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— Vietnamo radijas karto
ja. kad kovose žuvo labai daug 
Kinijos kareivių.

— Izraelis bijo, kad Saudi 
Arabija negautų Amerikos lėk
tuvų ir priverstų Izraelį daryti 
dar didesnes nuolaidas Egiptui.

9 Phum Kravich
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— Ugandos diktatorius su
tinka daryti nuolaidas Tanza
nijai, kad tik nekiltų karas. 
Ugandos karo vadai nebenori 
karo su Tanzanija.

WASHINGTON, D. C.—Sek
retorius Cyrus R. Vance pasi
tiko Izraelio premjerų Beginą 
ir nuvedė jj pas prezidentą 
Carteri, kad galėtų tęsti pasi
tarimus su Egipto premjeru.

GEORGE; DUNNE PAREIŠKĖ, 
' KRATAI REMS LAIM

TEHERANAS, Iranas.— Mu
la Chomeinf-ketvirtadienį pa
skelbė, radijo ir spaudos atsto
vams, kad daugiau nebesikiš į 
“islamo respublikos politi-

Kariuomenė reikalauja, kad 
būtų sustabdytas karių perse
kiojimas, Tuo tarpu pariiza* 
nai nenurimsta, kol nebus įve
sta “liaudies kariuomenė”

KOMUNISTAI NEBEKLAUSO 
VYRIAUSYBĖS

CHOMEINI NUTARĖ TRAUKTIS IŠ 
VALSTYBĖS POLITIKOS

Vasario 14: Valentinas, Kiri
las, žynė, Saulis, Mantgatlis.

Saulė teka — 6:20, leidžiasi

Kaip “Dovyde” Jane Byrne 
nugalėjo “Galijotą” 

Bilandic.

Komnong Som *
Tūlok

FRONTAN PASIŲSTI VIETNAMO TANKAI 
I SAVO POZICIJAS NEBEGRĮŽTA

Savo būstinėje Chicagoje A- 
merikos Lietuvių Taryba vasa
rio 23 d. buvo susirinkusi posė
džio- Pirmininkui dr. K. Šidlau
skui vadovaujant buvo sudary
tos įvairios Altos komisijos. D?. 
K. Šidlauskas painformavo apie 
Washingtone įvykusį ' Bėhdro

Komunistai 'užpuolė 
amerikiečių centrą

Praeitą trečiadienį ginkluo
ti partizanai, naudodami gink 
lūs ir jėgą, įsiveržė į amerikie
čių centrą, sekusį sovietų karo 
jėgų judėjimą Rusijoj.

Gerai ginkluoti partizanai 
kelioms minutėmis buvo užė
mę centrą, bet netrukus atsi. 
rado pasiryžęs kovoti kariuo
menėn 'dafmjfeV ‘nū^Ųajfo. įt?

Vietnamo karo jėgos okupavo visą Kambodiją, o da bar jau traukia savo divizijas iš Kambodijos VieXia 
mo ginti. ' -■

Reikia manyti, kad balsuo
tojus bus paveikusios, vadina
mos “sinego karalaitės” kal
bos. Ji pati nieko nedarė apie 
sniego valymą, bet ji visą laiką 
kaltinusi Bilandiką dėl nepa
prastai didelio kiekio iškritu
sio sniego, tarytum meras Bi- 
landikas būtų sniegą atpūtęs Į 
Chicagą.

ovos lauko 
:>s karo jė- 

naikina į
Viet 

kincičiat 
sunaikina 
iš kovos 

nusi-

, — Rusu kosdionautai iš
sprogdino' erdvėje buvusią so 
vietų “laboratoriją”, • bet nepra 
nešė, ar komsonauiai grįžo gyvi

Sihanoukyille °®°r

sus partizanus ir duos išsive-

— Irano premjeras Dezargan 
naudos karo jėgas komunisti
nėms gaujoms nugįnkluoti. -Jis 
nenori kiekvieną dioni sų -Jai* 

?’rf

— Washingtone kalbama, kad 
prezidentas vers Izraelį priimti 
visus Egipto reikalavimus.

Pranešimai iš 1- 
tvirtina, kad Kinij 
gos gana vykusiai 
fronto linijas slenkančiu 
namo tankus. Vienu 
sudegina, kitiems 
vkšrus. Sudegintą a 
išmuštą tanką kiniečiai 
velka

Gen. Rogers užims atsa
kinga- pareigas Hmv 
t© valstybių organizacijoje.

CHICAGO. — Buvusiai Mies
to Valdybos tarnautojai Ms Jane 
Byrne, kuri buvo iš tarnybos at
leista, pradėjus viešai kritikuoti 
visą tą politinę mašiną, kuria 
remdamiesi Chicagos Demokra
tai savo rankose išlaikė visa šio 
miesto valdžią per 50 metu ste
bėtojai jos atakas lygino su šu
nyčio viauksėjimu prieš dram
blį, o jai paskelbus savo kandi
datūra rinkiniams į Bilandiko 
užimamą vietą, ir jos priešrinki
minei kampanijai pradėjus rody
ti rimto pasisekimo, stebėtojai 
Jane pastangas pradėjo lyginti 
su Dovyduko kova prieš milži
ną Galijotą, kas iš tikrųjų ir bu
vo. Dabar visi nustebo, išskiriant 
pačią nugalėtoją, kuri visą lai
ką nėpailsdania lankė eilinius 
Chicagos piliečius, rinkdama 
faktus ir diskutuodamas su jais 
visa kas negera ir kas reiktų 
daryti, kad pagerinus, kai galin
gasis jos oponentas Bilandic, 
Miesto Valdybos e f City Hali) 
globojamas, jautėsi visu 100 
nuošimčių tikras laimėjimu, pa
togiai šildėsi valdančiosios ma
rinos “saulėje”.

Nustebo ir pati nugalėtoja 
Jane Byrne, sakydama, “Buvau 
ištreniruota tikėti, kad City Hali 
yra nenugalima”. -

Kaip Chicago Sun-Times ana
listas Basil Talbott rašo, jai lai
mėti prieš valdančios demokra
tų partijos kandidatą padėjo ra
siniai, geografiniai ir politiniai 
faktoriai, pav juodžių gyvena
mose apylinkėse miesto pietinė
je ir Vakarinėje dalyse už ją 
balsavo 63 nuošimčiai piliečių.

Nors tikras “perversmo” fak
tas paaiškės tik balandžio 3 die
ną, per tikruosius balsavimus, 
bet iki tol 50 metų Chicagoje 
šeimininkavusi “mašina” darys 
ką išmanydama, o politikieriai 
pradeda prisitaikinti prie kin
tančių sąlygų.

Prezidentas Carter pasveiki
no Jane Byrne ir paskatino de
mokratus vieningai burtis ap
link laimėtoją o ją pačią pakvie
tė, kai susivarkys, atvykti į 
WashingtOna.

Bezarganas tokios kariuo
menės nenori, bet jis sutikęs 
klausimą svarstyti ministerių 
kabinete.

— Jane Byri* pareiškė nor 
susitarti su demokratų part' 
į< s v:Mhis Chiclrable.

Kongressinanas Frank 
nunzio (dem., III.) vasario' 
d. atstovų rūmuose pasiūlė 
zoliuciją, kurioje primenama, 
kad JAV nepripažįsta neteisėto 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
įjungimo į Scv. Sąjungą, pažy
mima. kad JAV kaip Jungtinių 
Tautų narys yra įsipareigojusi 
ginti žmogaus te’ses ir laisves, 
atkreipiamas dėmesys, kad 83- 
-čio‘ kongreso komitetas, išty
ręs Baltijos valstybių likimą, 
rado, kad jos okupuotos jėga ir 
neteisėtai. pabrėžiama, kad 
Helsinkio susitarimu buvo pri
pažinta tautų teisė į laisvę ir 
dėl rišo to JAV prezidentas no
rimas- įpareigoti pradėti dery
bas, kad iš Lietuvos, Latvijos 
ir 'Estijos būtų atitrauktos So* 
vietų Sąjungos karinės jėgos, 
politinis administracijos ir: po- 
•JteiJįeš ;ĮM!*on*l»kwd btitų rpa-

Didžioji spauda, patyrusi iš 
Dajano. kad Izraelis nesutin
ka su Egiptu reikalavimais. 
Prezidentas planuoja įtikinti 
Beginą, kad yra būtinas rei
kalas susitarti. Izraelis nesu
tinka nusileisti.

Premjeras Bezarganas dau. 
giausia bėdos turi su ginkluo
tais partizanais, klausančiais 
savo vadų, bet ir valdžios.

Bezarganas yra susitaręs 
kariuomenės vadovybe, bet 
'visi 'partizanai pripažjsjta 
susitarimą.

Vietname > vyriausybė 
darė jokio pranešimo, 
mą atšaukti sayo karo jėgas iš 
Kambodijos, bet dvi divizijas 
jau atšaukia į Vietnamą.
-•■•Mancma. kad tos divizijos rei
kalingos pirmyn slenkančioms 
Kinijos karo jėgoms sustab- 
dvti.

CHICAGO, 111. — Tvirtinama, kad prezidenas Cn-’- 
patyręs apie pirminių rinkimu rezultatus, pirmiau gaiia 
gai telefoną kalbėjosi su Michael Biland’t'u, praiaimėju 
rinkimus. Ką jiedu kalbėjusi, tuo tarpu nežinia, bet '<■ . 
prezidentas pasveikino laimėtoją Byme ir patai* apjirn 
partiją.

Tuo tarpu nepaskelbta, ar 
partizanai sugadino modernius 
elektronikas Įrengimus. Neži
nomas išvestųjų likimas.

pirmi- 
isiliki. C 
partija 
Chica- 

pareigoms. 
turės būti 

pasitarimas, 
ptarti tolimesni 

kalai. Dunne ma- 
gali laimėti rin 

eikš vieningai.

^nodical DiSSS Ur 
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niu rinkimu duomenimis. Jie 
nori ištirti pralaimėjimo prie
žastis.

Jiems vra žinoma, kad vie- 
* 7

tomis balsavimo mašinos ne
buvo nustatytos, bet bendrai 
rinkimai buvo gana tvarkin-

— Senatui patvirtinu- W.
Woodcock# JAV nmlmas lo. 4-
riaus pareigoms, jrs tuojau bu 
vo prisaikdintas.

CHICAGO Dėl praeitą ant
radienį rinkimuose įvykusių 
sukčiavimų ir ‘nereguliarumų” 
atitinkamų įstaigų daroma iš- 

kad šie rinkimai buvo 
kitus praėjusius, 

vieno wardo (12) 
precinktc kapitonas, 

rtu su balsuoto- 
balsavimo vietą, “liepęs” 

paspausti balsavimo mašinos 
rankenėlę už Bilandiką, o tam 
atsisakius, pats n/ jį paspaude.

Skundų dėl netvarkos ir ne
leistinų poelgių \alst. gynėjo 
Bernardo Carey įstaiga gavo 
daugiau kaip 2.000. Chicagos 
Rinkinių Komisionierių Taryba 
gave apie 700 ir daug gavo po
licija ir kitos įstaigos.

Kinijos kariai vykusiai tirp
do gerai organizuotas ir rusų 
apginkluotas Vietnamo divizi
jas. į kiniečių rankas patenka 
naujausieji Rusijos tankai, 
praeitais metais atvežti Į Viet
namą, amerikiečių palikti tan
kai ir buvę seni prancūzų lan-

Sociatinės apdraudos 
tai^t ūėpąjčgią sudąt'yti 
lijbnų' žrfidriitj wra&v

Visame Irane žibalo 
los pradėjo darbą.

