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DEMOKRATAS BILANDIC PRALAIMĖJO1 PIRMINIUS RINKIMUS
RINKIMŲ DIENĄ SICLO MERO PAREIGOMS ĮRAŠYTI 

MICHAEL BILANDIKĄ

CHICAGO, Ill, — Praeitą antradienį Chicagos demokratų 
partijos parinktas kandidatas Michael Bilandic pralaimėjo pir
minius rinkimus.

Diena pasitaikė labai graži, daugelis žmonių balsavo, todėl 
nuolat merą kandžiojusi kandidatė Jane Bynie surinko dau. 
giau balsų.

Iki šjo meto balsai dar tiks
liai nesuskaityti, bet antradie
nio vakarą ji turėjusi 6,000 
balsų daugiau, negu Bilandi- 
kas. Apie 9 vak vakaro meras 
Bilandic pripažino, kad jis 
pralaimėjo pirminius rinki
mus ir padėkojo vijsems ben
dradarbiams kvisti žmones 
suoti už merą.

Iki šio meto Chicagos 
raokratų partija buvo labai 
Įinga politinė jėga. Paskuti
niais 50 metų. Chicagos demfo- 
kratai nepralaimėjo nė V.enų 
rinkimų. :

Kra>aitas Bilandie likė josi lai 
mėti nominaciją ir rinkimus, 
bet balsuotojai ii* keKos/' etni- 
nės grupės kitaip nusprendė., 
Už Bilandiką pasisakė spauda, 
bet radijo stotys visą laiką dė. 
jo Byrnes pareiškimus;,. - kriti
kuojančius Bilandikų.

Nenuvalytas sniegas; buvo di 
džiausiąs ir dažniausiai, karto
jamas kaltinimas.

Chicagoje niekad neiškrito 
tiek daug sniego, kiek jo iškri
to šią žiemą. Chicaga neturėjo 
mašinų sniegui sukrauti ir iš
vežti.,

Chicagos miesto savivaldy
bė nenorėjo išleisti tokių dide
lių sumų sniegui valyti. Sniegas 
žmonėms labai įkyrėjo, o Jane 
Byrne visą laiką kaltino Bilan
diką. ‘ ~ "'’T

Chicagos demokrato parti
jos vadai nepatenkinti rinki
mų rezultatais. Jie mano, kad 
respublikonai, balsavo už Ja
ne Byrne.

Partijos vadai nenori pasj. 
duoti. Jie mano, kad balandžio 
rinkimų metu jie gali atsigrieb 
tl\ Jie planuoja rinkimų dieną 
įrašyti į balotą Bilandiko var-

Jeigu pakankamai didelis 
skaičius būtų įrašytas, tai jis 
galėtų būti meras, ir pralaimė 
jęs pirminius rinkimus. Įstaty
mas tokią galimybę leidžia. 
Ar Bilandikas norės panašioje 
kampanijoje dalyvauti — dar 
nežinia.
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KALENDORfiLIS
Koyo 1: Antanina, Albinas, 

Rusnė, Gražuolė, Tulgaudas.
Saulė teka — 6:23, leidžiasi 

“ 5:27-
Vėsesnis, gali snigti.

Bilandaką prislėgė motinos 
liga ir/mirtis. Vietoje rinkimi
nės kampanijos, jis daug va
landų praleido šalia sergan
čios motinos. Paskutinėm 4 
dienom rinkiminėje kampani
joje jis nedlyvavo. Motiną pa
laidojo dieną prieš pirminius 
rinkimus.

KUR KIEK AMERIKIEČIŲ
NEW YORK AS. — Iš JAV 

50 valstijų (steitij) dešimtyje 
gyvena po daugiau kaip po 10 
milijonų žmonių. Daugiausia 
žmdnių — 22.3 milijono gyven
tojų turi Kalifornija. Kilos vals
tijos, JAV *Genzo biuro patiki?^ 
njinu, turi ’jgyventojų: New 
Yorkas 17.7 milijono, Texas 
13 milijonų, Pensilvanija 11.8 
milijono, Illinois 11.2 milijc’no. 
Toliau seka Ohio — 10.7 mil., 
Michigan 9.2 mil., Florida 8.6 
mil., New Jersey 7.3 mil. .ir Mas
sachusetts 5.8 milijono.

76.4 MILIJONO BUTŲ
6.8 MIL. ĮSILAUŽIMŲ

WASHINGTON. — Teisingu
mo organų statistika rodo vie
nais 1977 metais vagys plėšimo 
tikslais padarė 6.8 milijone’ įsi
laužimų į žmonių gyvenamus 
namus ar butus.

Išeina, kad iš kiekvieno 1.000 
namų ar butų apiplėšė po 88.5. 
Tais pačiais 1977 metais smul
kesnių vagysčių buvo 9.4 mili
jono ir 1.3 milijono automobilių 
vagysčių.

AUTOMOBILISTŲ DAUGUMA 
PRIEŠ GREITĄ VAŽIAVIMĄ

WASHINGTON. — Dauguma 
žmonių sutinka, kad “truputį” 
daugiau kaip 55 mylias oficia
liai nustatyta reiktų leisti, bet 
daugiau kaip 78 nuoš. buvo 
nuomonės, kad važiuojantiems 
greičiau kaip po 60 mylių per 
valanda reiktu duo'ti tikėta-

Tokią anketą sudarė Naciona
linė Plentų Trafiko Saugumo 
Administracija, apklausinėjusi 
1,500 žmonių.

— Indijos teismas pripažino 
kaltu Sanjay Gandhi valstybės 
pinigų eikvojimu asmeniniems 
reikalams.

— Rusai tvirtina, kad ameri
kiečiai, pripažindami Pekino 
valdžią, pakurstė Kinijos komu
nistus veržtis j Vietnamą.

— Kuwaito ir Venezuelos ži
balo versmių savininkai nuta
rė pakelti degalų kainas 15 
procentu; -
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Rodezijos aviacija praeitą penktadieni iškėlė Į padanges partizanu ' ovyklą, 

kurios ginkluotos' gaujos buvo siunčiamos i Rodeziją ūkininkų žudyti. Angola nepr 
testavo prieš bombardavimą, nes buvo pa žadėjusi partizanų neįsileisti.LIETUVOS MINĖJIMAS KONGRESE

Esame laimingi, kad galiu-nunzio savo kalboje plačiai in- 
giausia pasaulio valstybė — 
JAV savo parlamente taip pla
čiai pamini Lietuvos nepriklau
somybės deklaraciją. Senato 
minėjimas įvyko vasario 21 d. 
Minėjimui vadovavo sen. Char
les Percy, savo kalboje primin
damas Baltijos kraštų okupaci
ją, tų kraštų Į jungimo į SSSR 
nepripažinimą, disidentus, jų 
tarpe Viktorą Petkų. Savo Lie
tuvai palankius pareiškimus pa
darė ir eilė kitų senatorių. Iš Al
tos minėjime dalyvavo pirm, 
pavaduotojas dr. J. Valaitis ir 
Altos įgaliotinis Washingto’ne 
dr. Jonas Genys. Dr. Valaitis 
dar paprašė sen. Percy padary
ti pastangų išlaisvinti B. Ga
jauską. V. Petkų, N. Sadūnailę. 
Sen Percy tuo reikalu jau yra 
kreipęsis į Sovietų atstovybę ir 
dar pažadėjo pakartotinai šį 
klausimą kelti. Dr. J. Valaitis 
ir dr. J. Genys aplankė kongres
mano Annunzio įstaigą, susisie
kė su Lietuvos atstovybe; Ame
rikos Balse buvo įrašytas su 
jais pasikalbėjimas transliaci
jai į Lietuvą.

organizacijos konvencija. įvyk
sianti bal. 27 - 28 d. Washingto
ne.

NAUDOJA PRIEŠTANKLV1B PABŪKLUSIR RANKINES GRANATAS
ŠARVUOTI VIETNAMIEČIAI NEPAJĖGIA

PRALAUŽTI KINEčIŲ UŽIMTŲ POZICIJŲ
Bangkokas, Tailandas. •— Kiniečiai neturi tanki 

ir Šarvuočių sunkvežimių, bet jie turi labai gerus priet' 
tankinius pabūklus.

Vietnamo šiaurėje kiniečiai sunaikino didoką tan 
kų skaičių ir sustabdė prie sienos slinkusią Vietnam; 
kariuomene.

Sugadintų Vietnamo lanka 
kiniečiai ]al>ai greitai velka uz 
frontėn ir veža jį taisyti. Be 
to, Vietnamo tankus kiniečiai 
naikina rankinėmis granato“
mis.

Kariai leidžia tankui priar
tėti, o vėljau specialiai paruoš
ta bomba jie lanka sunaikina. 
Jis užsiliepsnoja ir nužudo lan 
ke esančius kareivius.

Vietnamo radijas keliais al« 
vėjais skelbė, kad šia savaitę | 

įvyks sprendžiamas mūšis, bet
iki šio meto to mūšio nesima
to, o Vietnamo tankai labai

dažnai išmušami iš kovos.
Kinija nenoriai skelbia k 

n. pranešimu^, bet trečiadieni 
ryta paskelbė, kad sunaikint; 
didokas Vietnamo tanku ska
eitis.

Išvirius liepsnoj autiems ta 
kams, Kinijos karo jei,o- v 
pradėjo stumtis pirmyn, arty 
prie Hanojaus.

So v i e t u a v iaci j a t ek e s i u n c 
karo medžiagą į Vietnam 
bet žymiai atsargiau.

Sovietų lakūnai bijo, ku 
kiniečiai ir vėl neišsprogdin
karo medžiagos sandelių.ŠLAMINĖS LIETUVIŠKOS KNYGOS75 METU SUKAKTI
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PRAEITĄ SAVAITGALĮ POSĖDŽIAVO SLA 
PILDOMOJI TARYBA

Atstovų rūmuose Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktis pa
minėta vasario 15 d. Invokaci- 
ją sukalbėjo kun. dr. Tomas ži
ūraitis, O. P., melsdamas pa
laimos Amerikai, d i d in g a m 
žmogaus teisių kraštui, ir pra
šydamas. kad greičiau sukles
tėtų religinio ir tautinio gyveni
mo laisvė Lietuvoje. Kun. ži
ūraičio invokacijos tekstas bu
vo atspausdintas “Congressio
nal Record” vasario 15 d. pir- 
maiųė puslapy. Minėjimą _pra* 
vedės konffrmmanąs 'Kmnk,' Aftr

fc’rmavo apie Lietuvos garbin
gą praeitį, priespaudą okupaci
joje. Pacitavo visą Lietuvos 
himną, paimtą iš Altos leidinio 
“Lithuania”, ir pakartojo tek
stą jo pasiūlytos rezoliucijos, 
smerkiančios Maskvos okupaci
ją ir raginančios prezidentą 
siekti Lietuvos išlaisvinimo.

Panašioje dvasioje padarė 
pareiškimus k o n g r e s mana1 
Brodhead. Buchanan. Lent, Za- 
blocki, Lungren, Hall, Goldwa
ter, Thompson. Guarini, Holt, 
Dougherty, Coughlin, 
Hollenbeck, Peyser, 
schmidt, Broomfield, 
senbrenner. Panetta,
Blanchard, Wolff, Hanley, Ro
dino, Price. Hughes. Pepper, 
Cavanaugh, Yatron, Lagomar- 
sino, Moakley. Dingell, Ander
son, Russo, Dddd, Ratchford,

Ri- 
Bi-

Mc-

Walgren, 
Hammer 
Boe, Sen- 

Conable.

Derwinski, Hyde, Addabbo, 
naldo, Ashbrook, Murphy, 
aggi, Cleveland, Fen'aro, 
Hugh, Young ir kt.

Šįmet Altos ir kongresmano 
Annunzio rūpesčiu suruoštas 
minėjimas buvo ypatingai sėk
mingas. Tuo domėjosi spaudos 
ir radijo reporteriai. Per Ame
rikos Balsą perduota informaci
ja ir į Lietuvą.

Minėjime dalyvavo Altos at
stovai inž- Grožvydas J. Lazau
skas ir dr. Jonas Genys. Jie bu
vo priimti atstovų rūmų pirm. 
Th. P. O’Neill, aptariant lietu
vių kultūrine ir politinę veiklą. 
Alttfs atstovai aplankė National 
Confederation ot America Eth
nic Groups įstaigą,-kurios nariu 
yra Ąlta ir: kurios., prezidentas 

šios

Lozoraičio laiškas Altai

Lietuvos atstovas prie šv. So
sto Stasys Lozoraitis, ji*. Altos 
pirmininkui dr. K. Šidlauskui 
atsiuntė tokio turinio raštą: 
“Sužinojęs apie Tamstos išrin
kimą i senos bei reikšmingos 
Amerikos lietuvių organizacijos 
pirmininkus, noriu Tamstą pa
sveikinti ir palinkėti geriausios 
sėkmės. Tamsta pradedi darbą 
gana sunkiu lietuvių politinio 
gyvenimo momentu, tad noriu 
čia pažymėti, kad neriai ben
dradarbiausiu su Amerikos Lie
tuvių Taryba, siekiant bendrų 
tikslu“.

TRYS DIDIEJI TERŠALAI

Dvokiantis 
vanduo yra 

pagrindiniai aplinkos teršalai, 
bet trečiasis tos teršalų grupės 
aplinkos teršikas — triukšmas, 
didelis garsas buvo ignoruoja
mas kaip nemalonus, lx*t pa
kenčiamas blogis.

Inžinierius Jerry Schweicher, 
Midwest Noise Council (MNC) 
steigėjas ir buv. pirmininkas, 
pareiškė, kad garsas yra tos pa
čios rūšies kenkėjas kaip už
terštas oras ir vanduo, o žmo
nijai daugėjant ir industrijai 
didėjant, triukšmas savaime di
dės ir daromi trečioji problema, 
su kuria teks kovoti kaip su van
dens ir oro teršimu.

ir nešvarus

Sen. Charles Percy senate 
pasakė kalbą, kurioje pasmer
kė sovietų karo jėgų įsiveržimą 
į Lietuvąprijungimą prie Šp- 
viehj gąjtingdsr. 1 ~ *

NEW YORK, N. Y. __ Praeitą sekmadienį SLA namuo’
posėdžiavo Susi vienijimo Lietuvių Amerikoje Pildomoji T 
rvba. Suvažiavo veik visi Pildomosios Tarybos nariai, išsk
rus Josephine Mileriūtę ir Dr 
goninėje.

Svarbiausi klausimai buvo 
aptarti ir pasirašyti .praneši, 
mai kelių valstijų įstaigoms, 
kontraliuojančioms fraterna- 
linių organizacijų atskaitomy
bę įr apdraudą.

Kovo mėnesi SLA kuopos 
rinks atsakingus organus bal
savimų būdu. Reikia pravesti 
instrukcijas tvarkingiems bal
savimams pravesti.

šiais melais sukanka Lietu
vos spaudos laisvės atgavimo 
75 metu sukaktis. Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje daug 
yra prisidėjęs prie kovos už 
spaudos laisvę, keldamas Lie
tuvoje rusų žandarų vestus 
persekiojimus. Tėvynėje buvo 
spausdinamos korespondenci
jos apie lietuvių persekiojimą 
už Įietuviškos spaudo" laisve. 
SLA PILDOMOJI Taryba nu
tarė šią sukaktį tinkamai pa
minėti.

Ruošiamame SLA Seime bus 
šj spaudos laisvės sukaktis tin. 
kainai paminėta. Vytautas šir 
vydas Seimo pradžioje skaitys 
paskaitą apie lietuv’Ų vestas 
kovas už spaudos laisvę, su
ruoš parodėlę apie to meto lie
tuvišką spaudą.

Praeitą sekmadienį SLA sa
lėje buvo paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės "iikaktis. Su 
sirinko apie šimto" žmonių, 
SLA narių. . .

Kalbėjo ŠLA' prezidentas Pu 
vilas P. Dargis, Lietuvos kon-

D- Degesj, labai užimtą ]

NEW YORK, N. Y. — Atn 
do, kad Sovietų Sąjunga ir t< 
Įiau naudos Jungtinių Tani 
saugumo tarybą Pietų Aziji 
klausimams spręsti.

Sovietų diplomatai ruoš 
naujus planus Įsiveržimams 
kiniečių laikomas sritis. A 
rodo, kad rusai nėra pasiruoš 
arba nenori pradėti karo veil 
smų. Jiems tektų labai toli ve, 
ti karius ir amuniziją.

