kandidatuo
dama rinkiniuose mero parei
goms.

Dunne pasakė, kad tvirtini
mas yra paremtas tvirta stati
stika, sudaryta pagal 50 vardų. 
Demokratų komitetų Tp 3,100 
apylinkių (precinktų). Demo
kratų pasisakymuose, D«nlle 
apskaičiuoja, kad meras gaus 
350,000 balsų, prieš 160,000.



bernatoriuk. Atstovų rūmai,Cu 
jahoga Apskr. komisijonieriai 
ir Clevelando miesto taryba. 
Be to, sveikino valdžios pareū 
gūnai: Cujahoga Apsk. komi- 
sijenierių viršininkas Virgil E. 
Brown, Ohio sen, J. Thimothy 
McCormick, Ohio atst. Dennie 
E. Eckhart, teisėjas Edvardas

Katalikas, teisno pareigūnas 
Jerome Krakowski ir tarybos 
narys David J. Trenton.

Žodžiu sveikino :Latvių S-gos 
pirm. Astrida Jonson, skautų 
atst. Erika levins ir spaudos at 
stovas Emil. Svcilis. Sveikino 
ir estų atstovai — Andreas 
Traks ir Lembit Sweigard. 1 aip 
pat sveikino dr. Alam Riga ii 
dr. Eilce.n Kassen, kalbėjo Juo
zas Srempužis.

” ' ' • T" ū i žyd:
Os komitetas,, čekų ir kiti atsto 

vai.
JAV senatorius Howard Met- 

zenbaum ilgai kalbėjo ir jo 
kalba daug kanų buvo nu
traukta audringais plojimais. 
Visa jo kalba buvo atspaus
dinta Dirvos 7 Nr.

Po senatoriaus kalbėjo Lie. 
tuvos Geenralinis Garbės kon
sulas Vytautas Čekanauskas.

Meninę dalį atliko pilnam 
sąstate Čiurlionio ansamblis 

komp. A. Mikulskiui diriguo
jant. Solistai L Grigaliūnaitė 
ir V. Plečkaitis, kanklių vado
vė D. Mikulskienė.

Dainos su solistais, kanklių 
muzika buvo atlikta neapsa
komai gražiai.

Publika savo susižavėjimą 
išreiškė karštais aplodismen. 
tais. Koncertui pasibaigus bu-

vo perskaityta rezoliucija rei- ir Cleveland. Press, o taip pat 
kalaujanti Lietuvai laisvės. Re
zoliuciją susirinkę priėmė plo
jimu. Rezol, bus pasiusta JAV 
prezidentui, senatoriams iš 
Ohio ir kongresmanams.

Oficialią minėjimo dalį A- 
merikos Balso atstovas R. Sa- 
kadolskis užrašė į juostą ir, 
reikia manyti, perduos į oku
puotą Lietuvą. Didieji Cleve
lando dienraščiai Plain Dealer

ir priemiesčių laikraščiai mū
sų Nepriklausomybės sukak
ties minėjimų ir senatoriaus 
kalbą gana plačiai paminėjo.

Esant saulėtai,, nors ir šaltai, 
minėjimo dienai publikos susi 
rinko virš. 500. Aukų laisvini-

$2,500. Aukos priimamos ir to
liau. Galima įteikti aukų rinkė 

(Nukelta į 6 psL)

dalyvavo 
darančiu 

pirm., 
nariai ir

Vasario SeiioliktOsvoB minėji
mui praėjus C leve landė

Nepriklausomybės paskelbi
mo minėjimo išvakarėje šešta 
dienį, vasario 10 d., 8 v. v. Lie
tuvių namų “Gintam” resto

rane ALTo Clevelando sk. su
ruošė Lietuvos Gener. Garbės 
konsului V, Čekanauskui pa
ct hinio vakarienę. Vakarienėj

pakviesti ALTą su- 
organizacijų astovai 

Tarybos nariai, sk. 
svečiai: kleb. G. Ki. 

p.p. Mikulskiai, Dir
vos red. V. Gedgaudas ir Ame
rikos Balso atstovas R Saka- 
dolskis. Viso 43 asmenys.

Konsulą pristatė ir pasvei
kino sk. pirm. A. Pautienis. Or 
ganizacijų atstovus ir svečius 
pristatė Pr. Razgaitis. Buvo pa 
sigesta Liet, B-n ės atstovų. Jie 
buvo kviesti.

Konsulas trumpai padėkojo 
už jam suteiktą garbę ir vėliau 
atsakinėjo į jam patiektus kele 
tą klausimų. Jis kalbėjo apie 
savo, kaip konsulo, veiklą, san 
tykius su Amerikos valdžia ir 
privačiom institucijom, santy
kius su kitų valstybių genera
liniais konsulais ir t, t. Jis ma. 
no, kad turi gerų progų Lietu
vos vardą garsinti ir priminti 
kiekivena proga kitų tautų at
stovams apie Lietuvos okupaci 
ją rusų — komunistų įvyk
dytą.

Sekmadieni, vasario 11 d.
i . •

nepriklausomybės sukakties m i 
nėjimas Įvyko kaip buvo nu. 
matyta programoje. Iškilmės 
pradėtos prie paminklo žuvu
kėms už Lietuvos laisvę, Auku 
rą uždegė Gener.Lietuvos Gar
bės konsulas V. Čekanauskas* 
asistuojant savanoriui -kūrėjui 
J. Barniškiui, ALTo sk. pirm. 
A. Pautieniui ir kt. Vėliavas iš 
keliant, Amerikos ir Lietuvos 
Himnus skambino varpais iš 
DMNP bažnyios bokšto--yarpi’ 
n ės. Vėliavų (Amerikos, Lietu
vos ir Vatikano) iškėlimą atli. 
ko V. Stankus, Jokūbaitis ir D. 
Orentaitė. Apeigoms vadovavo 
A. Jonaitis.

Abejose Lietuvių parapijų 
bažnyčiose buvo laikomos Šv. 
Mišios Lietuvos laisvės inter—. 
ci j a. D'MNP mišias laikė 3 ku
nigai. Pamokslą pasakė kleb. 
G. Kijauskas. Per pamaldas. 
giedojo Ramovėnų vyrų cho
ras J. Kazėno vedamas ir baž
nyčios choras Brazaitienės ve
damas. šv. Jurgio parap. bažk 
nyčioje pamaldos buvo atlik
tos s-u ypatingu iškilmingumu. 
Vėliavom artėjant prie alto
riaus, Gener. konsulas su AL
To ir šaulių palyda priešaky, 
nešė Lietuvos partizanų vėlia
vą. Mišių auką uešė ALTo ir 
šaulių atstovai. Biru lietis,.tau
tiniais rūbais pasipuošusios, 
budėjo prie žuvusiems pamin
klinės lentos ir prie Marijos at 
tariaus. Giliai patrijotinį pa
mokslą pasakė kJeb. B. Ivanau 
sk as. Bažnyčios choras, M. Ba
bicko ved a m aviški Įminga i gie
dojo užbaigdamai Tautos him 
nu.

t vai. p.p. vvko iškilmingas 
minėjimas DMNP parapijos 
salėje. Minėjimą atidarė ,VLT> 
sk. pirm. A. Pautienis. Him
nus ir gieemę žuvusiems igėdcr 
j(, Čiurlionio Ansamblis, kanq>.
A. Mikulskiui diriguojant.

Invokaciją sukalbėjo kleb.
B. Ivanauskas. Taq> organiza
cijų Įneštų vėliam šiais me
tais dalyvavo pirm u kart su aa 
v o vėliavomis ir palyda lat
viai ir estai.

Pagerini savononm - kūrėjai 
it Klaipėdos sukilėliai: J. RnT» 
niškis. \. Johaųsonas. V. Bnr- 
♦nška ir I). Mašiotas. Kiti sa
vanoriai. gyveną Clcvelan<tc. 
dt 1 Jigu ar kitų prir^nscių’ ne
galėjo dalyvauti.

Vasario Ui proga proklama-

PRAŠOMI ATIDUOTI SAVO

27 DIENA UŽ GERIAUSIUS

LIETUVIŲ DRAUGUS

IM

ISM®

^4:^'

Sii Ml

FRANK J. BRADY, kandidatas i miesto- 
tarybą 15-tos apyl. aldermanu

MICH AEL /V BLLANDIC, Chicagos miesto meras

Juos indorsuojo ir prašo už juos balsuoti

Senatorius FRANK D. SAVICKAS
fc’k- X' ■ ' * iC ■* i «

1 x

Committeeman 15th Ward Regular Democratic Organization
t
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Detroito naujienos
Nuotaikos Vasario 16-jai artėjant

Belaukiant mums visiems vaišino kokteiliais, kaip Alfon- 
brangios - iškilmingos 61-osiosįsas Nakas “Drauge” 79-1-1 pa-; 
minėjimo šventės Detroite LB į rašė. Pasinaudojęs autoriaus 
Apyfiiikš, V*ba panaudojo prieš' straipsniu aš pridėsiu ir kai ku- 
DetrOito* Lietuvių Organizacijų riuos komentarus.
Cenfrą aštriausius ginklus 
paveržti iš jų per 35 metus ruo-

Po 25 minučius trukusios LB; 
Apylinkės pirm.

