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PABALTIJO REZOLIUCIJA
- EUROPOS PARLAMENTE

ne rankos pakėlimu, bet elektro
niniu, mygtukų paspaudimo 
būdu. .

Su dr. Bobeliu'VLIKo delega
cijoje dalyvavo: Adolfas Vens- 
■kus, VLIKo atstovas prie Euro
pos Parlamento, Birutė Venskū-1 
vienė, Eltos prancūzų kalba re-j 
dakorė (abu iš Paryžiaus), Jo-! 
nas Norkaitis (Vokietija), Zig
mas Juras (Anglija), ir kun. dr.Į 
J. Prunskls (Chicago). Dr. Bo-l

(Papildoma informacija)

Š. m. sausio 13 d. štrasburge) 
svarstant 'Europos Parlamento 
Politinės Komisijos pasiūlytą i'e- 
zoliuciją. teigiamąi ųž rezoliuci
jos parėmimą pasisakė pranešė
jas dr. Ųtlo von Habsburg ir 
penki ą!štovąi:~ Vokietijos — 
Wedeking' ir Seeler, Angį jos į— 
Simmons, ir Italijos — Grą- 
nowski ir Romuald i.

Prieš rezoliuciją pasisakė kje-Įbelis taipgi atstovavo Pasaulinę 
turi atstovai;, du Graikijos (ko- Baltų Santalką.
munistai),-N vienas Prancūzijbs Latvių delegacijoj buvo Julijs 
atstovas . (socialistas) ir vienas Kadelis (iš Vokietijos) ir Imants 
— Vokiejijos./soįtąlistą.s). ’ Į t Freimanis . (Švedija); estų dele-

Priešį balsavimui prasidedant,’gatąs Luik (iš Vokietijos), 
kalbėję$air Vokietijos atstovas f T»--x — — -3-1 »3--
dr. Halįn,’ isibai stipriai'pas i sa
kydami^ už ręzolįuciją.

Balsavimo rezultatai: rezoliu
cija priimi.;. ■ 98-aJs ba Įsais, 
6-iems gaišuojant prieš, 8-iemš' 
susilaikius. j ' į ■

RezoHucija buvoYptitmia bei 
" ^tars^uS^nij^^^&gyp' Pp-į 

litinės Kogiisijosėpasiūlyta. >
• •’P''• ' ■/

Apie šią ^Europos . Parlamento

Latvių delegacijoj buvo Julij
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Ženevoj posėdžiavo naftą gaminančių yalstylrų atsiuvai, bet nesusitarė r išsiskirstė.

NĖRA KITO KELIO IŠPRAŠYTI 
IZRAELIO KARIUS Iš LIBANO

1978 METAIS PREZIDENTAS (.ARTER ĮSAKĖ 
IŠVEŽTI VISUS JAV GINKLUS Iš LIBANO

ŽENEVOJE NAFTOS ATSTOVAI 
NESUSITARĖ DĖL KAINŲ

SAUDI ARABIJA REIKALAVO. KAD NIGERIJA.
IRANAS, LIBIJA, ALŽIRIJA LAIKYTŲSI KAINŲ

ŽENEVA, Šveicarija. — Naf- 415 milijonų dolerių. Kiekvieno 
tą gaminančios valstybės, tris šėro vertė padidėjo $1.42. 1981 
dienas posėdžiavusios, pirmadie-į metų tuo pačiu laikotarpiu ji 
nį išsiskirstė, nesusitarusios dėl pardavė savo gaminiu už 384

F - s —■ * T--- < " ----- 7 # 4 **

'Kteįisėh' irMr? vosrIfabsbttrg’o- gamybes-ir kainų. Į milijonus dolerių. Kiekvienas šč-
šfebų nai-įąr; žurnalistai ^(šved§, * Saudi - ArabijosT šeichas Žaki ras tada pabrango ^1.29.
vokiečių)';;visa lietiivių dslega- Jamani suvažiavusiems prižade-, 

•Jcija;-Iątviai ir"estas. Dr. Bobelis' jo sumažinti naftos gamybą nuo 
plenum^ sėsgą plačiai būvo ra-- padėkojo visiems už sėkmingą-' milijonų statinių į dieną iki j

Prieš sesiją' delegacija aplan- j 
kė daugelį Parlamenta atstovų 
ir- su jais-išsamiai pasikalbėjo.}

Pasibaigus sesijai, VLIKo de-' 
legacija suruošė .priėmimą, ku- ’ 
name dalyvavo dr. Otto von 
Habsburg, t Tyrell, Simmons, 
Wedeking'’ d n Hąhn, ir dr.

BRAZILIJOJ PULKININKŲ
SKAIČIUS NEMAŽĖJA

FORTALEZA. — 
kariuomenės vadai 
generolą Figueiredą 
krašto finansus ’r

Brazilijos 
Įpareigojo 
sutvarkyti 

vvriausvbę
atiduoti demokratinei vyriausy
bei. Kariuomenės vadai pasi
stengė išsiskirstyti po kraštą ir 
jifikliudyli prezidentui. Jis ėmė-

WASH1NGTON, D.C. — Pre
zidentas Ronald Reaganas yra 
pasiruošęs sustabdyti visų Ame
rikos ginklų siuntimą dabartinei 
Izraelio vyriausybei, praneša 
Chicago Sun-Times reporteriai 
Rowland Evans ir Robert No
vak.

Izraelio atstovai jau tris sa
vaites posėdžiauja su Libano at
stovais, bet nėra jokios galimy
bės susitarti. Bogino vyriausybė 
vis siekia atidėti savo ginkluotų 
pajėgų atšaukimą iš Libano. 
Praeitos savaitės pabaigoje Iz
raelio atstovai pranešė Libano 
komisijai, kad Izraelio ginkluo
tos pajėgos neišvyks iš Libano, 
kol nežinos, kada Sirijos ir Pa
lestinos karo jėgos išvyks iš Li
bano. Šis pareiškimas parodė, 
kad Libanas nepajėgia išprašyti 
Izraelio karių.
x Prez._ Reaganas, patyręs apie

si pravesti demokratinius rinki-.-paskutinį; Izraelio atstovi' pa

čius nuginklavo ir nustūmė 
Izraelio sienos, bet dabar nenor 
trauktis iš Libano. Kiekvien 
kartą ieško naujų priežasčią 
kad tiktai Izraelio karo jėgos ii 
giau pasiliktų Libane.

Svarslybų metu tarp valstybė 
ir krašto apsaugos departam:n 
tų prisiminė 1978 metai, kai pr€ 
zidntas Jimmy Carter, nega;( 
damas įtikinti Begino ir jo vy 
riausybės, buvo priverstas para 
šyli Beginui asmenišką laiškr 
Prez, Carter ranka rašytam 
laiške Beginui pasakė, kad JA1 
įstatymas draudžia Amerika 
ginklus naudoti puolimui. Ji 
duoti tiktai savo kraštui gint 
Jeigu Jūs neišvsšite visų Amt 
rkos ginklų iš Libano, lai aš ti 
siu priverstas sustabdyti vis 
ginklu ir šaudmenų siuntimą 
Izraelį, šitas prez. Carterta lai 
kas paveikė Izraelio vyriausyb

Prez. ReaganasLžino, kad I 
raelio diplomatai bandys pi 
veikti JAV Kongreso atstovu 
kad jie sustabdytų šį preziden! 
Reagano užsimojimą, bet j 
yra pasiruošęs tinkamai sustal 
dyli tokią kampaniją. Izra 1: 
elgesys trukdo vienybę Art 
muose Rytuose.

mu

mus, bet pirmiausia turė'o pa- reiškimą Ohąlder posėdžio nu 
ruošti gyventojų sąrašą Jis dar 
nebaigtas. ’

l 
Visos naftos bendrovės labai

atidžiai sekė Ženevos pasitari- 
. r ... x .* Į mus. Dabar visiems aišku, kad

jrezoliacijbš pravedimą ir para- nuljono statinių. Jis norėjo, Į v. . , i;Penęni
*• j* **. ___ * i i • i i • v■ • i m c, i dl u ei o 1. kad kitos naftą gaminančios!