- Izraelio premjeras Begi 
atskrido į AVashingtoną, ka 
galėtų pradėti pasitarimus s 
Egiptu taikos reikalu.

-— Tel Avive Begin reikalav 
kad į Washingtona skristų Si 
datas, c kai atvyko į Washin: 
toną, tai "iitė: tartis su Egipt 
prem’ . Kiiaiil.

sulas Anketas Simutis ir Dr.A 
girdas Rudreskis. Susirinku 
siems kalbos patiko, kalbėtc 
jams stipriai paplojo.

Anna Zorskaitė iš Scrąntor 
Pa..Neilie Bagdonas iš Pittstoi 
Pa., jr didokas būrys iš Wood 
haven, N.Y.. jų tarpe buvo Br 
nė Spiidienė. veikli lietuvišk 
organizacijų narė.

Pasibaigus minėjimui. SI. 
pavaišino svečius užkanda i 
kava. New Yorko lietuviam 
buvo malonu susitikti ir pris 
minti pratnį n? apįirri'tUiliril 
ti- -



Vincai žemaiti*
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— Man rodos, ne vien apie 
šokius rašydavo?

— Ne, ne. Ji rašė ir apie dra
bužius, ji rašė apie šokių ir dai
nų šventes ir negerovę jose. 
Gražiai, švelniai įrodinėdavo 
klaidas. Visi žinome, kad be 
kritikos negali būti tobulėjimo, 
bet ta Jos Kritika buvo per nc- 
lyg švelni O pamokyti, pasaky
ti Ji tikrai buvo kompetetinga, 
nes Jos susipažinimas su liau
dies kūryba, tautos dvasios jau
timas Ją ne tik įgalino imtis 
plunksnos, bet net įpareigojo- 
Gydytojas jaučia pareigą viešai 
išsitarti medicinos klausimais, 
inžinierius — mechanikos ar 
statybos. Dvasiškis moko visuo
menę tikybiniais klausimais. 
Kiekvienas kam yra gerai pasi
ruošęs. Todėl man būdavo ir 
nuostabu ir pikta, kad asmenys, 
neturėdami supratimo apie liau
dies kūrybą, savo rašiniais išei
davo prieš mano Motiną.

Derindama savo tautos pa
žinimą su ilgamete mokytojos 
praktika, Mama yra rašiusi ir 
mokytojus ar mokymą liečian
čius straipsnius.

— A viskas yra išspausdinta, 
ką Ji iš publicistikos yra para
šiusi ?

— Aš manau, taip. Gal vie..r 
kita smulkmena užsilikusi, k .- 
rios. vienas ar kitas laikrašus 
prieš mirtį nebuvo priėmę. 
Mat, neretai laikraščiai nespau
sdindavo Jos rašinių, Pasiteisi
nimas dažnai būdavo boats: 
straipsnis geras, bet šiuo meta 
negalime spausdinti, nes. nęnė 
rimą pakenkti bendram dar
bui:. . .

Būdavo keista, kad laikraš
tis, privalėdaųiąs pasakyti tie
są, išsisukinėja, Pagaliau, koks 
gali būti didesnis.* ppkenkis tau
tai, jei n&’još meno I kiąstpji- 
mžiš,

pat mažens padarė savo. Ji man 
yra davusi tiek, kad sunku net 
pasakyti. Trumpai, Ji mane įs
tatė į platų lietuvišką kelią, iš 
kurio net ir norėdamas nepajėg- 
č;au iškrypti.

Tiesa, būdavo ir taip. Tarda 
vomės apie kai kuriuos klausi 
mus, susitardavoni: štai, aš ra
šys u apie tąjį o tu rašyk apie 

ua^uai Ji due Javo 
minėti Augustaitytę — Vaičių-j ni^n ia.rkiašėius įžiūrėti (ma- 

nerašė)sėiislančio- 
in s aknii.s nepasitikėjo. Mat, 
prisibijodavo, kad liktų ne per 
daug korektūros klaidų. Nekal
bu ap:e pačią kalbą iš esmės: 
retai kas mokėjo kalbą ir jautė 
kalbos dvasią, kaip mano Mo
tina. ■■ j

— Jos publicistiniai rašiniai 
daugiaushi būdavo skelbiami 
“Naujienose ’. Ar ne tiesa?

— Tikrai taip- Mat, “Naujie-

J. Augustaitytę- Vaičiūnienę
(Pviiktirių nutų jiuo Jos mirties (1971.2. 28) proga)
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justai tytė-Vaičiūnienė

k’tas žinodamas, kad Jonas eina 
ir ėjo žavu motinos lietuvišku 
keliu.

— Ponas Jonai, ar Jūs pagal
vojote, kad reikėtų spaudoje pa-, tai. 1

nienę, jos penkerių metų mir-;šiači
ties sukakties proga?

— Pone inžinieriau. Jūs ma
ne labai šiltai nuteikiate. Prisi
pažinsiu. Jūs esate pirmas, ma
no MJiiną prisiminęs, tikslu ją 
paminėti. Dėkoju Jums.

- Žinau, kad Jus su Motina 
rišo ne tik patys didieji giminy- 

jstės ryšiai, bet ir visupmeniniai 
darbai, tautiškumo idėja, spau
da.

— Taip. Ir kada Ji gulėjo 
mirties patale be jokios vilties 
pasveikti, nes kepenų negailes
tingas ir labai skaudus vėžys 
negalėjo būti pagydomas, pir
miausia Motinos kenčiančiame 
reide mačiau savo mc’tiną, kar
tu didelę lietuvę. Jos išėjimas 
tuo man buvo skaudesnis, kad 
du veiksniai graužė mane. Ir

Augustaičių šeima — viena 
iš man artimiausių- Ypač inž. 
Jonas, neseniai pasimiręs Muen- 
chene, Vokietijoje, buve su ma
nim suartėjęs, ir mudu jautė
mės lyg ir broliai. Jau Pirmojo 
Pasaulinio karo metu Voroneže 
mudu kartu mokėmės, ir nuo 
to laiko draugystė niekad nebu
vo nutrūkusi, nors gyvenimas :<dda Ji 1974 m. vasario 28 die- 
mudviejų kelius ir buvo išsky-t 
i\s: jis pakliuvo Muenchenan, 
aš Amerikon, Čikagon.

Per. J. Auguslaitį susipaži
nau su kitais Augustaičiais. Jų 
buvo astuoni, o dabar belikusi 
ūk viena Brigyta Augustaitytė 
— Natkevičienė; stambi ūkinin
kė, dabar gyvenanti pas seserė
ną Jeną Vaičiūną.

Norėdamas gauti daugiau ži
nių apie pr.eš penkerius metus 
mirusią Juoze Augustaitytę — 
Vaičiūnienę,

nos” nebijodavo, o ir dabar ne
bijo, pasakyti teisingą žodį apie 
lietuviškoje visuomenėje kylan
čias negeroves, vedančias iš tei
singos lietuviškos vagos. Moti
na liaugiausia rašydavo apie 
tautinius šokius, tautinius dra
bužius, kitus liaudyje slypin
čius turtus. Ji labai gerai supra
to, kad atsirasdavo šokių gru. i 
pių, jau atsisakančių nuo tikro
jo liaudies sukurto meno, a pa
sidavusių svetimoms įtakoms. 
O tos įtakos yra ne kas kita, tik

M’

Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuotoj Lietuvoj

VILNIUS
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Nereikia jo statyt iš naujo,
Tik pavartyt senus istorijos lapus:
Iš mene, geležies ir kraujo
Jo veidas išraiškingai prakalbus . . .

:ių paskutinį kartą atsikvėpė, 
primoji žaibiška mintis buvo 
išėjo Tautos auklėtoja-

— Tekdavo išgirsti visokių nutautėjimo dalis, nes kiekvie- 
nuomonių apie Jūsų ir. Jūsų Mo
tinos rašinius. Vieni sakydavo, 
kad sūnus rašo, o Motina, poe
tė, tik pasirašo, kad sūnaus ra
šiniai būtų.

Kiti pervergdavo atbulai: gir
di, motina rašo, o sūnus po kai 
kuriais rašiniais pasirašinėja.

— Nc’rs šnekamės apie liūd
nus reikalus, bet Jūs mane ver- 

užkalbinau sūnų čiate šyptelėti. Girdėdavau ir aš 
žurnalistą, visuomeniniu- kažin ką panašu. Iš tikrųjų, Ma- 
rašytoją, žinodamas, kadĮma rašė atskirai, aš atskirai 
Ii daugiau apie savo mo-|savo keliu. Mintyse turėjo būti

Epochiniais namais ir bokštais,
Su kryžiais, su žalčiais, saulutėmis juose,
Su vyskupų, karalių sostais,
Vaidilų kankinių mirtim drąsią.

Jona,
ką i’i

s*
tina papasakoti, negu kas nors panašumo, nes Motinos įtaka iš

nas atsisakymas savo ir pasida
vimas svetimam — jau yra at
sižadėjimas dalies savęs.

— Kpt. Jurgėla savo didžiu
lėje knygoje “Lietuviškoji skau- 
tija” Vaičiūnienei priskiria į 
Tautinių — liaudies šokių at-Į 
gaivinimą ir tautinio sporto pri
taikymą besimokančiam jauni-] 
mui. Jis tai vadina istoriniais 
darbais.

— Taip ir yra. Pradžią tau
tiniams
Motina. Atsiprašau, nepaneigiu 
ir kitų, stovėjusių aplinK, irgi

Su moterim Ievom, Marijam, 
Sutraukiusiomis ir surišusioms kelius, 
Kai gimdė laisvėm ir vergijom — 
šventuosius dangui, žemei karalius.

Su dienų vieškeliais ilgaisiais,
Su pokyliais, svaigiom vasarėm naktimis,
Su vakarų kultūros vaisiais,
Pietų , gėlėm ir šiaurės žiemomis.

šokiams davė mano Su mūruose patrankų tūtom —
Budriom akim, langų langeliais apskritais, 
Su žolinėm, verbom ir rūtom, 
Su katedrose aukurais šventais.

— 1935 metais. Palaukit, ar 
ne 1936? Primiršau, nors gerai 
žinojau prieš penkerius metus- 
Kūno kultūros gimnazijų var
žybose Kaune, Kūno Kultūros 
rūmų stadione, vyko gimnazijų 
pasirodymai laisvojoje grupėje. 
Aš pats buvau ten, Motinos iš 
Mari j ampulės atsivežtas. Bu
vau liudininkas, kaip po mari- 
jampoLškių pasirodymo Švieti
mo Ministeris (argi buvo Ton
kūnas?) atsiuntė pasiuntinį pas 
mano Motiną, kviesdamasis į 
estradą. Kada Motina grįžo iš 
pokalbio su ministeriu, jos vei
das buvo nušvitęs. “Dabar bus 
viskas gerai, Jonuk”, Ji pasakė.

Ir, iš tikrųjų, buvo gerai. Tas 
pirmasis pašoktas šokis laimė
jo pirmąją premiją ir Šv. Mi- 
nisterio dovaną, ir ivada: 1938 
metais taktiniai šokiai buvo Įve
sti gimnazijosna privalomu da
lyku. šiandien, tremtyje ar išei
vijoje, šokiai sutraukia daug 
jaunime ir tampa lietuvybės iš
laikymo vienu iš pagrindų, šian
dien šokiais atstovaujame lietu
viams ir Lietuvai svetimųjų 
tarpe.

kraipymas? ?
(Bus daugiau)

s

> /
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When you jota ike Payroll

Su vėliavom poetų Skargų, 
Neštom per vandenį ir nuometus liepsnų. 
Per garbės gaudesį atvangų, 
Per pusnį, spindesį šviesos sparnų.

Pažinę tava’ būda dydį,
Kryžuoęiai, lenkai, rusai, polęvcai, gudai . . .
Jie tavęs Lietuvai’ pavydi,
Nes niekados garbės nepraradai.

J. Vaičiūnienė

1959. Viii. 24.

Dabar, kai legenda kilnioji 
Po pelenais sudegintos aukos gyva, 
Tu laisvas grandines kilnoji, 
Žydėdamas pro sniegą alyva.

Su pamatuos suspaustais turtais, 
Su poėmiuose miegančiais šarvuos kiariai. 
Kardais su likimu sudurtais, — 
Belaukiančiais, kada kovon išleis.

Savo krauju maitindamasis, 
Grumtynių ištverme į pergalę grįžtąs, 
Tu pelikanas Lietuvos, gyvasis 
ir, atidavęs kraują, nemirštąs.

Didžiausios sidabro, švino 
ir cinko kasyklos-’yra Kimberly 
apylinkėje, Britų Koltmri>ij-os 
provincijoje.

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių nariams. " ...

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindų.

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda —. Endowment* — 
Insurance, kuri ypač nąudinga- jaunimui, siekiančiąja, 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo praūžtai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia termjnujta apdrauda; už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik' $3-00 metams.

T T-

SLA —kuopų yra. visose lietuviu kolonijose. Kreipkitęs 
į savo apylinkės SLA kuopų- veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės į SLA isicąšyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA. Centrą: ’

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New. York, N- Y. 1000I.

307 W. 30th St.
Tel. (212) 5AL2210

<&

- NAUJIENOS, CHICAGO «. ILL. ________

besidominčių ta svarbia šaka. 
Tačiau faktas lieka faktu. Dirb
dama mokytojos darbą Mari- 
jaųipolės Rygiškių Jono gimna- 

į zijoje, mano Molina sukūrė ir 
tautinį sportą ir šokius, pirmo-

ji ėmėsi juos stilizuoti, pritai
kyti scenai ir parodyti, visuo
menei, kad visi pamatytume ko
kie lobiai glūdi tautoje.

— Kada buvo išvestas pirma
sis liaudies šokis?

* Tolly Pitcher loved her husband.
So much so, tiiat when he went into battle 

wrfirir.s die Revolution, she did too. Right by his side.
one Gay, while loading cannons, he waz 

Yuled by a British ouilet
Molly knew the time had come to taka 

stock in her country So she picked up 
udiere her husband left off And when 
toe smoke cleared, America had a 
sew victory and a new heroine.

Today, when its time to take 
Mtock in tl.eir country, Americans

Savings Plan at work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. AutoreatkaBy. DAINAVOS” ANSAMBLIO

statomos muzikinės dramos
your future. And in America s, too.

So buy United Statą Savings Bonds. 
Right from the start, It’s been an equaj 

opportunity invesuneu, ’

EMILIJA PLATERYTĖ

į abu spęiftąklįus: koęvo 31 d. 8 vai. vak. ir 
balandžio L d- T va k popiet Marijos aukšl. mok- salėje

I Bcrxij p»T 6^ nVn MJ ffitJnrfcy
cf 5 years (4h% ra nmyrarj. Lost. sx>n or destroy

Teeded. BorkXs can be cahed at your tort

VAZNEUV PREKYBOJE (Gifts International) 
2.101 W. H st. Str. Chicago, III. 60629.

Telef. 47T1424 darbo valandomis. Tuo pačiu 
.'rd*ėsu bilietus galima užsakyti ir paštu. 
uJfrAJ f?O Sf $10, $9, S8, $7, $6, $4.

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.

IL

IF YOU DRIVE AT THE A 
Z//AWW SPEED STAY IN 1#



Melagystė piktina lietuvius IT’S AiViAZiNG
ARGENTINA

No. 79

Taupykite dabar

giesmė*, poemot.

Chicago, III. 60608

giria PLB
Mičiudas

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.

įraukė 1. 
vėl pals 
kiek <>da 
inai like 
Ožinsku 
gaiš.

Federal ini ai patvarkymai reikl
ia uja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

$1.50.
Eilių rinktinė, 188

CROPS ?OCH. ALSATlAN j 
FARMERS HANG A PlG'S FOOT ON , 
The branch of a tree, because rr 

IS SUPPOSED TO BRING BETTER HARVESl

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

sve ir < 
nei kiti 
taikūnai 
laisve ir

auganti si 
gos drau

RfrE V T?Y FIRST CVGA5?ETTES 
VvEQE MADE IN BRAZIL IN 154O 
( exacts 400 vsarž Ago) Aho' 
SOuD FOQ 25C EACH'

CAN BE MADE 
)fTTO SO PINE TL-AT
ONE Pcx-jmd \Ahv\_ QEACK 
’ThAkj ĮOO MILES!