Valdžios atstovai Įtikinėja 
darbininkus, kad žibalas yra 
pats didžiausias Irano pajamų 
šaltinis. Jeigu iki koyo 15 die
nos Iranas negalės pardavinė
ti užsieniečiams žibalo, tai val
stybės finansai visiškai sus
muks.

Rus baudžiami lėtai dirban
tieji žibajo darbininkai.

Paskutinių dienų įvj’kiai jį 
tiek išvargino, kad jis išvažiuo
ja į savo dvarą, kur rengiasi 
praleisti ir baigti dienas. Jis 
yra įsitikinęs, kad jam pavy. 
ko padaryti pačias svarbiau
sias pakaitas Irane. Dabar vi
sus reikalus galėsią tvarkyti 
patys. iraniečiai, islamiečiai. 
Visais valstybės reikalais jis 
patarė kreiptis j jo parinktą 
premjerą Bezarganą.

Televizijos sesijoje Chomei- 
ni perdavė visą valstybės ga
lią ten sėdinčiam premje
rui.

George Dunne nori 
vienubės

Žibalo dirbtuvės pradėjo 
darbą

Daugelyje JAN7 miestų 
mas filmas "The Unknown 
War”, kur vaizduojamas Mas
kvos įvykdytas Lietuvos “išlai
svinimas”. Filmą indorsavo 
Massachusetts T eachers Assn, 
ir National Educational Assn. 
Alla pasiuntė protesto raštus 
toms sąjungoms, nurodydama, 
kad Maskva tik nacių vergiją 
pakeitė kita žiauri;, vergija, pa
versdama Baltijos valstybes 
Sovietų Sąjungos kolonijomis.

ALT Informacija

NEW YORK, N. Y.— Sovie
tų propagandos agentūros Į vai 
riai grasina Kinijai, kaltina A« 
merika, bet konkrečiu karo V 7 v
priemonių nesiima prieš Kini
jos karo jėgas.

Saugumo Tarybos nariai su
jungė Kinijos karo jėgų įsiver 
žinia i Vietnamą su vietna- 4 C
įnirčių įsiveržimu i Kambo
diją.

Jeigu Sovietų karo jėgos bū=- 
tų paruoštos karui prieš Kini
ją, tai rusai jau būtų pradėję 
puolimus, bet jie tiktai nutrau
kė karininkams atostogas.

Vietnamas gali nejučiomis 
atšaukti savo karo jėgas iš 
Kambodįjos ir pareikalauti, 
kad kiniečiai pasitrauktų iŠ 
Vietnamo.

Atrodo, kad Kinijos karo va 
dovvbė turi i k ’Jas žinias apie 

pasiruošimą karui, 
Įsiveržė Į šiaurės Viet- 
Atrodo, kad šitokiu hū- 
išprašys “rytų kubie- 
Kambodijos.
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BANGKOKAS, Tailandas. - Radijo pranešimai iš 
j Hongkongo, šiaurės Vietnamo ir Hanojaus sako,, kad 
Vietnamo karo vadovybė traukia Vietnamo divizijas 
iš Kambodijos ir iš Laoso.

Vietnamo karo vadams divizijos reikalingos kovos 
fronte.

Kinijos karo jėgos gana lengvai praryja ne tik tan
kus, bet ištisus kariuomenės dalinius.

amerikiečių pabaltiečių komi
teto posėdį. Komitetas dabar1 
kontaktuodamas kongreso na
rius stengiasi pravesti rezoliu
ciją. kad JAV vyriausybė Ma
dride ir kitomis progomis diplo
matiniu keliu keltų Lietuvos iš
laisvinimo reikalą. Nutarta pa
baltiečių komiteto veiklos para
mai iš Altcš iždo skirti 6100 
doleriu.

Dr. K. Šidlauskas pranešė 
apie Altos laimėtą Lietuvos rei
kalų kėlimą televizijoje. Dr,, J, 
Valaitis ir inž. G. Lazauskas 
pranešė apie sėkmingus Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mus JAV kongrese.

Posėdyje be minėtųjų daly
vavo: T. Blinsh'ubas. dr. L. 
Kriaučeliūnas, dr. VI. Šimaitis, 
kun. A. Stasys, J. Skorubskas. 
P. Bacas. St. Baizekas, K. Dir- 
kis. J. Pakalka. J. Talandis, E. 
Vilimaitė, kun. J. Prunskis.

George Dunne, Cook apskri 
ties demokratų partijos 
ninkas, pareiškė savo 
nimą, kad demokratų 
remsianti Jane Byrne 
gos miesto mero 
Dunne mano, kad 
partijos atstovų 
kuriame teks a 
strategijos rei 
no ,kad partij 
kimus, jeigu

Partijos veikėjai labai 
nepatenkinti

Demokratų partijos veikė 
jai labai nepatenkinti pirmi

Nauja rezoliucija Lietuvos reikalu
An-rlei 11 Baltijos -valstybių -politi- 
lū’niai kaliniai, kad neteisėtas 

Baltijos kraštų okupavimas bū
tų iškeltas Madrido konferenci
joje, įtraukiant dienetvarkėn vada 
ir Sovietų Sąjungos pažeidimus prastesni ui 
Baltijos valstybių teritorinės Suimtas net 
neliečiamybės ir kliudymą lais- demokratų 
vo tų tautų apsisprendimo, kuris nuėjęs ka 
Prezidentas įpareigojamas siek- ju į 
ti kitų valstybių pritarimo šiems 
teisėtiems reikalavimams.
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Guvus Vincukas ir pavargęs jo meškiukas

H I« r

Dėsto RIMAS NERIMAVIčIUS

rrasau, ponas...
(Feljetonas)

sakydavo: — Prosze 
:wac paną swynei. Pa- 

išsireiškimą, tai 
vadinti “ponia”, 
Pagarba vis tik 
Mes savo opo- 

•a proga pasvei
kiname kiaulės, vardu. Vienas 
redaktorius mane pavadino 
paršu. Pamaniau, kad jis pagy
rė už bendradarbiavimą su til*

gal -ponišką” 
kiaulę reikėtų 
bet ne ponu. : 
geras dalykas, 
nenta. tam tiki

Aš nesuprantu, kodėl žmonės 
nemėgsta kiaulės, bet mėgsta 
lašinius, kumpius, ypač Velykė
se, kai be kumpio būtų nei šis, 
nei tas . . . Mat, kiaulė turi daug 
gerų savybių: produktiifgair 
naudinga, draugiška: mėgsta, 
kai ją pakasai. Ją gerbia veiks
niai. politikai, peštukai.

Bet daugiau naudos ji atne
ša ūkininkui. Ji saugo karves 
nuo gyvačių, kurios gali karvę 
Įgelti. Kai gy /atė pasipainioja 
tarp karvių, lai kiaulė ja sudo
rota. kaip italas “špagetus ' 
Nuodinga gvvalė kiaulei nieki. '

bet žmogus ir kiaulę suvalgo... 
pasigardžiuodamas. Kiaulė nėra 
keiksmažodis. Aš gerbiu kiaulę, 
deja, vengiu susitikti su žmo
nėmis, kurie kiauliškai , elgia
si .. .

Don Pilotas

Akyli apsireiškimai ir mes
M s, galima sakyti, reiškia 

visus, kurie turi akis ir žiūri. 
Let žiūrėjimas žiūrėjimui ne
lygu. Vieni žiūrėtojai mato pla- 

’čiai, kili — siauru ruožu. Vie- 
Įniems tūli apsireiškimai alro- 
jdo akyvi — verti dėmesio, ki
ltiems — pliukšni, neįdomūs.
Į -i

1 Išsikalbėkim apie šių metų 
sniegą. Iš kur jo tiek daug? Jei 

| motina žemė butų nesutirbdžiu- 
jsi ir jo skystąją dalį nesugėru- 
jsi, turėtume viiš septynių pė- 
;dų.' Iš kur jo tiek daug? Dau- 
igiau nsgu pernai, užpernai ir 
prieš trejus metus. Iš kur?

— Iš debesų, — atsakys aky
las žiūrėtojas.

Bet juk pernai ir užpernai 
debesys buvo, o sniego' prikrei- 

‘ kė mažiau. Kodėl mažiau? I
— Debesys buvo sausesni, r 

' tiek garų prisirinkę, — atsaky j 
Į oro pranašas.

— Kodėl debesys sausesni? 
Į— neduoda ramybės akylas ži- 
j urėtoj as-

Už šio klausimo gludi neleng
vai išaiškinamas reiškinys.

Amžiną atilsį mano teta Cici- 
jlija, turėjo gan aiškų atsaky- 
jmą. Ji teigė jog tai paeina iš 
dangaus. Tam tikrais metais i 
tūlos vėlės aptingsta garbinti 

; Viešpati, tai angelai priverčia 
j jas kaišti bei tarkuoti ledą ir 
gaminti sniegą. Juo daugiau

nereiškia. Kiaules storas rieba-Į 
lų sluoksnis ir šeriai apsaugo 
.mo gyvatės nuodų.

Kiaulė turi gerą apetitą, daug' 
ėda. bet niekad nepersiėda. Kai 
koks balvonas pavadina kitą 
balvoną: — Tu ‘riebus, kaip 
kiaulė. Kas būtų kiaušinienė be 
lašinių?

Tai dar ne visi kiaules gerieji i nepaklusnumo vėlės parodo 
daiktai bei įjalykai. Kiaulė i 
vaistus 
duoda 500 produktų: liaukų ek-jsirenka perdaug, notoms neno- 
straktą, insuliną nuo cukrinės]roms reikia berti i žemę. Tokiu 
ligos, hepatiną kraujui liesinti,; būdu, kartais, žemei tenka per- 
tiroksiną, ACTU ir daug daug 
kitų vaistų artritui gydyti. Chi
rurgai vartoja kiaulės širdį ar
terijoms lopyti.

Taigi Kiaulė ’vaidina svarbų 
vaidmenį mūsų gyvenime, ne] 
tik maitina, bet i/gydo. Ji ne-’tar’;.Ras ncreikalingas danguje, 
retai pasirodo yxilitikoje ir pri- žemės, o kas ne-

^..re.kaiingas žemei, verskim i

Viešpačiui, tuo daugiau sniego 
gamina”, pav. kiaulė pritarkuojama. Kai sniego pri-

dauįj

šis samprotavimas vadinasi: 
davatkiškoji -filc’zofija. Kas no
ri gali pritarti, arba nepritarti. 

]Daug lengviau išeina, kada pri-

verčiama

Kaimietis ir lapė
“Sakyk, bičiule, man, kas yr — kasdien vienodas 
Tas voyt vištas tavasis yodas? — -
Kaimietis klausia Lapę, ją sutikęs, — 
Ir gaila man tavęs iš tikro!
Klausyk, dabar mes vienu du palikę, 
Aš visą tiesą pasakysiu: juk jau tikra, 
Kad nėr tavam versle nei plauko, kas būt gera, s 
Pamirštant net ir tąją tavo bėdą, 
Kad vogti nuodėmė ir gėda, 
ir kad tave pąsauljs visąs bara.

Pagal seną lietuvišką sapnininką
(Tęsinys)

PERFIUMAI arba kvepalai reiškia praeinančias 
Hnksmybes ir jaunystę.