įbųįg.^Opž^JŲvbūvis la-, Y^)^b^s-&ųmažintų savo gamyr 
bai;.sė^|ir^O^įaė.|d’ ^ą^tajefyŽ^šTbkih' būdu palaikytų da-: 

’ įbartines kainas, bet jojo pasiū-‘
į lymas buvo atmestas. Jis norėjo, j 

•Ąižfe^ilvanijdjėj ^rijų My } kad ir kitos valstybės sumąžln- 
lių -sataję/buvo nevykusiai pa ' tų gamybą tokia pačia propor- 
sfafyta.aTominė s.toiis. Statytojai! cija.
suątojumokėii nukęntėjusiomsį Jaman.' lnt:

t mi įjonus.. ... kavo Trano. Lihiios. Niffernos ir

Syta Frankfurjer AUgemeine
Zeitun^/idų strąipspiąi'—. vienas-.mą. Pp j£i.jkalbęjo dr. von Habs- Į 
prieš se^ąį.ykit^s-4)gy;šeši jos),, 
taipgi žtamab?, Hlp<Ų
straips^^.'^’?|; Ų'f nųptį^oje^

Vienąįųį; aią^vųiį'^a^ėikala- 
vus, balsSyshaš* būvdLrįiravės'ta-š:

«€■
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V

gaminančios}
Braziliečiai 

J posakį apie 
Įsako:

as mus

turi labai gražų 
pulkininkus. Jie

m?
i
is '■'g'-IN'. i į-?-.'- ■ ■ i .*

Sausi^-2^:.Ppljkąrpas/ Riman-- 
tas; Rrtįįiflhį Sarkė, žadeikis.1
Etinė. 'E.’ - ’ . : .-

Saulė Teka 7108, leidžiasi 4 :o8.
Oras debesuotas, .vėsus, snigs.;

—- Izraelio kariuomenės vadai i 
tvirtina., kad Amerikoj.«• marinai» 
nemoka ar nenori suvaldyti už-) 
frontejė esančių palestiniečių. •

— Londone paskelbė streiką 
30,090 vandentiekiu darbininku. 
Nori daugiau pinigų, i
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Izraelitai tvirtina, kad artilerijos šovinys buvo 
paleistas į Chalidą iš Amerikos marinų 

kontroliuojamos teritorijos.

tu, ir pasitaręs su krašto apsau-
* gos bei valstybės departamento 
atstovais, artėja prie išvados, 
kad nebus kito kebo išprašyti

,.Izraelio ; karo jėgas .iš Libano, 
’3ir>kW-P sustąibdyti ginklų siuntimą

.Izraeliui/ė
j Pasitarimų metu kilo klausi- 
' mas, ar ginklų sustabdymas ne
bus laužymas pažado ginti Iz
raelio nepriklausomybę. Teisi
ninkai ir diplomatai priėjo įsiti
kinimo, "kad ginklu siuntimo su- 
stabdymas nebus minėto pažado 
laužymas. Jeigu kas pultų Izrae
lį, tai JAV gintų minėtą kraštą.
Bet šį kartą neina reikalas apie

; pavojų Izraeliui. Nėra nė vienos ' --------------------
: valslvbės Artimuose Rytuose. I — Antradienį aukso 
kuri dabartiniu melu ruoštųsi i kainavo $486.
pulti Izraelį. Visiems aišku, kad j

: čia eina klausimas tiktai apia Iz- 
j raelio ginkluotų pajėgų įs.vei ži- 
' mą į Libaną. Įsiveržė, palestinie-

PASIRAŠĖ SUTARTĮ
KALINIAIS PASIKEISTI ; j

WASHINGTON,' DC. — Pįr> 
madienį Wasliingtone pasirašė 
sutartį tarp Prancūzijos ir JAV atsirado pulkininkų. Apie kiek- 
nuteistais kaliniais pasikeisti.’ vieną buvo paleistas gandas, 
Dabartiniu metu Prancūzijos- jog tai paskutinis. Bet nespėja 
kalėjimuose yra apie 50 Amen-- vienas pulkininkas iš ūk>o išva- 
kos piliečių, nuteistų įvairiam: žiuoti, tuojau atsiranda ir kitas, 
laikui sėdėti kalėjime. Tuo pa-? Jie ir iš kariuomenės ne vrsi 
čiu metu Amerikos, kalėjimuose, paleisti. Vyresnieji pakelti į: 
yra apie 10 prancūzų, kurie turi pulkininkus ir paleisti atsargon,-. 
sėdėti Amerikos kalėjimuose, j bet kareivinėse pakelti į pulki- 

ininkus jaunesnieji. Jeigu kiltu
Jeigu teismgumo administra- reikalas jic lur6lu pa(16ti. prcl 

rija n- patys kaliniai norės, tai zj(|entuj 
jie galės važiuoti į savo krašto, 
kalėjimus bausmėms baigti.

Sutartį pasirašė vyriausias, 
JAV prokuroras W. French į 
Smith ir Robert Budinler, I 
Prancūzijos teisingumo minis- 
leris. Jis jau buvo atskridęs į 
New Yorką, o pirmadienį alvy-

pulkininkai, kaip
! žolė. Juo dažniau tu ją pjauji,: 

,r-' tuo žalesnė ji auga. ■ < ■ Į
Visose Brazilijos provincijose Thomas A. Barefcc! T<1 

sas valstijoj nuleistas mirti, b< 
aukščiausias teismas atidėjo ki 
riam laikui mirties bausme 
vykdymą.

Alžirijos vyriausybes, pardavi
nėjančias naftą tris ir keturiais 
doleriais pigiau, negu anksčiau 

. buvo sutarta, šeichas reikalavo, 
kad visos šios valstybės tuojau 
pakeltų naftos kainas, kaip pra
eitais metais buvo sutarta.

Irano atstovas pirmas pradėjo 
skųstis, kad Iranas veda labai 
aršia kovą, jam doleriai labiau 
rekalingi, negu ausas ar sidab
ras. Jie privalo pirkti šaudme
nis kur tik gali jų rasti. Jie per
ka iš Izraelio šaudmenis ir par
duoda Izraeliui nafta. Libijos 
atstovas pareiškė, kad amerikie-Į ko į Wash'ngtona iš New Yorko. 
čiai atsisakė pirkti naftą. Libija 
neturi kur dėti atsargu, o dole 
rial Libijai labai reikalingi. Ni-

i

— Krašto administracija p. 
ruošė griežtesnes salvgas kai 
niams išleisti iš kalėjimo.

— Houston m este yra 
šeimų, kurioms reikali 
galba.

Manoma, kad abiejose valsty-Į 
bčse sumažės kalinių skaičius. 
Amerikon atvežti amerikiečia?

i ir pran-.gerijos atstovas pareiškė, kad jis bus pa)(,is(i bus paleis(i j
negali kdaip elgtis. Nigerija 
neturtingas kraštas, o nafta 
vienintelis produktas, nešąs 
lerius.

yra 
vra 
do-

-

ne-Šeichas Jamani išvažiavo, 
padaręs jokio pareiškimo. Nesu- 
sitarimas atsilieps į visą naftos 
pramonę.

Ind’ana Standard Oil 
šėras pabrango

Visi žino, kad nesutarimas Že
nevoje paveiks naftos, žibalo, 
benzino, gazolino ir kilų degalų 
kainas, šeichas Jamani būtų su
tikęs daryti kompromisą, bet da
bar jis gali nemažinti gamybos, 
bit mažinti kainas. Manoma, 
kad Saudi Arabija šitaip pasi
elgs. Yra pagrindo manyti, kad 
gazolinas keliais centais atpigs.

Indiana Standard Oil bendro
vė praeitų melų paskutinį ket-

I virtį pardavė savo gaminiu ui

cūzai.