CHURCH.... lOČfiR 
sussex, eNGLflNP wps 
Bu i ET COMPLgfa?/ C?

ebėtis, k..d 
;n auk<linti 

Mičiudą. 
ant pirmininku j’S ne su 

tvarkė kaip

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pinna, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
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

Ii, kad ten religija laisvai var
tojama. Rašo, kad prekių yra 
kiek norima, kad televizijos su
lyginus su č:»-Argentinos kaina 
pigios. Vienu žodžiu visokios 
gerybės ir pataria lankyti savus.

Tėviškės žiburiai praeitų me- 
Neveltui

CHEESE ffcD 
UN3LRKED

UMF!

LT'OSSILIZEO IMPRESSIONS OF HOGS’ 
P^HĮSrCRĮC RH/MDROPS. IMBEOOC 
ON Roc<s OF The CARBONIFEROUS 
perod. have Been Discovered in • 
EMGLAMO and can 6e SEEN AT j 
The B^tish "

s\ u, nes 
; ir kitų
vis yra paver 
kokia ten lai- 
Nei Ožinskas, 
okupanto pa- 
' ten esančia

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM” Tablets are 

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

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

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m minutes' There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lieto- 
g®*būvia, privalo susipažinti tu žemiau H vardlntamif knygomis, 
suminėtas knygas galima atsisakyti Naujienas*.
Joom Kipačlnakaa, SIAUBINGOS DIBNOS. Atiminimai apleV 

tremtiniu stovyk- 
:alna 4 doL

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

šaudytus mūsų brolius lietu
vius. Kodėl nerašo apie darbo 
kančių stovyklas, apie bepročių 
namus, kur visas pasaulis žino, 
kaip ten kankinami lietuviai ir 
kitu tautu žmonės. Ožinskas nie
ko nežino, kad mūsų broliai lie
tuviai buvo ir dar yra Sibiro 
kančiudse — šalčiuose. Kai ku
riuos, be sveikatos gražino Į pa
vergtą Lietuvą, kur po kelių 
mėnesiu ar metų mirtis juos at
skyrė iš gyvųjų tarpo. Apie tai 
Ožinskui negalima rašyti, nes 
taip jau įsakyta nurodyta, Lie
tuvos akupanto pareigūnų.

stenga
uoli*. metų VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
I*, SĖNOVtS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

Poezija, 115 pal. $3.00.

pavergtoje, 
esą 

progresai, net nurodė kaip laiš
kus adresuoti siunčiant Į pa
vergtą Lietuvą, kad okupantą 
patenkinti.

Ožinskas rašo, kad važiavęs 
per Lenkiją (Tai yra jam grįž
tant) nes norėjęs dauginus ko 
pamatyti. Ten sutvarkęs doku
mentus grįžo į Argentiną. Reiš
kia, kad Ožinskai per daug vi- 
sako matė Lietuvoje. Panoro 
pamatyti, gal jam mylimą Len
kiją? Kodėl Ožinskas neparašo 
savo “Balse apie vergavimą 
laukų-kolktfzo darbininkų? Ko
dėl nerašo apie nužudytus, su-

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

DUMYNAI • KOSMETIKOS RKTKVENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJIENOSE GALIK.a GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
___JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussort — MINTYS IR DARBAI, 258 psL, liečiančius 1900 

metų įvykius, Jablomklc Ir Totoraičio lamu dienu ir susL 
rtptalmą. ______M_______________

0r. A. J. Gunaru— DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir srcžU-
Kietaia rlrfeUaJa, vietoje $4.00 dabar tik__________

■ Minkštais vžrfeliali tik _______________________ —
Dr- A. J. Own — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.

Keilonėf po fcropą įspūdžiai. Dabar tik ______

Kodėl daug. i 
menkos. Kanad 
tų lietuviai žino 
gloje Lietuvoje, 

erbuvis 
Lietuvi.

Ožinskas iki šių melų nebuvo 
leidžiamas į Vasario Iii Dienoj 
minėjimus, kaip minėta. Bal 
šiais metais darant iri eilės SLA 
galione minėjimą, Juliui Mičiu- 
dui grižus su L.C. padėtis Ožin
skui pagerėjo. Be to užmezgė 
draugiškus santikius su “Laiko“ 
taip vadinama redaktore O. Kai- 
reliene. lai drąsiai atvyko į Va
sario 16 Dienos minėjimą. Tik
renybėje neprivalėjo leisti, nes 
atšaukimas nepadarytas pagal. 
ALOST nutarimu.

Balso Nr. 1615, kovo mėn. 
rašo: Atvyksta Pamokinti Lie
tuvių Kalbos. Nes PLB pir-kas 
per PIJK pažadėjas atsiūti mo- 

(Nukelta į 6 psl.)

Delio 
Ožinsk?1 
Čikšta ir puola Aleksą 
Jam 
kuo nesiskaitė, viską 
jam atrodė. Tik dėka A. Mičiu- 
dui, daug darbų buvo padaryta. 
Visos patrijotinės šventės buvo 
kuo skailingiausiai, iškilmingi
ausiai minimos. Gauta, daug 
gatvių vardų Lituania, Turi ge
rus ryšius su vieliniais pareigū
nais. Taip jam talkininkavo di
dis kolonijos veikėjas Z. Jukne
vičius ir kiti lietuviai patriotai.

C1US

Per vieną 
buvo pers- 
užmetimų 

ir nepatai-

džlant Lietuvą, bėgimą nuo bolievifaj Ir 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės

Ju<n>» Kačinskas, IfEIVIO DALIA Atsiminimai. Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga CauiUi Uio- 
atniota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO- .LIITŲVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose, 

_ . , __j ji ten matė, kokiu
dėjo ir ką jai fanonė* pasakė. 80 p*L n JO. Yra taip pat 
anglų kalbą.

SATYRINES NOVELES. Genlalsos rusą rašytojo

Iš S. Amerikos nuvažiavusi 
viena lietuvaite: — Pažime! 
Kad demokratinėj šalyj kalinį’ 
galima liuosiau lankyti, negu 
pavergtoje Lietuvoje savus bro
lius ar seses.

Leidimas neduodamas liuosai 
lankyti važinėti pas saws. Var
gas su giminių atvažiavimu į 
viešbutį Vilniuje. Esantieji Vil
niuje — viešbutyje, yra perspė
jami, kad vieni be palydovų 
neitų į miestą pasivaikčiuoti- 
Sako! Gali Įvykti paklydimas, 
suvėlavimas grįžti, tuomet reiks 
prašyti pagelbos policijos.

Ar reikia didesnio pajuoki
mo? Į svetinius kraštus atva-

Kad, įvyko Liet. Centro pasi
traukimas iš ALOS T-bos nėra 
ko jaudintis. Nes tas padaryta 
Ožinskui reikalaujant, kad su
dalyti ALOS T-bą. Ožinsko 
mėjimas buvo atitraukime, 
pajėgė palenkti, pasidaryti 
ru draugu su Juliu Mičiudu. 
Atitraukimas Įvyko kerštu prieš 
savo brolį Aleksą Mičiudą, rei
kalaujant Ožinskui. Ta atsitrau
kimą užgyrė PLB pirm-kas Br. 
Nainys, būdamas per PLJK Ar
gentinoje. Balsas 
pirmininką, kad 
būdamas ALOS T-bos pir-ku 
nesiskaitė su PLB pir-ku. Sako! 
Išrinkus kitą pinnin. tai yra 
Juozą R. Stalio'raitį, padėtis 
kiek pagerėjusi ir tarpininkau
jant PLB pir-kui Nainiui L.C. 
grįžo į ALOS Tarybą. Turėjo 
grįžti, nes kitos išeities nebuvo.

po išrinktas gabus veikėjas pa
triotas čia gimęs lietuvis Alek
sas, Arturas Mičiudas- Tuo būdu 
Cikštas nustojo pirmininkavi
mo vietos. Bei Ožinskas su Nor
kumi griebėsi visokių primeti
mų Aleksui Mičiudui, darė įvai
rius užpuldinėjimus [iries ji 
ir ALOS T-bą. Be to, nuolat lai
pino straipsnius paiaikaujan 
Lietuvos okupantui. 
ALOS T-bos posėdi 
[lėti, kad nedarytų 
Įvairių AIAJS T-bai 
kautų Lietuvos okupantui. Ir 
tas melagystes, provokacijas 
turi atšaukti per spaudą, tai yra 
savu “Balsę“. Vienas atstovas 
užklausė. Jei neatšauks? Tuo
met visi pasisakė:! Ne atšaukus 
bus pašalintas iš ALOS T-bos. 
Atšaukimo nepadarė, liko paša
lintas iš ALOS T-bos vienbal
siai. Be, to buvo uždrausta da
lyvauti ALOS T-bos ruoštose 
šventėse, minėjimuose: Vasario 
16 Dienos minėjime. Tautos 
Dienoje. Lietuvos kariuomenės 
Dienos minėjime, Tragiškojo 
Birželio minėjimuose ir kituo- ^an1s • žino, 
se ALOS T-bas parengimuose. ] xel^oje Lietuvoj 
I'uo būdu Ožinskas dar labiau 

dan lis puolė 
smiežtais Aleksą Mičiudą ir 
ALOS T-bą, girdamas 
štą. cikštas nesigailėjo 
pesų Ožinskui už jo aukštini
mą. Yra žinoma, lietuvių kolo
nijai, kad Ožinskas už pesą ar 
rublį; _ Negimusius krikština, 
nemirusius laidoja. Sako ne
klausk kas jis yra? Bet, su kuo 
draugauja? Kaip minėjau: čik- 
štas, Ryšelis. Julius Mičiudas 
yra jo ištikimiausi draugai, n

JTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ą 1WS 4X1-1O70
Įstal<oG jrf«twoM ItecoM aMomoMHAms yMtatytt.

J. A K-5S IN THE DARK. Pikantižkų Ir Inrvtriq nuvJykit
sprsžyič, paimti ii gyvenimo. Lengvu stilius, saiba. sažiai ižleūca 
150 pal K-dnt S2J0.

Or. JU4ZXS B. Xon<Slin. HISTORY OF LITHUANIA. Lietuves Istorijos 
-sutrauka nuo senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato 145 
ds) kainuoja $2.00.

Dr. Juvau B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
ta trio bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vairivDea ir jos kaimynu istorija 
211 psl. Kaina £3.00. Kietais viršeliais $4.ūu.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knygas galima įsigyti atsilankiua i Naujienas arba atsiuntus čekį jj 
pinigine perlaidą.

NAUJIENOS
173? Bwtk Saistai Sta^, Cllcsii, ffi.

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.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin,

Klaipėdoje ir Palangoje. Vaisaus aprašymai, ką 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonė* pasakė. 80 p«L 
išversta

M ZnŠčenlco
60 satyrinių novelių. 190 poaL, kaina JO.

D. KuraMt, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna IntuMsto Ir agltpropo propaganda M 
ntr» iškart na aL Abi kuygoa parašyto* lengvų, grali u stiliumi.

P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS
BRUOŽAI. 176 pel. dokumentuota istorinė ftadljt apie priMį likimą. 
Kaina XX , **

Vincas žemaiti*. LIUBLINO ŪMUOS SUKAKTUS PAJLAiraJR. 
M p<L Kaina SUB. ’

Ele ir kiti leidiniai yra gnmaaS
MAUJltNOSK, TT5E Be. MALBYVO FT; CHtCABO, ILL. CEŽE*'

a**n—Rant dark* nelandMaia er>e vBaetam* paltu ir prlde4e*t 
iek| ar pleMag perleŪą.

tai nepn- Nepajėgė nuardyti ALOS f b.,, 
įkupantas’ per du-tris metus, nutarė grįžti.

Nes esant viduje lengvinus tas 
griovimas daiyti. Tuo būdu <)- 
žinskas patenkintas. Julius Mi

ll L. C. pir-kas ati- 
ir ALOS 1-Ikis. ir 

rižo su sušvelninta

Argentinos Liet. Balsas, Pr. 
Ožinsko leidžiamas, Nr. 1515 va
sario mėn. tilpo ilgokas straips- 
nis, pilnas melagysčių.

Rašą: Kaip skaitytojams yra 
žinoma per kelis metus pirmi
ninkaujant Arget. Liet. Organi
zacijų, Spaudos Taryba 
(ALOST) Jonui ėikslui, buvo 
gražus Argentinos lietuvių su
gyvenimas. i

Ištikro buvo’ sugyvenimas; ti
kras Ožinskinis. Kadangi Jonas 
Čikštas yra didis širdies drau
gas Ožinsko, taip pat pataikau
jantis Lietuvos okupantui ly
giai kaip ir kiti jo sąjungos 
draugai, kuris per savo “Bal
są” nuolat išgiria: - Ryšelį, čik
šta, Julių Mičiudą PLB pirmi
ninką Nainį ir dar daugeli kitų. 
Jonui Sikstui pirmininkaujant 
retas posėdis buvo be kivirčių 
ir barniu. Nes cikštas neleido 
kalbėti patriotinių organizacijų 
atstovams. Išimtis buvo Ožin
skui ir Norkui (Balso redakto
riui miręs) begėdiškai pulda
vo Igną Pavalskį dideli lietuvių 
kolonijos veikėją, ir kitus pa
triotinių organizacijų atstovus, pasigalandęs 
Taip dažniausiai tęsėsi ALOS 
T-bos posėdžiai su barniais, ne- 
apykantomis.

Laimė! 1969 m. liepos mėn. 
buvo ALOS T-bc's rinkimai, 
čikštas jautė, kad parasi pir
mininkavimą todėl siūlė palik
ti tą pačią ALOS T-bos valdybą. 
Tai gero supratimo elgesys, kad 
pats save siūlo palikti pirminin
ku. Pasiūlijimas buvo atmestas 
vienbalsiai. Daugumos balsu ta-

ali tikėti Ožinsko plepa- nej šalyj. Be, to dar pažymi, kad 
lankėsi pa- Ožinskas matęs kaip jaunas 
net kelis kunigas atvedė mergaitę pirmą- 

kartus. Per savo Balsą skleidžia jai kc’munijai. Tuo nori pasaky- 
len esanti laisvė, gerbūvis, žmo
nijos gerovė. Praeitais metais 
vėl lankėsi pavergtoje Lietuvc-

duoti • je’ Su žmona- Ši karta lig ne- 
i drąsiai, pusiau slaptai, baimės 
slegiamas rašo: - Kad darbinin- 

ikai ilauku darbus vežami heli- t I
jkopleriais, kad per Onų atlai-jtų pabaigoje rašė
dus Pasvalyj privažiavo daug Ožinskas su žmona kelis kairius 

j automobilių, (jo žmona iš Pas- lankėsi Lietuvoj
valio) kad liuosai lankęs visas Be visokių rašymų, kad ten 
žmonos seseris Gudliauskaites,

'su šeimomis ir brolius. Kad nu
mirėlius laidojama gražiausiais 
papuoštais automobiliais; Paži- 
mi, tai ne taip, kaip pirmą kad 
buvo Lietuvoje. Kad valgis vi
sur geras.

Visur pavizdinga tvarka, ži
noma rašytų daug daugiaus a- 
pie visokias geroves, bet turi 
baimes, kad už didelį pataika
vimą ir daromas melagystes, ii’ 
gyrimą komunistinį gyvenmią 
gali susilaukti atlyginimo. Nes 
čia Argentinoje laisvė, laisvė ir 
visapusiška gerovė, demokrati-

— CMICAOC Thursday. March lf 1979

Poerija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepi! 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas

buklus,

POEZIJOS VEIKALAI
kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia

žirginiais, kaip kentėtomis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų Ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
I. J. Aufu«t«lfyH • V«lčl0nl»n4, fVAIGžDETOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kalną SI.—.
X Jurui* Baltrušaiti*, ŽEMES PAKOPOS^ Elegljo*, 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL
4. Vincas Joniką*, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE.

psl. Kaina $3.00.
5. Kluopas Jurųallonl*, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00.
6. AnatollĮu* Kairy*, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nada* Raitant*, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 tevietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
8. Nada* R*«tanl», THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL S1.00.
10. Stasys Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psL, tt.00.
II. Stasy* Sa«tvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
12. Petrą* Sagatat, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

Uai. 92 psL. $1,00. " '
13. Patras Sagata*, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
14. Eugunllut Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 '
15. Ilona TumlenE, KARALIAI IR ŠVENTIEJI ““
16. Alton*** T’
17. Jonas Vala

55 psl. $100.
18. Adoma* Ja*a«, BOK PALAIMINTAS.
Norėdami įsigyti Mas ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekj ar piniginį orderi



_ Man rodos,. Uė vien apie 
šokius rašydavo?