šiaiųą Vasario 16-sios iškilmių-j j*.
gą m:nėjimą ir renkamas aukas i 
Amerikos Lietuvių Tarybai, ku
ri finansuoja Lietuvos laisvini
mo darbus. Tuoj po Naujų Metų

A. Bug'eniaus 
os, vyko ilgos diskusijos ir 

pasisakymai. Buvo karingai nu
siteikusiu, nuosaikių ir vidurio; 
taip apibūdino susirinkimo eigą 
radijo valandos redaktorius ir

pradėjo piktą propagandą ir tę* pranešėjas Albertas Misiūną.
sė ją iki pat Vasario 16-sios iš
kilmingo' minėjimo. Ih’ie visų 
lietuvių parapijų bažnyčių buvo 
dalinamos įžeidžiančio pobūdžio 
laikraščių iškarpos bei pamfle
tai. po to LB paskelbė aukų va
jų, prašydama aukas skirti tik
tai LB ir pavedė vykdyti cent-į

Pokalbiuose prie kokteilio, taip 
mano prietelius A. Nakas rašo. 
LB ir Altą dėl bendro aukų rin_ 

jkimo turėjo susitarti, bet nesu
sitarė. Bet kodėl nesusitarė? 
Ogi todėl, kad LB nori paveržti 
ne lik aukas, bet ir Vasario 

; 16-sios minėjimą, sumindžioti 
linidrn vadovui. Aukų vajus ne ijjj ()(- statutą ir išmesti i šiukš- 
btrvo jau toks sėkmingas todėl,j 
kad į aukų rinkėjai eidavo 
aukotojais j kompromisą ir net' 
išsikoliodavo. Tada LB V-ba su-1 
galvojo kitą triuką: parašyti vi-! 
sonis organizacijoms laiškus 
prašant pritarimo. Bet ir čia 
susilaukė protesto prieš LB dėl 
jos visuomenėje keliamo’ erzelio.

Nepasisekus, LB nu arė su
kviesti Įtakingiausius ir pasitu
rinčius aukų rinkėjus. Pirmoji 
nutarta data nepavyko, tuomet 
kvietė sausio 20 d.

Pakvietė virš šimto, bet neat
silankė nei pusė šimto. Atsilan
kiusieji buvo, be abejo, pavai
šinti iš suaukotų pinigų. Pasi-' aštriu kardu — rinksime k-ek-

PAVASARiO SONATAM. K. ČIURLIONIS

Norą RurLaitę vadovauti šios 
dienos iškilmingai programai. 
Amerikos himną giedojo penas 
ir ponia Mozartus, invokaciją 
skaitė kun. Valiuška.

Lietuvos N e priklausomybės 
paskelbimu aktą perskaitė agro
nomas Donatas Zakaras. Arizo
nos gubernatoiiaus prCxlanur 
eiją perskaitė ponia Rudinas. 

________ _____ Pagerbimą žuvusių už Lietuvos 
u pakviestas j ši balių, tai pa-Įlaisvę Lietuvos karių atliko gen.

Vladas Mieželis, kpt. Vincas Ru
seckas, Itn. Jonas Dambrauskas 

komen-,ir savanoris-kūrėjas Jonas De

pą akyti, kad vieną knėrta susi- 
ji-ato. Už tai reikia juos pagirti.

Velavičiaus klausė apie va
jaus vykdymą. Centrinis J. Ur- 
bonas liepė Įsiskaityti taisykles, 
i'uoj pat turtingieji ir daktarai 
junietė j)o keletą šimtinių. Kaž
kodėl apie 30 aukų rinkėjų nie
ko neaukojo. Pc'būvio dalyviai 
buvo vaišinami kokteiliais ir 
užkandžiais. Kadangi aš neb'i-

sinaudojau A. Nako reportažu 
ir žinias patiekiau Naujienų 
skaitvtojanis su savo
turais.

Dariaus ir Girėno klubo 
metinis susirinkimas

me reck is.

’ilių kropsi. Susirinkimo pokal- 
su'byje pirmas paklausė smarkuo

lis .1. Leonavičius: kodėl nebuvo 
pabota LB visuotino apyl. nariu 
susirinkimo ir atsisakyta nuo 
atskiro Vasario 16-sios minėji
mo'? Pirmininkas atsakė, ka i 
valdyba nubalsavo antro minė
jimo nerengti.

Man atrodo, kad valdyba pa
bojo organizacijų protestų ban
gos. LB pirm. A. Rugienius tuoj 
paskyrė centrini bermontininką 
vadovauti aukų vajui. A. Misiū
nas pareiškė, kad labai gerai pa
daryta, kad atsisakyta atskiro 
minėjimo. J. Urbonas užsimojo

vieną dieną ir vasario 11 d.
Centrinis toliau paklausė: ka

da Altą nuvežė į Baltuosius rū
mus 2(X) žmonių? Pasivaikšti- 
nėjo po Baltųjų Bumų sodą ir 
nusifotografavo su prezidentie
ne. Pasakė poniai prezidentienei 
alio ir good bye. Centrinis Jc’nas 
jiasakė, kad pernai surinkome 
keturis tūkstančius, o šįmet au
kos čia pakils iki septynių tūks
tančių ir vėl ura!

Vėl po du kartus kalba: L. 
Rugienienė, A. Misiūnas, G. Go- 
bienė.
centrinio 
žmogelis. 
Altai?

Aukok

Gaila vargšo daktaro, kad jis skautų vardu paskelbė tik trys 
buvo nuskriaustas, paaukojęs žmonės.
Altai tik dolerį. Jei vyresnis jau
nesnį pabara, tai nėra nener-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. a K’SS IM THE DARK. ‘Pikintlšky ir intymiu nuotyki?

Mpr&Ayu-ai, paimti ii gyvenimo. Lengvai stiliui, gp’* raiba, gražiai išleista 
150 psL K.’dns 52.50. .

<0r. a. Končius, HISTORY 05s LITHUANIA. Lietuvos Istorijos
mntrauka nuo pa- jenyjtj amžių ik- pokario metų. Vidutinio formato. 14? 
esi ."kainuoja $2.00.

Dr. Juoms &. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vairtybea ir joj kaimynu istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0u.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
kitas knyga* galima įsigyti atsilankius i Naujienai arba atsiuntus čeki ai 
paginę perlaida. .

1731 Beiti Sxlfted Strsež, Ckieags, HL H IBS

; DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO- 
_ JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. A Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančiu* 1905 

metu Įvykiui, Jablonskio ir Totoraičio jaunu dienas ir susi- 
rftpiniasą. ---------- ------------------------------------------Y'-0?

Or. A. J. Guttan— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grcSa
> Ketais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik —---------- $3.8$

Minkštais viršeliais tik —--------------------------- —-------
Dr. A. J. Gwen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ĮMONES.

Kelionės po Jtaropą IspūdfiH. Dabar tik --- ------------ S2.M
Į SaMnw pat vfataakytt paštu, atsiuntus čakĮ arba mansy ordarl, pria 

avi m!j!m kainos pridedant 50c. parsiuntimą išlaidoms.

NAUJIENOS,
1731 S». HALSTSD ST- CHICAGO, EE. MMI

Norėčiau Tamstos paklausti, 
keli gi žmonės nutarimą padarė 

malu. Jei būtų už ką pagirti, tai prieš tris metus, Tamstai tun- 
pagirtų. O jei daktaras neturi tininkaujant, kai sulaikėte skau- 
LB adreso, galėjo paklausti tukus įnešti vėliavą j f“' " ‘ „ 
DLOCo, būtų adresą davęs ir 
nereikėtų čia tų kompromisų. 
Save gerbiąs daktaras į tokius 
menkus kompromisus neina.

Č. Anužis klausė, ar DLOC 
yra narių, atstovaujančius dvi- 
tris organizacijas.

Keista, kad Č.A. nesiorientuo* 
ja apie organizacijas, bet dar 
keisčiau, kad tokį klausimą už
sirašė i blanknotą. Mano’ prie- 

organizacijai j telius A. Nakas yra buvęs DLOC 
Balfui. Galima aukoti ir Vlikui. Į pirmininku, gerai turi žinoti iš 
Adresus galite gauti Detroito! ko ir kaip DLOC sudaromas. 
Lietuvių Organizacijų Centro DLOC nariai gali būti ir kitų

O Leonavičius klausia 
vadovo 

kuris
ką turi daryti 
nenori aukoti

šalpos

organizacijų nariais. PavyzdžiuValdyboje pas bet kurį narį.
Ilgai tylėjęs dr. V. Majauskas paimkime velionį Rapolą Valat- 

papasakojo, kas atsitiko prieš į ką, kuris buvo DLOC 5 metus 
trejus metus. Jis pasakė, kad pirmininku. Jis priklausė Vy- 
išrašęs čekį Bendruomenei, : 
dc's ir Vlikui, o minėjimo ren
gėjų spiriamas, už įėjimą į salę! 
davęs dolerį Altai. Aukotojų są
rašą skelbiant, girdi, tik tas do
leris ir tebuvęs parodytas, o jis na balsą.
pats, daktaras Majauskas, Nau-! L. Rugienienė užsiminė apie 
jienose korespondento išbartas, protestą spaudoje. Girdi, visų

ro-jčiams, Susivienijimui, šauliams, 
Lietuvių Namų Draugijai, o gal 
ir kitoms organizacijoms, bet 
jis įėjo Į DLOC tik iš vienas or
ganizacijos ir turėjo tiktai vie-

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- X 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REKMEXTS L

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

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

Tel. 476-2206

iškilmingo 
minėjimo salę? Taip pat noriu 
paklausti, keli žmonės prieš du 
metus nutarimą padarė ruošti 
jaunimui antrą Vasario’ 16-ją? 