IZRAELIO KAREIVIAI 
IEŠKO KALTININKŲ

CHALIDĖ.— Libano aerodro
mą kontroliuoja Amerikos ma
rinai, bet šalia esantį Chalidės 
viešbutį, kuriame vyksta Izrae-. 
lio ir Libano pasitarimai, kon
troliuoja izraelitai. Kada atva
žiuoja posėdžiauti Libano ir Iz
raelio atstovai, lai atšliaužia ir 
Libano lankai. Jie daboja, kad 
pasėdžių metu niekas neSukhu-

i <Lvtų. , j

Netoli Chalidės hotelio yra į 
į apsistoję Izraelio kariai. Jie sau- 
į go visą apylinkę. Praeitą pir-
• madunį kažkas paleido arti'eri-Į
• jos šūvį į būrelį Izraelio karių,! 
I turėjusių saugoti Chalidės sri-

•v*| lį. šovinys prakirto greta stove-, 
j jusio garažo slogą, nukrito žc- 
į mėn ir sprogo. Triukšmas pakė- 
Į lė ant kojų jaunus Izraelio ka-t 

reiv’us. Jie griebėsi už šautuvų, 
metėsi į pašalius, bet neišaišk’- 

manas. Ji turi visą eilę šovinių no. kas butų galėjęs paleisti tą 
tūtelių, kurių kulkas suvarytos artilerijos šūvį į Izraelio sargy- 
jam į galvą. Policija tikisi gauti e bintus.
liudininkus, kurie jai padėtų nu-} — —
statyti įtariamus žmones, nušo-j — Pr.z. Reaganas sako, kad 
vimo melu buvusius kieme. Po-j indėnų rezervacijose (mėtų būti • 

kodėl' daugiau laisvės. T egu jie patys J 
kiti gengsteriai nusprendžia apie kiekv’eno gy

ventojo reikalus, neskriausdami 
vieni kitų.

DAR NENUSTATĖ ALLEN 
DORFMANO ŽUDIKO

WASHINGTON. D C. — Po- 
liciija turi d doką kiekį duome
nų apie Allen M. Dorfmano nu
žudymą, bei viską nori nustatv-l 

• Ii tiksliai. l'BI turi užregistruo
tus kelis Dorfmano pasikalbė
jimus telefonu.

Policija rado revolverį, kuriuo1 
tariamai buvo nušautas Dorf-

hcija dar nori nustatyti 
prie Dorfmano 
kabinėjosi ir reikalavo atskai
tomybės.

Saudi Arabijos naftos ministeris šeichas Žaki . 
atsiisakė darvt> nuolaidas L.bijai Lri La: 

nrsiia kantiems ankstyvesnių susitarimu



Prašau, užeikit atgal!

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

ŠIRDIES ALĖJA
Viduryje širdies aš alėją turiu, 
jos gale — prieš saulutę — fontanas, 
o prie jo — po krūmokšniu aš sėdžiu žaliu, 
ir man laimė, kaip kasos, vaidenas...

Iš krųmok^nio lapelių eiklučių, žalių — 
iš fontano žaibių spindulėlių, 
susipynęs iššoksta žodelis “myliu 
ir nuaien sieloj aidužėliu...

Pro žaliąsias šakas pasilenkia kažkas, 
ir tik rankos ten .dulstelj \vjen.os, 
jos uždengia akis man. paklausia: -“Jtf.a, kas?!” 
Taip — tai jūs! — atsakau — Laimės dienos!.

Išausta iš ūkų, kaip iš sapno šilkų, 
štai jš lapų Laimužė iškyla — 
kai bučiuoja karštai, mirga čiurkšlio žaibai 
ir naktis prieš akis man išdyla...

atgal.' ^ipotę, io^io žrnog.elip 
ambicijos jpažofc. .Jis tik nori mė
giamo daikto, jam nesvarbu 
-“išlaikyti aukštumą’. — gali 
giUti- . (

Smuklįnįukas ąafco:
— Atsiimniau, kad čia dar tu

rėjau truputį... Prašau, jeigu 
tam.- ta senoviškoji labiau patin
ka!... V. ‘ . |

Iš" po baro butelis įpila, ko 
žmogus prašė.

itales -patenkintas. Nusibrau
kęs ūsus, su nušvitusiu y eidu, 
gįna įauk.,

yėl važiuoja veikutė sąšlavų 
.rijoktj. įtekąs to menko žmoge
lio jnepa^ebi. Nežino, kad jis 
mėgsta tik senoviškąją “viski”...

Sutiksite, kad gatvėje prie to-j 
I kio nuobodaus darbo, pasidaro 
I ilgų. Vėl šis žmogelis pradaro 
pažįstamos smukjės duris ir ei
na prie bąro .

Dabar jau smuklininką? su pu- 
švitąi.u veidu, (svarbu 'įsigy
ti ykp^tumeri”!), pasitinka žmo-

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

staiga atai'

Viduryje širdies aš alėją .turiu, 
ten svajodamas sėdžių vis vienas... 
Kaip fontaną saulutė žaibiu spinduliu — 
ar nušvies man Laimužė ten dienas?-!

Arėjas Vitkauskas

, r— Pax leisite tos pačios!...
— Taip, tos pačios!...
Mikli .pat^ayėjo ranką. moka 

prip^dyti- stikliukus. Nė lašo 
niekuomet. neiškiinta iš buteįię 
p -O ša lį... ' Moka, pinigą valyti"

‘Tu manęs nebemyli taip,;
’ kaip pirmiau J^lėjai!

— Ach, pasakoji wek.ųs!
> — Anksčiau tu mąn palikda- 
j-vąi didesnį mėsos gabaliuką, o 
i dabar pats jį suvalgai.

— Tai brangioji, dar nereiš
kia, jog mažiau myliu tave, čia 
paprastas dalybas: tu dabar esi.

j daug geresnė virėja.

Sovietų studentas laiko eko
nomijos egzaminą.

—Kaip tamsta palyginsi Jung
tinių' Amerikos Valstijų ekono
miją? — klausia egzaminato
rius.

— Amerikos ekonomija švy
truoja ant bedugnes krašto! — 
'greit atsako sludeutą§.

— Teisįngai;! L^iąi geras ąt-, 
sakymas. ,0 ką tamsta pasakysi 
apie Sovietų "Sąjungos ekonomi-

— §evietų ,S-gą baigia prisi
vyti Anieriką ir tuoj ją pra-; 

J lenks! < ' S • ; 1
•j ■ * įs • - ?v i

j&xiql moteris l>ie- 
:W buyu&i Junguuų V*ls-

sW|i i«PEią.W^

— Vyrai yfa labai žiaurūs — 
skundžiasi jauna žmonelė.

— O kas tokio blogo atsitiko

— Aš. prašiau kad'jis

pasakė, jog turėčiau pasitenkinti 
savo gražiomis kojytėmis...

4» * *

kytojag.
* * *
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Kas ir ką veikta

Rašyta laive “Gripsbolin” — kelionėje Į Aųięriką.’
Ailantyje — 1V33.X1.30 dieną. - į

Stikliukas senoviškosios
Pagal šaligatvius važiuoja su 

veikute italas ir šlavinėja popie
rėlius ir nuorūkas: Niekas ne
atkreipia dėmesio į tą žmogelį, 
kuris, rodos, tik tam ir sutver
tas yra, kad su veikute pagal, šą
jį galvius važinėti. Juk italai to
kie menki žmoneliai. Žiūrėk, čia 
pagal šaligatvį italas pardavinė
ja “karštus šunis’’ (dešreles su 
bandutėmis), čia kokius kukurū
zus svilina, čia su beždžionike 
vaikščioja... Kodėl gi italas ne-t 
gali važinėti su veikute pagal ša
ligatvius ir rankiot4 popierėlius 
ir visokias ądmątas?!... Taip pa
mano kiekvienas čikagiškis, ku
riam nėra ko daug rūpintis, ko 
tas italas čia važinėja... Ar ma
žai miestas darbų veda. — gal 
ir čia nuo miesto žmogus paskir
tas! O trumpai — niekas ne ne
pamano, ko tas 
nėjai...