_Xe, ne. Ji rašė ir apie dra
bužius, ji rašė apie šokių ir dai
nų šventes ir negerove^ jose. 
Gražiui, švelniai įrodinėdavo 
klaidas. Visi žinome, kad be 
kritikos negali būti tobulėjimo, 
bet ta Jos Kritika buvo per nc- 
lyg švelni. O pamokyti, pasaky
ti Ji tikrai buvo kompetetinga, 
nes Jos susipažinimas su liau
dies kūryba, tautos dvasios jau
timas Ją ne tik įgalino imtis 
plunksnos, bet net įpareigojo- 
Gydytojas jaučia pareigą viešai 
išsitarti medicine’s klausimais, 
inžinierius — mechanikos ar 
statybos. Dvasiškis moko visuo
menę tikybiniais klausimais. 
Kiekvienas kam yra gerai pasi
ruošęs. Todėl man būdavo ir 
nuostabu ir pikta, kad asmenys, 
neturėdami supratimo apie liau
dies kūrybą, savo rašiniais išei
davo prieš mano Motiną.

Derindama savo tautos pa
žinimą su ilgamete mokytojos 
praktika, Mama yra rašiusi ir 
mokytojus ar mokymą liečian
čius straipsnius.

— A viskas yra išspausdinta, 
ką Ji iš publicistikos yra para
šiusi?

— Aš manau, taip. Gal vle..c 
kita smulkmena užsilikusi, k .- 
rioa vienas ar kitas laikrašuG 
prieš mirtį nebuvo priėmę. 
Mat, neretai laikraščiai ne^p-^a- 
sdindavo Jos rašinių, Pasiteisi
nimas dažnai būdavo tOKs: 
straipsnis geras, bet šiuo met-a 
negalime spausdinti, nes. nęnh 
rimą pakenkti bendram, dar
bui. . .

Būdavo keista, kad laikraš
tis, privalėdamas pasakyti tie
są, išsisukinėja. Pagaliau, koks 
gali būti didė.sęis*ppkesįšs. tau
tai, jei nė: ’jos meno t klastoji
mas

pat mažens padarė savo. Ji man 
yra davusi tiek, kad sunku net 
pasakyti. Trumpai, Ji mane įs
tatė į platų lietuvišką kelią, iš 
kurio net ir norėdamas nepajėg
iau iškrypti.

Tiesa, būdavo ir taip. Tardo- 
vomės apie kai kuriuos klausi
mus, susitardavom: štai, aš ra
šys'u apie taiį o tu rašyk apie

Ue to, d&šuai Ji ducJavo

Vincas žemaiti*

Sūnus apie J. Augustaitytę-Vaičiūnienę
(pvnkc.r[ų nu t ii nuo Jos mirbes (1974. 2. 28) proga)

kitas žinodamas, Rad Jonas eina 
ir ėjo savo motinos lietuvišku 
keliu.

— Ponas Jonai, ar Jūs pagal
vojote, kad reikėtų spaudoje pa- (tai. i 
minėti Augustaitytę — Vaičių- Į man ia.rkiaščius pažiūrėti (raa- 

; ne rašė), Ties sėhstančio- 
m s akimis nepasitikėjo. Mat, 
prisibijodavo, kad liktų ne per 
daug korektūros klaidų. Nekal
bu apie pačią kalbą iš esmės:' 
retai kas mokėjo kalbą ir jautė 
kalbos dvasią, kaip mano Mo
tina. , -* :

— Jos publicistiniai rašiniai 
daugiausia būdavo skelbiami 
“Nau.iencbe'. Ar ne tiesa?

— Tikrai taip- Mat, “Nąujie- , 
nos” nebijodavo, o ir dabar ne
bijo, pasakyti teisingą žodį apie 
lietuviškoje visuomenėje kylan
čias negeroves, vedančias iš tei
singos lietuviškos vagos. Moti
na dauųiausia rašydavo apie 
tautinius šokius, tautinius dra
bužius, kitus liaudyje slypin
čius turtus. Ji labai gerai supra
to, kad atsirasdavo šokių gru-i 
pių, jau atsisakančių nuo tikro
jo liaudies sukurto meno, a pa
sidavusių svetimoms įtakoms. 
O tos įtakos yra ne kas kita, tik

įustaitytė-Vaiėiūnienė

aiciu- j niun j 
nienę, jos penkerių metų mir- ;ši.iėk- 
ties sukakties proga?

— Pone inžinieriau. Jūs ma
ne labai šiltai nuteikiate. Prisi
pažinsiu. Jūs esate pirmas, ma
no MJiiną prisiminęs, tikslu ją 
paminėti. Dėkoju Jums.

- Žinau, kad Jus su Motina 
; rišo ne tik patys didieji giminy- 
Į stt s ryšiai, bet ir visuomeniniai 
darbai, tautiškumo idėja, spau
da.

— Taip. Ir kada Ji gulėjo 
mirties patale be jokios vilties 
pasveikti, nes kepenų negailes
tingas ir labai skaudus vėžys 
negalėjo būti pagydomas, pir
miausia Motinos kenčiančiame 
veide mačiau savo mc’tiną, kar
tu didelę lietuvę. Jos išėjimas 
tuo man buvo skaudesnis, kad 
du veiksniai graužė mane. Ir

jjįfc f
- $

Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuoto j Lietuvoj
Augustaiėių šeima — viena 

iš man artimiausių- Ypač inž. 
Jonas, neseniai pasimiręs Muen- 
chene, V’okieiijoje, buvo su ma
nim suartėjęs, ir mudu jautė
mės lyg ir broliai. Jau Pirmojo 
Pasaulinio karo metu Voroneže 
mudu kartu mokėmės, ir nuo 
to laiko draugystė niekad nebu
vo nutrūkusi, nors gyvenimas kada Ji 1974 m. vasario 28 die- 
mudviejų kelius ir buvo' išsky-p . _ .
r 
aš Amerikon, Čikagon.

J. Augustaitį susipaži- 
! kitais Augustaičiais. Jų 
išvuoni. o dabar belikusi 

tik viena Erigyta Augustaitytė 
Natkevičienė, stambi ūkinin

kė, dabar gyvenanti pas seserė
lių Jeną Vaičiūną.

Norėdamas gauti daugiau ži
nių apie pr.eš penkerius, metus 
mirusią Juoze Augustaitytę — 
Vaičiūnienę, užkalbinau sūnų čiate šyptelėti. Girdėdavau ir aš 

žurnalistą, visuomeniniu- kažin ką panašu. Iš tikrųjų^ Ma- 
rašytoją, žinodamas, kadĮma rašė atskirai, aš atskirai 

jis gali daugiau apie savo mo-|savo keliu. Mintyse turėjo būti 
tina papasakoti, negu kas nors panašumo, nes Motinos įtaka iš/

e r

o na

}

■ ■ * ’ 1 ną paskutinį kartą atsikvėpė,
pakliuvo MuenchenamĮ primoji žaibiška mintis buvo: 

išėjo Tautos auklėtoja-
— Tekdavo išgirsti visokių nutautėjimo dalis, nes kiekvie- 

nuomonių apie Jūsų ir.Jūsų Mo
tinos rašinius. Vieni sakydavo, 
kad sūnus rašo, o Motina, poe
tė, tik pasirašo, kad sūnaus ra
šiniai būtų.

Kiti perversdavo atbulai: gir
di, motina rašo, o sūnus po kai 
kuriais rašiniais pasirašinėja.

— Ners šnekamės apie liūd
nus reikalus, bet Jūs mane Ver

nas atsisakymas savo ir pasida
vimas svetimam — jau yra at
sižadėjimas dalies savęs.

— Kpt. Jurgėla savo didžiu
lėje knygoje “Lietuviškoji skau- 
tija” Vaičiūnienei priskiriaį 
Tautinių — liaudies šokių at
gaivinimą ir tautinio sporto pri
taikymą besimokančiam jauni
mui. Jis tai vadina istoriniais 
darbais.

— Taip ir yra. Pradžią tau
tiniams
Motina. Atsiprašau, nepaneigiu 
ir kitų, stovėjusių aplinK, irgi

šokiams davė mano

j

Savings Plan at work, a little is set aside frona each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Autw»uiric^Jy.

That way, you’re making a i cal ipvęsųpęnt ia 
your future. And in Americas, too.

So buy United Statą Savings Bonds.
Right from the start, it s been an equal

? lolly Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into battle 

.^iringthe Revolution, she did too. Right by his side.
one day, while loading cannons, he wa* 

VSedby a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

stock in her country So she picked up 
where her husband left off. And when 
the smoke cleared, America had a 
®ew victory and a new heroine.

Today, when its time to take

£■ ‘■F'?

so

VILNIUS
Nekeikia jo statyt iš naujo, 
lik pavartyt senus istorijos lapus: 
Iš mene, geležies ir kraujo
Jo veidas išraiškingai prakalbus . . .

Epochiniais namais ir bokštais,
Su kryžiais, su žalčiais, saulutėmis juose,
Su vyskupų, karalių sostais,
Vaidilų kankinių mirtim drąsia.

Su moterim Ievom, Manijom, 
Sutraukiusiomis ir surišusioms kelius, 
Kai gimdė laisvėm ir vergijom — 
šventuosius dangui, žemei karalius.

Su dienų vieškeliais ilgaisiais,
Su pokyliais, svaigiom vasayėm naktimis,
Su vakarų kultūros vaisiais,
Pietų. gėlėm ir šiaurės žiemomis.

Su mūruose patrankų tūtom —
Budriom akim, langų langeliais apskritais, 
Su žolinėm, verbom ir rūtom, 
Su katedrose aukurais šventais.

Su pamatuos suspaustais turtais^
Su pažemiuose miegančiais šarvuos klariais,- 
Kardais'su likimu sudurtais, — 
Belaukiančiais, kada kovon išleis.

Su vėliavom poetų Skargų,
Neštom per vandenį ir nuometus liepsnų.
Per garbės gaudesį atvangu, 
Per pusnį, spindesį šviesos sparnų.

Dabar, kai legenda kilnioji
Po pelenais sudegintos aukos gyva, 
Tu laisvas grandines kilnoji, 
Žydėdamas pro sniegą alyvą.

Pažinę tavo? būdo dydį,
Kryžuociai, lenkai, rusai, polovcai, gudai . . .
Jie tavęs Lietuvai’ pavydi,
Nes niekados garbės nepraradai.

Savo kraujų maitindamasis, 
Grumtynių ištverme į pergalę grįžtąs, 
Tu pelikanas Lietuvos, gyvasis 
ir, atidavęs kraują, nemirštąs.

J. Vaičiūnienė
1959. VHI. 24.

besidominčių ta svambia šaka. 
Tačiau, faktas lieka faktu. Dirlr 
<kuna mokytojos darbą Mari- 
jaųipolės Rygiškių Jono gimna- 

> zijoje, mano Molina sukūrė ir 
tautinį sportą ir šokius, pirmo-

— 1935 metais. Palaukit, ar 
ne 1936? Primiršau, nors gerai 
žinojau prieš penkerius metus- 
Kūno kultūros gimnazijų var
žybose Kaune, Kūno Kultūros 
rūmų stadione, vyko gimnazijų 
pasirodymai laisvojoje grupėje. 
Aš pats buvau ten, Motinos iš. 
Mari j ampulės atsivežtas. Bu
vau liudininkas, kaip po mari- 
jampohškių pasirodymo Švieti
mo Ministeris (argi buvo Ton
kūnas?) atsiuntė pasiuntinį pas 
mano Motiną, kviesdamasis į 
estradą. Kada Motina grįžo iš 
pokalbio su ministeriu, jos vei- 

Į das buvo nušvitęs. “Dabar bus 
viskas gerai, Jonuk”, Ji pasakė.

Ir, iš tikrųjų, buvo gerai. Tas 
pirmasis pašoktas šokis laimė
jo pirmąją premiją , ir Šv. Mi
nisters dovaną, ir i vada: 1938 
metais tautiniai šokiai buvo įve
sti gimnazijosna privalomu da
lyku. šiandien, tremtyje ar išei
vijoje, šokiai sutraukia daug 
jaunimo ir tampa lietuvybės iš- 
taikymo vienu iš pagrindų, šian
dien šokiais atstovaujame lietu
viams ir Lietuvai svetimųjų 
tarpe.

ji ėmėsi juos stilizuoti, pritai
kyti scenai ir parodyti visuo
menei, kad visi pamatytume ko
kie lobiai glūdi tautoje.

— Kada buvo išvestas pirma
sis liaudies šokis?

kraipymas? ; ?
(Bus daugiau)

S Didžiausios sidabro, švino 
cinko kasyklos* yra Kimberlyir 

apylinkėje, Britų Kolumbijos 
provincijoje.

^SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratpmąlinė or-_ 

| gamzacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ’ ~ -r.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindų.

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment — 
Insiirance, kuri ypaę nąudmga.-jaunimip, siekiąpciąnL 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo praužiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia ternxjnujta apdrauda; už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik* $3.00' metams.

SLA —kuopų yra. visose lietuvių kolonijose. Kreipkitęs 
į savo apylinkės SLA kuopų- veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės į SLA įsįr:ąšyti..

_ Galite kreiptis ir tiesiai į SLA; Centrų: <

UTHUANJAN ALLIANCE OF AMERICA
New. York,N.Y. 10001.

307 W. 30th St.
Tel. (212) 5^3-2216

i

- SOME Ci-UCAGO MOTOR QLUB TJPS ON

Iii

į abu spektaklįuš: kąvo 31 d. 8 vai. vak. ir 
balandžio t, d. 3 vak popiet Marijos aukšl. mok. salėje

buy U.S. Savings Bonds.
When you join the Pa yroH

‘DAINAVOS” ANSAMBLIO 
statomos muzikinės dramos

EMILIJA PLATERYTĖ

PARDUODAMI
VAZNELIV P14ĖKYB0JE (Gifts International) 

2.101 W. 71 sL Str. Chicago, Ill. 60629.
Telef.^ 471-1424. darbo valandomis. Tuo pačiu 

adresu bilietus galima užsakyti ir paštu. 
N tT’S: $10, $9, §8, $7, $6, $4.

i. 1379

*ee-3ed BockIs can be caahed at your baric h
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<5* Melagystė piktina lietuvius
—ARGENTINA—

Pr.Argentinos Liet. Balsas, 
Ožinsko leidžiamas, Nr. 1515 
sario inėn. tilpo ilgokas straips- 
nis, pilnas melagysčių.

Rašo: Kaip skaitytojams yra 
žinoma per kelis metus pirmi
ninkaujant Arget- Liet. Organi-Į 
zacijų, Spaudos Taryba 
(AI-OST) Jonui čikstui, buvo 
gražus Argentinos lietuvių su
gyvenimas. i

Ištikro buve' sugyvenimas; ti
kras Ožinskinis. Kadangi Jonas 
Čikštas yra didis širdies drau
gas Ožinsko, taip pat pataikau
jantis Lietuvos okupantui ly
giai kaip ir kiti jo sąjungos 
draugai, kuris per savo “Bal
są” nuolat išgiria: - Ryšelį, člk- 
štą, Julių Mičiudą PLB pirmi
ninką Nainį ir dar daugeli kitų. 
Jonui Sikstui pirmininkaujant 
retas posėdis buvo be kivirčių 
ir barnių. Nes Čikštas neleido 
kalbėti patriotinių organizacijų 
atstovams. Išimtis buvo Ožin
skui ir Norkui (Balso redakto
riui miręs) begėdiškai pulda
vo Igną Pavalskį dideli lietuvių 
kolonijos veikėją, ir kitus pa
triotinių organizacijų atstovus. 
Taip dažniausiai tęsėsi ALOS 
T-bos posėdžiai su barniais, ne- 
apykantomis.