Jaunimas apie pasiruošimus 
nieko nežinojo. Vėliau kai kurie 
pareiškė protestą. Ar ne tiktai 
dėl minėtų priežasčių turėjote 
pasitraukti iš tuntininkės pa
reigu ?

Katkus sakė, kad kas nenori 
LB iš didžiosios raidės, tas nori 
palaidos neorganizuotos masės.

Ta masė, apie kurią V. Kat
kus galvoja, jau .darc’si neorga-

Vasario mėn. 4 d. Lietuvių 
namuose metiniame susirinki
me išrinkta sokančiė's sudėties 
klubo valdyba: Stasys Garliaus- 
kas jaunius. Algis Plečkaitis, 

(.lustas Pusdešris, Donatas Pus- 
dešris, Sigitas žebraitis ir An
tanas Vaitėnas. Į revizijos ko- 

. misiją išrinkta: Antanas Norus, 
Petras Bliudžius ir Marijonas 
šnapštys; kandidatas Stasys 
Petrauskas. O Į Lietuvių namų 
valdybą išrinkti: Petras Bliu
džius, Petras Bukšnys, Juozas 
Kinčius, Antanas Norus, Alfas 
Šukys; kandidatas Bronius Va
liukėnas. Revizijos komisijon 
išrinkti: Marijonas šnapštys, 
Saulius Šimoliūnas ir Vincas 
Tamošiūnas; kandidatas Eduar
das Milkus. Ant. SukauskasPHOENIX, ARIZ.

Paminėta Nepriklausomybės 
šventė

( Kalbas pasakė pavergtų tau-
I tų Arizonos skyriaus pirm. Wai
ter ('.hopiwskij ir latvių atsto
vas Ivars Michals.

Pagrindinę kalbą jiasakė inž. 
Vytautas Vidugiris, atvykęs iš 
Los Angeles. Anglų kalba apie 
jaunimą pasakė jaunas elektro
nikos inž. Vytautas Bandžiulis, 
taip pat iš Los Angeles.

Meninę programą atliko iš 
Los Angeles atvykęs jaunimo 
ansamblis “Spindulys”, vadovė 
Ona Razutienė, tautiniu šokių 
vadovė Danguolė Razutytė, o 
akompanavo ponia Barauskie
nė. Dainos ir šc'kiai publikai la
bai ir labai patiko.

Užbaigta Lietuvos
Visiems padėkos 

Vincas Ruseckas, o 
Norai Burbaitei už
programos pravedimą.

Salėje publikos buvo apie 200 
asmenų. Rinko aukas Bendruo
menei ir Altai.

Pr. Adomaitis

himnu.
žodį tarė 

svarbiausia 
labai gerą

Vasario 16-osios minėjimas 
Įvyko vasario 11 dieną Ukrai
niečių salėje. Vincas Ruseckas

SKAITYK PATS IR PARAGINK

DAR KITUS SKAITYTI
tarė Įžangos žodi ir pakvietė DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

nizuota. Ne vienas man. sakė, 
kad LB organizuoja žmones 
neiti i DLOC ruošiama Vasario 
16-sios minėjimą. LB Valdyba 
paskelbė kontroversinį neiti į 
Vasario 16rsios minėjimą. Bet 
taip neįvyko, žmonių atsilankė 
labai daug. Po' koridorius žmo
nių neskaičiavau, bet buvo virš 
keturių šimtų, panašiai kaip 
kiekvienais metais. Aukų pana
šiai kaip ir pernai suaukota, o 
kad turtingieji ar daktarai pa-

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength. 
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety. 3

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

aukojo po keletą šimtų, reikia

1 Taupykite dabar
pas mus

Irani

F ---------------— 1 ------------

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. Aupustaltyt* • V»lžI0nl«n4, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 125 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, glesmėi, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
S, Butkp Julė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 18S 

psl. Kaina $3.00.
5. Klaopas Jurgallonls, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8, Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastanls, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

•*Anykščių Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9 Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
10 Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rlriktinė lyrika. 167 psL. $3.00 
n’ Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-jl lyrikos knyga. 152 psl. $2,50.
12.' Petras Sagates, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė j 

tiai. 92 plauk, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
14’ Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 pal., $1.00.
1»‘ Elena Tumlonė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
Ifl Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $8.00.
H' Joną* Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mtologljosj^<m»L 

” ”18. AdSias Ja«a«, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 
raštine trba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi-

NAUJIENOS,
1739 Bo. BatetM Street, Chicago, minėtą B9S98

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš vardintomis knygomis, 
CU mminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

JVOW9 Kap^lntUi, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel- 
dfiant Lietuvą, bėgimą nuo bolieviku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kalni 4 dot

Juonį Kapičlnskiiy IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Uelvlo Dalis 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kuiiančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knygi gausiai Ūio- 
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO-,-LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuoset Kaune, Naudakfuose, 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, k< ji ten matė, kokiu 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pal. 11.50. Yra taip pat 
Išversta i anglų kalbą.

M Zolčenko. SATYRINES NOVtLtK Genialaus rusų rąžytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina X2.

D. KuralrU, KELIONi I ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS, Au
toriaus pastabumą neapgauna IntunUto ir agltpropo propaganda baJ 
nfaMsakavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi,

Pnrf. P. Pakarki^ KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pel. dokumentuota istorinė studija apie likimą. 
Kaina N* BRiRMITHI

Vincas ŽsmaftH. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAiTdJR, 
M pat Kaina UJO. ) ie įj

RU Ir kiti laidiniai yra rrunaml
NAUJIENOSE, 17S9 įsu HALSTED fT% CHICAGO, ILU.MMB

tealUeRanf Aarbe arUa rtutsnt paitv Ir rrMMuN
iaA) Bf parUMt.

Pas mus taupomi Jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsij 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

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

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

5'/4%

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

IVERSA
SAVINGS A LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halitod St. Chicago, III. 60608

> TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
> <U-»Ū7O
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WASHINGTON.
šiomis denomis oficialiai pa- 
kartJjo* Daįiar galite pasiga^ 
m :.:ti vyno arba pasidaryti alaus 
niekaip nęąigįrdąniį ir gaji te 
nąimtl su sąvim vykdami į kokį 
“organ ;zųotą parengimą” ar pa- 

, našiai, paskelbė Chicago Tri- 
■ hune dar š:o vasario 7 d. ant
rašte “Home brewers rejoice: 
t's legal”.
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Informacinė konferencija
Praeitą trečiadieni ir ketvirtadieni, vasario 21 ir 22 

dienomis, Washing-tone buvo sušaukta laikraščių redak
torių ir svarbesnių radijo stočių Pranešėjų informacinė 
konferencija. Ją atidarė Valstybės sekretorius, Cyrus R. 
Vance. Naujienų redaktorius M. Gudelis gavo sekreto
riaus asmenišką kvietimą ir toje konferencijoje da
lyvavo.

Konferencija vyko didelėje Valstybės Departamen
ta salėje. Salėje telpa 400 žmonių. Akustika taip Įreng
ta, kad dalyviai girdėtų kiekvieną pranešėjo žodi. Kė
dės sustatytos poromis, turi mikrofonus, kuriais galima 
klausyti kalbančio, o jeigu nori paklausti, tai iš vietos 
gali lengvai tai padaryti. Jei ko nesupranta, tai gali 
klausti, kad klausimą ne tik nesuprantačiam, bet ir ki
tiems galėtų paaiškinti.

Salėje buvo labai Įvairi publika, pradedant pačių 
didžiausių Amerikos dienraščių redaktoriais ir baigiant 
nedidelio, bet Įtakingo angliško ar kitakalbio kelių pus
lapių laikraščio. Ten sėdėjo New York Times redakto
rius, Detroito News ir kitų, žymių ne storumu, bet savo 
informacijomis Amerikos vidaus ir užsienio gyve
nimą.

Niekas nemano, kad laikraštininkai būtų vienodos 
nuomonės bet kuriuo klausimu. Svarbu, kad būtų nusta
tyti tikslūs faktai. Kai faktai paremti žiniomis, tai ir 
ginčai dažnai pasibaigia.

Sekretorius norėjo ir nori, kad būtų daugiau tiks
liai informuotų žmonių, tada ir susitarti lengviau.

Apie patirtus faktus ir jų svarbą mūsų gyvenime, 
teks plačiau pakalbėti šiomis dienomis.

M. ŠILEIKIS Karvės sode (Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)

-."ate darant alų ar vyną rei- 
.davo užregistruoti valdžioje 

.ad ir mažą kiekį. Naujajame 
datyme. nustatytos tokios st
ygos:

Kiekvienas 18 metų ar vyręs. 
ils galį kiekvienąis metais pa
sidaryti 100 galonų vyno. arba 
200 galonų alaus bute, kuriame 
gyvena daugiau kaip vienas as
muo, savo asmeniškam naudo- 
,imui, bet ne pardavimui.