Prie smuklės 
veikutė sustoja.
— tokia pat smuklaitė. ka’p ir

italas čia važi

"Trys kiaulės"
”Trvs kiaulės’

ant ioS.visos Čikagoje, bet tik 
lango juodos raidės:.

— “Three” pigs’! CTryi^Wu-- i...:' ‘ :
lės”). " "• . j

Velkės vežėjas, mažas žmo
geli?, užeiną pas taą tatris kįąu~ 
les...’ Žinoma, kaip ir visi' kiti,’ 
išsigerti. Amerikoje tikra de
mokratija — niekas nepažiūrės, 
kas tu. kaip pasirėdęs, ką dirbi...

— Viski!.... — paprašo mažas'

'įi^-pigiąŪ. "pačiam kainuoja — 
jta^ih.ąsZidaūgiau ir lieka. .Tik 
neyjsae^k gali ją dabar, parda- 
yinėtį;.įleišta degtinė -viešai. 
'J’ą^baigė_-j biidialįškošios ‘ būtie- ’ 
:§efyytfe?5r-.Jpūnšaino dienos. 
Piljfą .visur, geros degtinės. Ži- 
nomą,sEąųė„^bizniai i tebeeinna; 
■c^odamjį iri sauAir smulkiesiems 

-^įįipęlikėjahis. -didesnį pelną.
Nereikią, mokėti valstybei mo-

i

žmogelis prie baro ir prideda:'
— senoviškos. — naujoviškos ne
galiu pakęsti dar, nepripratęs!.,.;

— Mes laikome tik gerą-viskį!
— Aš ,dąr tebesu pripratęs 

prie nesosios! Prašau man duoti 
senoviškosios'... . 1

— Tamsta reikalauji munšai- 
np. — mes laikome tik gerą, 
viski!...

Ką daryti ----- žmogelis eina f, r
lauk, jeigu nėra to, ką jis mėgs- < —

| ta. prie ko jis pripratęs...
Biznierius yra ne biznierius, 

jeigu “kostiumeiį” (“klįjentą”) tokios uuašinos, kuri nieko rie-
' išleidžia. ; dalytų. : •

■ —Maiki, -būk geresnis po .Nau
jų Metų. Matai, ką br. kv.- ‘ 
ge< rašo ir j^gina būti gėtes-

. —.Jis tiesą sako, bet kam 
kia būti geresniu, kai ir taip 
geras žmogus, arba yra gerų 
žmonių, o blogų nepadarysi ge
rais. Gal jis turi galvoje tuos, 
kurie nesutinka su jo teigimais.

— Man, Maiki, neaišku, koks 
br. kv. (Kviklio) politinis vei
das. Atrodo, kad viena ranka 
glostomo antrąją —užtepa...

— Kaip suprasti br. kv. šūkį 
“būkim geresni”. Gąl būt J. šo- 
■.liūnas nebuvo geras, kad iš “Drau 
go” redakcijos buvo išneštas? 

lz"’ šoliūnas dabar Marquette Parke 
pradėjo skleisti blogas “žinias” 
apie nieko dėtus žmones, pvz. 
apie 15 Warda aldermaną 
Frank Brady, vadindamas j į .ra
sistu, Western avė, vadina Ber-

šiįis
įkiant juos,

bi, nė .bendra rsnone...
redaktorius L. Šimutis ir
Grigaitis, pasijuto užgouti, už-, 
gautos ir organizacijos bei jų’ 
veikėjai:.X; Žimutįs buvo kata
liku veikei^,^pasitraukė iš “D.
redakcijos.-^

P.l

5>'

Penkaibs: —''Nę,' ponas mo
kytojau. ' J

-t- Kodėl gi nę?
— Nes vakar sulaužė koją ir 

mažai -bejuda. •

HOLLYWOOD© ŠĖMOS ; 
Dvi mažos mergaitę Holly-. 

. . .. . - - .. - t
— Ar myk savo naują tėvelį?: 

nes jis :įąbąi man-^

tie talentai; kurių šioj "srity, už-
Jąikais'... ’

A; it^l^įn^ibfądkė ūsus po kito 
sti^ljkb'irij.ejnė ieškoti pinigų..?

..At?ivehįė švafko aįlapą ir smuk-1 
liniukui parodė... seklio ženklą...;

—:\ Corr>e pp "(Eikš)! — tarė 
menkutis; žmogeks italas, kuris

• mėgsLa-t.^ėrii tik"senoviškąją. .
Smųklinipkąs eina. į policiją.

Teismas! MPąbąįidą. Kalėjimas.
! O' “Jtąlas’y-^to^s ajenkąs žino- 
gelis^kas LJį ^kreips dėmėsi!),' 
vis su -vęlkĮrte •Čikagoje važinėja"
ir, užeina kariais išsigerti. Ži-'

;toks darbas, — nuobodui} P^ts persikeltų į antrą Wester., 
gatvėje. Reikia žmoguj įvątruĄ 
mo!.?. ■*..

— Taigi,' Maiki, lazda turi duJ WOQde kalbasi tarpusavyje: .. 
galus. Frontinimnkai tiek : su
smuko, kad prisisarndė keletu ,- 
dar likusių “politikierių ’ -taria-,^ ' 1, ,
mai-redaktorių, kurie nežadą}" ■ri-'i? Mp, žinau!; Pereitais rrįer-. 
būti, anot Kviklio, geresni. Ič-J tais jis buvo mūsų 
chokas Meras, Striptyzb blevyz-į ta -«
gu čempionas, vėl sugrįžo, bjo^l ,-:Vąršū.vOs elektros reikmenų 
liukų Marijonų viešnagėn ? suį krautuvėje pilietisįldąusia: ‘ į 
joa.ujjiriomanu “Sara”. Isįoxaš--I Ąr Jųriie atsarginių"dalių' 
:tu gaunąsi įspūdis, kad ląšyto-j soyįetimam dulkių /sįurbliui? ■■ 
jas turi dvejopą, trejopą psidho- j “ T^P.’ Prūšaū, — paduoda-;
logiją. jam šluotą pardavėjas.

Turi

Tykiąją

Vilkas

lyoks skir tėm.as tarp žijift- 
tgaus ir maišiuos?

Dar niekas nesukonstravo

iogUMuUhAAAAAA

sakyti? Juk jis, matyt, nori juo
duosius suleisti į lietuvi j ir kitų 
baltųjų žmonių pastangomis lai
komą rajoną ir paversti džung- 
lėmis? Ąr šolįūnas nežino, kad 
juodis Rockwell gatvėje gele
žiniu įraukiu Užmušė Siliūną? 
jŠoliūnas geriau .padarytų, kąc

— Aš niekad -neužmiršiu Do 
mo Veliękps žodžių: ateis laikas, 
kad nebus kam nė rašyt?, nė 
skaityti... _ ■ -=

— Dabai’ geras laikas paskelb
ti nuosmukio manifestą Maiki..

— Tai lik sveikas, Maiki.
— Dar gal susitiksime, Tėve?.