PERLAI nieko gero nereiškia, tik ašaras ir liū-

vačiame gyvenine. Kiaulė 
spaud je Vu.id.na nemenką vaid
menį, pav. romanuose, stripti
zuose, muštynėse prie altoriaus, 

j demonstracijose ir t.t.
Kas sako, kad kiaulė nešvari.

pragarą.

o, tegul ne
gavo noru

Kad nėr dienos, kad nebijotum tu
Dėl pusryčių arba pietų
Palikti vištininke savo kailį.
Na, ar net visos vištos būtų jojo vertos?” —
“Ir kas pakęst galėtų tokią būtį? —
Atsako jam Laputė, —
Dėl to man viskas taip apkarto, 
Kad net ir maistas man nėra skanus.
Kad tu žinotum, kaip švari aš savo sieloj, 
Bet ką beveiksi ? Skurdas ir vaikai tie mūs.
Be te', bičiuli mano mielas,

Sakysiu — neretai
Galvon ateina man ir tai,
Ar tik pasaulyj aš viena vienų
Iš vogto gyvenu,
Nors verslas šitas man tikroji papjūtis”. —
“Na, ką gi? Yr čia išeitis, —
Kaimietis sako, — iš tiesų, jei nemeluoji, 
Iš nuodėmės tave aš išvaduosiu
Ir duoną dorąją tau duosiu.
Parsisamdykie man geruoju
Nuo' Lapių saugoti vištyną mano, 
Nes, jei ne Lapė, kas gi kitas.
Šiam darbui samdytas,
Tų Lapių suktybes visas geriau numano.
Už tai nestigs tau nieko: ko norėsi, gausi 
Ir, tarsi sūris svieste, plauksi”.
Derybos baigtos, ir tuojau
Sargybon Lapė stoja jau.
Ir buvo pas Kaimieti jai gyvent platu:
Kaimietis — turčius — visa ko apstu.

Laputė tapo' ir sotesnė,
Laputė tapo ir riebesnė,
Bet nepatapo ji doresnė.

Jai greit įgriso kąsniai nevogti.
Ir baigė taip jinai gyvenimo gerovę,
Kad išrinktoj tamsiausioje nakty
Visas vištas bičiulio ji išpicVė.
Kas “turi sąžinės ir laikosi dorovės;
Tas nieko nepavogs ir neapgaus,
Net jeigu būtrr jis iš skurdinos pastogės.
Vagišius bet, nors milijoną gaus,

Jis vogs, kaip vogęs.

(J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS, 103 pasakėčių iliustruotas rin
kinys, vertė J. Valaitis, kaina $4, gaunama Naujienose).

PERSEKIOJIMAS reiškia įvairius negerumus ir 
nepastovumą.

PERTVARAS reiškia gerus santykius su kandy
tais ir draugais.

PERUKAS arba parikas: jei naujas ir žvilgantis 
"eiškia laimę, jei senas ar susivėlęs — negarbę. Jų ga
mintojas reiškia pavojų, apgaulę ir skundus.

PETELIŠKĖS yra nesėkmingos laimės ir tokios pat 
meilės simbolis. Ją gaudyti naktį — negeros mintys, 
iieną — nuostoliai.

PIEMUO reiškia, kad turi labai gerų ir ištikimų 
drąugų, jei tas piemuo aveles ar bandą praganė — ap
gaulė arba nesantaika bendruomenėje.

PIENAS jaunoms moterims yra motinystės simbo
lis ir reiškia šeimos prieauglį, o senesnėms— turto pa
didėjimą. Pieną valgyti ar gerti — džiaugsmas, pienas 
mediniame kibire — nauda, stikliniame — nesėkmė 
meilėje. G?erti šiltą karvės pieną — gera sveikata, ožkos 
—liga. Apskritai, pienas reiškia gerą pasisekimą mo
terų draugystėje.

—r- PIENININKĄ matyti ar su juo kalbėti reiškia 
pėsčius.

j. PIENIŠKUS valgius valgyti reiškia atmainą 
gerą sveikatą.

r.ū

ir

Jūozaps Šmots. KAIMO POEZIJA:
ARMONIKA

Taip buvo trošku, kando uodas, 
kažin kur dar lašėjo puodas 
ir tarakonas dar čiužėjo, 
lauke taip tylu ir be vėjo ...
Tu atėjai kaip .pakvietimas, 
dikta ir aukšta kaip klojimas, 
ne boba ir ne moteris — 
vien gręžianti kakton mintis ...

Ir aš tave svarsčiau be galo, 
kol neužklotos kojos šalo . • .
Ar tą armoniką man pirkti, 
ar troškuliu tuo nebesirgti?! .. .
Ir visą naktį nemiegojęs, 
apsiaviau su aulais kojas, 
jau gaspadorius, žiūriu valgo, 
manau - prašysiu savo algą!...
“Ką, ar armoniką!?” - suriko... 
ir - kaip ranka . . • Taip liko . •.

Arėjas Vitkauskas

čiulpia okupantas, tad gal jis 
sutiktų priimti tarbelę džiovylų 
baravykų ?

t Gydytojai pataria vyresnio 
amžiaus asmenims intensyviai 
nesimankštinti, ypač jei tai da
roma sų peiliu ir šakute bei 
šaukštu.

PIETUS valgyti pačiam vienam — šykštumas, 
su savo šeima — stoka socialumo arba draugystės.

PIERNIKAI arba saldes piragaičiai ženklina 
gerą pelną! . .

PIKĖ geležinė ir ilga reiškia gerą5 politinę veiklą be 
propagandos, gi medinė — brangias keliones ir didelę 
propagandą. Būti pike pervertu reiškia laimingą darbų 
pabaigą, ją turėti — pavojų nugalėjimą.

PIKETAS yra modernių laikų veiklos simbolis, da
lyvauti pikete — garbė, dviejų piketų konfrontaciją 
tarpusąviotikova. r:W . . . - T

- ar-

PIKTADARYS: jei pagautas, tai tavo turtui jokio 
pavojaus nėra, o jei tu nuo jo slepies ar bėgi, tai reiškia 
tau ir tavo turtui pavojų.

PIKTŽOLĖS nieko gero nereiškia, tik nuostolius ir 
liūdesį, jei jas rauni — dideli nuostoliai.

PINIGUS sapnuoti reiškia priešingybę gyvenime — 
vargą ir rūpesčius, tačiau auksiniai pinigai arba mone
tos yra nauda, variniai — netikėtas turtas, sidabriniai— 
visokiariopa laimė, 
•nima.

PINKLĖS spęsti ar kitiems šposus krėsti: ligo
niams reiškia sveikatą, o sveikiems tik bereikalingą lai
ko gaišinimą.

PIPIRAI reiškia nesusipratimus ir ginčus šeimoje 
ar visuomenėje, juos matyti arba uostyti —■ liūdesį. Jei 
pipirus pauosčius čiaudai, tai reiškia sveikatą.

PIRAMIDĖS reiškia turtą ir garbę, u>si,p.ti j jos vir
šūnę — didelė garbė.

PIRKINYS ženklina pelną ir laimę, nupirkti ną. 
mą — didelę gerovę.

PIRKINYS sapne reiškia priešingai, negu gyveni
me arba tikrovėje — nesantaiką šeimoje ar tarp sužię- 
duotinių, matyti gražų naujagimį — pavydas.

(Bus daugiau)

tik

Netikri pinigai reiškia .pažemi-

Magaryčios

• Amerikos ambasadorius 
J anglinėse Tautose Andrew. 
Young pareiškė, kad Chomeini 
yra šventas. Krikščionių pasau
lyje yra nusistovėjusios .taisy
klės, kad šventumui Įrody.i 
reikia bent trijų stebuklų. Na
tional Review žurnalas rašo, 
kad pirmasis stebuklas įvyktų, 
jei A. Young uždarytų savo 
burną.

• Galimybės tarybinėje Ru
sijoje: Ar galėtų arklys nubėgti 
iš Leningrado į proletariato so
stinę Maskvą? Teoretiškai galė
tų, bet praktiškai Kalinino mie
sto piliečiai jį pagautų ir suval
gytu.

& Prokomunistinėje spaudo
je vis pasirodo žinios apie Va
sario !(> gimnazijos mokinių 
ekskursijas į okupuotą Lietuvą. 
Prieš važiuojant, jiems pata
rkime pasisk^tyti pasakas apie 
Sigutę ir apie mankepm 4te.

« Patyręs lūdškčfibtojih. ’ ;- 
reiškė, khtbo .Misi rinkini e, kad 
yra du geriausi žuvavimo peri-1 
jodai: prieš ateinant į žuvavi- 
IHO vielą ir iš jos išėjus. ,
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e Užbaigiant mėsaėdą, siū
lau apdūmoti su Antanu Gus
taičiu apie ‘’Linksmų švenčiu 
melancholiją”:

Juodas pasaulis — baltos Kalėdos,
Šir.dys pa$*nę — Metai nauji,
Žygio už laisvę vieškeliai slidys. 
Ir tarsi šunį save uįi . . .

Sėti pradėjęs, plauti nebaigęs.
Dalgį palikęs priešo naguos,
Raudi, o dienos tirpsta lyg snaigėm. 
Niekad gegutė neužkukuo$ . . .

Raudi, o niekas nepasigenda
Tavo čiobreliu, upiu srovės . . .
Aidi •per žeme Laimės legenda, 
Mirga žvaigždelės ir be tavęs,

' Dindi varpeliai, džiūgauja šalys, 
Meldžia maloniu Dievo valdžios. 
O tu — .vienatvės lovoj sušalęs 
Lauki, kol gyvę velnias apžios ..

SIGUTE BA4JLYU

vbai, bet ir išvaizda, šimpanzių veislės bez-
>ri l/uti gauruota, kaip dabar žmones, todėl savo noru nuėjo pas vieną

’>» kirpėją ir atsisėdo j tuščią kėdę. Ji tapo nuolatiniu klijentUf'nes labai toi Hinieho.'^Bausioią beųa- 
airLėjO darbu ir savo išvaizda. .• »..... giftjėkmt patiria, kad syvus iš-

Mainos rūbai margo svieto
kieriuš .pamokshiudanias teigia,

t a t riaki.'.ta



Vincas žemaitis

Sūnus apie J. Augustaitytę-Vaičiūmenę
(Pcnkeriu metu nuo Jos mirties (1971. 2. 28) proga)

(Tęsinys)

Kad neužmirščiau . . . Jos ra
šinius dėdavo ir kiti laikraščiai, 
tik, kaip sakiau, ne visus. 
Daug sudėjo ‘Laisvoji Lietuva’, 
“Draugas”, “Dirva” ir kiti. Iš 
tų visų, spaudoje paskelbtų, 
rašinių susidarytų dar apie de
šimts tomų. Kai kurie jau su
traukti i tris knygas: “Tautinių 
šokiu švenčiu takais”, “Dainų 
šventės laukuose” ir “Nepri- 
klauscinos Lietuvos mokytojas 
ir jo darbo aplinkybės”. Aš pals 
turiu tų leidinių labai nedaug. 
Prašomas turėjau atsisakyti 
duoti, bet manau, kad “Naujie
nose” visus šiuos leidinius dar 
galima gauti.

— Iš anksčiau, dar iš Nepri

klausomos Lietuvos, Vaičiūnic- 
nė daugiau buvo žinoma savo ■ 
poezija. Gal Ji sumažino save 
poezijų tremtyje?

Ne. Nepriklausomos Lietu
vos laikais išleistas tik vienas 
didžiulis rinkinys “Su baltu 
nuometu”. Du didžiuliai rinki
niai nespausdinti guli pas mane 
stalčiuje. Vokietijoje paskelbta 
“Skeveldros”, čia, Amerikoje, 
“žvaigždėtos naktys”, “Ant au
kuro laiptų” ir “Rūpestis”. Ne
įtrauktų į šias knygas eilėraščių 
nedaug, nes paskutiniaisiais 
metais Molina tikrai daugiau 
skelgė publicistiką-

— Jos poezija irgi beveik iš
imtinai patriotinė?