Mieste ar valstijoje, kur -‘ge
riamasis amžius” nustatytas vė
lesnis kaip 18 metų, vyno ar 
alaus dalytojo amžius turi būti 
toks, nuo kc'kio leidžiama pra
dėti gerti.

Alų ar vyną galima pasiimti 
iš namų be pranešimo valdžiai, 
naudojant pačiam sau ar šeimai 
organizuotuose par engimuose, 
parodose ar kompeticijose — 
lenktynėse.

KAINOMS KELTI RIBŲ 
NĖRA

ne dieną ji yra minima, traukia, tavos miškuose ir laukuc’se ne-
paženklintos jokiu kryželiu.

Prieš 72 metus airių kilmės 
Amerikos senatorius Taylor kal
bėjo senate apie Airijos laisvės 
kovotojus. Jo žodžius čia para
frazuosiu, pritaikindamas mūsų 
:autc*s žmonėms:

“Jei būčiau skulptorius, iškai
čiau iš marmuro herojaus idea
lą. Tai būtų lietuvis, aukojantis 
savo gwenima ir viltis ant gim- 
tosios šalies aukuro. Ir ant 
stovylos papėdės iškalčiau 
džius: Nežinomas Lietuvis.

mūsų tautiečius Į sales susibur
ti kaip viena šeima tam didžia
jam aktui paminėti. Tai yra pa
reiga, kurios neatlikęs lietuvis 
jaučia sąžinės priekaištą. Kaip 
žmonės esame įvairūs: ir nevie
nodos socialinės padėties, ir 

t skirtingų pasaulėžiūrų bei poli- 
Įtinių pažiūrų, bet Vasario šešio
liktoji mums visiems yra viena, 
mus visus jungianti diena.

Vasario šešioliktoji siejasi su 
heroišku 1918-1920 metų laiko
tarpiu, kai mūsų tautos vyrai, 
pašaukti nei baimės, nei kom
promisų nežinančios jaunutės 
Lietuvos vyriausybės, bemaž 
plikom rankom apgynė Lietuvą 
nuo bolševikų, nuo lenkų ir nuo 
bermontininkų, parodydami pa
sauliui, kad mūsų tauta yra gy-j kurios joks tironas nenugalės, 
va ir verta laisvės. Ir tapo Lie-Į “Jei būčiau poetas, savo eilė’ 
tuva laisva ir nepriklausoma. Į naščių, jėga pravirkdyeiąu pą-

tos 
žo-

“Jei būčiau dailininkas, 
tapyčiau 
jančius savo gimtąj’ šalį ri
čių žmonių darbus. Padare 
kad drobės kalbėtų apie jų išti
kimybę laisvei ir valios jėgą,

nu
paveikslus, vaizduG'

j tupėtmne draugų ir kokie ji į 
stiprūs bebūtų, mūsų tauta pati 
nulems savo ąteilį. Jokia tarp
tautinė sutartis, joks tarpvalsty
binis kc'ngresas nepateiks jai 

j laisvės. Laisvė jokiai tautai ne- 
I ateina kaip labdarybės dovana, 
j Tauta turi ugdyti savo dvasines 
I jėgas ir tik jos galės, reikiamai 
! valandai atėjus, pralaužti visas 
J užtvaras į laisvę.
| Tąt ir vidujinė mūsų išeivijos 
i jėga yra pats stipriausias fakto
rius padėti pavergtai tautai iš
kovoti laisvę. Tąja jėga pasitiki 
ir tautos kamienas. Ten mūsų 
tautos žmonės jautriai pergyve-

____________ na dėl. mažiausių ženklų, kurie 
nas neturįs būti realybės atspin- rodo išeivijos lietuvių silpnėji- 
džiu, kad patriotizmas yra at-Imą ar nutolimą nuo' misijos, 
gyvenęs dalykas ir menininkai,' kurią turi Lietuvos atžvilgiu, 
būdami laisvi laisvame krašte, kiekvienas mūsų tautos žmogus, 
turį eiti su gyvenimu ir moder-j Kurį laiką mūsų tarpe buvo 
naus meno’ reikalavimais. Taip I labai įsidrąsinusi mintis, kad 
skelbė kai kurie mūsų kritikai* išeivijos pastangos Lietuvos lais- 
ir tokiais kriterijais vertino lite- vei priartinti yra 'bevertės, kad 
ratūros ar dailės kūrinius. Gi jos jėgos yra silpnos, kad ji te- 
mūsų institucijos, kurios dalina bėra nieko neišmokusi ir nieko 
visuomenės sudėtas lėšas kultu-neužmiršusi, kad reikia rūpin- 
ros reikalams, snobišku paklus-, tis tik lietuvybe, tik pastango- 
numu prisitaikė prie tokių rei-’Biis ilgiau išsilaikyti kaip etni- 
kalavimų ir iki šiol nieko nepa- nė grupė Kai kurie publicistai 
darė, reikia atvirai pasisakyti, ir kultūrininkai buvo' jau labai 
kad sudarytų sąlygas gimti to- aktyviai įsijungę į tokį mūsų 
kiems kūriniams, kurie meno;

z kalbėtų mūsų tautos žmu-i 
ėms apie Nežinomą Lietuvį, i

šeivijos užliūliavimą. Jie sten
gėsi, be to, sudaryti įspūdį, kad 
’ e atstovauja pažangių žmonių 

Gyvendami laisvame krašte ir oalsą, kad intelektualai esą kar
iame reikšdąmiesi kaip dalis Į -u su jais, kad jaunimas esąs 
tos pačios lietuvių tautos, kuri Į 
gyvena nuolatinėje grėsmėje iš-l

IŠTIKIMYBĖ VASARIO ŠEŠIOLIK-

Ir Vasario šešioliktosios aktas 
giliai įsirėžė i mūsų tautos sie
lą. Paskelbtas prieš 61 metus, 
jis tautinės sąmonės ugnimi 
kurstė mūsų jaunųjų kartų šir
dis nepaliaujamai iki šių dienų. 
Šio aklo prikelta Lietuva išugdė 
tautą, kuri ištvėrė ilgus paver
gimo metus ir.
anksčiau ar vėliau praskins sau

sauIĮ 
širdį

Aš paliesčiau žmonijos 
su liūdnomis lietuvių me

lodijomis apie patirtas kančias, 
persekiojimus, nekaltų žmonių 
žudymus.”

Tik, deja, pavergtoje Lietuvc-

;ų pusėje.
Tokie balsai, be abejo, mus 

nykti iš tautų tarpo, ieškome j silpnino, Jie mažino mūsų pasi- 
šio krašto valdžios ir kitų įta-> tikėjimą savimi, jų pašaipos re- 
kmgų žmonių tarpe draugų, ir fno mūsų visuomenininkų gre- 
užtarėjų. Ir tai, be abejonės, ^as> JU demagogiška kritika pri* 
yra mūsų pareiga. Kiekvienas sidėjo prie jaunimo nutolimo 
mūsų atstovų susitikimas su 
valdžios žmonėmis nėra be tam 
tikros naudos Lietuvos laisvės

je nei toks skulptorius, nei daj.|Reikalui, Tegul tokie susitikimai
j liniukas, nei poetas negali savo 

nėra abejonės, t kūryba pasireikšti. Tokie dar
bai ten yra laikomi valstybės

kelią į laisvę.
Giliai susimąstę, mes prisi- 

I mename tuos, kurie krito kevo-

nuo bendro,, su vyresniaisiais 
darbo, šiai žalingai srovei toliau 
veržtis Į mūsų tarpą ryžtingai 
pastojo kelią tam tikra mūsų 
spaudos dalis ir kai kurios or-ir nepagreitino Lietuvos išvada

vimo, kaip kai kurie mūsų eini-] ganizacijps. Padėjo, žinoma, ir 
kai laikraščiuose rašo ar salėse. keli iš pavergtos Lietuvos atvy-

CHICAGO. — Paskatinti mai 
sto kainų žymiu pakilimų, ne
atsiliko brangti ir įvairūs kiti 
vartojami .produktai Chicagoj 
ir visame krašte. USA Darbo 
Statistikos Biuro žiniomis, kai
nų pakilimas per sausio mėne
sį devyniais dešimtadaliais vie 
no nuošimčio buvo didesnis už 
rugsėjo mėn. pakilimą 6/10 
vieno nuoš. Per visus metus 
kainos pakilusios 12 nuošim
čių, o Chicagoje vien per pir
mąjį šių metų — sausio 
sį pakilo 2.4%.

Svarbiausia kainų 
kaltininke pripažinta
ypač jautiena (beef),kuri vien 
per sausio mėn. pakilusi 5%.

Naujausias kainų indeksas 
rodo, kad nuo 1967 metų kai
nos yra daugiau kaip dvigubai 
pakilusios. Pavyzdžiui, jei kas 
nors 1967 metais kainavo $100, 
praėjusį mėnesį jo kaina jau 
buvo $204.70.

mene-

kilim^ 
įnės?