Ąve. pusę. Ten gal ir savo gi
miniu rastu. • * v c*

— Vadinasi, šoiliūnųi Kviklio 
patarimas būti geresnių, negalio
ja. Maiki, aš jam patarčiau pa
sižvalgyti, kas atsitiko prie Hum-

, boldt Parko, kur susikraustė 
portorikiečiai. šimtai balti] jų 
žinomų nuėjo su dūmis. Ten su- 
kėlė tokias riaušes, kad atvyku
si raitoji policija „iš Lincoln Par-

• »ko, buvo -portorikieėįų skaudžiai 
<. sumušta. Tik National Guard 
i įūtsteigė tvarką ir sustabdė gais- 

'.’.rus, šoliūnas gy vena toli nuo to-
nelaimės, tai neriui supratimo, 

. kas vėliau seka- . -
— Taip, Tėve, mes gal niekuo

met neišmokame - toleruoti ir 
-gerbti savęs ir savo tautiečių. 
Po H-jo karo, v-©s spėję atvykti 
tremtiniai, Amerikos lietuvius 
palaikė kažkoiais puslaukiniais. 
Tuoj atsirado avangardas, t. y. 
tokia grupė, kuri dedasi vado-

, va u jame i jėga, bet netoleruoja 
kitų žmonių, kitaip galvojančių. 
Prie tos rūšies > vąngaEdininj^Į’’

priskirti ir ^ontiiunkus.J iŠgū ė po įta puodukus Stiprios 
fjailės Instituto oąrįųs ir kt. Tię i kavos. Manoma, kad šilu

\ naujieji ateiviai, ^kurie ftjppfefož- TV Vavs 
į^ai spaudoje kėlejuiuksn^ą, tvir 
tindami, kad taip .ękuų? atsirado 
diletantų d dlininJctj, grafomanu,

dalą vėl pasikartojo, kaip buvo, 
piieš 400 metų. Jeigu mes turė
tume 1583 metų kalendorių, lak 
.būtų toks pat kąlęudprius. kaip, 
popiežaus Grigaliaus XIII ka
lendorius.

• Dėl aliumininių indų pavo
jingumo jau seniai buvo kelia
ma abejonių. Dabar mokslinin
kai surado, kad aliuminis sendi- 

: ua žmogaus organizmą. Paste
bėta aliuminio esencija žmogaus’ 
smegenyse. Be to, gali būti ir 

■ kitokių negerovių: amiotropija, 
A v sklerozė ir 4.1. Dar nėra galuti-- 
į nai ištirta, ar aliumininiai viri-? 
’ į mo indai nėra sveikatai kenks- 

' mingi, kurie daliai* plačiai vnr- 
į tojam!.

* Sako, kad stipri kav3 yra 
•eras būdas išsipagirioti po ke

leto verkų išgerto alkoholio. Ta
kiau tas gali nepadėti, sako Lon
dono universiteto profesorius dr. 
G. Lowe. Grupė žmonių, kurie 
šgcrė po I čerkas,. geriau orien- 

tayosi. negu antroji 45r»pė?kuri

kurie rašo, kad »et užtemdo j 
"šviesuosnus"’ ir būtinai su dsk-« 
taralo laipsniais.^ Pav., Liete.- 
vių auditorijoje buvo sv4rinki- 

.mas. kur vyko karš,O' diskusijų- 
term ; kaip apsigūdi ūmi kultū
ros mėgėjų — diiJet- n ■ o-gnutn 
<panų rr ko. Veltasis Domas Ve. 
|ičk<. netekę- kjuUrvbės, paša 
kė< Ko jus kai ščnHifc/ės. prie ko 
tas skryningą,-? Vokietijoje tu-’ 
rėjoihe -krysingu. Gali .ateiti

CHW11S 
ir kava apsunkia smegenis ir.’ 
u keli a .sąjyjyšį.

• Paskjiliphi m*lų mokslpiin-' 
kai stųdijūija^ kiek syeikatai 
naudingas ju/4ias. Studijos pa
rotid, kad juokas yra panašu į 
gipmastiką. Raumenys aplink 
ricmenį, pečius ir krūtinę juo
kiantis susitraukia, širdis grei- 
•iau plaka. Bendrai, juokas oa- 

IMia ii\ų, ]
yliaus vi*-; žmonės mėgsta, K-

..........

iks kdlcn<ioriu> ir

.Propagandą Varo;' - 
Kremliuje , kriuksena 
O jo pakalikai 1r 
Pagal jį klegena.

. Jų. akis'' ap^pmdp, 
Protą apsvaiginą, 
Net aiškiausi fąkįai 
Jų neprablaiviųa.
Garbina nevykėliai 

’ Kremliškąją saiką.
Nors'ji mūsų .tautą 
Vargina nagaika.r* v *
Klauso ir negirdi, 
žiūri ir nemato, i 
Kad prieš sveiką protą 
Aiškiai nusistatė. - "- -

** ■ ■“ J

Giria seną 3až^l 
Atgyventą tyąrką.
•Jie pamėgo n?^ą. •
Pragarinį -tyą&ą. ;

- .. - / Perkū7;u.ę
.................... i i *i 7 ~ '5 "
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soja įstaigoje viešpatauja
liuti
tyla. Vėliau sužinojau, kad kar
tais ir vėlai naktį, reikalui esant, 
sąjungos centras virė kaip bičių 
avilys, ką prisimena ir Vladas’

tesnė UŽ valdžią, ir ta instancija ’ 
tai pats gyvenimas, reaii pdieiių 
ir jų pajėgų sudėtinė. Mūsų val-

1 džia esanti rodyklė, barometras.
Jei bus lietus ‘arba audra, lai 
prie varia pasukęs barometro ro
dyklę į giedrą, slapiojo lietaus • 

audra nėjusios 
užsiviešpa’autų

Lietuves V j čių choro pokyli: Orkestro pavadini-

t- * *
M
i v ’
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Vladas FU t Vis

' Emilija buvo Vaišinga 
n'nkė ir puiki pokalbininke. Sa
vo vyro idėjas ir teorijas jinai 
perkeldavo bei pritaikydavo 
praktiškam gyvenimui ir savo 
moterišku žavumu tas teorijas' 
sušildydavo ir padarydavo pa
traukliomis. Nors lietuvių tauta 
tuo metu turėjo kitų idėjinių 
visuomenininkų, šeimų bendra
darbiavime buvo retas ir įdo
mus’ pavyzdys tokio vyro ir 
žmonos, bendravimo, kokį ma
čiau pas Pūtvius. Be t<\ Emi
lija Pūtvienė gana ryškiai že
maičiuodavo." o tai irgi sudarė 
spalvingumo ir gilumos. Nors 
inteligentų tarpe bendrinė kalba 
buvo jau prigijusi, tai, tebebuvo 
lyg ir naujovė. O visokie tar
miškumai labiau nius šildė ir 
jungė su lietuviška žeriie.

■ Kitą dieną po mano apsilan
kymo Pūtvių : šeimoj ė,' ^paskirtą 
valandą, greit po 2 vai. .po pietų, 
kada to meto Lietuvos /įstaigų 
darbas būdavo, jau pasibaigęs, 
atvybąų ų ŠąųUų Sąjungosj. cent-; 
ro įstaigą Laisvės Alėjoje. Ko
ridoriuje sutikau patį Pūtvį ir 
bityaū'jO pagirtftsAiz punktualu
mą! Jam atšakiau, kad esu at
sargos karininkas ir pratęs nesi- 
vėluoti. Pūtvis pareiškė, kad bu
vusių. >karių elengentas,‘šaulių. 
Sąjungai pridaro "daug rūpesčio 
dėl įpratimo vartoti ginklą, kur 
reikia ir kup nereikia. Bet, iš 
kitos pusės,./daųguiĄa buvusių 
karių esąs geriaušias, drausmin
giausias sąjuųgps. elementas...

Šaulių Sąjdrigo^-'įstaigoje jau 
nebebuvo tarnautojų. Tik kori
doriaus gale buvo telefono cent
ralize ir prie stalo šaulė bu
dėtoja, kuri re^štrųpda^prar 
nėši mus iš fronto ir iš visęs. są
jungos, jei kas nelaukto atsitik
davo. Bet telefonistės budėji- 
Ąas tik padidino Įspūdį, kad vi-

LIETUVOS- VYČIŲ Z
112 KUOPOS ! ‘

SUSIRINKIMAS » • 
1983 m. sausio 18 d. 8 vai. \\ 

vakaro Marquette Parko lietuvių 
parapijos salėje įvyko susirinki
mas. Pirm. P. B>nkis, sveikin
damas gausiai susirinkusius <la-

I lyvius, pradėjo susirinkimą. Su- 
I sirinkime dalyvavo Fr. Savic
kas. Buvo pasveikintas.