— Tikrai ne kitaip. Lietuviš
kose mokyklose ypač daug Jos 
eilėraščių buvo deklamuojama 
tremties metais Vokietijoje. Ta
čiau Jai nesvetimas nei religi
nis, nei žemės motyvas. Tuodu 
abu motyvai dažnai supinti su 
tautiškumu- čia yra norinčių 
Motiną pavadinti antruoju 
Brazdžioniu ar Maironiu, bet 
tai netikslu. Pirmiausia, nema
nau, kad prie Maironio koks 
nors poetas gali būti lyginamas: 
jis buvo vienas ir neliečiamas. 
O tarp Brazdžionio ir Vaičiūnie
nės poezijos yra panašumų tau
tiniais klausimais.. Tai ir vis
kas. Abu yra ' savistovūs, tik 
Vaičiūnienė gerokai vyresnė, ir 
pradėjo rašinėti dar Pirmojo 
Karo metu Petrapily.

— Girdėjau, kad atidavėte

^kaulija susijusį. Ai Adliai ir josi. Pužuiau ją dar Lietuvoje, dalies Rygiškių Jonu eimnazi
kaip ilgai yra dirbusi skautų kuomet ji su savo rnarijampo-įjos Ncprikl. Lietuvos laikų, ji 
eilėse? (liečiu skaučių būriu atvykdavo, atsisakė daugiau rašyti, gal dėl

Skautauti pradėjo, būda- į Kazlų Rūdos miškus stovy- t J, kad ją gerokai pakritikavo 
ma mokytoja (lietuvių kalbos kianti, bet ypatingai artimai ją; rankraštį skaitę įtakingesni ma
ir kūno kultūros) Marijampo- teko pažinti ir, kaip iškilią be
įėję. įsisteigus skaučių tuntui, tuvę moterį patriotę, tiesiog.
tapė paskirta tuntininke ir pa-!pamilti čia mūsų Čikagoje, pa

ri jampo Rečiai.

KNYGOS ANGLU KALBA
J. J^mirwa, A K‘.55 IN THE DARK. Pikantiškų ir intvurių nuatykt: 

aprašymai. paimti iš gyvenimo. Lengvas rtilitu. gyva raiba. gražiai išleista 
150 pel S2J5O.

Dr. Jixwa* B. Kontiu*. HISTORY OP LITHUANIA. Lietuvoj Lrtorij® 
santrauka nao pat senųjų amžių iii pokario metų. Vidutinio formato. 141 
psL, kainuoja $2.00. * 1 tVMŠSES

Dr. Jufciaj B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybėj ir jos kaimynu istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0v.

Dauguma šių knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii i 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ® 
pi rūginę perlaide.
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_ JO, VISUOMENES VEIKtJG IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Pr. A. J? Gumn — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečlančiuj 1906 

metų įvykiui. Jiblonsklc ir Totoraičio jaunai dienai ir susi- 
rtpiniaą, ______ ________________——------

•>. A. J. Gumn — DANTYS, ją priežiūra, įveikatt ir jroS*~
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POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių Jakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmųir_mlr^ų

Naujienose yr* gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Aufust*ltyt*.V«lčl0hl.n4, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

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

psl. Kaina $3.00.
5. Klaopai Jurpallonls, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolllus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.
7. Nadas Rasfanls, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

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

“Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
12. Petras Sapalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti_kūrinė-

Ual, 92 psL, $1,00. ” “
13. Petras Sapalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eupenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 PS1., $1.00.
15. Ilona Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
16. Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $8.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

55 psL $1.00. , “V-HM
18. Adomas Jaša*, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekj ar pinigini orderį.
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MEDŽIO GYVENIMAS
Nevirkauk, išlydėdams vasaras,
Neoški klaikią raudą vakarais ilgais: 
Ateis svetys, kvapiais aliejais nešinas, 
Apriš žaizdas neverpiamais šilkais.

žiema, kaip jaunas nervų daktaras,
Nusvies apsiaustą patvorin, sušukus jau!
Pro perlų suledėjusių j ii ašaras
Tie pats juokai žvangės, kaip ir pirmiau.

Atlieps padangės šviesiai mėlynai,
O žemė, kaip šokėja, apsivilks lengvai-
Tai kas, kad ją sutikti kiek pavėlinai: 
Nes, brisdamas pusnynais, pavargai.

Žydėjimo jaunuoju įkarščiu
Tau vėl pirmieji rūbai siuvami žali.
O vasaros labai sunkiu darbymečiu
Vėl, kraudamas vaisius, ilsėtis negali.

šarmoto vario drobe supamas —
Ir vėl rudens ranka apnuo’gintus pečius, 
Bali, grįžti, skubi, atbėgi klupdamas —
Į laidotuves, vestuves, svečius.

Ir niekieno nebus užmirštama,
Tarp lėtumos žydėjimo, šarnų skubos 
Ir želiama, ir augama, ir mirštama •— 
Ant praeities ir ateities ribos.

J. Vaičiūnienė
1959. X. 1.

skelta į skaulininkės laipsnį. Ly- 
! giagrečiai apdovanota Lelijos 
ordenu. Perkelta į Kauną 19’38 
metais, vadovavo stovykloje Su
valkijos rajonui. Priklausė Ta
rybai ir pakelta į vyres”ėsės 

' skautininkės laipsnį. Vokietijo
je išrinkta Vyriausia Skautinin
ke ir perrinkta antram termi
nui. čia daugiausia Jos nuopel
nas, kad susodino skautų ir a- 
teitininkų organizacijų vadovus 
už vieno stalo, pagaliau, susita
rė- Atvykusi į Ameriką, nuo pa
reigų atsisakė, tačiau palaikė 
nuolatinį ryšį su skautėmis. Pa
galiau buvo apdovanota didžiau
siu žymeniu, Galežinio Vilko.

Į — Ką dar norėtumėte pcs.i- 
Įkyti apie savo Motiną?

— Kun. Kezys yra susukęs 
filmą apie ją, kaip ir apie kitus 

| žymesnius tautos žmones. Per 
Į mažai pabrėžta Jos nuopelnai 
Įt.š. darbe. Prekybininkas J. Kar
velis įrašė Jos autentiško balso 
gėlėtą eilėraščių į plokštelę (an
trasis literatūros vakaras). Tie
sa, nepasakiau, kad tie Jos sce
nos veikalai buvo ne kartą sta
tyti, ypač “Lietuvių vestuvės”: 
Kaune statė karininkų šeimos, 

į ir buvo' tariamasi su teatru. 0- 
kupacijos sutrukdė. Vėliau bu
vo statomos Wuerzburge ir ne- 

i tolimoje lenkų stovykloje bent 
{keletą kartų. Tąsyk, rodos re
žisavo Palubinskas ir Žukaus
kas.

Ji buvo didelė vienybės šali
ninkė. Visiem Pati tolerantė, tik’ 

. priešinga bendradarbiavimui su

Kito asmens neatsirado tuo 
metu, nors buvo ii.rtasi su ke
liais. Matyti, visi buvo persikro
vę ankščiau numatytais dar
bais. Jeigu dabar kas atsirastų 
būtų puiku, o jeigu ne, gal rei
kėtų bent pirmą dalį leisti, kaip 
manote? Aš sutikčiau pridėti 
pinigų iš savo kišenės, o šiek 
tiek jau buvo surinkta.

Man atrodo, antroji dalis, jei 
kas paruoštų, šiuo melu būtų 
svarbesnė už pirmąją (Juoze 
Augustaitvtė-Vaičiūnienė gimė 
1895 m. VII. 2(5 d- Vilkaviškio

Įapskr. ir valšč. Mažučių k. Ji 
mirė 1971 m. vas. 28 d., Čikago
je).

SK-AITYK PATS IR PARAGINK

DAR KITUS SKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

spausdinti Jos senesnius du vei
kalus scenai?

— Palikau pas V. iVijeikį 
“Eglė žalčių karalienė” ir “Lie
tuvių vestuvės”. Pasirinkau ne 
ką ncYs kitą dėl to, kad šiuose 
abiejuose kūriniuose labai tiks
lūs lietuviški papročiai. Kas sta
tytų panašius dalykus, galėtų 
pasinaudoti kad ir ištrauko
mis, nes jaunesnieji jau nela
bai senuose papročiuose susi*

gaudo. Reikia jiems paramos. 
Leidžiu savo lėšom.

Nežinau, kada išspausdins, no
rėjau kaip tik mirties penkme
čio proga. Atrddo, kad reikės 
kiek palaukti. Mėginsiu tą kny
gą skleisti jaunimo tarpe, išsi
untinėti skautų — skaučių vie
netams, kaip paskutinę Moti
nos, nors ir mirusios, dovaną 
skautijai.

— Vaičiūnienė stipriai ir su

okupantu ar jo siųstiniais. Vie
nybė, Jo’s prasme, bus tada, kai 
lietuviai dirbs sau priklausan
čius darbus ir kada nebus pasi
duodama savame mene sveti
moms įtakoms, čia jau grės nu- 
tautimas.

Iš tiesų, mielas Jonai, esu ne
paprastai dėkingas už taip svar
bias žinias ne vien apie savo, 
kaip sūnaus nepamirštamą, bet 
drauge ir lietuvių tautos Didžią
ją Motiną, jug ji taip daug Lie-

našiai kaip ir nepamirštamą jos 
broli inž. Joną, didelį Lietuvos: 
valstybininką patriotą, nese
niai prieš praėjusias Kalėdas 
negrįžtamai pas ją iškeliavusį.

Atleiski le manu trukdymą, 
randu reikalo šia proga dar pa
siteirauti apie vieną Tamstos 
motinos dalelės svarbos, ryžto 
bei pasišventimo kelių paskuti
nių metų darbą, į kurį ir aš jos, 
buvau įtrauktas, būtent. ry-i 
šium su Marijampolės gimnazi
jos 1(MI metų sukakties minėji
mu ruoštą išleisti tos gimnazi
jos monografiją. Aš žinau, ir ji j 
Pati minėjo, kad ji daugiau! 
kaip metus, atsisakydama nuo 
pragyvenimui reikalingo’ uždar
bio, paaukojo tą laiką surinkti 
reikalingus duomenis ir, jais 
pasiremiant, parašyti kiek ga
lint pilnesnę gimnazijos pirmų
jų 50 metų istoriją, taigi nuo 
jos įsteigimo 18(57 m. ir evakuo
tos Jaroslavlin (Rusijoje) 1917 
m. uždarymo. Atrodo, kad daug 
kas norėtų žinoti to jos kruop
štaus darbo padėtį ir ar išviso 
galima tikėtis, kad ta monogra
ma išvys dienos šviesą? Labai 
ačiū!

Monografija užkliuvo. Tikra 
tiesa, kad Molina surinko me
džiagą, o ir Gimnazijos Minė
jimo komitetas buvo šį tą parū
pinęs. Ji parašė, perdirbo ir ga
lutiniai ištaisė pirmąją dalį, bū
tent, caristinės Rusijos laikų 
gimnazijos istoriją. Bus apie 
200 mašinėle rašytų puslapių. 
Deja, kai priėjome prie antros

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 Doans. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

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

_____________________ Į
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 
pain reliever recognized safe 
Extra strength with safety. That’

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.

s common sense. That’s Anacin.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, Ill. !į

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- Į

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

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

Tel. 476-2206

i

tuva rūpinosi, jos likimu sielo-

Taupykite dabar
pas mus

Fed erai iniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

palūkanų, priklausomai nuo Įdčtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

N Q
Chicago, III. 606081800 So. Hal$t*d St

■ >

■1

TUKINTI DIDELES ATSARGAS

T< 421-1070

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

.VIENA BTTPRIAUSTQ BENDROVIŲ, 

ĮstAtft* 1W3 mrtal*.
■■ 

t: •,
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Metas prisėsti prie rimto darbo
Jau praeitą metą Amerikos lietuvių tarpe pradėjo 

leisti gilyn šaknis labai blogas paprotys — politinius 
priešus šmeižti.