IŠPROTĖJUSI MOTINA 
NUŽUDĖ 2 SAVO VAIKUS

CHICAKO.—Penktadienį vie
nas Midlothian farmeris, 85 
mylių nuo Chicagos, arti Cor. 
nell, III., kukurūzų lauke rado 
du nužudytus berniukus: Erik, 
12, ir Derrek, 9 metų amžiaus, 
kurių buvo ieškoma nuo šio 
vasario 15 dienos. Vaikai buvo
peršauti į galvas ir krūtines ir 
paguldyti mieganiuose maišuo 
se. Įtarta ir tardoma jų moti
na Judith Munther, 37, atsisu
ku pasakyti,kur jus vaikai yra, 
užtikrindaųia, kad jie yra ge. 
rose rapine,.. Jį kurį laiką 
buvo proto ligų klinikoj

kę. Jų asmeninė patirtis, geras 
pažinįnias krašto, iš kurio atvy
ko, platus intelektas ir moralinis 
įsipareigojimas skelbti tiesą, 
pritildė ne vieną iš mūsų tarpo 
tų, kurie laikė save neginčija
mais Lietuvos gyveninio eksper
tais. (Bus daugiau)

išdavimu. Turėjc'me viltį į mū
sų meno kūrėjus išeivijoje. Pir
maisiais pokario motais, jįę dų? 
vė ką galėjo. Buvo, sunkūs lai’- 
kai ir benamių žnionių stovyk-Į

(Antano Kučio kalba Detroite) tos žmonių susibūrimo diena, se už Lietuvos nepriklausomy-
___ 1... ________ ’ _ ’ ........ .

Yra diena metuose, kada lie- rius susiburti prie bendro kūčių Sibiro tundrose ir tuos dešimtis!lose, ir pirmaisiais įsikūrimo 
iuvio licmdv. 7«. stalo, taip ir Vasario šešielik- tūkstančių kovotojų už laisvę ir'metais emigracijoje. (Paskui
žemėse gyvenančių mūsų tau- toji, nežiūrint kokią kalendori- namus, kurių žuvimo vietos Lie-/ pradėjo sklisti idėjos, kad ne

Kai]) Kalėdos šaukia šeimos na- bę; tuos, kurių kapai išbarstyti

tuvis ieško lietuvio. Tai laisvose stalo, taip ir Vasario šešielik- tūkstančių kovotojų už laisvę ir1 metais emigracijoje. (Paskui

kalba, bet jau ir pats faktas, 
kad įtakingų asmenų tarpe ke-. 
liamas nuolatinis mūsų rūpės-, 
tis, Lietuvos bylai yra naudin
gas. Draugai niekad ngrą taip 
reikalingi, kaip sunkioje va
landoje.

Betį nežiūrint kiek daug mes;

kaina apie 4 dol. Valgis geras ir patarnavimas 
greitas, ir mandagus. Viskas atrodė nieko, bet kai 
Pradėjo sustoti pakelėse ir iš salų paimti kaimie
čius keleivius, tada pakilo tikras armydėlis. Pri
trūko vietų. Už vietas vyko aršios kovos. Ko neap- 
simušimai. 0 koks jų riksmas. Moterys, juodos 
lyg varnos, perrėkia vyrus. Vyrai vienas kitam 
kumščiais grasina, ir buvo galima laukti kur kas 
Įdomesnių scenų. Bet, pagaliau viskas aprimo. 
Kas nerado kėdžių bei suolų, susisėdo ant grindų.

Temperamentai, sunkiai suvaldomi, atvėso.

spalvos žiurstai. Kaimiečiai vyrai, nudegusiais. I& netašytų akmenų, kaip kur pakliuvo sumestų, 
nuo saulės veidais, sveiki, stiprūs, bet atrodo ne- Į tvoros atrodo pasibaisėtinai.

Prekybą čįft. virte verda. Turistų graibstomi 
visokie, dąriiiąusiai menkaverčiai suvenyrai tirp
te tirpsta, Uą tai čią smulkių krautuvėlių,, val
domų privačių savininkų, tūkstančiai. Ne tik ki:au-_ 
tuvėlės pilnos, bet ir lauke išdėstytų prekių, tiek 
daug, kad vos praeiti galima. Praeivį jie čia šau
kia, siūlo prekes ir stengiasi per prievartą tau 
įbrukti. O jau dolerių rinkimas! Nežiūrint, kad Į 
jis ir nuvertintas, bet į jį žiūrėdami jie seilę ryja.
Ak, tas doleris — stebukladarys. Laikausi nuo su- Pasidarė ramu. Vienas kartu važiavęs amerikie- 
zenyrų pagundos, kad prisigrūsčiau lagaminų, o čių studentas man sako: kaip norėčiau suprasti 

ko jie čia šaukia, rėkia ir barasi. Visko, ųiąčiau, 
'bet tokius žmones pirmą, kartą matau. Šitaip, be> 
jokios savikontrolės. Visai keičiu nuomonę ąpįei 
graikus, — baigė ji§. savo pastabas. __ L__

Mes juos stebime toliau. Kai jau viskas ap- 
Krantinė pilna keleivių. Laiveliais veža į laivą, lrl™> Pasidėjo valgymas. Dešinėje salią manęs,, 
mris tolokai nuo krantinės. Be turistų, labai daug , fPle kaimiečių įkrovė ant grindų
vietinių. Rugsėjo mėn. 2 diena. Oras lyg vidur- ’^gaminus ir iš jų pasvare stalą_. Is maūų pra- 
vasarį. Lygiai 3 vai. popiet, kai laivas subaubė ... , . , .. . . ..
išvykimui. Išvykstu. Kažkaip lieka tuštuma. Kaž- k'™Plus’ taPelslnu!’ «b“ohus ,lr v’sok'us valgiui 
kas nepasakyta, kažkas palikta, ko nenoromis 
būtų gaila.

Laive vakarienė — pietūs. Kaina 148 drak-, 
mai (už vieną dolerį 36,815 drakmų). Taigi, pietų
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JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖS APYBRAIŽA pavydėtinai. Apsirengimas primityvus, nešvarus. Į 
i Vaikai, kuriuos šeimos vežasi, irgi kaimiško at- 
.spalvio. Tik vienas kitas miestietis jų standartini 
| “pasipuošimą” palikęs, bet ir tai nepasižymi man- 
'dagumu. Garsiai plepa, skerėčiojasi rankomis ir 
valgo mėsą plėšydami ją rankomis.

Kelionė tik keleto valandų ir mes Įau nriva-
j ----- -- *--------------z r—----- -zv----------c a----------- .

keleiviniai laivai, kurie daugiausia veža vietinius, j žiuojame baltą lyg gulbę Mykonos salą, kurią grai- 
Kadangi mano tikslas juos daugiau pažinti, tad kai vadina Graikijos Capri. Aš gi sakyčiau, kad 
tik su jais pabendravus ir tarpe jų pasimaišius, įdomesnė tuo, jog pliažai erdvūs, jų daug ir kalnų, 
tokia galimybė atsiranda. Laivu iš Atėnų neper- o ne miestų aplinka supa salą, kurioje vasarotojų 
daugiausia ir kainuoja. Berods, tik 12 dolerių Į Įtiek daug, kad sezono metu nei nebandyki be re- 
vieną galą. Įzervacijos gauti kad ir menkiausią kambarį. Ir

Požeminiu Į uostą. Susirandu laivą, kuris veš Įkas juos čia taip traukia, kad plaukia iš įvairiau- 
Į tą rojaus salą. Pilna vietinių ir tik vienas kitas jrių pasaulio kraštų? Ogi tie, vadinami, rojaus

-- -- v 'T ‘ -- ______ 1_____ ?_____ :

MYKONOS SALA
Toji, čia paminėta sala, yra vadinama ge- 

riąusia vasarojimo vieta, nes čia be daugybės plia
žų yra ir Rojaus pliažas. Į pastarąją salą plaukia

Įdomesnė tuo, jog pliažai erdvūs, jų daug ir kalnų,

su, kuprine turistas. Kaip jau minėjau, Graikiją 
dabar užplūdę hipiai turistai. Jiems pirmieji me
tai, kai galioja tas po Europą važinėti “Jūrei” va
dinamas pasas. Taigi ir eina grupėmis lyg skėriai.

Sustaugia laivas, lyg kam pasmerkimą skelb
damas. Aš plaukiu antra klase, tam kad vietinius 
geria’’ pažinčiau, 
hai įdomu. Stebiu 
..iavir-r 

> idijj pa

pliažai, kur per dienas kepinasi nei lapu neprisi
dengę. Tikras rojus. Saulės net per daug. Žino
ma, iš daugelio pliažų yra ir padorūs šeimų plia
žai, ir jie čia pat prie miestelio krantų. Gi į ro
jaus pliažus veža laiveliais gana toli, už kalnų ir 
Įlankų. Gamta? Gamta čia labai skurdi. Kalnai

I, paskui reikės išmesti.

Penkias dienas išbuvęs gražioje saloje, nu’ 
sprendžiau važiuoti atgal Į Atėnus. Iš ria laivai 
plaukia po keletą per dieną, tad nėra didelių sun
kumų Į juos patekti. Sekmadienio popietė graži.

dėjo traukti keptus viščiukus, dešras, kiaušinius

i’o r.