Laimė! 1969 m. liepos mėn. 
buvo ALOS T-bc’s rinkimai, 
čikštas jautė, kad parasi pir
mininkavimą todėl siūlė palik
ti tą pačią ALOS T-bos valdybą. 
Tai gero supratimo elgesys, kad 
pats save siūlo palikti pirminin
ku. Pasiūlijimas buvo atmestas 
vienbalsiai. Daugumos balsų ta-

po išrinktas gabus veikėjas pa
triotas čia gimęs lietuvis Alek
sas, Arturas Mičiudas- Tuo būdu ' 
Čikštas nustojo pirmininkavi
mo vietos. Bet Ožinskas su Nor
kumi griebėsi visokių primeti
mų Aleksui Mičiudui, darė įvai
rius užpuldinėjimus prieš jį 
ir ALOS T-bą. Be to, nuolat tai-į 
pino straipsnius pataikaujančius 
Lietuvos okupantui. Per vieną 
ALOS T-bos posėdį buvo pers-j 
pėti, kad nedarytų užmetimų! 
įvairių ALOS T-bai ir nepatai-Į 
kautų Lietuvos okupantui. Ir j 
tas melagystes, provokacijas: 
turi atšaukti per spaudą, tai yra i 
savd “Balsę”. Vienas atstovas! 
užklausė. Jei neatšauks? Tuo
met visi pasisakė:! Ne atšaukus 
bus pašalintas iš ALOS T-bos. 
Atšaukimo nepadarė, liko paša
lintas iš ALOS T-bos vienbal
siai. Be, to buvo uždrausta da-Į 
lyvauti ALOS T-bos ruoštose! 
šventėse, minėjimuose: Vasario 
16 Dienos minėjime. Tautos 
Dienoje. Lietuvos kariuomenės 
Dienos minėjime, Tragiškojo 
Birželio minėjimuose ir kituo- ^ains ■ *s* žino:
se ALOS T-bas parengimuose I v<?rgtoje Lietuvoje 
Tuo būdu Ožinskas dar labiau.
pasigalandęs dantis p u o 1 ė •ten esanli laisvė’ «erbuvis> žin°- 
smiežtais Aleksa Mičiuda ir‘nijos gerovė. Praeitais metais 
ALOS T-ba, girdamas J.‘čik-įvėl Lankėsi pavergtoje Lietuvc- 
štą. čikštas nesigailėjo, duoti Ue’ su žmona’ ši karta ne’ 
pesų Ožinskui už jo aukštini-!(,rasiai’ pusiau slaptai’ bahnėS 
mą. Yra Žinoma, lietuvių kolcA- s^e«^anias rašo: - Kad darbinin- 
nijai, kad Ožinskas už pesą ar i 
rublį; . Negimusius krikština, 
nemirusius laidoja. Sako ne
klausk kas jis yra? Bet, su kuo 
draugauja? Kaip mir.ėjau: čik
štas, Ryšelis. Julius Mičiudas ■ 
yra jo ištikimiausi draugai, i?

'A

OSSIMZEO IMP^ESSOnS OF ROGIf 
Pfte’HISTbfflC Rr^/kfOPOPS‘. 
on Rocks of tme carBomifeRooS 
PERoo.HjavE he EM discovered in - 

cam Be seen ax _j 
“The BRmsH museum! t

FiRST CKJAsjrrrts 
made w Brazil 15^0 

(EXACTLY 400 AGO) Aho' 
SOLO FOR 25< EACH'

can be made

w<ro So FINE tVat

CXt POUMO sN>VV QEACH NTOC’S’ ;
ThAh lOO MILĖS!

savo

žėavNme Lc LjiL i ir tai nepa- Nepajėgė 'suardyti ALOS f-b., 
i klydome, o dabar okupantas' per du-tris melus, nutarė grįžti. 
į randa povojų paklydime 
, krašte, gimtinėje.

Kodėl daug, rašyti, nes Š. A” 
hnerikos, Kanados ir kitų kraš- 
jtų lietuviai žino k is yra pavei" 
Įgtoje Lietuvoje, kokia len lai
svė ir gerbūvis. Nei Ožinskas, 
nei kiti 
taikūnai

CftjRCH....
SDSSex.tNGI.flNO WpS 
BU I LT COMPLETėLV

CURDLED MILK, 
CHEESE Mo 

unslrked
L/ME-į

— " t
V/H94 crops Poor, alsavimai į 
FARMERS H£NG R PIG'S FCOT OH Į 
The branch of R tree. Because it

IS SUPPOSED To BRING BsTfEIC HARVESl

;«A(>

gali tikėti Ožinsko plepa- nej šalyj. Be, to dar pažymi, kad 
— lankėsi pa- Ožinskas matęs kaip jaunas 

LOS T-bas parengimuose.I ver«t°je Lietuvoje net kelis kunigas atvedė mergaitę pinną- 
kartus. Per savo Baisa skleidžia jai kc’munijai. Tuo nori pasaky-

• 1 T J 1 * * ’ ~ 1 * *li, kad ten religija laisvai var
tojama. Rašo, kad prekių yra 
kiek norima, kad televizijos su
lyginus su č:»-Argentinos kaina 
pigios. Vienu žodžiu visokios 
gerybės ir pataria lankyti savus- 

j Tėviškės žiburiai praeitų me- 
kopteriais, kad per Onų atlai-jtų pabaigoje rašė: — Neveltui

nę įredv- ten esančią 
gerbūvi.
nereikia slėptis, k..<l 
vėl jnadem aukštinti

šaudytus mūsų brolius lietu
vius. Kodėl nerašo apie darbo 
kančių stovyklas, apie bepročių 
namus, kur visas pasaulis žino, 
kaip ten kankinami lietuviai ir 
kitu tautu žmonės. Ožinskas nie
ko nežino, kad mūsų broliai lie
tuviai buvo ir dar yra Sibiro 
kančiubse — šalčiuose. Kai ku
riuos, be sveikatos gražino Į pa- 
'vergtą Lietuvą, kur po kelių 
mėnesiu ar metų mirtis juos at-

Į kai įlankų darbus vežami heh-j
koptenais, j,vl j ...» . .

.dus Pasvalyj privažiavo daug Ožinskas su žmona kelis kartus* is gyvųjų tai po. Apie ai

KNYGOS ANGLU KaLBA
2. A IN THE DARK. PikantiskiI Ir intvmlq auuiyXlt

tpraiynui, painiu ii gyvenimo. Lengvai rtilius. saiba.. grožisi IŠleįiu 
150 p*] Kainu $2^u.

Dr. -iuojuii 8. Končių, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvoi Istorija 
sutrauka nuo senųjų viržiu iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
dsJ kainnoja $2.00. ** , ; IsrSjjSSS

Dr. B. Keliui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
taūto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vairtyoei ir jos kaimynu istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais virbeliais

automobilių, (jo žmona iš Pas- lankėsi Lietuvoje — pavergtoje, 
valio) kad liuesai lankęs visas Be visokių rašymų, kad ten esą 
žmonos seseris Gudliauskaites,

' su šeimomis ir brolius. Kad nu
mirėlius laidojama gražiausiais 
papuoštais automobiliais; Paži- 
mi, tai ne taip, kaip pirmą kad 
buvo Lietuvoje. Kad valgis vi
sur geras.

Visur pavizdinga tvarka, ži
noma rašytų daug daugiauš a- 
pie visokias geroves, bet turi 
baimes, kad už didelį pataika
vimą ir daromas melagystes, ir 
gyrimą komunistinį gyvenimą

Dauguma žiu kuygij yra tinkamos dovanos Įvairiomis progom!*. Jar h Loi; qnsilankti atlvčinFmn **vZ 
e knygas galima įsigyti atailankiua į Naujiena arba atriuntus Čeki » °. SUbliauKU atlyginimo. Neskito knygas g; 

Dlnigine perlaidu. . čia Argentinoje laisvė, laisvė ir 
; visapusiška gerovė, demokrati-

progresai, net nurodė kaip laiš
kus adresuoti siunčiant Į pa
vergtą Lietuvą, kad okupantą 
patenkinti.

Ožinskas rašo, kad važiavęs 
per Lenkiją (Tai yra jam grįž
tant) nes norėjęs daugiauš ko 
pamatyti. Ten sutvarkęs doku
mentus grįžo į Argentiną. Reiš
kia, kad Ožinskai per daug vi- 
sako matė Lietuvoje. Panoro 
pamatyti, gal jam mylimą Len
kiją? Kodėl Ožinskas neparašo 
savo “Balse apie vergavimą 
laukų-kolktfzo darbininkų? Ko
dėl nerašo apie nužudytus, su-

Ožinskui negalima rašyti, nes 
taip jau įsakyta nurodyta, Lie
tuvos akupanto pareigūnų.

Iš S. Amerikos nuvažiavusi 
viena lietuvaite: — Pažime! 
Kad demokratinėj šalyj kalinį’ 
galima liuosiau lankyti, negu 
pavergtoje Lietuvoje savus bro
lius ar seses.

Leidimas neduodamas liuesai 
lankyti važinėti pas savus. Var
gas su giminių atvažiavimu į 
viešbutį Vilniuje. Esantieji Vil
niuje — viešbutyje, yra perspė
jami, kad vieni be palydovų 
neitų į miestą pasivaikčiuoti- 
Sako! Gali įvykti paklydimas, 
suvėlavimas grįžti, tuomet reiks

1732 Soti Halsted StrM Čikaga, Hi. WI88

į DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIA'.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

_JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS 
S-A J. Gumn — MINTYS IR DARBAI, 258 psL, Uečiančiūa 1908 

metų įvykiui, Jablonakic ir Totoraičio jaunu dienu ir soti- 
rttpdnlnų. _________________ _______________

Or. A. J. Gusnn— DANTYS, jų priežiūra, įveikiu ir grcžl*-
_ Kietai* viršeliai*, vietoje $4.00 dabar tik S3.SE

■ innHtali viršeliai* tik ___________________________ _
Dr. A. J.Ovmn — A U KITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

Kelionė* po Kuropą įapūdžJaJL Dabar tik SXM
; ^a’L-na Mp pat wi*h styti palto, a+ahmtva £skį i&i money ardert prie 

Bvredyfoe kalne* pridedant 58c. perslontlme HHrleeatt.

NAUJIENOS,
I7S» S*. HALSTED ST. CHICAGO, ILK W55I

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

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Tel. 476-2206

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

lazdynui Išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių Kaka* 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmea * Y? 125?

Nes esant viduje lengviaus tas 
griovimas daryti. 1 uo būdu <)- 
žiuskas patenkintas- Julius Mr 
čiud 
traukė I

kiek 
mai like 
Ožinsku 
gaL.

ka po L. (L pir-kas ati- 
.(-. ir ALOS 1-bos. ii* 

i*nžo su sušvelninta 
bei s./<lis ir jaus

me natys, draugauti si 
ir jo .su jungos <1 ra ti

iki šių metų nebuvo 
j Vasario 1(> Dieno:

kaip minėta. Bei

Ožinskas 
leidžiamas 
minėjimus, 
šiais metais darant iš eilės SLA
salione minėjimą. Juliui Mičiu- 
dui grįžus su L.C. padėtis Ožin
skui pagerėjo. Be to užmezgė

ventės buvo draugiškus sanlikius su “Laiko”

Delio 
Ožinska 
Čikšta ir puola Aleksą Mičiuda. 
Jam esant pirmininku j s ne su 
kuo nesiskaitė, viską tvarkė kaip 
jam atrodė, lik dėka A. Mičiu
dui, daug darbų buvo padaryta. 
Visos patrijotim
kuo skailingiausiai, iškilmin 
ausiai minimos. Gauta, daug reliene. tai drąsiai atvyko į Va* 
gatvių vardų Lituania, Turi ge- sai.j0 n; Dieno 
rus ryšius su vietiniais pareigū
nais. Taip jam talkininkavo di
dis kolonijos veikėjas Z. Jukne
vičius ir kiti lietuviai patriotai.

Kad, įvyko Liet. Centro pasi
traukimas iš ALOS T-bos nėra 
ko jaudintis- Nes tas padaryta 
Ožinskui reikalaujant, kad 
daryti ALOS T-bą. Ožinsko 
mėjimas buvo atitraukime, 
pajėgė palenkti, pasidaryti 
ru draugu su Juliu Mičiudu. 
Atitraukimas Įvyko kerštu prieš 
savo brolį Aleksa Mičiuda, rei
kalaujant Ožinskui. Ta atsitrau
kimą užgyrė PLB pirm-kas Br. 
Nainys, būdamas per PLJK Ar
gentinoje. Balsas už giria PLB 
pirmininką, kad A. Mičiudas 
būdamas ALOS T-bos pir-ku 
nesiskaitė su PLB pir-ku. Sako! 
Išrinkus kitą pirmin. tai yra 
Juozą R. Stalio'raitį, padėtis 
kiek pagerėjusi ir tarpininkau
jant PLB pir-kui Nainiui L.C. 
grįžo į ALOS Tarybą. Turėjo 
grįžti, nes kitos išeities nebuvo.

prašyti pagelbos policijos.
Ar reikia didesnio pajuoki-

taip vadinama redaktore O. Kai-

su
lai
kau
ge

s minėjimą. Tik
renybėje neprivalėjo leisti, nes 
atšaukimas nepadarytas pagal. 
ALOST nutarimu.

Balso Nr. 1615, kovo mėn. 
rašo: Atvyksta Pamokinti Lie
tuvių Kalbos. Nes PLB pir-kas 
per PLJK pažadėjas atsiūti mo- 

(Nukelta į 6 psl.)

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM" Tablets are 

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

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

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes' There’s no stronger 
backache medication you can buy with- 

j out a prescription than MOMENTUM 
Į Tabiets. Take only as directed.

No. 79

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.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a

§

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

pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

mo? Į svetimus kraštus atva-

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Aupvataltyt* - VaieiOnUni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgi* Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Eegijoa, giesmė*, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkę Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 189 

psl. Kaina $3.00.
6. Klaopai Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatoll|u« Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastanls, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie

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

"Anykščiu Šilelis’’, vertimas. 42 psl. $2.00.
0. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00.
11. Stasys Santvaras, AUKOS TAURt, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl $2,50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė-

Uai, 92 psL, $1,00. ~ ‘
13. Petres Segatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14 Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psL, $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.80.
18. Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmat

55 psl. $1.00. *
18. Adomas Jaša*, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kita* knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
<47XJ So. Halsted Street, Chicago, nilnols SMM

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lieto- 

rių g«-būvU, privalo susipažinti su žemiau Išvardintomis knygomis. 
CL» suminėtas knygas galim* užsisakyti Naujienose.

1
 Juozas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 2 <3 psl., kietais drobė* viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlnaka*, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tel yra Amerikoje beįjri- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iii o- 
•truota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* .LirTUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuoee. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonė* pasakė. 96 pat $1.30. Yra taip pat 
išversta 1 anglų kalbą.

M ZoKonlco SATYRINES NOVELES. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraiti*. KELIONE | ANAPUS GBLKŽINEI UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna LntuaLsto ir agltpropo propaganda bal 
utmaakavinaL Abi knygos parašyto* lengvu, gratin stiliumi.

pr^. p. PiksritlK KRYŽIUOČIU VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 psl. dokumentuoti literinė studija apie prflsg likimą. 
Kaina JO. . *

Vincą* žamslll*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS FAJLAŠT9JV 
I M p*L Kaina ŠUO. <

Ka ir kiti laidiniai yra gsasastė
MAVJltNOSB. t739 S*l MAUTVD ST. CHICAGO, ILL. Ote
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šakį ar p4el**a* pariaM*.

Taupykite dabar
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Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cers 
tifikatus.

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
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

UTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

įftelits 1KS m#Ul*.
{staluos pietvoM BMomoMUams putatyH,

turinti dideles atsargas
T< 4X14070

WI0



THS LITHUANIAN DAILY NEWS

Daily Exept Sunday by The Lithuanian Pub CO- toe

I7T» S«. HalfHd Street, Chicaoo, III. 6060*. T.lephoo* 421-4100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

4i df December 1, lf77 
Subscription ftitei:

m Chicago $33.00 per jear. $18.00 per 
<ix months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
516.00 per six months. $9.00 per 
±ree months. Canada $33.00 per year; 
>ther countries $34.00 per year.