Maldą sukalbėjo vyčių kape
lionas kan. V. Zakarauskas. Pra
eito susirinkimo protokolą per
skaitė sekretorė Mary 
Trumpus pranešimus 
dalinių pirminm ’■ 
rengimai: 
nėjimas, šv h. 
ir kili p?.rc:.; 
spaudą.

Kan. V. Z.-k?••?.'■■.

mes — Aidas .
’| įjungta nemažai instrumentų 

ir protarpiais net su daina paly-
• dėjo muziką. Tikrai įdomu bu

vo klausytis ir šokėjams šokli, 
šokėjų perpiidv ta aikštelė.

Apie 11 vai. kelios porus pla-
* tino loterijos bilietus. Nemažai 
1 buvo fantų ii- kai kurie gina
vertingi. Vienas meno pavoks
iąs dovanotas dailininko. Su<la- 

į rytu komisija pravedė loteriją.
Loterijai praėjus, apie 12 vai. 

į pub ika pradėjo skirstytis. Iš vi
so dalyvavo 190 asmenų. Bilieto 
kaina

Beje, piolarpiais F. Strolia; 
-1 s.i akordeonu grodamas, įjungė 
Į nemažą būrį dainininkų, kurie 
; iš peties traukė liaudies dainas.
• Net buvo ant stalų išdėstyta at-
Į spausdintos dainos.

Vyčiai labai akty'Vūs ir turi
Į nemaža pasekėjų, kurie lanko jų 
j koncertus, piknikus ir net susi

rinkimus.
F. Stroha dėkojo chorui ir da

lyviams už atvykimą į jų poky-! 
[lį. Taip pat dėkojo choro seniūr 
Inai: S. Rudokas ir S. Klatt. » -

Pabaigoje sugiedojom Jlgiau-
> šių metu dr. Pumputis ir S. 
Klatt.

Faustas StroliaKompozitorius

nesustabdysi 
siautusi. K; 
giedra, r.ikia pašalinti debesį. 
Techniškai tai sunkus, beveik 
nėm:nomas darbas. Bet tautos 
ir valstybės gyvenime lai pada
ryti esą galima, tiktai ne iš kar
to, tiktai po daugelio pastangų.

Lietuvos gyvenimą, anot PūĮ- 
. . ., . , . vio, naikina, griauna ir silpnina apie pnsikė.usia Lietuvą , . . . , ... 'F 1 avi juodos rankos. Viena is jų

- nedraugiškų valstybių apmo
kami ir neapmokami agentsi 
bei provokatoriai, kuriems pa
deda įvairūs sukvailinti ■ arba 
ego stiški vielos gaivalai: dvari
ninkai, nutautėlioi. išgamos, s.’e- 

i timų blizgučių ieškotojai. Kita 
i juodoji ranka tai šmugelninkai, 
(karjeristai, kyšininkai, viešojo

r / Andriukaitis. Bel dabar tylai su- 
e ’ pant, Pūtvis nusivedė mane i 
P/ įs savo kabinetą, kuriame įvykda- 
i • < i vo ir Centro valdybos posėdžiai, 
■rif . I Pirmiausia jis mane įspėjo, 

į kad nenustebčiau, nes būsią ka!-
’ bama apie sąjungos darbo dirvą, ! .

1^^ iEMb ; atseit, 
kB’' ir tą j°s rilalį, kurią dar turime 
jfcj prik.lli. Taip pal ir apie blogy-' 
H| bes. kurias reikia nugalėti. Jis’ 

atidengsiąs tai iki galo. Jis ap-j 
nuoginsias tai, kas iš viršaus ■ 
atrodo gražiai ir poeUškai, bet į 
gilumoje slepia parazitus, čiul
piančius tautos kraują. Kas gra
žesnio gali būti, kaip mūsų tri
spalvė vėliava? O visdėlto esą 
vielų, kur po ta vėliava pasislė
pusios utėlės. Sakė: nebijok pa
matyti realybę, bjaurią, kartais 
baisią, nes nematęs negali su ja 
kovoti, jos pašalinti.

Juzėn;
i'.d

e

o
■ in-

la

šeini i-’
da. M

koms geriausias padėjėjas — 
J mūsų pačių, nuoširdžių lietuvių, 
I neįgudimas į valstybinį gyvsni- 
j mą, nesusipratmas, tamsumas... 
1 Lietuvišką valdžią sutverti mes

Toliau man’pasakė eilę tų pa-i tai sugebėjome, bet iš jos reikh- 
čių dalykų, kuriuos 1922 metais laujame stebuklų, užpykę kei- 
raštu išreiškė savo straipsnyje čiame kabinetus, tuojau pat rei- 
“Šauliai, ruoškim gyvenimo į kalaudami iš valdžios lietuviš- 
penrersmą”. Tą straipsnį vėliau 1 kojo rojaus. Mat, norime, kad 
-i.-.-i-j—-Lux.-—: *vai(ižia dirbtų ne tik savo dar

bą. bet padalytų tai, ką turime 
padaryti mes patys, krašto pi
liečiai. ..

Prie juodų rankų apibūdini-- 
mo Pūtvis grįždavo vis iš naujo.

skaitydamas, stebėjausi, nes ja
me radau daug sakinių, beveik 
žodis į žodį tokių pačių, kaip 
šiame pasikalbėjime šaulių Są
jungos centre išreikštose Pūtvio 
mintyse. Padariau išvadą, kad 
jis tas mintis arba ilgai su sa-j Matyt, tai jam skaudžiai spaudė 
vinį nešiojosi, arba jau tuomet, | širdį. Daug kartų Išartojo ir tai/ 
su manim kalbant, turėjo ką i ką vėliau tais pačiais žodžiais 
nors panašaus parašęs bent 
juodraštyje.

: Vieiias iš švarbiausiių Pūtvio 
punktų, kurį jis nuolat kartojo,; 
būvė-tai kad Lietuva yra ir rusų; 
imperijos, ir ankstyvesnės len-. 
kų kultūros1 skeveldra, kad Lie-Į 
tuvoje iš tų vergijos laikų užsi-j

ypatingai stipriai išreiškė, ir fk- 
vo straipsnyje “Mjūšų krašte ne 
visa yra taip, kaip norim. Dėl 
to, kad gyvenime, toje aukščiau
sioje instancijoje? lietuviškoji" 
valstybingumo dvasią dar neuž
kariavo aukščiausių suvereninių 

| teisių... Geriausioji valdžia ne
liko daug šiukšlių, ir mėšlo.! įstengs doros pasodinti į sostą,
Daugiau, negu Graikijos karžy-ijei pačiame gyvenime doroji 

gio He'rkules valytose Augiios _ _ į__________ ' _ ____

Vyčiai li

1983 m. sausio 22 d., šeštadie
nį, 7 vai. vak. Vyčių salėje rin
komės į choro pokylį. Salė gra
žiai dekoruota,' stalai padengti, 
žvakutė ant kiekvieno stalo ir 
po puokštę gėlių padėta, šalti 
patiekalai su priedais padėti.

Apie 7:30 vai. pradėjome vai
šintis. Po vaišių, jaunieji or-

srovė dar nenugalėjo nedoro
sios. Geriausia valdžia neišlaikys 
grynai lietuviškos vagos, jei gy
venime dar nesutriumfavo lie
tuviškoji siela. Demokratizmo 
angelai valdžios vietoje nesuge
bės laiduoti piliečiams visos pi
lietinės laisvės, .koLpačiame gy
venime demokratiškumas nenu
galėjo despotizmo papročių ir 
vergijos liekanų”. (II, 209).

(Bus daugiau)

kestrantai sunešė savo grojimo 
instrumentus. Choro dirigentas 
Faustas Strolia 8 vai. pradėjo 
koncertą. Sudainavo šias dai
nas: Nuausiu juostą, Namo, na
mo, Vai ir prijojo. Dziedukas, 
Lithuania maršas, Žiema bėga.

Buvo įsijungę ir solistai — 
Marie Kassel ir Stasys Stasiu-{ 
nas. Dirigentas — Faustas Stro-, 
lia, akompaniatorius — Robert 
Mockus. Choro sąstate: 10 mo
terų ir 13 vyrų.