* VA- VAAAW VA _

. Čia, žinoma, nėra jauku, bet la- pliki, uolėnomis pasipuošę. Miestelis irgi nieko 
__  ___ □ jų elgesį, jų tarpusavį santy- ypatingo, nes gatvelės taip siauros, tinka tik pės- 

Vfatau tipų, kurie Lietuvoje tik prieš tiems vaikščioti. Charakteringa, kad visos tvoros, 
karą teegzistavo. Moterys su di- kur jas bematytumei, iš sudėliotų Į cementą ak- 

_______ galvas aptūlojusios. menų, čia nėra medžių, tai ir medinių tvorų ne- 
kuriuos dengia kiek šviesesnės gali būti, bet kodėl vielų tvorų niekur nesimato?

auiim
uodemri skaromis

Niekas neturi nei šakučių, nei peilių. Rankų pieš
tai juos atstoja. Ląųžo, drasko mėsą rankomis 
ir taip jau be jokio etiketo kiša, kemša j burną. 

(Bus daugiau)



bus viena retųjų progų atskirti<JK K G. BAiAJKAS 
akušerija ir moterų ligos 
ginekologini chirurgija 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Radical Building). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, .skambinti 374-8004.

DR. C. K. B0B1.L1S 
INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE^ 

St Petersburg, FL 33715 
Tel. 8131-384-3020

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Manheim Rd., Westchester, Ik
VALANDOS; 3- <9 darbo dienomis ir

T«1.l 562-2727 arba 562-2728

TEI------ BE 3-5893

DR. A. B. GuEyECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimą,

fww?

. ‘''ęž&$,'<įf

A. RCKŠTELĖ Rugių gubos (Tapyba)

PASIMETUSIO NEPASITEN
KINIMO PAMOKSLAS

Aprašydamas Drauge Vasa
rio 16-tos šventės minėjimą, su
ruoštą ALTos Chicagos sky
riaus, bk. išpylė pamokslą ir 

j nepasitenkinimą, kodėl vėlia- 
j vos buvo keliamos ne Jaunimo 

VaL agal susitarimą. Uždaryta treč-Į Centro S°dely prie Paminkl° 
---------------------- —------------ i Žuvusiems už Lietuvos laisvę, 

DR.LE0NAS SEIBUTIsįbet prie šios MariDs Gimimo

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

.Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

ir

ketvirti 5—1 vaL vak, 
Ofiso felef.: 776-2880

Rezidencijos telef.: 448-5545

parapijos bažnyčios, kodėl iš
kilmingos pamaldos buvo lai- 

| komos ne šv. Kryžiaus, bet mi 
: nėtos parapijos bažnyčioje.

Daugumas mano, kad Jau
nimo centras nebus garbinges
nis ar šventesnis, kaip šv. Mer

vų. Vieni jų buvo jau kiek anks-
į čiau pakviesti, kiti vyks grynai tautą nuo režime ? J uk tauta pa- 
sava iniciatyva. Galimas daly- stoviai gyvuoja, o režimai — 

gali tu- ■ savi, svetimi, primestiniai ar 
mok-: dar kitokie tėra laikinis reiški-'

nys. j
Al. Gimantas turėtų gerai ži

noti ir kitiems pasakyti, kad 
kolaboravimu su priešu niekas malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin- 
laisvės neatgavo ir neatgaus.; gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 

pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūkstą meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

5Y. KASTO TTRINĖTOJAI
J. Mimikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

kas, vienas kitas tokių 
rėti ir savo darbovietės 
slinės įstaigo sveikinimo įgalio
jimus. Anapus tokie mostai, sa
vaime suprantama, laukiami ir 
pageidaujami.

Kiekvienu atveju uolesnieji 
mūsų tautinės drausmės saugo
tojai turės itin darbingus ir 
daug, budrumo reikalaujančius 
1979 metus. Galima laukti, kad 
ta tema turėsime eilę dvikovų 

|ar net ir spalvingesnių spektak
lių mūsų spaudoje. Tai ir su
prantama, nes pats Įvykis, toji 
sukaktis, jau pati savyje slepia 
visą eilę niuansų ar net ir tam 
tikrų nežinomybių, jei jau ne
minėti galimų staigmenų.

Būdami realistais, tikėkime, 
'jokia jėga nepajėgs sulaikyti tų, 
kurie yra numatę vykti minė ji' kalu aptarti, 
nio iškilmėn Vilniuje. O gal tai

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Grįžkite į mane ir ai grįšiu į |us, sako kareivijy Vieipats".
Mai. 3:7.

A t kartotinai šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
per amžins. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo

pasimetusiųKeleto Detroito 
pseudopolitikierių ir karjeristų 
pareiškimai lietuviams buvo jau 
senai žinomi ir j juos niekas 
didesnio dėmesio, išskyrus Al. 
Gimantą nekreipė ir nekreipia

SUSIRINKIMŲ

Lietuviu Brighton Parko Moterų. 
klubo metinis narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, kovo 1 dieną, 
1 vai. popiet Anelės salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Narės prašomos atsi
lankyti, nes yra daug svarbių rei-

Po susirinkimo bus ir vaišės.
Eugenija Strungys, rast.

Mažeika Evans
B •

Laidotuvių Direktoriai

DR. VYT TAURAS ’§elės Akri-’os parapij°s švento 
GYDYTOJAS IR iSlRURGAS

Bendra praktika, sp^. MOTERĄ Ilge*.
Ofisas 2652 WEST 5nh S1R2ET 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.: pina., antrai, trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Stštaiie-
aiais 2-4 vaL popiet ir Etų laiku buvo prisilaikoma-.

j minėjimo
čia nėra daugiau kaip nepasi-

pagal susitarimą

vė. Čia yra keliamos vėliavos 
ir laikomos iškilmingos pamal 
dos ir kitokių garbingų -šven 

i čių progomis. Nebuvo girdėti 
jokio nepasitenkinimo, išme
tinėjimų ir užsigavimų; kad ne 

"tradicinės 
dienotvarkės”. Ar

mės.
Rusai turi filmą, kuriame pa

štininkas perduoda slaptą tele
gramą, garsiai ją skaitydamas 
anapus patvinusios upės stovin
čiam tos telegramos gavėju* I 
Panašiai padarė Al. Gimantas1 
savo' straipsnyje “Visiškai slap
tai”, atspausdintame Tėviškės 
Žiburių 7 nr.

Sentimentaliai aprašydamas, 
Vilniaus universiteto 400 metų 
sukaktį, jis duoda tokias kola- 
oorantines mintis:

“Į Vilniuje organizuojamas 
iškilmes, aišku, iš čia nevyks jo" 
kios oficialios lietuvių (net ir 
mokslininkų) delegacijos. Ta
čiau, kaip nevisai patikrintos ži
nios tvirtina, iš eilės Vakarų 
akademinių institucijų Vilniu
je laukiamos (jau ir pakvies
tos) Įvairios atstovų grupės. 
Tokių tarpe rasis ir vienas ki
tas kanadiečių bei amerikiečių 
lietuviu mokslininkas, kolegi- *• ’O
jos ar universiteto mokomojo 
personalo’ narys.

Be to, “visiškai 
ina, kad Vilniaus 
lyvaus ir keletas

slaptai” žino- 
iškilmėse da- 
privačiai ten 

nuvykusių išeivijos lietuvių 
mokslo, meno, kultūros atstū

METINĖ MIRTIES SUKAKTIS

WILLIAM VINCAS MANKUS
Gyveno Chicago, Illinois

Mirė 1978 metų vasario' mėn. 13 dieną, sulaukęs 85 nie- 
amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kuliškių km., Radviliškiotų

valse. Amerikoje išgyveno 68 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Irena, žentas Ben Norbut, anūkai 

— Richard ir Carol, sūnėnas Edward Maukus, jo žmona 
Margi ir jų šeima, mirusios žmonos Konstancijos dukte
rėčios — Frances Teresi, jo's vyras Larry, ir Sophie Hart, 
jos vyras Charles ir jų šeimos bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Lietuvoje liko sūnėnas Vincas Repšys ir jo šeima.
Priklausė Chicagos Lietuvių Tarybai, BALFui, Susr- 

vienijirpui Lietuvių Amerikoje, Humboldt Parko Lietuvių 
Politiniam Klubui. Lietuvių Socialdemokratų 4 kuopai, buvo 
Naujienų bendrovės narys ir direktorius bei nuolatinis 
bendradarbis nekilnojamo turto klausimais ir Universal 

! Savings bendrovės direktorius. ......
Mes Tavęs, mūsų brangiausias, niekuomet neužmir 

I Šime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar 
į vėliau pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
duktė, žentas, anūkai, sūnėnai, dukterėčios, giminės

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIM1D

Tek 927-1741 — 1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tenkinimas, grubus ir šlykštus 
ir

f 
nesantaikos puoselėjimas ir 

dažau Special; pagalba kJloms. net viešai pardodymas kam ne 
patiko minėjimo parinkta die
notvarkė, kas knisasi po Lie
tuvių visuomenės vienybės 
ir sugyvenimo ardymo pama
tais, kur yra susisukęs lietuvių 
kiršinimo centras, kam niešti 
nagai kenkti 
viu Tarvbai.