20 cents per copy

Nuo gruodžio pirmos d 
Dienraščio kainos*

»h .ikon » oripmiesčiuc^
metams
ousei metu
trims mėnesiams
denaro mėnesiui

pusei metu  
trim5 mėnesiams 
rienam menesiui

116.00
$ 9.00 
t 3.00

<itose JAV 
noktam *

Kanadoje:
metams ____
pusei metu __
nen&m mėnesiui

$33.00
$18.00
t 3.50

Dr. Kazys Šidlauskas, ALTo 
' pirmininkas, šių metų vasario 

11 dieną pasveikino Chicagos 
Lietuvių Tarybos suruoštan ne 
priklausomybės paskelbimo mi 
nėjiman susirinkusius lietu
vius. Draugas paskelbė, kad 
Dr. K. Šidlausko kalba buvusi 
įžeidžianti. Prašome Dr. Šid
lausko kalbą atidžiai perskai
tyti ir pasakyti, kokiu žodžiu 
ir kuria mintimi Dr. šidlaus-

Užsieniuos*:
metams ___
pusei metu------
vienam mėnesiui

$34.00
$18.00
f 4.00

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3.50 i m 80608 Telet 421-8100.

Pirdjuj re<ki-» durti pašto
€30.00 Orderiu kartr ožsahyn'a.

Naujienos eina kasdien. lAskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago.

Mon^v

NAUJIENŲ raštinė atdaia kasdien. Išskyrus ae km e dieninę, nue 
• vai ryto iki 3 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Įtemptos nuotaikos
; Bendrai Paėmus, lietuviai yra ramūs žmonės. Jie, 

dirba, namus prižiūri, tvarką palaiko ir svarsto kylan-' 
čias problemas. Jeigu faktai jiems žinomi, tai proble
mų jiems nėra. Jeigu faktai nežinomi, tai stengiasi juos 
patirti. Patyrę juos apsvarsto ir daro išvadas. Labai 
dažnai su savo kaimynais pasitaria ir išsiaiškina.

Konferencijos ir susirinkimai labai daug padeda 
faktams išaiškinti. Konferencijai pakanka žmones, ku
rie yra geriau informuoti ir turi tikslesnių žinių. Į kon- 
ferencijas važiuoja ne tik rinkti atstovai, bet ir eiliniai 
žmonės, kurie nori pasiklausyti, kas buvo daroma ir 
kas planuojama daryti. Atvykę svečiai prasėdi ištisas 
valandas, kad galėtų patirti, kaip lietuviai prves nuta
rimus ir kokių priemonių imsis tiems nutarimams 
vykdyti.

Kurie dalyvavome, tai turėjome progos sekti Ame
rikos Lietuvių Tarybos konferenciją. ALTo konferen
cija buvo Įdomi ir naudinga. Vienas atstovas, nepagal
vojęs savo žodžių, pokštelėjo tuščias pagyras, o. vėliau 
gailėjosi. Konferencija praėjo gyvai, Įdomiai. Reikalai! 
truputi pasikeitė po konferencijos, kai reikėjo išrinkti 
valdybą ir išsirinkti pirmininką. Įtampa dar labiau pa
didėjo, kai negalėjo susitarti dėl pirmininko.

ALTo pirmininko darbas yra pats sunkiausias, bet 
lietuviai turi džiaugtis, kad lietuvių tarpe yra vyrų, 
kurie nori būti pirmininkais. Kol atsiranda žmonų, no
rinčių dirbti sunkų darbą, tai viskas tvarkoje Jeigu 
jau neatsirastų žmonių, tai tada vertėtų susirūpinti, 
bet tuo tarpu tokios problemos dar nėra.

Įtampa kilo, kai paaiškėjo, kad lietuviai negali iš
sirinkti pirmininko. Įtampa buvo dvejopos rūšies. Vie
ni norėje priešakiu paskirti pati geriausią žmonų AL
To pirmininko pareigoms eiti. Vieniems atrodė, kad 
vienas žmogus bus geriausias pirmininkas, o kitiems 
atrodė, kad kitas žmogus gali būti geriausias pir
mininkas.

Antros rūšies kandidatas pirmininko pareigoms 
buvo kitoks Jis pripažįsta ALTo konstituciją ir veiklos
Principus,, bet jis nori ALTą pakreipti kita kryptimi, nepasiuntė, tai geresnio nėra.

Dr. Kazys Šidlauskas

mieli Chicagos lietuviai ir lietu
vės, man tenka maloni proga 
ir didelė privilegija šį vakarą 
pasveikinti Jus Amerikos Lie 
tuvių Tarybos centre valdybos 
vardu.

Kai mes minime kasmet š’ą 
’.ums didžią šventę, pirmiausia 

įnašų žvilgsnis krypsta į pa
vergtą tautą Lietuvoje- Mums 
nalonu ir didelis pasididžiavi
mas, kad mūsų tautos nuotai
kos yra labai geros, kad ryžtas 
atgauti la'svę nemažėja. Naujo
ji karta, išaug’nta jau komunis- 
Inėj dvasioj, ši.o Lietuvos lais- 

troškimo rriri prme'us.
Mums svarbu, kad ir mūsų 

•ontas la'svurie vakaruose, o 
1 ypačiai šiame krašte būtų taip 
’ pat tvirtas. Amerikos Lietuvių 
Tarybai pavyko apjungti bend- 

; ’am darbui Av.erikcs lietuvių 
j vairias grupes ir 
' darbą dirbti ’ !
! Amerlk: r.

nija buvo i
I — oilna Eis i A
I okiu bcndr?: . - 
1 V

yšlų su okupanLi 
i jenta s. Tos linijc 
L e tuvių Taryba tf 

as dienos. I 
laikais ai-

v erurvi

111-

I v?
pradėjo

■s sofis ti
mes per

Gerbiamas pirmininke, eks- na 
celencija Lietuvos vyskupe, Lie-puomenėje taĘ. 
tuvos generaline konsule, our'būti skelbiamos įvair 
distinguished guests, President,kuotos idėjos. Sako, 
Dunne, Congressman Russo, mažai bendradarb.au jam su lie-
Illinois representative Pullen, tuviais. Mes turim turėti su jais

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskiias jo sumanytai operai Jūratė

daugiau ryšių. Mes nežinome, rokratų sunkiai duodamą leidi- 
katras yra lietuvis patriotas ii 
kur’s yra tikras parsidavėli 
.3e c: -: mes to nežinom 

mes turim: būt’

ij aplankyti Vilnių ir Kauną 
kupucioje Lietuvoje. Jis tvir

kina, kad lietuviai neprarado 
aritybingumo jausmo, nežiū- 

.ši. . • okupacijos.
mes jau p . __

11; pradedam lakstyti 
... . krai žinomus sovietams 
1 varius l’etuvių tautos po- 

. ris. Mes neturime kelti pa
ikos dėt mūsų pikvartavimo, 
Askaldymo, nesus.klausymo, 
e: mes lygiai taip pat neturi
me pretenduoti, kad pas mus

Iš Vilu

tai čia pasakoja, kad jie sudarė 
komitetus aktivistų pagal po- 
než’aus Jono Pauliaus išsireiški

mus. Vilnius kadaise buvo di
desnis žydų kultūros centras, o 
.Laime buvo apie 50% žydų. Po 
naciu siautėjimo ir ilgų metų 
sovietinės tvarkos, Lietuvoje 

ko- 23,000 žydų”.

reikalų nepagerinsime, nepatai
sysime.

; Lietuvių Charta, kuri turėjo 
’apjungti viso pasaulio lietuvius 
’kaip brolius bendram veikimui, 
tą Lietuvių Chartą, jos vykdy
mą, dabar atsitiko’ taip, kad turi 

j tikrinti Amerikos teismas. Yra 
Nustačius vienų norus ir kitų pageidavimus, • teko • kas nors netvarkoj arba su ta 

teko ieškoti pačio geriausio žmogaus. Teko rinktis, aiš- pačia. Charta arba su jos šiuo- 
kintis, argumentuoti ir vienas kitą Įtikinti, kas galima metiniais vykdytojais.
:r ko negalima. Teko, tartis ir susitarti, kokias pakaitas 
ALTas gali daryti ir kokių negali. Kai reikalas buvo 
aptartas, tai susitarta dėl pakaitų.

Tą pačią procedūrą Čeko vartoti’ ir geriausiam, žmo 
gui parinkti pirmininko pareigoms. Ilgai, ir plačiai, 
klausimas buvo aiškintas, apsvarstytas teigiamos- ir 
neigiamos ypatybės, ir sutarta išrinkti pati geriausią. 
Vienas, veikėjas, ėjęs Į ALTą pirmininko, pareigoms,, ir 
pamatęs, kad kiti nėra tokios geros nuomonės apie ji, 
koks jis pats buvo, jau iš ALTo pasitraukė. Jis ėjo Į AL- 
tą žmonėms pasirodyti, bet nieko iš to neišėjo. Dirbti 
ALTe, kaip jį dirba kiti lietuviai, jis nenorėjo, to
dėl jis ir pats išėjo.

Darbas buvo sunkus, bet jis atliktas, nežiūrint. Į 
skirtingas nuomones, politinius Įsitikinimus ir- smul
kius pageidavimus, darbas buvo atliktas.

Pirmiausia nustatė faktus, o vėliau ieškojo geriau
sio žmogaus pareigoms atlikti..

Šiandien ALTas turi patį gabiausią pirmininką,' 
kurį lietuviškos organizacijos galėjo pasiųsti į ALTą. 
Jei būtų turėjusios geresnį, tai būtų pasiuntusios. Jef

Jam atrodė, kad ALTas bus geresnis,: jeigu jis iškryps, 
iš ALTo darbo ir susidės su tais, kurie turi kitokius tik
slus. ALTo jis neliestų, bet pradėtų dirbti su tais, kurie 
ALTą bandė ardyti, bet nepajėgė.

Mes. turime gilintis Į savo 
himno žodžius, kuris yra tikro-, 
jį tautos evangelija. Mūsų žings
nius turi lydėti ir šviesa, ir tie
sa, tada tik mes galim, tikėtis, 
kad: mūsų eilėse vienybė žydės. 
Negalime skelbti demokratijos, 
o praktikuoti diktatūrą, ir tuo 
būdu, tikėtis gerų rezultatu.

Amerikos Lietuvių Taryba ir 
ateity su. Jūsų, parama- ir Dievo 
pagalba stengsis toliau tęsti tą 
prisidėjimą prie tautos laisvių 
nimo ir stengsis visais būdais 
ateityje-: lyginti: visus mūsų vi
suomenėje kylančius nesutari
mus, kad mes- būtumėm tikrai 
verti vadintis tos didvyrių že
mės. vaikais. Ačiū.

AMERIKIEČIO; ŽVILGSNIS
Į OKUPUOTĄ LIETUVĄ

Columbia Broadcasting Sys
tem korespondentas Bernard 
Redmond gavo iš Maskvos biu-

. The "• orld Tonight pro- 
inioie, B. lUduiond perdavė

okį. pranešini;:
‘Lietuviai, atrodo, susivieni- 

ę ištverti religinėje dvasioje, 
gyvoje Sanskrito kilmės kalbo
je ir sąmoningoje rezistencijoje 
prieš rusifikaciją. Čia, Lietuvos 
sostinėje Vilniuje, lietuviai at
rodo geriau, negu piliečiai kito
se sovietinėse respublikose. Čia 
nematyti lauko pusėje eilyčių 
prie krautuvių. Viduržiemyje 
čia galima kartais gauti salotų, 
apie kuriuose Maskvoje nė ne
girdėti.

Oficialiai pranešama, kad lie
tuviai dabar pagamina net 52 
kartais daugiau, negu prieš so
vietų užėmimą 1940 m. Dirbtu
vės išleidžia aukštos kokybės te
levizijos lempas, kurias ekspor
tuoja net į Japoniją. Lietuviai 
save laiko gabesniais industri
joje, labiau individualūs, stilin- 
gesni ir atsparesni prieš dikta
tūrą, negu rusai. Daug vakarie
čių Lietuvą laiko okupuotu kra
štu, JAV nepripažįsta Baltijos 
kraštų okupacijos ir jų nelaiko 
Sovietų Sąjungos dalimi.

Kremlius čia nepajėgė panai
kinti religijos. Kunigai teigia, 
kad beveik visi* vaikai yra pa
krikštyti. čia yra Romos katali
kų tvirtovė. Bažnyčiai ištikimi 
apie 50-75,% 'visų žmonių, nors 
daugelis bažnyčių yra uždary
tos. Viena buvusi bažnyčia yra 
paversta meno galerija, kita 
sandėliu, dar kita ateizmo mu
ziejum. Degalus pačių gamybos 
leidinys “Katalikų Bažnyčios 
Kronika Lietuvoje” plačiai skai- 

;toma.
Nepaklusnūs kunigai-disiden-“Dievo dovana”.*

,p Aukščiaus:as fontanas yra 
Fountain Hills, Arizonoj. Jis 
švystd 375 svarų spaudimą į 
kvodratinį colį ir išmeta j 56-9 
ėdu aukštį 7,000 galionų van

dens per minutę. Jo pompa turi 
600 arklij jėgą ir išvysto 46.7 
miltų. per valandą greitį.

a Dammam Pier prie EI Ha- 
sa miestelio, Saudi Arabijoje, 
yra ilgiausias uostas visame pa
saulyje. Jis yra 6.79 mylių ilgu
mo, jį pradėjo statyti 1948, o 
baigė 1950 metais-
Į. .’ . t ‘ • V f

• Lofland Brothers Drilling 
Co. Oklaihomas valstijoj 1972 
išrgęžė giliausią kiaurymę fžė- 
mėje, net 30,050 pėdų arbai 5.69 
mylias. Pačioje žemės gilumo
je buvo 420 laipnių kraščio^ina- 
ttibj ant Farenheito termome
tru. K ‘

—Naujoji Anglija nutarė nau
doti malkas, vietoj elektros na 
mams šildyti.

— Vietnamo tankai nepajė
gia Įsiveržti j kiniečių laikomą 
Šiaurės- Vietnamą.

— Sovietų specialistai pade 
da Pietų Jemeno kariams verž 
tis i Šiaurės Jemeną,

LONDON. — Save' paskuti
nėje kalboje Aleksandras Solže- 
nycinas pasakė, kad Sovietai 
yra pasiryžę užkariauti visą pa
saulį. Apie naująjį popiežių Jo
ną Povilą II pasakė, kad jis yra

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖS APYBRAIŽA
(Tęsinys)

VĖL ATĖNUOSE
Kur masės turistų, kur prie pinigų keitimo 

langelio reikia išstovėti valandą arba ir daugiau. 
Ką. tie turistai čia randa? Menu, kai dar prieš is 
Atėnų išvykstant už manęs stovėjo pora gražių 
gruzinų su mažais, taip pat labai inteligentiškais 
vaikais ir norėjo iškeisti Rusijoje išduotus če
kius. Jie išstovėjo, išvargo, o jų čekius keitimo 
įstaiga atsisakė keisti. Ilgai aiškinosi, pagaliau Į 
tarnautojas jiems patarė eiti į kokį tai banką, 
gal ten galės iškeisti. Jie kalbėjo angliškai, tad 
ir aš su jais persimečiau po sakinį, sužinojau jų 
kilimo vietą ir kitas atvykimo aplinkybes.

Kitą dieną lankiau Atėnus. Ir kai pradedu 
važinėti, ten kur jiems atrodo pačios įdomiau
sios vietos, pamatau, kad nieko naujo nebeparo
dys, nes viskas man čia jau matyta. Nuveža į 
konsularini rajoną, praveža pro gražius parkus 
ir atsiduriame Akropolyje. Nagi broleli, 
kartu teko lankytis, visada masės turistų. 
..ės *u . vais- plaukia lyg upės vanduo.
(■ieną šęš adit: 
i uo gru?ės pasi'i 
L ai ?ti

kiek

kuri iškėlusi paženklintą vėlevėlę šaukia, 
neatsiliktumėms.

Iš čia nuveža į muziejų, kur kambariai pri
pildyti ekskursantų, kur Efroditė ant pedestalo, 
kur įvairiausių menininkų kūriniai iš senovės 
laikų sutelkti. O jų tikrai daug ir neapsakom i 
vertingų. Gidė labai skubotai aiškindama b' u 
naši per žmonių minias ir nedaug galvoje pasi
lieka, o užrašyti nebeįmanoma. Gal turas negeru 
laiku — sekmadienis ir visur pilna žmonių.