Buvome sužavėti seniai gir-- 
dėtomis dainomis ir puikiu at-i 
likimu. Plojome.

Po. koncerto, panelės išnešiojo 
karštus patiekalus su priedais;

M. DR. IR V!L SU KIRVIU 
RANKOJE

straipsnio autoriaus 
kažkas drungiškai

kad neklydau, nes

liesiaiTinancl'.’ L' 
lu ir kitomis akt:;, 
lemomis — kolonijc 
socialiniais, saugu;;1 
aktualiais klausima i. 
Savickas. Po to ats;

dalyvių IPa:
užs: ’'į:

lėto
pranešimas 
laiko.

Pirm. P. ILukis

V. /!;;
kalbėti malda. P V
pakviesti kavute.

G. Janula padai

o

;\mu, 
ais 
f.

Jo 
a: da

vai. na- 
ri) : li
tu ve me

Irau k u 
>. Iš vi

so dalvvavo nėr 60 a /menu.

® Pirma galėk, paskui paža
dėk.

Užtenka tik dirstelėti į š. m. 
sausio mėn. 21 d. "Draugo” Įva
dinio pavadinimą — “.Bet galė
tu būti dar gražesnis JAUNI
MAS — GRAŽUS”, nors ir ne. 
matant to 
parašo, jau 
pakvimpa.

Pasirodo,
tik užmetęs akį ant tokio ‘’perliš- 
ko’ pavadinimo tuoj supratau,

. . . t» v -v. . ■ kad jis, bene, būsiąs tik “auksa-
burnio M. Drungos nukaltas. 
Taip ir buvo. ' ■ . '

Ištraukęs kažkokio tai j. r. 
“Pasaulio Lietuvyje” parašyto 
straipsnio citatą, kur buvo pa
liesta ir mūsų, jaunimo aspira
cijos, tuoj griebėsi ųž kirvio’ir 
ėmė VLIKo bei ALTos vadovy
bėms galvas skaldyti. ' ■ '

Atrodo, kad VLIKas ir ALTa 
jam lygiai tas.pats, kaip ispaniš
kam- buliui raudoną skara> .

Turiu, atvirai pasakyti, 'kiek 
aš jį pažįstų, niekad jo kitokio 
nesu matęs. ■ ;

Jonas Preibys-

skanaus maisto, kuri parengė p. 
Murauskienė, prasidėjo šokiai. 
Grojo keturi jaunuoliai: D. Po- 
likaitis, G. Strolia, T. Strolia ir
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MINIM

S. Halsted St, Chicago, IE 50608

minimai Ir mintyj apie asmenis Ir vietas neprik Llrt’-x 
maišiais Bolievikq*okupacijos metais. Knyga turi 23 j r’ 
bet kainuoja tik B3.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revolt ncMn’erb-^ r: 
tef Ir klaidingai interpretuojamas gyven’mn ir ,
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio 
Biją. Dabar būfų j j galima pavadinti kovotoju u? tmocri 
Knyga yra didelio temato, 265 puslapiu, kainuoja f 6.

įdomiai parašyta riudija apie Rytprūsius, remianti.* P ’ 
Labguvos apskričių duppaenlmis. Aprašymai Idomr.c k 
lietuviui. Leidinys IHustruotaj nuotraukomis, psbaigo- 
vitovardflų pavadlnimriwlr jų vertiniai j vokiečiu >slb.

MG J^mojlngu noTslIq. Krina. RX

Chfc&fr^L

kūtėse.per: šimtą metų... Nepri
klausomos Tėvynės dalimi nesa
me visai patenkinti. Nepaisant 
demokratinės santvarkos, nesi
jaučiame pilni , krašto šeiminin
kai, visiškai laisvi' piliečiai. Dori 
lietuviai y, daug r kur s niek inam i. 
Dirbame, bet nesame turtingi..

Viena iš šios nemalonios padė
ties priežasčių esanti karo būtis; 
Armijos išlaikymas atitraukia 
daug jaunų, darbingų jėgų, su
ėda daug lėšų. Bet esanti, Ir 
svarbesnė priežastis. Ta priežas
tis nesanti mūsų valdžia, kurią 
žemažiūriai puola ir kaltina ųž 
visas blogybes ir trūkumus. 
Esanti instancija, kur kas aukš-

Aleksas Ambrose

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, , 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869— 1959 metai).

į 664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

MAISTAS Ii EUROPOS SAND1LIŲ

BM8 W«st 69th St, Chicago, IR 60629 ♦ TeL >25-2781

HARD A NORI

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

|IO1 W. 69th St, Chlcafo, HL 60629 ♦ TtL 925-271J
Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IS PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K- 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina 125. Kieti virieliaL Paštu F2.

Į* T17QQ 1 i O v

’serve with pride in
THE NATIONAL GUARD

'• LITERA TORA, lietuvių ’ Hteratūrcs, meno Ir moksle 
1954 m. metraštis. JSme yra vertinį fflekhomėt' nėšenš*?.’ 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P, Joniko 
7, Raukčio.dr. Kario Griniaus, taip pat K. 
Meilaus straipenlai bei studijos, iliustruotos r 
M. K. Čiurlionio. M. šilefkio, V. Kašubai, A. R ūk Z 
kūrybos poveikšlais, 365 puri, knyga kainuota. ti_V >

"• DAINŲ ŠVENTftS LAUKUOSE, poet<M ra
tinių šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsim/n’- 
iventes be^jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaihrtPbv. 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinkt ■ ’ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kamu^’t F"

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
tag Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikot; 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 203 r

’vertini**.

£ny>c* *a«
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la-io wardo aklermanas Frank Brady

L KLAUSEIKIS

Dr. Alexander- Cętrp,kj| Cypius «?. 
latvis, rqšo Bęltfc

Lc§ Angeles mieste leidžia- je “bėra tik šeši asmeus: Antho
ny B. Mažeika, prezidentas,‘Val
dis V, Pavlovskis, Avo Piįrsid ir

. jėgė suorganizuoti radijo prane, 
• Šimu?. Policiją nętrukus juos 

išaįĮJrinę ir visus suėmė. . .
Didžiąu^iąsį nusikaltėlis yra

mąme Baltis lygos Baltic Ame
rican Freedom League biulete- 
nyję paltie Bulletin, ketvirtame P. Algis Raulinaitis viceprezi- 
numeryje yrą žinia, kąri ištisai dentai, Saulius Darnusis iždinio- 
pers ^ausdinamą; kas, dr. Ansis Blakis sekretorius.

“A Latvian in America”. — to- J Tąigi tik trys lietuviai iš aštu<> 
kįa žinutės antraštėlė. Toliau nių anksčiau buvusių vadovybė-

kas, dr. Ausis Blakis sekretorius.

tekste: "D .Alexander Carolus 
Cursius Dutch New Amsterdam 
from 1659—1661, the first Rec
tor of the first high school on 
the North American continent. 
Before coming to America, dr. 
Cursius was a professor in Li
thuania”.

Iš kur tokia istorinė žinia pa
imta nėra paaiskmta, tačiau gal j c ,š spausdi„ta jog Agris Pav. 
galėtų atsakyti tos lygos prezi-1 r ' ■

pjanęfenęįp l^o gyveplojąins, 
ką dųrę yyuąi^ybė ii kaip prie- 
Šippsi darbwipka^

Kiti įegi kąlUnąnji jųoęlvįeni 
pajęj£. Jie surado rekal-'ugus

Šių metų vasario 22 dieną Cook apskrityje vyks pir
miniai rinkimai savivaldybės pareigūnams. Panašūs 
rinkimai wks visame krašte. Vienur tie pirminiai rin
kimai gnli buri keliom dienom anksčiau, kitur vėliau, bet 
jie vyks visoje Amerikoje.

Balsuoją tiktai Amerikos piliečiai. Kas negavo pilie
tybės, tas neturi teisės balsuoti Kad galėtų gyventi vi
suomeniniame Amerikos gyvenime, turi žinoti visas tu
rima? teises ir teisių gaunamas privilegijas.