Prie ALTo 
neapykantos 
ALTo naujojo pirmininko dr. 
Kazio Šidlausko pasakyto pui
kaus ir kondensuoto sveikini
mo žodžio* - kalbos- bk. prista
tymą “praugo” skaitytojams. 
Aprašymo autorius bk, (Bro
nius Kviklys)) kalbą apibūdino 
taip: “Gruboką ir su Vasario 
16 dienos proga nesiderinan
čią užgaulę kalbą pasakė nau
jasis ALTos- pirmininkas dr. 
Kazys Šidlauskas,, bandyda- 
damas surasti lietuvių tarpe 
‘‘koloborantų su bolševikais”.

Marijos aukštesniosios mo
kyklos salė vos sutalpino mi
nėjimo dalyvius. Jie girdėjo ir 
idr. K. Šidlausko kalbą ir jam 

į ypatingai smarkiai plojo. Iš 
’kur bk. randa kalbos grubumą 
ir užgaulę? Rašant reikėjo tai 
nurodyti, paaiškinti.

Buvau salėje ir negirdėjau 
kalboje minint nei bolševiko 
ar kolaborantų. Girdėjau, kad 
buvo minėta bendradarbiavi
mas. Autorius tikrai turi geras 
akis ir vienas mano galės įti
kinti žmones, kati jis rašo tie
są. Dėl kolaborantų ir bolševi
kų, kaip ten nebūtų, reikėtų 
laikytis, kad bk. sąžinė neduo
da ramybės.

Irena Kybartienė

UKTHOPEDAi-PROTE^IS’ 
Aparatai - Protezai. MGd. ban-
i

i (Aren SuDDorts) ir t t.

Wtst 63rd Sfc, Chieagt. IfU 60629 
T»l«f.: PRotp«ct 6-5Q64

PERKRAUSTYMA1

MOVING i
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠĖRĖ NAS
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

is įvairiu atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai; 376-1882 arba 376-5996 
* -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programoj ii WOPA, 

1490 WL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

Vedėja Aldona Dauku*

Talef.: HEmtock 4-2415

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL 60629

£ “Lietuvos Aidai’
„.KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

J i Programos vedėja

\V/ Pirmadieniais antradie- 
niais 9:00—9:30 vaL vak. 

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.
šeštadieniais 7—8 vaL rak. 

Visos laidos is WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vai. p.p. 
is WTIS stoties 1110—AM banga*

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaite* nemokamai.

Amerikos Lietu

nuvertinimo ir 
tenka priskirti ir

Al. Gimantas
Soročkino jomarke

Kadaise tūlas Al. Gimantas 
pamokslavo Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. Dabar jis klai
džiojo ir klaidina lietuvius Ka
nados lietuvių spaudoje, kol, 
kaip netikrą pinigą, iš ten

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

ANTON K. VALUKAS
Gyveno Suring, Wisconsin

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
hf 2533 W. 71st Street

- 1410 So. 50th Ave., Cicero
> Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ckicuyo:
leiavtu

/ireKtorią

) AMBULANC1
< PATARNAVI

MAS DIENA
S IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE Ml ĖST v 
DALYSE.

3307 So. L1TUANTCA AVENUE. Phone: Y Ards 7-34V1

BUTKUS - VASAITIS
ilf.6 So. ČOtn Avė, Cicero, Ill. Phone: OLympic Z-1GG3

4348 So. CALIFORNIA AYR Phone: LAfayeUe 3-2571
Mirė 1976 metų vasario 25 dieną, sulaukęs 83 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Marijampolės upe., Gudelių vaisė., Rudėuų kaime.
Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko’ nuliūdę: žmona Anna M. (gimusi Stankevičiūtė), du sūnūs: 

Ante n J., marti Mickey, gyv. Palatine. Ill.; Joseph C., marti Blancait, Onk 
Park, trys anūkai:. Anton R. su žmona Janice, James L. su žmona Lynn 
ir Shawn; dvi anūkės: Linda Blum >u vyru Steve ir Cynthia; trys pro
anūkes: zVnny, Beth ir Lisa, daug giminių ir draugu. Lietuvoje liko brolių 
vaikai, kiti giminės, draugų ir pažįstamų Lietuvoje ir Amerikoje.

Mes Tavęs, mūsų brangusis, nit kad neužmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes. anksčiau ar vėliau^ pas Tave nueisime. Tebūna Tau 
lengva ši žemelė.

Nuliūdę —
žmonai sūnūs, marčios, anūkės, proanūkės ir giminės

GEORGE F. RUDJUNAS
J319 So. LITUANICA AVE. T»L: TAris 7-1148-11M

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS 
---------------------— (LAGLA.WKX) ---- --------------  

Z424 ĮVEST 6Mė 8TRK.S1 o-pwMic 7-1211
2314 WEST 23rd PLACX Vii Tinta 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hilta, UL >74-4418

X354 S*. HALSTED STREET
.1 .1IIW.W HM .. lllimiMffi

Phone: TArdt 7-lfll

-—■■ I __ maujiimoa, chkago t. MX Monday, February 26. 1°"9



CICERO
O GERIAUSIAI ČIA

Notary Publie

KUR YRA DANGUS?

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

MALE-FEMALE

INCOME TAX SERVICE

MIDLAND SAVINGS & LOAN

4040 S. Archer Ave.
Sponsoriaus perardė, rardas ir vietovė financing 376-1522

S. PaukmskeS

duoto 
i šita

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalyke!

— Dėkui Valerijonui Pociui 
iš Brighton Parko už ankstybą 
beraginamo prenumeratos pra 
tęsimą ir už ta proga atsiųstą 
$7 auka.

REMODELING 
J. VENCKAUSKAS 

Atlieka įvairius namu 
teisymo darbus. 

Tel. 582-7606KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites ra^pa, 
U Įsipareigojimu.

—Ponia Berta Hoyer iš Brigh
ton Parko buvo susirgusi. Gy. 
dėsi ligoninėje .Dabar sveiksta 
ir tvirtėja namuose.

S»ll Frank Zapoila 
QOS Vi W.VSfft Vr 

GA 4-UM

• Platinimo vajaus proga, 
tinimui nemokamai be jot

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną aavc 
yra naujas skaitytoja*. Priede _______ <J

Pavardė Ir vardas _________________ -

HELP WANTED
Reikia Darbininkų Ir Darbininkiy

CHICAGO, ILLINOIS «K» 

PhoMi Virginia 7*7747 

Thar.9-8 8<t« 9-1

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

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

LAIKAOCŽIAI Ir SRANGHNYBĖI
Pardavimas !r Tzisyias® 

2644 WMT 69tfc STRUT
7-1 Ml

Doctors find a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight. Doni let irregularity or 
constipation become a problem. 
Tims medical ingredient <s now 
available in the exclusive EX-LAX 
formula Use boiy as directed 
Chocolated Tablets 
or unflavored Pius EX'LAX

IMMEDIATE OPENINGS

DRIVERS
own tractor to haul steel and

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTID FT, 
CHICAGO, IL

2668 West 69th St., Chicago, DI. 60629 « Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Jrairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

teisėjo Alphonst 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
Cgo, IL 60608 
su formomis

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

"šaltyti fr platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. *" *

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio vlešbuSc. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienu atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įtetigirnai*.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsą namus” 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

EL ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicague mieste leidimu 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. ' 

Tel. 927-3559

— Paul Grižas, Waukegan 
Ill., savo ankstybą prenumera
tą ir gerus linkėjimus atlydėje 
$5 auka. Dėkui.

HARDWARE CLERKS

Must have sales ability on retail hard
ware. Have experience & do all jobs, 
including filling orders. Top pay and 
benefits. Free parking, good trans- 
porttaion. Call J. Roseth 263-3560.

N. TURĖK & SONS 
333 So. Halsted St

Įnešus į salę Amerikos karo 
veteranų, šaulių, JAV ir Lietu
vos vėliavas, solistė Roma Ma- 
stienė sugiedojo JAV ir Lietu
vos Himnus. Invokaciją sukal
bėjo šaulys kun. Rutkauskas. 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo Aktą perskaitė stu
dentė Alvyda Baukutė. Buvo 
pagerbti žuvę už Lietuvc’s lai
svę ir gyvi savanoriai — kūrė
jai, kuriems prisegta po gyvą 
gėlę. Taip pat ir Sibiro kanki
niui Skopui.

KELP WANTED — MA L i 
Darbininku Rslkla

M. i I M K U S 
Natary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplanrood. Tai. 254-7459 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
i Skrieti m xi, pildomi pilietybė* prt- 

iymal ir kitokį blankai.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Ralkla_____

• Platinimo vajaus proga, palaikydama.* lietuvišką spaudu Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus _______  doL

— Danutė Liepienė, Cicero, 
Dl., perimdama savo mirusios 
mamytės a. a. O. Barauskienės 
prenumeratą, parėmė Naujie
nų leidimą $7 auka. Besirū-

LABA1 ŠVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus nauju namų apylinkė.

$53,900.

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

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Euk«us ofi
so patalpa. Daug priedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, S50.000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
ouette Parke.

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

— A. Varnelis, Dowagiac, 
Mich., kiekivenais metais pa
remia Naujienų leidimą. Dė
kui už $10 priedą prie prenu
meratos.

Cicero miesto proklamaciją 
paskaitė A. Baukutė. Buvo 
trumpa, bet turininga Vytauto 
Meškausko paskaita.

Petrauskos metu surinkta 995 
dol. aukų. Vėliau atvykę Į mi
nėjimą ar nedalyvavę minėjime 

į dar suaukavo apie 200 dol.