Graikija irgi, kaip Italija, kunkuliuoja ne
ramumuose. Dažnas demonstracijų susibūrimas 
iššaukia neramumus. Einu per Amonia aikštę ir 
matau policijos net trys sunkvežimiai sustoja ir 
galvoju kasgi Čia dabar? Nuvažiuoju i Konstan
cijos aikštę irgi šimtai policijos. Pasirodo, kad 
studentų demonstracijos.Kur?Prie universiteto. 
Einu ir stebiu, gal tūkstantinę minią studentų ir
Pritarėjų. Jie balsingi ir iškėlę raudonas vėliavas pilną laivą turistų. Dabar nuo pirmadienio kur- 
šaukia, nors ką. nesuprantu. Jokių su policija suoja tik graikų laivai, nes Italija paskelbė strei- 
susirėmimų. Ir vieni ir kiti laikoti gana atokiai, ką. Kaip ilgai, niekas nežino.
tik šūkiais policijos ausis pasiekdami. Kaip atro-| Saulėleidis nuskaidrino uostą ir mes stovime 
do iš eilinių žmonių nuotaikų/ čia gero nelau- eilutėje laukdami lipti į laivą Tokio saulėleidžio 
kiama. Nors ir mažuma, bet rėksniai dideli. 'neteko dar niekados matyti. Ne tik, kad saulė nu-

kad’ pustuštis. Keleivių-. turistų nedaug. Kaip jiems juokdarys. Kiti jam pritaria galvomis linguo- 
ir apsimoka varyti autobusas-su- astuoniais žmo- ‘ 
nėmis? Bet nieko, šoferis linksmas ir nors “an- 
gelckai” neįkerta, bet juokauti su mum’s 
Ir mes išrademe bs:i Trą žodį “kabus”, k 

2ciir.au. Taip su f 
aaus juoko. Pravalu ' 
. .kibimų lentos, ir v 
• važiuokite į Italiją,

"br priešingai, į Graikiją. Visur sugundy- 
žūs piešiniai.

IŠ PATRAS Į BRANDIZI
pasiekėm Patras uostą, buvo jau pava- 
Laukiančių išvykimui neperdaugiausia,

zemo^.
mui, su

k

darni.
Jau bilietus tikrina ir leidžia į laivą, kuris 

baltas lyg gulbė krantinėje stovi. Sako plauksi, 
me 24 vai. Žinoma, jei bus geras oras. Ir 10 vai. 
vakaro, laivas jau pajudėjo. Dabar kabina jau 
ke . rri’i asmenų. Patarnavimas daug blogesnis 
negu Italijos laive, nors kaina ir brangesnė. Vi
sai netikėjau tokios blogas ir audringos kelio
nės, kokia vėliau ištiko mūsų laivą.

Rytas. Pabudino žmonių balsai ir gerai iš-, 
simiegojęs einu susitvarkyti pusryčiams, kurie 
čia atskirai apmokami. Pilnas restoranas valgy
tojų. Visi linksmi, atrodo kelionė bus smagi, bet 
kas tai?... Nors gongas skelbia pietų laiką, bet 
valgytojai nebesirenka. Pereinu svyruodamas 
Per valgyklą ir stebiuosi, kaip tie žmonės gali 
valgyti. Laivą tranko audra vis labiau ir labiau, 
kol pagaliau iškrenta lyg lapai. Tei, kurie deniu 
turėjo pasitenkinti, audra ir lietus juos suvarė į 
koridorius. Prigulė tiek, kad nėra kaip ir praei
ti. Visi serga jūros liga. Mes visi prisilaikome 
kajutės, Bet irgi blogai... Mano bendrakeleiviai, 
kurie susidaro iš keturių tautybių, daugiausia 
jauni vyrai, Jie pabalę guli, tylomis, bet mane 

Pranašautojai bando “a į Ryg,’’ ir pradedu.;^

bando, 
c pra- 
.sbuš”

s turi- 
kainos

karys.
bet pagaliau, vėliau, prisirinko nemažai. Čia ju
dėjimas verda. Vieni išplaukia, ' kiti atplauka. 
Ir taip mums belaukiant iš Italijos laivas atvežė

- Į Rugsėjo 12 dieną, palieku Atėnus. Su auto- sidažė ryškiai raudonai, bet joje atsirado tam-
•vais. piauKia lyg upes vauuuv. o^n- busu į Patro uostą, trys su puse valandos kelio, šių dėmių figūros. Turistai vienas kitam rody-
liti'is, taigi praeiti neįmanoma. O čia!Pravažiuojama gamta skurdi. Kalnai, krūmokš- darni negali atsistebėti

kti nebūtų naudinga, nes pini- niai ir kaip kur baltų namų, raudonais stogais spėlioti,ką tai reisines kitaip negali būti. Nelai;
visi ir spiečiamės apie vadovę, kaimeliai. Kelias tik dviejų važiavimų, bet ir tas mių virtinė užgrius pasauli , sposais sako vienas

Šian-,

(Bus daugiau)
Thursday. March t.

bendradarb.au
2ciir.au


tJTL K G. RAiJTKAS
>vU»ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

i*449'So.>PviMkr Rd.- (Crowford v 
o.cei Building. Tel. LU 5-6446 

urvr .ponius pagal susitarimą.
teatsiliepia, skambinti 274-mooi.

LIK. c. K. BOBELIS 
■ NKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE^ 

St. Petersburg, FL 33716 
Tel. 813)-384-3020

ja, tautai esant sąmoningai, ka.1 
da tautos dabartis jungiama su 
praeitimi, galima Plikti savo 
tautos nariais ir gyvenant ki
tuose kraštuose. Šio tautinio iš
likimo ryškiausias pivyz lys yra 
žydai, kurie buvo

' savo tėvynės ilgą
■ išliko žydais ir net 
i kūrė savo tautinę
vėl grįžta prie senosios savo 
kalbos. Tą patį galima pasakyti 
ir apie Kanados prancūzus. Jie 

i pai ko žydais ar prancūzais tik joms.
Tai turėtų atlikti lietuviškų 

organizacijų vadovybės, ypač

atskirti nuo 
alkę, tačiau 
pagaliau at-

Kaip gyveninio į krovė bylo- padėti etc.
Ta:p p"t gali di*. J. Basanavi

čiaus liet iviškumą gaivinanti 
dvasia ir išeivių lietuvių širdis 
^a vinti meile lietuvių tautai ir 
tėvynei Lie.uvai ir Lt. Tik rei-

‘1 kad išeivių lietuvių jauno
sios kartos būtų gerai supažin- 
d'ntos su dr. J. Basanavičiaus 
lietuviškumu persunktu gyveni
mu, jo atliktais lietuviškais dar
bais, jo kilne meile savo tautai 

j bei tėvynei Lietuvai, jo skelb- 
Į toms lietuvybę palaikyti idė“

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

LIK. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direkiorius

1938 S. Mauheun Rd., Westchester, Ik.
VALANUę)S; 3—8 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tek; 562-2727 arba 562-2728

tcdėl, jog jie išlaikė senąją tau- 
t.nę sąmonę ir pan.

šiuo atveju mums lietuviams į Lietuvių Bendruomenė, kuri yra

paruoši stalą mano akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu pa- 
aliejumi mano galvą. Mano taurė sklidina. "—Psal, 23:5.

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami Įvairūs, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de- 
lami patys “velnių pamokslai”. (Žr. 1 Tina. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
auoda štai kokį patarimą: “ Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
rie piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 

mt kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

tepi

Basanavičius. Jis dar visai jau
nas buvo priverstas apleisti sa
vo tėvynę, esant dideliame var-

■sipareigojusi lietuvių jaunąją 
kartą auklėti lietuviškoj dva
sioj bei ugdyti juos gerais lietu
viais. Deja! Praeitais metais Mažeika & Evans

TEL. — BE 3-5893

DK, A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGQS 
3907 V/ėst 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

TiKrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’” 

VaL agal susitarimą. Uždaryta

ii

treč.!
_____ I

D K. LEONAS SEIBUTIS’antanas petrikonis 
inkstų, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

i BA.ŠO J. VENCLOVA

Jauna šeima

Dr. J. BASANAVIČIAUS (BASANIO)
Ofiso telef.: 776-2880

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

■ondn praktika, *p»c. MOTERĄ ligee. 
Ofisas 2652 WEST 5nh S'iRSET 

Tai, PR 8-1223
jEIBU VAL.; pinu., antiad., trečiad. 
r penki. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Statadie-
iais 2-4 vaL popiet ir k tu laiku vos amžinoj sostinėje (Vilniaus 

pasai susitarimą,

(Tęsinys)

GAIVINANTI DVASIA 
PAVERGTOJ TĖVYNĖJ

Jau virš 50 metų dr. J. Basa
navičiaus palaikai ilsisi Lietu-

ORTHOPEDao-PBOTE 
į Aparaiai - Protezai. ______
< dažau Speciali pagalba EjIoru. 
L (Arch SupporU) ir t k

i650 West 63rd St., Chicago, if L 50629 
 Telef,: PRospect 6-5084

į Rasų kapuose), o jo lietuviška 
-----1 dvasia gaivino ir dabar gaivina 

pavergtos tėvynės lietuvius. Ji 
>TAS Jucs visuomet pasilikti
ban- sąmoningais lietuviais — eiti 

savuoju lietuvišku keliu, myiė-, 
ti savo šalį, branginti savąją 
kalbą, gaivinti savo tautos dva- į 
šia

PERKRAUSTYMAI
j

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

R- Šerėnas

Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi v atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Tek 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS
Vlso» programos iš WOPA, 

1490. IdL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30

V*d«|a Aldona Dauku*

Talef.: HEmlock 4-2415

7159 So. MAPLEWOOD 4V> 
. CHICAGO, ILL. 60629

■—- — . _«

£ “Lietuvos Aidai’
. „KAZĖ BRAZDŽIONYTė'

—Ji ... Programos vedėja

Pirmadieniais ir antradie- 
niais 9:00—3:30 vai. vak. 

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš. WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

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

t.y. draugu romanus etc., bet

ge — sungioj okupanto vergo-jper Vasario 16 d. minėjimus tik 
vėj. Mokslus ėjo svetimam kra-įlabai kukliai prisimintas dr. J. 
šte ir svetimiems profesdriams Basanavičius jo 50 metų mirties 
dėstant. Po to jam teko ilgą sukakties proga. Tiesa, Lietu- 
laiką gyventi toli nuo Lietuvos vių Bendruomenės švietimo' Ta- 
— Bulgarijoj (trumpai Prahoj ryba išleido nemaža spaudos 
ir Vienoj), kur nebuvo lietuvių, j leidinėlių, jų tarpe net nieko 
Tad pavojus nutausti buvo ne- bendro su lietuvybe neturinčių, 
paprastai d: delis.

Vienok dr. J. Basanavičius j jokio atskiro leidinio apie lietu- 
visuc'met pasiliko pavyzdingu j vybės daktarą J. Basanavičių, 

j lietuviu — visą laiką dirbo savo j nes, atrodo, Liet. Bendruome- 
1 vargšės tautos gerovei ir 1883 nes vadovai, apsvaiginti “aukš- 
i m. išleido “Aušrą’ 
lietuvių tautinį atgimimą, nes 
jis mylėjo savo tėvynę Lietuvą, 
giliai tikėjo į savo tautos amži
numą, pilnai vykdė IV-tą Dievo 
įsakymą, kuris įpareigoja mylė
ti savo, tėvus, jų kraštą, ir Kri
staus evangelijos dėsnį: “Ati
duokite — kas ciesoriaus cieso
riui (Kas Lietuvos — Lietuvai) 
ir kas Dievo — Dievui”. Vadi-

kuri sukėlė tos kultūros mokytojų”, laiko 
dr. J. Basanavičių perdaug lie
tuvišku bei šovinistu ir pan.

(Bus daugiau)

9 Didžiausias natūralių du
jų gaisras buvo’ Gassi Touni, Al- 
žirijos Saharoje. Jis prasidėjo 
1961 m. lapkričio 13, o buvo už
gesintas 1962 m. balandžio 28 
d. Liepsnos kilo iki 450, o dū-

l išleistoj “Aušroj” ir k.).
Ir jo lietuviškos dvasios 

sas randa geriausio pritarimo, 
anc’t V. Apyaušrio, Lietuvos pa
triarcho vardas su pagarba ta
riamas įvairių lietuvių visuose 
pavergtos Tėvynės kampuose 
etc. Tik reiškiasi lietuviška vei-| 
kla kitokiais būdais pagal esa
mas sąlygas. Vietoj dr. J. Basa
navičiaus “eiti savu lietuvišku 
keliu” virto “reikštis savitu vei-

bal-
nasi, lietuviai išeiviai bei emi- niai iki 600 pėdų. Daug bandy- 
grantai, nežiūrint kokioj pasau- mų buvo jį užgesinti, bet vis 
lio šalyj begyventų, jie gali ne nepavykdavo. Pagaliau gaisrą 
tik būti gerais lietuviais, bet taip užgesnio Paul X. Adair, iš Hou- 
pat jie gali savo tėvynei daugjston, Teksas, panaudodamas 
...550 svaru dinamito. Už darba 

jis gavo apie milijoną doleriu. — — ■ ■ - W

WISE

(plačiau. Lietuvos pogrindy.) ‘

JO GAIVINANTI DVASIA 
GAIVINTŲ IR 

IŠEIVIJOS LIETUVIUS.

out the?
ouse

S Šviesiausias švyturys yra 
Britanijos provincijos pakran- 
tėse, Prancūzijoje. Jis yra 163 
pėdų aukščio, statytas 1638, o 
atnaujintas .1938 metais, ūkano
tą dieną ar naktį galys išleisti 
490,500,000 žvakių šviesą. Auk
ščiausias. švyturys yra japonijo- 

j j e prie Yakchamos miesto. Jis 
j yra 348 pėdų aukščio, turi 600,- 
į 000 žvakių prožektorius, jų 
šviesa matosi už 20 mylių.

SUSIRINKIMU
........ — 1 1 1 .... ’Sylvia K. Love, N.H.F.L. ‘J*

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashions 
League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

Perk Up The Kitchen For Holiday Entertaining Buy i car no larger or 
more powerful than you

•;>u

Doni b« & Bom Losd

Lietuvių Brighton Parko Moterų 
klubo metinis narių susirinkimas 

! įvyks ketvirtadienį, kovo 1 dieną, 
11 vai. popiet Anelės salėje, 4500. S. į 
į Talman Ave. Narės prašomos atsi- ‘ 
lankyti, nes yra daug svarbių rei-1 
kalu aptarti.

Po susirinkimo bus ir vaišės.
Eugeniją, Strungys, rašK

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKLGAIDAS D AIM: U
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ei A » X AI: i
Ckieaę&s

Z J
J

ut-Murie J

^aCOClKClJC. 1

AMBULANCfc 
PATARNAV 
MAS CNEfO 

IR NAKU

TURIMI 
KOPLYČIA- 

VISOSE MIES' 
DALYSE.

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-34vl
With the holiday season 

apon us, you’re sure to be 
enjoying festive activities with 
family and friends. You’ll 
probably be doing lots of en
tertaining right in your own 
home, so why not perk it up?

Since more entertaining 
takes place* centered around 
the cozy kitchen, you can 
start there. Guests love to 
gravitate there when a meal is 
being prepared, so make it 
dual purpose: a place to serve 
a meal and to visit with 
friends.

Your kitchen must be func
tional but you want it pretty, 
too, not just for guests, but 
for yourself as well. Nothing 
boosts your morale like beau
tiful colors and a play of 
different textures. Let your 
imagination soar and you’ll 
be delighted with your own 
creation.

In the contemporary kitch
enette shown here, note how 
the color keynote lies in the 
vibrant geometric-patterned 
floor covering. Using the 
floor as a starting point, the 
creamy apricot paint on the 
cabinets and door were done 
in > softer hue of the terra-

cushionedcotta tone of the 
GAF sheet vinyl floor. Then, 
the textured stucco walls were 
painted a pale sand-beige. 
Mixing a bit of country 
warmth with streamlined con
temporary, a natural look was 
further emphasized with straw 
baskets, rush-seated chairsand 
butcher-block countertops; 
The round table with its soft 
cloth provides a graceful 
accent among all the square 
corners. Extra seating is a 
comfortable bench cushioned 
in easy-care polished cotton 
in chocolate, with • blue and 
terra-cotta stripes. The sleek 
no-wax vinyl floor covering is 
GAF’s new “Belmont” from 
the GAFSTAR Softred line, 
featuring a diagonal geometric 
against a pleasingly textured 
background. Easy to maintain, 
there are five colorways styled 
to complement or coordinate 
with the latest appliance 
colors.