Nenurodo politinio priešo skelbiamų idėjų silpnų 
vietų, bet pradeda šmeižti tų minčių svarbesnes 
vietas.

Šmeižtas yra pati silpniausioji politinės kovos prie* 
monė. Jeigu nuroysi politinio priešo skelbiamų idėjų 
silpnas vietas, tai savarankiškai galvojantį žmogų gali 
įtikinti, nurodydamas tokio galvojimo plyšius. Logišku 
galvojimu ir gerai sutvarkyta galvojimo eiga iš priešo 
gali draugą padalyti. Bet jeigu, vietoj silpnų politikos 
spragų, pradėsime priešą šmiežti, tai nieko nelaimėsi
me. Šmeižtas yra pati silpniausioji politiko kova. Šmeiž
tus skleidžiantis autorius parodo, kad jis rimtai savo 
priešo nepajėgia sukritikuoti, nemato silpnų jo galvo
jimo vietų. Šmeiždamas parodo savo minties bejė- 
gumą.

Praeitą savaitę vienas rytuose leidžiamo savaitraš
čio redaktorius labai jau nerimtai apšmeižė vieną iški
liausių padoriausių lietuvių politikų. Jeigu redaktorius 
būtų nurodęs kelias to politiko padarytas klaidas,, tai vi
si lietuviai jam būtume dėkingi. Tas pats politikas para
šytų padėkos laišką. Nėra nei vieno protingo žmogaus, 
kuris nepadėkotų už klaidos nušvietimą.

Visuomeniniais reikalais besidomintieji mūsų tau
tiečiai žino, kad tas politikas padarė žymai daugiau, ne
gu kiti mūsų tautiečiai kartu sudėjus.

Savo žiniomis ir patirtimis jam pavyko įtikinti A- 
merikos valstybės vyrus rimtai susidomėti pavergtos 
ietuvos reikalais. Svarbiausia, kad jis, siekdamas padė
ti pavogtiems mūsų tautiečiams, aukojo savo energiją, 
darbą- laiką ir pinigus. Dar svarbiau, kad tas politikas 
yra to paties tikėjimo, kaip ir šmeižiantis redaktorius. 
Iš viso., lietuviui be pagrindo šmeižti savo tautietį, dar 
mažiau reikia šmeižti to paties tikėjimo žmogų.

Neminime apžmeižtojo, neminime ir šmeižiko. Ne 
sakome ir savaitinuko, kuris tokiais dalykais užsiim ~ 
Neminime apžmeižtojo vardo, nes žinome, kad panašia

r
prancūzų ir tng'ų kalbomis la- 
ai sklandžiai ra /edė m nėji- 

mo cFcialiąją dal’-
Šauliams atnešus į sceną vė- 

iavas, sugietk' as Kanados him
nas ir pagrindinei hąlb?j paša-

am. -<yti, pakv'estą iš Floridos dide
lį lietuvių veikėją, Altos ilga
metį pirmininką ir kandidatą į 
V iko pirmininkus, pranešėja 
sceron pakvietė daktarą Kazį 
B.Leiį, Altos garbės pirmininką, 

ar teko montrealie-; 
„„s girdėti tokią;

Į klausytojus užburiančią kalbą?pai> kalbėjo daktaras, kad visi naujinusį, bet ir labai pajaune- 
•• labai sražauslniatytlI laisvuose kraštuose gyįjusį ir ne tik dalyviais, bet ir 

ansamblio vadovais.
Buvusių ansamblio vadovų 

— Zigmo Lapino ir jo brolio’ 
Rimo sūnūs Algis ir Andrius 
Lapinai dabar jau vadovauja 
liaudies instrumentų grupei.

Mano buvusi muzikos moki
nė ir vėliau baigusi konservato
riją Ina Šipelytė-Kličiuvienė va
dovauja dainavimo grupei ir bu
vusi iškili ansamblio dalyvė 
Rasa Lukoševičiūtė veda šokius 
ir dabar yra viso ansamblio ko
ordinatorė.

Visi “Gintaro” vadovai jau 
mūsų vaikai, o tarp 58 ansamb
lio dalyvių daugiausia jau mūsų 
anūkai, dar besimokinantieji 
lituanistinės mokyklos žemesnė
se klasėse, iki jaunučių, kiek 
vyresnių.

Jaunųjų vadovų labai gerai 
paruošti, jaunučiai ansamblio’ 

šiame iškilmingame 
pasipuošę gražiais

buvo

Lietuvos N e priklausomybės 
paskelbimo 61-erių metų sukak
ties minėjimas šiemet buvo 
švenčiamas vasario 18 d., labai 
šaltą, iki 28 laipsnių Farenheit 
sekmadienį.

Aušros Vartų bažnyčioje 10 
valandą lietuviškas Šv. Mišias 
atnašavo kun. J. Aranauskas 
SJ ir vargonaujant muzikei se
selei Teresei, labai gražiai lie
tuviškas giesmes giedojo jos su-' 
organizuotas mokyklinio’ 
žiaus mergaičių choras.

Iškilmingos šv. Mišios
atnašaujamos 11 vai. už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės ir ne- . 
priklausomybės.

Altorius buvo visų mūsų lie-' Kažin, 
tuviškųjų organizacijų vėliavų: čiams kada nors 
apsuptas. klausytojus 1

Šauliai stovėjo garbės sargy- Puikia dikcija, 
bc’je prie Nežinomo Kareivio tembro balsu, jo tariami žo- 
paminklo ir tarp jų jaunutės' džiai skambėjo lyg varpas ir 
skautės Vilija Lukoševičiūtė ir buvo’ aiškiai girdimi visoje di- 
Rita Jaugelytė laikė gražų gėlių delėje salėje, 
vainiką. Kun. J. Aranauskas pa
sakė pritaikytą šventei pamoks
lą ir Aušros Vartų parapijos 
choras, kaip visuomet, labai 
muzikaliai, niuansuotai giedojo sižavėjusius klausytojus.

M. Šileikis Jockson Parko tiltas (aliejus)

JUOZAS KARIBUTASKELIONĖS APYBRAIŽA
(Tęsinys)

Vienas jaunuolis manimi susidūpina, bet 
nieko čia negalima padėti. Bandau keisti gulėji
mo poziciją, bet mažai tas padeda. Matau per 
laivo langą, jūra siunta, valydama kalnus ban
gų. 0 lietus taip pila, kad atrodo mus šita audra 
laikys ne 24 valandas, bet plauksime dvigubai 
daugiau.

Kai pasiekėme Brindizi uostą ir laivas su
stojo, tarnautojai lakstydami pradėjo sergan- Į 
čius krapštyti iš kajučių. Vargas tada, pajudė- į 
jus dar blogiau. Sustojusi minia prie durų lau
kia, kad ponai Italijos policijos pareigūnai ateis 
pasų patikrinti, (o tas laukimas buvo pusantros 
vaalndos), “važiuoja į Rygą“ ir pamėlynavę vos 
laikosi ant kojų.

Lekiu, iš didelio džiaugsmo nebežinodamas 
ką daryti, žeme. Koks laimingas- kad pagaliau ji 
vėl po mano kojomis.Nors ir čia krantinėje pasi
tinka didelis lietus ir vėjai, bet jau tos baisios, 
Karki '; Aios juros ligos nebėra. Gaila tų žmo- 

r stovi krantinėje ir laukia, kada is- 
i ’uos tenai susodins. Kažkas jiems 
jai i audra jų laukia ir nubėga...

:uų. Kur 
valy- id

-V' - »

zevičiaus — pavergtos Lietuvos 
poeto — eilėrašti “žemė”

Kada tik aš klausau Rasą 
deklamuojant, vis pasigailiu, 
kad ji nepasirinko dramos ak
torės karjeros. Ji turi tam dide
lių gabumų, drąsos, darbštumo 
ir svarbiausia — reikaLngo 
jausme’. Tikrai ji būtų labai ge
ra artistė. Jos deklamacijos turi 
jau dabar dideij pasisekuną-

Koncertą uzoaigc aušros var- 
cų parapijos choras.

Moterys gražiais tautiniai rū
bais, karoliais ir karūnomis išsi
puošusios, vyrų juodų šventinių 
Kostiumų fone, laoai gražiai at
rodė. Malonu buvo ne tik klau
syti mūsų choro klasiško daina
vimo, bet ir matyti scenoje gra
žų vaizdą.

Kaip visuomet, labai geros 
muzikės M. Roch diriguojančios 
chorui ir akompanuojant D. St. 
Pierre-Martel, musų choras mu
zikaliai, preciziškai, niuansuo
tai padamavo 6 dainas^- jau dai
nuotas Dainų šventėje Toronte:

Naujalio, j. Zdaniaus, J. 
Dambrausko, J. Karoso, L. Aba
riaus ir gale S. Sodeikos efek
tingąją “šiaurės pašvaistę”.

Visos dainos praskamoėjo la- 
oai lietuviškai, be jokių svetimu 
melodijų įsiterpimo, kaip da
bar dažnai tenka koncertuose 
giidėti surinktas brolių Juškų 
liaudies dainas, dabar naujai 
jas harmonizuojant bei melodi
ją- vystant, arba laisvų kompo
zicijų dainas, pavadintas lietu
viškomis, kuriose nieko lietu
viško nesigirdi.

Ačiū Dievui, kad yra dar mu
zikų, esančių tikros lietuviškos 
dainos sargyboje ir nors iškil
mingiems dainų švenčių kon
certams parenkamas tikrų lie
tuviškų dainų repertuaras.

(Nukelta į ;>

labai gražausi niatytlJ laisvuose kraštuose gy- 
' venančių visų lietuvių pastangas 
išlaisvinti savo Tėvynę.

Neklausyti skleidžiamų šmeiž
tų, užpuldinėjimų, įvairių pra- 

1. atmintinai siinanymų, niekinančių mūsų 
sustojimų apie 45 veikėjus bei mūsų lietuviškų 

institucijų vadovus.
Mes gi, esą, turime suprasti 

ir visada atsiminti, iš kur ta 
Kanados inus gi'iavnanti šmeižtų ’ audra 

pas mus ateina, kuri turi tik 
vieną tikslą mus apjuodinti, su- 

1 skaldyti ir nutildyti mūsų vei
kėjus, siekiančius išlaisvinti pa- 

:s viens prie kito ver2tjDą Lietuvą bei sugriauti 
=; lietuviškas institucijas, kovojan-

Be jokiu užrašu 
jo kalba be i 
minutes liejosi lyg bėgantis 
upėje vanduo, pagaudamas su-

Prelegentas kvietė 
lietuvius, ta;p vieningai sugyve
nančius ir darniai veikiančius 
lietuviškuose barniose, ir visus 
išsiblaškiusius po visą pasaulį 
lietuvius, jungt:s

1 ir kartu kooperuoti vieningai, 
kovai, siekiant Lietuvai laisvės. į Prxe^ žiaurią okupaciją.

parinktas didžiai šventei
mes, diriguojant muzikei 
dalenai Roch. Bažnyčia 
pilna žmonių.