Po pertraukos solistė Roma 
Mastienė, akompanuojant mu
zikui Aloizui Jurgučiui, padai
navo Maironio, muzika Kača- 
nausko, Mano gimtinė; Karve
lytės, muzika Jančio, Nevėži, 
upė mano; Grikaitytės, muzika 
Stankūno, Namai ir Brazdžio
nio, muzika Briedžio’, Lopšine 
dukrele.

Antroje dalyje solistė Roma 
Mastienė padainavo ilgesnius 
dalykėlius Tėvynės ilgesį ir Ar 
žinai tą šalį. Dalyviams nenu- 
rimstant ploti, padainavo dar 
vieną liaudies dainą. Solistė bu
vo apdovanota gėlių puokšte.

Po oficialionios dalies buvo 
paruošti užkandžiai ir vyko lai
svi pašnekesiai. Daugiausiai su- 
sriinkusieji gėrėjosi nepapras
ta švente — tokiu puikiu solis
tės Romos Mastienės dainavi
mu. t

pindama sa-yo mielos mamy
tės gerove ir aprūpindama ją 
spauda,ji anksčiau paremdavo

— Pranas Adomaitis iš Chi- 
cagos Marquette Parko išvyko 
Į Phoenix, Az. Dėkui už kores
pondenciją ir ug penkinę, at
siųstą keičiant adresą.

Alvyda Baukutė paskaitė re
zoliuciją, kurį su vieno žodžio 
pataisa, buvo priimta.

Must
piggybacks. 3 year contract. Hustlers 
have a potential of making a mini
mum of $l,500/per week.

CALL 284-3766

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

Vėliavos pakėlimo iškilmėse 
dalyvavo ir geri. Daukanto jūrų 
šauliai su pirmininku Edmun
du Vengiansku.

Vasario II d. iškilmės buvo 
pradėtos 10 vai. 30 min. pamal
domis šv. Antano parapijos baž
nyčioje. Dalyvavo su vėliavo- 
mis JAV karo veteranai ir šau
liai. Pamaldų metu giedojo so
listė Roma Mastienė. D Ž a 1 3 I o

$2—SS M. AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ!
Tffcfoi 59£ puejnečlu! luiomobi’lf 

LIahUHy apdraudimas penrinlflkaeri 
Kreiptis

A. LAURAITIS 
Ec. ASHLAND AVĖ.

5S3477I

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENe

Po sumos visi rinkosi į šv. 
Antano parapijos salę, kur mi
nėjimą atidarė ALTos Cicerą 
skyriaus pirmininkas Dr. Pet
ras Atkočiūnas ir pakvietė Sta
sį Liepą vadovauti iškilmėms.

Ar šis dangus, kurį matome, 
yra dangus, j kurį eina atgimę 
iš naujo nusidėjėliai?

Ar yra kitas dangus?
Pasiklausykite Dievo 

Tiesei žodžio — atsakymo 
klausimą šį antradienį 9:15 vai. 
vakare radijo banga 1490 AM 
per “Lietuvos Aidus”.

Pareikalaukit knygelės “Kaip 
atgimti iš naujo”. Prisiusime 
dovanai. Mūsų adresas:

Lithuanian Ministries, 
P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454.

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

2649 West 63rd Street,
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to saveregulartyl

Lietuvos Nepriklausomybės. PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'denus
paskelbimo šventė Ciceroje bn- , _ X7T . . _I ... Z212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-774?vo numina vasario' men. 10 —
II dienomis.

Registruokite savo namus,’ 
biznius, sklypus pardavimui jauj 
26-tus metus veikiančioj įstai-( 
goj, o kirkdami pasiteiraukite, j

ŠIMAITIS REALTY

Quarterly
OUR SAVINGS 

•CERTIFICATES 
EARN UP TO -7%<^

Netoli Balzeko muziejaus savi
ninkas parduoda dviejų aukštų 
mūrinį namą, naujai atremon
tuotą ir išdekoruotą. Viename 6 
kamb., kitame 5. Kaina $48,500. Į 
Telefonuoti savininkui 847-3079

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
2 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIFHS Į.

— Vytautas Stuoyis perrink 
tas LEVS Ramovė Klevelando 
skyriaus pirmininku, E. Pran
okus, V. Jokūbaitis ir St. Ma
čys — vicepirm., I, Stankus — 
sek r., P. Manelis- — ižd., V. 
Skirpstas — parengimų vado, 
vu. Revizijos komisijoj^ iš
rinkti: A. Karosas, V. Bačiulis 
ir S. Butrimas. ...

— Charles Beacham, aukš-

Dabartinę Chieayos I.ie- 
'utiit Tarybų xurfam*»A’incen. 
ti's Sainaška — pirm., Romas 
šarka Teodora Kuzienė ir M v 
kolas Pranevičius— vicepirm., 
Charles K. Sinilgys — vykd. 
sek r., Irena Sankutė •— ižd., 
Antanas Švitra — fių. seki-., 
Stanys Mankus-protokolų sek r., 
Eufrozin Mokužiūtė, Kazimie
ras G. Oksas, Petras Jokubka 
ir Oskaras Kremeris — patikė
tiniai. Tarybos nariai yra įvai
rių organizacijų deleguoti ats
tovai: Kristina Austin, Ignas 
Andrašiūnas, Petras Bucas, 
Elena Bučinskas, Pranas Ga_ 
balis Julie Dikšas, Juzė Gulbi 
nas, Jūra Jasiūnas, Veronika 
Lenkevičius, Julius R. Krizas 
Jr., Hildė Kuzas, Juozas Ka- 
pačinskas, Sabina Klatt, Algįr-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skaT 

Jytojus ir j visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandis? ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei
kalų renesanso.

> tais č'kagos miesto savivaldy- Naujienas bei kitus laikraščius 
bės pareigūnas,po ilgesnės per- ■ Dėkui.

. traukos vėl tapo Naujienų pre
numeratorium, užsisakydamas 
jas vieneriems metams. Jis ak

Į tyviai dalyvauja mero Michael
Į Bilandic rinkiminėje kampani-

_ I •

Kviečiame visus kurie įdomaujasi Florida =1
suvažiuoti į SUNNY HILLS

Kovo 10,11, ir 12 d. d.
ir taip pat

Gegužės 26,27 ir 28 d. d.
Dėl informacijų kreipkitės į:

V. Belecką, Sunny Hills — 904—773-3333
R. Kezj, New York — 212—769-3300
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
D. Dulaitį, Detroite 313—549-6878
J. Mikoni, Clevelande 216—531-2190
M. Kielą, Chicagoj e 312—727-1717

S T O P i

Think of the j
Advantages of 
Working as a 

Western temporary
Work when you want to
Work where you wanto to 
Variety of assignments
Mo fees - No contracts to sign
• SECRETARIES
• DICTOPHONE TYPISTS
• GENERAL TYPISTS
• BOOKKEEPER
• KEY PUNCH OPERATORS

Call 424-8802
WESTERN TEMPORARY 

SERVICES
9730 S. Western Suite 431 

Evergreen Park, III.

CLEVELAND. OHIO
(Atkelta iš 2 psi.)

jams su ALTo spec, aukų la 
pais arba shisti per paštą AL. 
To iždininko vardu (K. Kara, 
lis 2208 Grandview Ave., Cle. 
veland Ilts. (>hio 11106).

(I’abais>a)

2212 WEST CERMAK ROAD

Ptsn Kuaxaeoai, PrtMtaf

BDURSi Maa.Tuc.Prl.W

SERVING CHICAGO AND STOWS SINCE 1905

—■■ Vytautas Burokas išrink
tas KorpJNeo.Lithuania L<>s An 
gėlės skyriaus pirmininku, Ra
munė Vitkienė—" vicepirm., 
Elena Gedgaudienė* — sekr., 
Danutė Ruokytė — ižd., Stasys 
Petravičius — valdybos nariu, 
Vida Ruoktė — magistre, Ba
lys Mackalia tėvūnu, Edvi
nas Balceris arbiter elegari-
tiarurn. -■ - “■ *

Vasario 10 d. 12 vai. prie Ci
cero miesto valdybos buvo pa
kelta Lietuvos tautinė, vėliava.} 
Iškilmes atidarė ALTos Cicero 
skyriaus vicepirm. Stasys Lie-I 
pas ir pakvietė Cicero jūrų 
Šaulių kuopos pirm. K. Milko- 
vaitį pravesti iškilmes, šaulei 
Irenai Petrauskienei giedanti 
JAV ir Lietuvos Himnus iškiloj 
aukštyn Lietuvos tautinė vėlia-į 
va. Cicero miesto valdybos at
stovas paskaitė Vasario 16 pro
ga paskelbtą miesto valdybos 
proklamaciją ir palinkėjo lietu
viams savo tautinę šventę netru
kus švęsti nepriklausomoje Lie
tuvėje. Sugiedojus Marija, Ma
rija, kalbėjo šv. Antano parapi
jos klebonas kun. Stankevičius 
ir vėliavos pakėlimo iškilmės 
buvo baigtos.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY 
j Įvairi apdrauda —INSURANCE 
! BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

State FamrrLife Insurance Company

INSURED

CONSTIPATION

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Mutual Federal 
SavinqsannLoai

V

—
a