With minimal effort and 
lots of imagination, you too 
can achieve a decorator look 
in your kitchen. Just add a 
patterned floor and lots of 
color and you’re ready foe 
holiday entertaining _

Anything less than a 20-pound tarkey -r-ould be *n Insult to 
year mother’s holiday feast. With two favorite couples eomlnr 
tor dinner this weekend, be grateful for her gift package of left- 
ever turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
wold and creamy turkey a la king surrounds it Birds Eye 5- 
xalnute sweet green peas and a bottle of chilled wine are *H yea

TUKKET A LA KING WITH STUFFING MNG 
1 packxc* (6 chicken X tops diced eccted terkay 

1 exn (10% av) eandez»e<

3 jmckJMT^ (1® e&ch) t txbl«cpoor« pimfcfcDta
S-mlnntc—eeok frozen j L&bkspows therxy wta*

peaa orTater

Frep&re mtx » directed oa pRc.kAce. UKlnr
WBter. Gently prese into b greased 4-cup ring keep wm. 
Meanwhile, prepare peas m directed on package; keep ▼arm. 
Combine turkey, soup, pinaientn. wine, and ^6 cup << the peas ta 
a saucepan- Cook and stir until mixture JvM eotnes to a beCL 
TTnmrJd stu^ng onto serving plate; spoon turkey mixture aroond

Bli'l'KllS - VASAITIS
0v. uUJth Ave, Cicero, ill. Phone; OLympic j-llhli

PE1KAS BIELIŪNAS
o-ip oo. CALIEORMA AVE. Phone: LAf*yett« 3-4&71

GEORGE E. RŪDMINAS
.oi? ao. LITUANICA aFK Tek; Y Ari* 7-113^-1132

STEPONAS 0. LACK IB SŪNŪS

44Z4 WEJJ1 6Str. dlKESh 7-1ZU
Z314 WEST 23rd PLACS Vilkink 7-6471
<1028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hill*, 11. 974-4414

Phone: YArd* 7-1911
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Ivaška, Birutė Mitkienė, Sla

<a! AncMuTioms^^^Ifiuftis ‘
ii

— Čikagos pašto virš>ninkas 
skeluia neatsiimtų ir lengvai 
.sužalotų daiktų varžytines kovo 
(> d. llt vai. ryto centrinio pašto 
4(Mi kambaryje, 358 \V. Harri
son St. Daiktus galnna apžiūrė
ti tą pat dienii nuo 8:30 vai. ry
to.

A. Zubrys išrinktas Lietu
vos kariuc'menės kūrėjų.sava- 
norių Toronto skyriaus pirmi
ninku. V. Paulauskas - sekr., 
St., Banelis - ižd., K. Aperavi- 
čius ir L. Vaštokas - revizoriais.

— Jurgėla išrinktas- St. Pe
tersburg© Lietuvių klubo pirmi
ninku, K. l'rbšaitis - vicepirm., 
K. Grigaitis — sekr., R. G. Ja
sinskienė - ižd., A. Plepys - kasi
ninku, K. Vaičaitis, D. Staupie- 
nė, A. Kamiene, dr. B. Zelbienė, 
A. Budrikis, J. Pupeliene ir V. 
Kriaučiūnas, - direktoriais. Re
vizijos komisijon išrinkti: L. 
Kačinskas, J. žvvnvs ir K. Klei
va.

ir Juozas C. Lubinas. Adv. Joi 
J. Grigaitis, garbės direktorii 
Draugijos reikalų vedėjas y 
Algis Šmitas.

Į Detroito Lietuvių Nan 
draugijos valdybą išrinkt: F 
Iras Bliūdžius, Petras Bukšm 
Juozas Kinčius, Antanas Nor 
ir Alfa Šukys. Kandidatu I 
Valiukūnas, i revizijos kc’ini 
ją: pirmininkas Marijonas šna 
štys, nariais — Saulius šimoli 
nas ir Vincas Tamošiūnas. Ka 
didatas Edvardas Milkauska;

ESTATE
..

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žoma — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŽSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZAN'AUSKAS, Prea'deutas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

— South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija savo metinia
me susirinkime prisaikdino 
1979 metų valdybą: Aleksan
dras Chaplikas - pirmininkas, 
Danielius Averka - vicepirmi
ninkas, Antanas Matjoška - pro
tokolų sekretorius, Adomas W. 
Druzdis - finansų sekretorius, 
Algis Mitkus - iždininkas, Vy
tautas Ivaška - maršalka.
* Kontroles komisija: Longinas 
švelnis, Antanas Januška ir An
drius Keturakis. Direktoriai: 
Arnoldas Plevokas, Gediminas

RALFO Detroito skyri 
išrinko 1979 metų valdybą, kt 
pareigomis pasiskirstė: Berne 
das Brizgys-pirmininkas, EI 
bieta Paurazienė, Lidija Minf 
lienė ir Antanas Vaitėnas-vk 
pirmininkai, Česys šadeika- 
nansų sekretorius, Vladas Sta 
kus-sekretorius ir iždininke 
Ona šadeikienė-parengimų va- { 
dovė, Romas Maoionis ir Kazys! 
Sargauskas-valdybos nariai. Į; 
revizijos komisiją: Jurgis Bau-j 
blys - pirmininkas, Rožė Ražau-Į 
skienė ir Antanas Sukauskas-! 
nariai.

— Dr. Adolfas Palaitis, buvęs 
Vasario 16 gimnazijos direkto
rius ir visuomenininkas,, po il
gos ir sunkios ligos mirė vasa
rio mėn. 13 d. Palaidotas vas.

i-------
Į

Įgiai 7 
salėje, esančioje prie Kedzie ir 
67-tos sankryžos, įvyks Chica- 
gos Spaudos klubo susirinki
mas, kuriame bus skaitoma pa
skaita bėgamaisiais reikalais.

*
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖI.IUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per-

Gracelando kapinėse, Ra-jkame pašto ženklus ir pinigų 
vVis. ’ 1 kolekcijas. PATRIA, 4207 So.

■ <-• --------------* - m_i mrr rnoi ZTy_ \

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus šiai* 

tytojns ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdfiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
fu juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
riekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei^ 
kalų renesanso-

cine, Wis.

— Upytės Draugiško klubo 
metinis susirinkimas įvyks pen
ktadienį, kovo 2 d. 1 vai. popiet 
Anelės salėje, 4500 S. Talman- 
Po susirinkimo bus vaišės.

— Kovo 2 d., penktadienį, Iv Į Moją jaunuolę Dangolę Tomu- 
 Unonytę kuri Argentinoje, Brasi-

] Ii joje ir Urugvajui praves kur- 
1 sus, lituanistėse mokykloje.
Ona Pasvalietė (Ožinskienė) su
sijaudino tuo pažadu. Mat ti
krai nežino, kam atvykusi tar
naus? Jei, but kaip Rasą šo'liū- 
naitė, kuri susidraugavo su O- 
žinsku ir jo ištikimais draugais, 
žinoma but gera. Bet .. .jei 'at
vyks visuomeniniam, patrijoti
niam darbui! Mokymui, auklė
jimui lygiai kaip seselė Igne Ma* 
rijošiutė, kuri per III-PLJ kon
gresą su didžiausiu pasiaukavi- 
mu dirbo patriotiniai ir religi
niai. Iš L. C. valdybos nesusi-

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatą, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

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

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus”! 
. 9 M a. M W * » . * « -a. —. —. — - — — “ - • -

vai. vakaro, Fieldhouse; laukė jokios padėkos. Vien dėl
to', kad nei su Ožinsku nei LC - 
valdyba ir jos pirm-ku Juliu 
Mičiudu, nedarė glaudžiu ryšių 
ir jų norui patarnauti.

Tai Ona Pasvalietė mano, kad 
neverta daryti išlaidų kad čia 
turime mokytojų kurias nuro
dė: Pirmoje vietoje tai geriau
sią Ožinskų širdies draugę F. 
Ryselienę. Taip buvusi mokyto
ja. Bet .. . Dabar jau pati sa
vęs nesuvokia, senatvės paveik
ta ir kiti jos trukumai neleidžia 
dirbti, kaip ankščiau. Paskiau 
siūlo “Laiko” neva redaktorę 
O. Kairelienę. Jei ne būtų ji nu
silenkusi ponui Ožinskui, pada
riusi jo noru taika, tai siūliji- 
mas eitų kelių. Bet, dabar išti
kima draugė ( pasu kštinti reika
linga. Ponia Kairelienė kūrė 
mokyklas parapijoje: — Visad 
be tinkamo pasisekimo. Nes 
per daug žinanti ir kitus mokin
ti yra noras, pačiai nieko neži
nant. Kitų minėtųjų kitokia pa
dėtis, bet irgi amžius ne tiems 
darbams ir ne itas patyrimas, 
praktika: Atgyveno' savo laikus. 
Dabar naujas mokslas, nauji 
metodai, jų amžiams nesupran
tama ir nėra tam pajėgumų.

Paskui sakoma: mėgstame 
graibytis iš užsienio. Mat kiek
vienas kuris nepažįsta vietos 
savaip sprendžia (Pastaba J.N.

Registruokite savo namus,' 
biznius, sklypus pardavimui jau! 
26-tus metus veikiančioj įstai
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tas
2951 W. 63rd St TeL 436-7878 

i -................ —-------- —

Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

MELAGYSTĖ PIKTINA
LIETUVIUS

Atkelta iš 3 ps’j.

autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir" daugiau 
mecenatą kurią vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujieną pikniką.

VIras Ir visus kviečiame I didžiąja taikau

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą įkaitytoje reikalam* 
prašom* pasinaudoti. žemiau esančiomis atkarpomis.

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų, prašome kreiptis te
lefonu:

MAŪJISMOS 
1739 SO. HALSTID JT. 
CHICAGO, IL 60663

HA 1-6100.

• S inksto be nginhio pratariu nvo prenumentį, taupydamas laiką Ir 
mažindamas surinšinėjlmo Išlaidas. Priede  did.

Pavardė Ir Tardai — - ------------ -------- --------------------- ----------------------

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

Adresą*

• Užsakau' Naujiena* kaip dovana uve  
yra naujas skaitytoja*. Priede  doL

Pavardė ir varda* _________________ -

kuria

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 © Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Adresas

Sponsoriau* pavardė, vardas ir vietovė

♦ Platinimo vajau# proga, palaikydamas lietuvišką gpaudą ir Naujlenxi 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dol.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, Ilk 60629. — Tel. WA 5-2737

Pavardė ir vardas

Adresu

• Platinimo vajau* proga, prašau ainntlnėtl Naujienas dvi savaites suilp*, 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardu

Kviečiame visus kurie įdomaujasi Florida, 
suvažiuoti į SUNNY HILLS

Kovo 10,11, ir 12 d. d.
’ir taip pat

Adresu

Pavardė Ir vardu

Adresu

Pavardė Ir vardu

l freau

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

V. Belecką, Sunny Hills — 904-773-3333 
R. Kezį, New York — 212—769-3300, 
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198 
D. Dulaitį, Detroite 313—549-6878 
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190 
>£ Kietą, Chicagoje 312—727-1717

tftfltftfffWMWWmmKWHtMHUOiinmniMnvimHii

O GERIAUSIAI ČIA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 

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

SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centtahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus nauju namu 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 Lukšus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
uuette Parke.

MODERNUS 2 aukštų mūro namas,

Daugeliui buvo galimybė išmok
ti lietuvių kalbos. Klaida tėvų 
nes vengė kalbėti lietuviškai, ir 
jaunuoliai liko apsunkinti ne
mokant tėvų gimtosios kalbos. 
Kalba apie mokyklas, o pirmi
ausiai tėvai privalo kalbėti na-. t _________ _____
niuose lietuviškai. Yra tėvu kai- Įvairi apdrauda —INSURANCE ap;e $18,000 pajamų. Geros sąlygos, 
bančiu gerai lietuviškai. Ret na-! BUTŲ NUOMAVIMAS paren- Marquette Parke, 
niuose vartoja vietine kalba*

‘ j 4243 W. 63rd St., Chicago

Pastaba. Ožinskas jaudinasi,! 
kad pirmininkaujant ne čikštui 
o Aleksui Mičiudui buvo rašo
ma netikslios žinios į š. A. lai
kraščius, daugiausiai į Naujie
nas kurie nežinodami padėties 
talpino. Gal š. A. laikraščių re
daktoriai, taip pat Kanados ir’ 
kitų šalių turėjo prašyti, kad 
siunčiamas žinios, raštai būtų! 
patvirtinti tik Ožinsko- Nes jis 
vienintelis kuris pridoda žinias 
kaip įsakyta Lietuvos okupanto; 
pareigūnų ir jas tinkamai pajė-j 
gia išpildyti. Ne gimusius krik-Į 
styti, ne mirusius laidoti. O, 
ypatingai aprašyti apie paverg-j 
tą Lietuvą, jos gerbūvį ir ten i 
esančia laisvę. J.N.

(Pabaiga)

Gausus namų pasfrinkimag 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALT

kam nuomininkus

Tel. 767-0600.

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

S T O P

Think of the 
Advantages of 
Working as a

Western, temporary
Work when you want to 
Work where you want© to . 
Variety of assignments
N© fees - No contracts to sign 
o

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

S1ECTKO5 fftENGIMAt, 
PATAISYTAI

Turiu Chicanes mfcsfe {aidimą 
Dirbu Ir užmlasčiuesa *relf, ©<• 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava. 

Tai. 927-3559

£ž—W JR. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
TikM pusmečiui tutomchlUf

Kreiptu

SECRETARIES 
DICTOPHONE TYPISTS 
GENERAL TYPISTS 
BOOKKEEPER 
KEY PUNCH OPERATORS

Call 424-8802 
WESTERN TEMPORARY 

SERVICES
9730 S. Western Suite 431 

Evergreen Park, III.

W5 A3HLAKD AVI. 
55X775

Juozo šmotelio

i_AiKROD2iAl !r ARANGKNYBE)

Pardavimas ir Taiayraaa 
WXST 49th STRUT

T-*te4.t REpvtelie 7-1 Ml

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir7 o

— Turtingiausios vario' kasy
klos buvo Bingham Canyon’ 
Cooper Mine, netoli Salt Lake 
City, Utah. Jos apėmė tik 2.08 
kvodratinių mylių plotą ir buvo 
2,260 pėdų gylio. Nuo 1906 m. 
iki 1969 m. vidurio trimis pa
mainomis ten dirbę 900 darbi
ninkų, kasdien iškasdami 106,-
600 tonų vario rūdos ir apie. įdomi 250 puslapių knyga su, 
252,000 tonas žemės. Trijose pa-Į krauta autoriaus 
mainose buvo naudojama 38 e- 
lektrinės lopetos bei šiūpeliai,1 skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
18 grąžtų ir 28 tonos dinamito. Į vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
Rūdą ir atlaikas veždavo 62. gyvenantieji prašomi užsisa- 
garvežiai, traukdami bei stum-j kyti paštu.
darni 1,268 vagebus. j Knygos kaina — 5 doleriai.

troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai,

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. T»L YA 7-5980 

. i

© Didžioji kinų siena užbaigą 
ta statyti valdant Shih Huang 
Ti imperatoriui, 246-210 mJ 
prieš Kristaus gimimą. Ji yra 
1,684 mylių ilgumo, nuo 15 iki j 
39 pėdų aukščio ir vienodo 32 
pėdų storio arba skersmens. Ji 
buvo vis remontuojama iki 
-to šimtmečio'.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

M. Ž J M K U S 
Katery Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Miplnrood. Tel. 254-74M 
Taip pat darosd rertimai, giminiu 
iikrietimal. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

ENERGY 
WISE .

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water f 
and electricity.
Dent be a Bom Loeed

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
16- padėti teisininko Prano Šulo 

paruošta, — teisėjo Alphonst 
’Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi; 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.0ū! 
su formomis — $3.90. j

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation Hį. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

i 
!

1

■įgEST-THINGS IN UFE
rr*n m*m>11 Prfcflk Lspolii ,T"LL"’ 

UWPx W-TSth Si
GA «-U54 IMtUtSMC^

^State Farm Lite Insurance Company

-------  _ r-
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 metą, patarnaudama klientams

Doctors *ind a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
ovem.ght Don't let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available m the exclusive EX-LAX 
formula Use only as ..directed. 
Chocolated TabMt'^y.v 
or Uniiavorėd Pills. EaLAa
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