Iškilmingas šventės 
minėjimas

Trečią valandą Plateau
torijc’je vyko nfnėjimo oficia- Kartu pasiruošti kad ir štai at- 
iioji dalis ir koncertas.

gies- 
Mag- 
buvo

audi-

einaučiai Madrido konferenci-

elgsena jo valios nepalauš ir jo ryžto vesti kovą už gim
tinio krašto laisvę nesumažins. Lietuvių tautos priešai 
jį kelis kartus yra apšmeižė, bet jis supranta, kuriais 
sumetimais jie tai daro. Jam kartu, kai be pagrindo jį 
šmeižia mūsų tautiečiai.
metimais šmeižia žmogų, kuris yra prižadėjęs nemeluo
ti. Kada politikai imasi šmeižti, tai reiškia, kad jie pra- j 
laimėjo. Šmeižtas yra paskutinė priemonė, kurios jis 
griebiasi. Pačion žemiausion pakopon nusileidžia redak- 
'orius- kuris pasišauna pralaimėjusiems polit’kams tar 
nauti. .

Šmeižtas yra melas. Jam '^suprantama, kuriais su-
Politikai bandė iškreipti ALTą iš vėžių Jiem- ne 

Pavyko. ALTas apsigynė ir ryžosi eiti tuo pačiu kovos 
keliu, kuriuo ėjo iki šio meto. Praeitais metais VLIKo 
seimas įtraukė Į rezoliucijų komisiją žmones, kurie visą- 
laiką iš VLIKo tyčiojosi ir bandė jį sugriauti. Prieš me
tus buvo priimtos rezoliucijos, kurios iki šio meto nebu
vo paskelbtos. Tokiomis priemonėmis politikai nelaimės.. 
Šiandien ^Kma drąsiai sakyti: ALTas jau lamėjo, lai
mės ir VLIKas.

Būtų buvę naudingiau, jei redaktorius būtų paana
lizavęs, kodėl taip atsitiko, o nesigriebti šmeižtų prieš 
naudingą darbą dirbančius garbingus vyrus.

Ilgai ir nuoširdžiai dėkodami, 
plojo susižavėję mentrealiečiai, 
išklausę dr. K. Bobelio turinin
gos, artistiškai pasakytos kal
bos.

Sveikino mus Quebeko Imig
racijos ministerio pavaduotojas 
Regis Vigneau, estą atstovas M. 

(Aser ir buvo sveikinimo raštų 
Jnud negalėjusių atvykti į minė- 
1 jimą.

Perskaityta, tik lietuviškai, 
s'unčiama Kanados valdžiai re- 
■: liueija.

1 . .e įėjimo buvo renkami pa- 
|_-šai peticijai, prašant padėti 
'gebėti įkalintą Viktorą Petkų 

žeisti į laisvę. Ptezoliueija tyas 
.įsiusta Kanados Min. piminin- 

kui, Jungtinių Tautų gen. sek
retoriui ir kitoms tarptautinėms 

ganizacijoms.
Po trumpos pertraukos 

meninė dalis.
sekė

Montrealio jaunimo 
ansamblis “Gintaras”

Vįsų džiaugsmui, po ilges- 
pertraukos, pradėjo ir vėl 

savo veiklą ir džiugu buvo pa
matyti jį scenoje ne tik atsi-

nės

dalyviai 
koncerte, 
tautiniais drabužiais ir mergai
tės net kasas susipynusios, nors 
dar ii’ gerokai baiminosi dide
lės, prožektoriais apšviestos sce
nos, drąsiai grojo liaudies inst
rumentais, dainavo lietuviškas 
dainas ir šoko' tautinius šokius, 
beveik kiekvienam pildomam 
numeriui vis pasikeisdami nau
jomis grupėmis ir gale visi kar
tu, efektingai atliko: Kur gin
tarėlis, Gyvataras, Siuntė mane 
motinėlė, Linelius roviau ne 
viena, Blezdinginis Jonkelis, Ab- 
rūzėlis, Aštuonnytis ir Malūnas.

“Gintaras” turėjo labai dide
lį pasisekimą. Daug buvo plota 
ir šaukta “bravo”. Atrodo, visi 
širdingai linkėjo jaunučiui “Gin
tarui” ilgus metus džiuginti 
mus savo' koncertais.

Toliau Rasa Lukoševičiūtė 
padeklamavo Eugenijaus Matu-

Bet aš sakau- nebegąsdinki tu jų, matai, kad kartas. Per vieną dieną aplankiau 10 bažnyčių, 
jau ir taip visi nusigandę stovi, i 
skubėdamas lėkti kaip greičiau nuo audringo bės stebino, ypatingai Archeologijos muziejus 
vandenyno Į miestą, kuriame tikiuosi rasti bei katakombos. Kiek čia senovės, kiek čia Pra- 
viešbuti ir poilsį. 1 eities.

TRAUKINIU I ROMĄ ! Kas aprašyti gali, kada ir kaip tas didingas
ir puošnias bažnyčias statė. Prie tuometinės 

Tik rytojaus dieną gavau traukini vėl su- technikos- kaip jie galėjo tai visa padaryti, su
grįžimui Į Romą. Kaip jau minėjau, čia dar kelti tokias masyvinias kolonas, stovyklas irt. 
/^raukiniai pagrindinis krašto susisiekimas.Tie t. ir t. t.

Iš Romos aplankiau garsiąją Florenciją,
.... . . kurioje irgi turistų antplūdis. Čia srautas me-

nes kaip jie sakosi, viesbue.ams Pinigu neturi. ;n0 w skupltūrų ir tapybos. štai s. Bot- 
I .laisuose pamiega, kas jiems reissia. Svarbu, 'ticelli _ pavasaris, S. Croce bažnyčia, statyta 
kad keliauja. Jaunyste ir energija visas nepa-;xnI §imt Kated 0 ieš ją gv. Jono Babtis. 
‘ogias aplinkybes nugali. ! terija, pagarsėjusi žalvario durų skulptūro-

• mis, statyte VII šimtmetyje. Meno galerijoje 
čia rasi: Rafaelio, Titiano, Boticeli ir kitų gar
siųjų menininkų kūrinių.

Daug dar neišskaičiuojamų meno kūrinių ši
tas miestas turi, kurie sutraukia mases turistų.

. Kai jau gerokai į pavakarius ėjau išvyki- 

graudulingai, skelbdami vakarinę malda. **

I TUNISĄ
•: Romoje jau naujas popiežius. Kardinolai 

kurie buvo suvažiavę popiežių rinkti, skirstosi 
Džiūgauja vietos gyventojai, kad naujas Popie
žius, kaip jie vadina: Papa Giovanni Paolo I po 
pirmųjų kalbų, ne tik jaunimą, bet ir visus žmo

Replikuoju, kurių architektūra ir meniškų statulų gausy- mui atgal į Romą- bažnyčių varpai skambėjo

grįžimui Į Romą. Kaip jau minėjau,

jauni su kuprinėmis, skubėjo tuojau be poilsio
i traukinius, kurie tą pati vakarą turėjo išeiti, ’

togias aplinkybes nugali. j
Romoje vėl lyg namuose pasijutau, čia lie-I 

tuvių kolegijoje namų nuotaiką sudaro keletas 
dvasiškių. Ypatingai paslaugus prelatas A. Jo
nušas, kuris daug aukojasi turistų labui. Jis net 
išleistuvių grupėmis puotas gražiame savo dar
žo sode suruošia. Roma, amžinasis miestas, su 
keliais šimtais didingų bažnyčių, sutraukia čia 
gal daugiau turistų, negu bet kuris kitas kraš
tas. Nežinia, kaip Italija gyventų- jei kas iš jų 
turistinius pinigus pasilaikytų sau ir tai bent 
vienus metus. Gal niekur nėra tokio turistų ant! . ,

plūdžio, kaip čia, Italijoje. O matyti visada vienos vietos į kitą, bent paskubomis jau antrą 
čia yra daug ko, nežiūrint, kad esu jau trečias kartą lankomas vietas pamatyti.

nes j savo pusę ypatingu žavėsiu patraukė.

Prieš išvykstant Į Tunisą, teko ir man jo (nau
jo popiežiaus) audiencijoje būti: klausytis jų kal
bų ir matyti paprastutę šypseną. Tada kažkaip 
paslaptingai buvo šnekama, kad po išrinkimo nau
jasis popiežius Paulius I turėjo atvykusių delega
cijų privačias audiencijas. Visas delegacijas jis 
priėmęs pilno sąstato, bet atvykusią iš Sovietų 
Sąjungos kokiais tai ypatingais sumetimais te- 
priėmęs tik jų vadovą — provoslavą. Pavardės jo 
neprisimenu. Jis atvykęs geroje nuotaikoje, nors

e ~ — • ■v ^* ***-***%•*$ IJ

.. Labai susijaudinęs ir stai-
Būnant Romoje, patartina būtinai aplankyti ne be rūpesčio veide. Jis kalbėjosi su Popiežium. 
Florenciją, praleisti keletą dienų ir bent pavir-1 bet niekas nežino ką.. T \ .L
šutiniškai muziejus, meno galerijas, bei bažny-, ga nubalo. Popiežius Paulius jam liepį tuojau 
čias apžiūrėti. ................................ išėsti. - . , •...

Visą dieną iki nuovargio .vaikštinėjau iš j . 4,.*,-
(Bus daugini)
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Kd.z Wesichester, IL.
VALANDOS: J—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tei.: 56Z-Z/Z7 arba 562-2728

AKUkERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

Jei neaisutepia, skambinti 374-8004.

DK. C. K. BOBjleis 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, FL 33711 
Tel. 813)-384-3C20

Eglė Žalčiu Karalienė (Tapyba)Antanas Tamošaitis

; Skaitytojų Balsai Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Viską darykite su meile". — 1 Kor. 16:14.
Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis, šventąjame Rašte pasa

kyta: “Dievas yra meilė". Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su-

Silin- stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė į pasauli 
savo viengimį Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 

darbais. r
šy. RArro tyrinėtojai

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

UYUIlUJAi IR. CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DK. KRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

Kurina alus. Pritaiko akinius ir
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree, i kančią dieną. Kadangi tuo laiku
1 Detroite buvo švenčiama Vasa- 

DR.LEONAS SEIBUTISj rio 16-ji, dėl ruošiamo minėji-

Detroito naujienos i
L.J.S. Meno-foto paroda.

j Meno piešinių ir foto paroda 
jbuvo’ atidaryta vasario 10 die- 
Įną 7:30 vai. vakaro ir tęsėsi se-

------- ---------- • i 1-1

apsimokėti, bet dėl 
sniego, kuris jau du 
stovi toj pačioj vietoj 
padaryti, baisu »-eng-

Mažeika ė' Evans

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL ąntrad. 1—4 popiet, 
ketvirti. 5—7 vsL vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos teiet.: 448-5545

j mo neturėjau laiko aprašyti, 
} todėl kiek pavėlavau.

Parodą pradėjo ir žodį tarė 
tos parodeis menininkė ir ren
gimo vadovė Aldona Petraus
kaitė. Stebėjausi, kad taip gra- 

• žiai yra kalbančių lietuviškai. 
1 Po trumpo žodžio iškvietė daly
vaujančius meninkus konkurse: 
D. Astašaity-tę, A. Abariūtę, D.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8«ndra praktika, spės. MOTERŲ llgc±. i T „ .... t
Ofisas 2652 WEST 5nh S1R2ET I Cernytę, L. Kulikiauską, L. L

Tai. pr 8-1223 inavičiūtę, A- Petrauskaitę, h.
OFISO VAL.: pirm., ąntrad^ treciad. Pikūnaitę, R. Pikūnaite, E. Šu 
ir pen k t. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Scštadie- kyte, J. V aičiūną, I- Visgirdai te, 
niaia 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

As tašai tytė. Mano supra tunu 
buvo ir daugiau vertų apdova- 
nijimo.

Kaž kodėl tiek mažai teatsi- 
laukė atidarant meno parodą. 
Aš sakyčiau ar ne tiktai dėl per
krovimo vakaronėmis, parengi
mais. Nėra to savaitgalio, kad 
nebūtų kas nors-

LB stengėsi kiek tik galima 
daugiau padaryti parodėlių, 
kad ir raudoniausias meninin
kes įstenpiant i Vakaronę. Žiū
rovai jau nebepajėgia aplanky
ti savųjų menininkų parodos. 
Buvo skelbiama, kad paroda tę
sis iki vasario 18 dieno's. Ma
čiau kad 11 dieną jau nešė kū
rinius iš salės laukan.

Ant. Bukauskas

Apyl. Valdyba suruošė kleboni
joje priėmimą, j kuri buvo pa- 
Kviesti visų ša k u 
lietuviškosios

Montreal! o' 
veiklos atstovai

lituanistinė mo-

1 ir T. Zarankaitę. Po išvardijimo 
j mūsų jaunųjų meninkų, papra-
Išė perkirpti i parodą kaspiną

P. ŠILEIKIS, O. P. Wayne State universiteto meno 
. OKTHOPEDAs-PROTE^įSTAS profesorių R. Bilaitį.
5 Aparatai - Protezai. UMd. ban-
K dažaL Speciali pagalba kjjoms.
1 (Aren Supports) ir t t.

i860 Wast 63rd $tw Chicaso. IfL 60629 
Telef.; PRospect 6-5084

PERKRAUSTYMAI 1
MOVING 

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi y artstum y.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 arba 375-5996

Parodoje buvo Įstatyta per 
90 įvairių tadybos ir foto kūri
niu. Jei neklystu ir anksčiau 
jaunieji menininkai reiškėsi 
kartu su senaisiais, bet šiuo 
kartu vieni patys ištatė savo kū
rinius. Reikia pasakyti, kad 
jaunimas jau subrendęs, iš jų 
yra daug baigusių meno studi
jas. Parodoje eksponatus apra
šyti nei negalvoju, nes apie me
ną nenusimanau. Įvertinimo ko 
misija kuriai vadovavo profeso
rius R. Bilaitis atrinko tris ge
riausius kūrinius: 1 vietą lai. 
m ėjo už piešinį Eglė šukytė, 2 
•vietą už foto-Liucijus Kulikaus-

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Vitos programot Ii WOPA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldona Daukus 

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60429

A “Lietuvos Aidai^ 
.S. ...KAZĖ BRAZDŽIONYfF 

I—JĮ _ Prosramos vedėja 

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

Penktadieniais 9:30—10 vaL vak. 
Šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL 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 
Jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

Didžiai gerb. Naujieniečiai!

Atrodo, kad mūsų prenume
ratos laikas pasibaigė, o dar ne- 
pasiuntėm pinigų. Taigi
čiame 45 dol. Tai bus už prenu
meratą, o likutis dėl paramos 
Jūsų leidžiamam laikraščiui, 
žinome, kad spauda reikalinga 
paramos, ypač Jūsų leidžiamas 
laikraštis, kuris rašo tiesą ir at
skleidžia melagysčių painiavas. 
Reikalinga, kad jis gyvuotų ir 
turtėtų prenumeratoriais.

Norėjome, kaip visuomet, at
važiuoti 
šalčio’ ir 
mėnesiai 
ir kalnai
tis į kelionę Čikagon. Taigi $į 
nartą siunčiame čekį, o kai bus 
šilčiau, tai atsilankysime. j

Viso geriausio linkime visam 
štabui ir nepalūžti po sniego 
Kainais, bet tikėtis, kad sniegas 
tuoj ištirps. Linkime, kad pas 
lietuvius neapykanta ir blogis 
taip pat kartu su sniegu ištirp
tų, ir visi dirbtų kartu Lietuvos 
laisvei ir išeivijos gerovei.

Kazys ir Stasė Ulevičiai
Crystal Lake, Illniois

Montrealio 
kykla, kurios vedėja yra Moni
ka Jonynienė, kasmet irgi su
ruošia Vasario’ Iii dienos minė
jimą.

Mokytojai, kurių yra 12, savo
60 mokinių išmokina dėklą- Į 
muoti patriotinius eilėraščius, 
buvusi mokyklos mokinė (da
bar jau mokytoja) Ina Lukoše
vičiūtė meškiną tautinius šokius 
ir tik šįmet apsigyvenusi pas 
mus iš Putnamo, Ct., muzikė 
seselė Teresė, puikiai grodama 
pianinu, vargonais, gitara, šį 
kartą akompanuodama akor
deonu, pravedė vaikų daina
vimą.

MONTREALIS, QUE.
(Atkelta iš 4 psl.)

Ir chorui publika daug plojo, 
dėkodama už gražų dainavimą 
ir pasišventimą nepailstamai 
tiek daug metų giedant bažny
čioje ir koncertuose džiuginant 
mus lietuviška daina. Juk yra 
choristų, dainuojančių jau dau
giau kaip 25 metus'

šią brangią Vasario 16-tos' 
dienos švente surengė KLB■ 
Mc’ntrealio Apylinkės Valdyba,' 
kurios pirmininkas jaunas inži
nierius .Algis Kličius, pakviestas 
į sceną, užbaigai padėkojo vi
siems minėjimo dalyviams ir 
pakvietė visus sugiedoti Lietu
vos himną.

Svečiui daktarui Kaziui Bobe-

Labai gražiai vaikai padaina
vo kelias lietuviškas dainas net 
dviem balsais.

'l

— JAV atidarė ambasada Pe
kine. Buvo suruoštos didelės 
iškilmės.

— JAV nutarė galimai grei
čiau parduoti modernių ginklų 
siaurės Jemenu!.

Šiįmet mokiniams ir pilnai 
svečių mokyklos salei kalbą pa
sakė M. A. Valdybos pirminin
kas Algis Kličius ii mokyklos 
dvasic's vadovas kun. Juozas 
Aranauskas SJ.

Bridgeport© Lietuviu Namu Savi
ninku draugijos susirinkimas Įvyks 
kovo 3 d., 1 vai. popiet, 3808 South' 

: Union Avė., įėjimas iš kiemo. Nariai 
malonėkite atsilankyti, nes yra daug 
dalykų aptarti, ir taip pat yra laikas 
užsimokėti narių duoklės.

Kviečia Valdyba

Tėvai ir daugybė svečiu buvo 
sužavėti vaikų suruoštu šventės 
minėjimu, kurie scenoje dekla
mavo, vaidino, šoko ir dainavo 

j kaip tikri maži artistai.
Elzbieta Kardelienė

Joniškiečiy Labdarybės ir Kultūros | 
klubo metinis susirinkimas Įvyks f 
antradienį, kovo 6 d., Vyčiu salėje, * 
2455 W. 47th St., 1 vai. popiet. f

Visi nraiai ir norintieji būti na- i 
rlais kviečiami atsilankyti. Bus daug į 
svarbiu reikalu aptarti. Po susirin
kimo vaišės. A. Kalys ĮI

Eržvilkiečių susirinkimas trečia
dienį, kovo 7 d., 7:30 vai. vakaro, 
Anelės svetainėje, esančioje 4500 S. 
Talman Avė. Kviečiame visus narius 
dalyvauti susirinkime.

Bernice Žemgulis, sekr. .

TeL VI 7-15154030 Archer Avė.,
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737-8600
Tei. 737-8601

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

. . - i
kas ir 3 vietą už piešinį - Daina1 liui pagerbti, Monlrealio Liet.

NON TO CUTAND SERVE FEES# PINEAPPLE

GfloW THAT A PLUMP AND FRESH- 

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
AH0ME IN YOUR KITCHEN,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY "©CUT AND SERVE 
THIS DELICACY. WELL, ITCOULPHT 

BE EASIER.

((UY THE PINEAPPLE ON 175 
I5IDE.WITH A LARGE, SHARP 
'KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH THEZROWNL

7?O REMOVE THE FRUIT, 
INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL AND 
CUT ALL THE WAROUHD-

I fisari i h
, Remove the pineapple from both shells, halve - FRDCT LENGTHWISE. SLICE OFF COKE (TOP PORTION} O 

<F EACH QUARTER. CHUNK FKUlT. PUT BACK IN THE J?.
SHELL — IT MAKE4 AH ATT CACTI YE 532/IMG PISH .gįjgi

DAIMID
Tek 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TEVAS ir sūnus 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

i M 2533 W. 71st Street

Telef. 476-2345

fi?Y5 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikšte automobiliams pastatyti

Voiare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Chkagos
Uetuviiį

iaMotuvią

Jtrettori^

AMociacijot

AMBULANCE 
PATARNAVk 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAI

VISOSE MIESTO
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-34V1Nuo

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikę]imą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

^ąsKanos apdraustos iki 
*40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, |L 60629 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455

T-t 598-9400

An accounts com
pounded daily — 
Passbook Sayings.

1446 So. oOth Ave, Cicero, 111. Phone: OLympic Z*10M

PETKAS BIELIŪNAS
*34B So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAJaytU* 3-J57I

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

1 Yea^ Savings 
Certificate 

(Minimum 55,000).

GEORGE F. BUDNIKAS
3319 So. LITUANICA AYR T»L: YArds 7-llkS-llM

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(IAOUMTC1)

4424 WEST 69TJK ST KEITI KjcpaDUc 7-1211
M14 WEST 23rd PLACE Vii jin U 7-8471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Filo. Hilk, PL >74-4411

M54 Se. HALSTED STREET Ph«««; YArtia 7-1111
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E Zarasiškių klubo susiriflnmtr
Pagerbtas savanoris kūrėjas St. Bikuličius

sų apyvarta; Parengimų pelnas 
s 1,323.66. Viso metinių pajamų 
buvo $2,082.61. Pridėjus kasos 
likutį $8,518.67, kasoje yra $10,- 
6,31.31. Išlaidos: $1,148.97. Be 
kitų išlaidų skirta kultūrinei pa- 

Pclras Blekys ir pirmininkauti,rainai bendra suma $425.00. 
pakvietė Miką šileikį, o sekre-1 Stambesnės aukos: prof. Ad. 
toriam Aleksa Zaka. Darbotvai* Varno melų sukakties mi- *■ *• I

nėjimo proga $100, R. Kalantos 
paminklui statyti $50.00, Altui 
.<50.00. Buvo keletas laišku au
kų prašant. Kai kurie buvo pa
tenkinti. Kasininko raportas bu
vo priimtas. Revizijos komisi
jos sekretorius pranešė, kad klu
bo finansiniai 
je. Sergančių 
vienas.

Gera, 
rinkimai 
kai šiais

Vasario 18 d. Vyčių salėje i- 
vyko Zarasiškių JŲubo narių 
metinis susirinkimas. Nežiūrint 
sniego “piramidžių”, susirinki
mas buvo skaitlingas. Susirin
kimą atidarė klubo pirmininkas

kė susidėję' iš 16 punktų.
Minutės atsistojimu buvo pa

gerbti 1 mirusieji klubo nariai. 
Į klubą įstojo 1 nauji nariai. 
Klubas turi 161 pilnai duokles 
sumokėjusius narius, bet apie 
50 narių nėra sumokėję savo 
duoklių. Pirmininkas P. Blekys 
pranešė apie praeitų metų val
dybos veiklą. Padėkojo visiems, 
kurie dirbo parengimus ruoši
ant, kurie aukojo dovanas pa
rengimų “fantams”. Vyčių sa
lėje. Pranešimas buvo priimtas 
su pagyrimu.

Sekretorės p-ios L a k i e n ė s 
skaitytas praeitų metų protoko
las priimtas vienbalsiai. Kasi
ninko K. Rožansko finansinis 
raportas: Klubo metinė finan-

:ir Jonas Krumplys. Naujoji vai- 
reikalai tvarko-: <*>įa l>asiskifst^ P^eigoinis.

buvo tik , , . . , . ,j tyla, bet po susirinkimo buvo 
i kukliai paminėta Lietuvos ne- 

klubo valdj bos: prg-iausomybės šventė — 16-ta 
----- s sunkumų, yasarjo Prisiminta okupuotos

------ Lietuvos žmonių kančios ir var-• A- — Q

parėmė Naujienų leidimą $5 
auka kalendoriaus proga. Po du

nanu

nesudarė :
laikais sunku sudarv-

ti. valdybą. Dalis pasiliko seno- gai Trumpą ŽO(lį larė Mikas 
S*.°.S yakbbos, kita dalis prisi- Į Lileikis. Šia proga buvo pagerb- 
dėjo iš uaujų narių. Valdyba ‘8-;jas savanoris kūrėjas Stasys Bi- 
linkta iš 7 narių sekanti: Pe- į<u]čius. Sugiedota jam Ilgiatr 
tras Blekys, Kazys Rožanskas, 'sju metu 
Ona Blekienė, Nina Urbonienė,;
Aldona šarka, Jonas Adc’mėnas

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., i

Telef. 312 238-9787
® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje, ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas! 
!š anksto — prieš 45 - 60 dienų. į

P. Blekys pranešė, kad Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje yra užprašy
tos šv. mišios už mirusius klubo 
narius. Data ir laikas bus prane
šta vėliau.

šeimininkės paruošė kavutę 
ir užkandžių. Susirinkimas bu- 

ervice ja urenu į vo’ nuotaikingas ir sklandus.
Chicago, UI. 60643 j Klubo kor. M.

i

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi t visos skal’ 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. 
kalų renesanso. • ,

— Sederavičių šeima iš Oma- 
hos buvo ir tebėra dosni lietu
viškos spaudos rėmėja. Dėkui 
Aug. Sederavičienei už anksty
bą prenumeratos pratęsimą ir 
ūž $10 auką.

— Stasys Raštikis iš Los An
geles, Lietu vos. kariuomenės kū 
rėjas — savanoris ir generolas,

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Nąniienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, j 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9733, paskyrė; 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti! i ----- ‘ ‘ . - - - -- --- -
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

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

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKfiJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Namai, Žam6 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

gatvės; bus Al: (rudelio'paskaita 
apie informacinę Washington^ 
konferenciją. Besidomintieji ga
li IMisiklausyti.

Spaudos Klubo Valdyba

Hot Springs, Ark. radijo va-
‘ landėlė “Leiskit į Tėvynę’’ va
sario mėn. 25 d- programoje pa-1 
minėje mūsų iškiliosios poetės,' 
rašytojos, padagogės, visuome-

’nininkės a.a. Juoz.ės Augustai- 
tytės — Vaičiūnienės penkerių 
melų mirties sukaktį. Suglaus
tai duota žinių iš jos biografi
jos ir paskaityta iš jos kūrybos.

Reportaže iš ALTos vietos, 
skyriaus suroušto vasario 16 d. 
minėjimo gražiai įvertinta pe- 
dagogo-rašytojo Petro Maldei- biznius, sklypus pardavimui jam

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-774?

Registruokite savo namus,1 O GERIAUSIAI ČIA
................ ,u| LABAI ŠVARUS 2 butų namas tr

dolerius atsiuntė: Feliksas Mic- kio Paskaita ir meninėje dalyje 26-tus metus veikiančioj įstai- garažasį etektrmės dum
kevičius iš Sccilville, Mich-, Jo- niuzik° — kompozitoriaus Da- goj, o kirkdami pasiteiraukite.
nas Kreivėnas iš Marquette 
Parko ir J. B. Kaveckai iš Co
lumbus, Georgia.

— A. Kelertas iš Racine, Wis. 
Čikagos naujieniečiams ir me
daus mėgėjams pažįstamas bi
tininkas, turėjo dėti daug pasį- 
tangų apsaugoti savo bitynus 
nuo žiemos sniegų ir tai jam | džius, 
pavyko. Jis ruošiasi bent mene-j 
šio kelionei į Europą. Linkėda-j 
mi geros kelionės, dėkojame už{ 
$5 auką kalendoriaus proga, 
to klubo nariams.

riaus Lapinsko’, aktorės — so
listės Laimes Rastenytės — La- w « 
pinskienės ir jų sūnaus Aro 6 
metukų scenoje pasirodymas. 
Lapinskų šeima atvyko specia
liai iš Chicagos ir savo pasigė
rėtina menine programa pra
džiugino Hot Springs lietuvius,] 
palikdami neišdildomus Įspū-

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

— Buvusių Lietuvos Policijos 
tarnautojų klubas Krivūlė pa- 
akyrė Naujienų leidimui parem
ti $20 ir juos įteikė per savo 
atstovą Naujienų administraci
jai.., Dėkui valdybai ir visiems

— Rašytojas Paulius Jurkus 
atvyksta į Los Angeles ir kovo' 
11- dieną, sekmadienį, 12:30 
vaL p.p. dalyvaus a.a. Dr. Grigo 
Valančiaus veikalo “Žemaičių 
Didysis” pristatyme ir pasakys 
pagrindinę kalbą. Po pristaty
mo — kavutė. Visi kviečiami 
dalyvauti. VIETA: šv. Kazimie
ro parapijos salė.

— Penktadienį, kęvo 2 dieną,! 
7:30 vai. vak., Fieldhouse salėj,

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

— BALF’o Chicagos apskri- BUDRAITIS REALTY 
Įties ir skyrių valdybų praeitų
'1978 m. rudeninio piniginio va- Ivairi aprauda —INSURANCE 
jaus užbaigimas, įvyks 1979 m.'BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
kovo mėn. 25 d. (sekmadienį)
2 vai. p.p. V.D.š.R. salėje, 2417* 
West 43rd St., Chicagoje. Anks-j 
čiau buvo- išsiuntinėti kvieti-1 
mai aukų rinkėjams ir kitiems‘Netoli Balzeko muziejaus savi* 
Balf’o darbuotojams kuriame ninkas parduoda dviejų aukštų 
buvo pažymėta, kad vajaus už- mūrinį namą, naujai atremon- 
baigimas, įvyks 1979 m. sausio’tuotą ir išdekoruotą. Viename 6 
mėn. 21 d., bet dėl sniego buvo kamb., kitame 5. Kaina $48,500. 
atšauktas. Pranešama, kad Telefonuoti savininkui 847-3079 
anksčiau pasiųsti kvietimai ga
lioja 1979 m. kovo mėn. 25-lai 
dienai vajaus užbaigimui.

BALF’O Chicagos Apskrities 
Valdyba kviečia metinį skyrių 
atstovų suvažiavimą kuris, į- 
vyks 1979 m. kovo mėn. !

Naujienoms reikalingas

kam nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

Tel. 767-0600.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Marquette Parke, 2638 W.
69 St., parduodama linksma lie
tuvių užeiga-taverna su namu 

(j j 5 kamb. butas, 2 mašinų gara 
(sekmadienį), 12 vai., VJ). šjžas’ aPsauSa nuo počvymio ir ki- 
Rinktinės salėje 2417 Westili Pagerinimai- 
43rd St. Chicagoje šiam suva- 
žiavimui numatyta DARBOT
VARKĖ: atidaiymas, darbotvar
kės priėmimas, Balf'o mirusių
jų darbuotojų pagerbimas pre
zidiumo sudarymas, protokolo 
skaitymas, Balf’o centro valdy
bos pirm. M. Rudienės žodis,

Tel. 776-4959

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
____ __ __ _ _______ ___ Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar- 

svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu.!* bO Valandomis informacijų prašome kreiptis te-
• ■ ■' - ■ lefonu: ■ > j

[apskrities valdybos ir kontro
lės kotaiisijos rinkimai ir kiti AJL J. J13 L LA V 1CU j

j skirsnelių mėgėjai, prašomi at
VIm ir visus kviečiame i didžiąja talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MAKUA NOREIKIENĖ

lės komisijos rinkimai ir kiti 
klausimai.

BALF’O CHICAGOS
APSKRITIES VALDYBA

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su, 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai

ir

MAUJIINOS 
1739 SO. RALSTID Ft, 
CHICAGO, IL 60»t

T

• U įnirto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydama! laiką Ir 
mažindamas rualra&iėjimo išlaidu. Priede  dol,______________
j’*’-- - 
■pavardė Ir vardai ■ .............. ........-______________

Adrmf

» Užsakam Naujienas kaip dovaną save _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas _________________ -

, kurif

Adresas -—-

Sponsor! aus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Niujienu 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamų!doL

Pavardė ir vardai

Adreso

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sulipa, 
tinimui nemokamai be Jokių Įsipareigojimu.

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 9 Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

WITH REPAVMCNT 
TO FIT YOUR INCOME

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATS

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to lartyl

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO ’ 7%%

CHKAGO, DLUNOB WB

PAREIŠKIMAS
Aš, Augustinas Orentas, esu 

atsisakęs iš “Simas Kudirka 
Vigilant Tragedy Memorial 
Foundation” valdybos sekreto- 
riaus-iždininko pareigų ir pasi
traukęs iš minėtos organizaci
jos. Bylas perdaviau 1978 m. 
p. A. Brusokienei.

Augustinas Orentas 
Chicago, 2-26, 1979

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

j Po susirinkimo bus vaišės.

- SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
ne $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo, 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’! 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
:na Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.00 
su formomis — $3.90.

Paia erf

22U WEST CERMAK ROAD

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1305

zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū

ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namų apylinkė.

$53,900.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

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

MODERNUS 15 metu mūro namas 
2 butai ir profesionalui Eukcus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000. •

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
>uette Parke.

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

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

i

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mleate laldhną. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tsl. 927-3559

D Ž ». 1 5 1 O
42—36 S. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

TIteM jhwrwHuI automoolllv 
■nMIity apdraudimas pensinlflkasf

Kreiptis

S445 S«. ASKLAND AVR.
' KM775

ULiKROOŽIAl Ir fcRANGSNYStS 

rsrdxrLmwi fr Tilrymxi
U4£ WSST 69fh STIRTI

T*I®4.s RipwWie 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Ar. 
Chicago, III. 60632. Tai. Y A 7-5910

M. ž I M K U S 
N»t»ry Public 

INCOM! TAX 5IRVIC1 
4259 S. Miplcwood. T»I. 254-7454 
Taip pat daroal rerthnal, giiatnig 
ižkrietimai, pildomi pilietybės pra- 

žymai ir kitokį blankai.

>gESTTHINGS IN LIFE
ji! Frank Zapoll* 

w.rsn» st 
G* 4-U54

itin

DENTURE WEARERS

State Farnv Life Insurance CocnpflAy

j A major 
advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

MAujibnos, CHICAGO t, IU, Friday, March 1979

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate! 

2649 West 63rd Street. 
Tel. 776-5162 _

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. SeŠtalieniais iki 12 v. 

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

40 metu, patarnaudama klientams.

CONSTIPATION
Doctor proven ingredient 
^etįojrfestiOi prescription
Doctors a special laxative 
ingredient to be Nghly effective in 
removing even severe constipation 
overnight Don’t let ifregirianty or 
constipation become a problem. 
This ingredient ’ now
available th the exclusive EX-LAX 
fonhuia LMe* dhiy directed
Chocolated Tablets w
or Unfavored Pills.

• Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
6294. (Pr).

♦

— Kelionių Į Vilnių 1979 m. 
jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 737-1717. (Pr.)