Registruoti^ ^alsuoti galėjo ištisus metus. Savival- 
flybes^paraibiai' pritaria registracijai ir balsuotojams 
padeda. Bet-visi galėjo užsiregistruoti iki į antradienio, 
sausio 25 d. Kas nęųžsitegištravo, tas negalės balsuoti.

Balsuoti turinčių teisę registracija būtinai reikalin
ga. Ilgų metų patirtis amerikiečiams įrodė, kad be regist
racijos negali būti tvarkingų rinkimų. Kas bando pra
vesti rinkimus be rinkiminių sąrašų, tas tyčiojasi iš rin
kiminės tvarkos. Reikia užsiregistruoti, sudaryti rinkėjų 
sąrašus ir išsiuntinėti į balsavimo vietas, kad atsakingi 
pareigūnai galėtų patikrinti, kur rinkėjas gyvena, ir ži
notų, ar jis turi teisę balsuoti.

Visi lietuviai privalo žinoti, kad balsavimai be pa
ruoštų rinkėjų sąrašų yra niekiniai. Tokių rinkimų teis
mai nepripažįsta. Kas balsavo, nebūdamas rinkiminiame 
sąraše, iš anksto paruoštame, tas nusikalsta įstatymams. 
Jis dalyvauja niekiniuose rinkimuose. Niekiniais rinki
mais “išrinkti” žmonės nori tiktai valdyti. Jie ir valdys, 
jeigu niekas neprotestuos. Bet jeigu kas norėtų ginti 
savo teises ir nueitų į teismą, tai teismas tokius rinkimus 
pripažintų nesančiais.

Pirminių rinkimų svarbiausias tikslas leisti patiems 
žmonėms išrinkti pačius geriausius kandidatus. Rinkimi
nės partijos vadovybė parenka kelis kandidatus nustaty
toms pareigoms ir leidžia piliečiams balsuoti už tinka
miausią kandidatą. Rinkimuose dalyvauja keli kandida
tai. Gali būti du, trys arba net keturi ir penki kandidatai. 
Kuris partijos narys gauna daugiausia balsų, tas daly
vauja tikruose rinkimuose. Kitos partijos parenka savo

kandidatus tokiu pačiu būdu. Kuris gauną daugiausia 
balsų, tai tas kandidatuoja /

Praeitą savaitę Chieagos lietuviai turėję, progas pa
matyti, kaip tvarkomi demokratiniai pirminiai rinkimai. 
Chicagos mero pareigoms yra trys demokratų partijos 
kandidatai. Kandidatuoja dabar Chicagos majorės parei
gas einanti Jane M. Byrne. Jai rūpi gauti ir lietuvių bal
sus, todėl ji atvyko Į Namų Savininkų draugijos, narių 
ussirinkimą, kad galėtų įtikinti lietuvius už ją balsuoti. 
Illinois senatorius Frank Savickas supažindino maiorę. 
Jis majorę Byrne gerai pažįsta ir patarė susirinkusiems 
vasario 22 dieną už ją balsuoti. Ją pažįsta ir dabartinis 
aldermanas Frank Brady. Jis pat$ kandidatuoja alder- 
mano pareigoms, tai prašė rinkėjus savo balsą atiduoti; v* •« i •- -,J~ V: >

Demokratų partijos mero paręigbmą kan&dątųbjįą ir 
juodaodis Harold Washington. Chicagoje yra daug juoda
odžių. Jeigu jis vienas tekandidatuotų ir juodaodžiai- už jį 
balsuotų, tai jis galėtų būti išrinktas.

šeštadienio rytą pietvakarinėje Chicagoje Cook ap
skrities prokuroras buvo suruošęs savo šalininkams pusry
čius. Didelėje restorano salėje susirinko apie 300. žmonių/ 
kuriems prokuroras Daley papasakojo savo programą 
miestui administruoti. Jis vykusiai pertvarkė ’ prokura
tūrą ir kalėjiman kiša nusikaltėlius. Jis nękręĮpįa did.ęjio. 
dėmesio Į mažesnius nusikaltėlius, bet vykusiai traukia 
teisman dideles žuvis. Swibel įvairiais būdais bandė, išsi
sukti. bet nepajėgė. Prokuroras Daley atleido tiktai kelis 
prokuroro patarėjus, o visus kitus paliko, nes įsitįkino, 
kad jie geri tarnautojai. Svarbu, kad gautų geras instruk
cijas. Jis pakeitė tiktai aukščiausią vadovybę, kąd pa
ruoštų reikalingas instrukcijas, o kitus paliko.

Daley stebėjosi nepaprastai dideliais algų pakėlimais. 
Jis pats, sakytum, gauna $60,0C0 metams, tuo tarpu da
bartinė majore turi dvi sekretores, kurios gauna po 57.000 
dolerių. Daley tėvas turėjo 7 patarėjus, o dabar ju skai
čius išaugo iki 50. Anksčiau patarėjų algos siekė $60,000. 
Šiandien tos algos siekia $90,090. Jcs iškilo į tokias sumas

;e pasiliko. .Nebėra: vadovybėn 
įrašyti:- Simas Kudirka, Vladas 
Šakalys, Danut Barausėkaitė, 
Juozas Kojelis, Jonas Matulai
tis ir Leonardas Valiukas.

1 Iki trečia numeric būdąvo ra
šoma, jog biuletenio medžiagą 

! snaudai- paruošė Hannoford Co., 
inc., bet ketvirtajame numery- 

i je ta kompanija nebeminima,

, - , i • lovskįs yra redaktorius. To nu-[dena, Anthony B. Mažeika ir, raj.
kit, ketu™, tos lygos pareigu-: ,6k^; N((rnla !xA.u R,,^ fe. 
nat, nes Lietuvių enciklopedijos, Maris Mantenieks, Stephen 
13rme ir 3fr?me tomuose rašant' . , .
apie tą istorinę asmenybę nė ne-

■ užsiminta jį- latviu buvus: Enci
klopedijoje nurodyti Iltiniai, iš- 
kud žinios apie tą profesorių im- i

■ tos. . • , ' 'j ■ - ’ >■ '.‘y’r

Lietuvių enciklopedijoje ra
šoma, jog New Yorkb miesto ar

chyvuose rasta, kad Alexander; 
-Carolus Curtius buvęs Lietuvos 
profesorius, p Leydeno- universi- 

• tete Olandijoje 16&i mėtų doku
mentuose Curtius (nė GursįUš,j 
kaip Baltic Bulletin jO pavardė 

. rašoma), vadinamas “Nobilią Ei-' 
: thuanus’..' ■ ■ ’ . L .

1967 m. Amerikos;lietuvių ^gy- 
n dyto jų s-,gą- k|fei do^ I&idHo ir?

įkirti Wwty 
, kąJ^įgĄ o, IpU įalj gauti po

C Lodge, Uldė Blukis.. Y^ą- raš- 
tęUu be ąutęjią^ pavardės, ya- 
^4'ęątįe^ .įįįįįr^ fed?

Ketvirtojo.-bjūlętenių numerip

£■

rpuRti. ąjnerikigčkįš-apię/ P-aKal- 
tijp i tautų problemas-. Tiražą.s 
ė^fO,tMXb bet apskaičiuotu: jbg- 
ateinančiais 'metais hhdętęnio: 
būsią ;spąusdina.ina./ - dyiggią^r

' daizgiau; ; • ’'. K' ’

KENIJOS LAIKRAŠTININKAI 
EINA Į TEISMĄ

NĄiąęjai, Kenija. — Du įta- 
kijigi^ Įįęnijoą laikraštininkai 
pifpia^ęių gąvo teismo prane- 
šųną, kad jiems teks stoti teis
mam ię ąį^iptis apie valstybės 
išdavimą. '

Vienas vądinasi. Maik Onijon- 
go. Jis hų.VQ: Sunday . Standart 
laikraščio redaktorius. Tame 
^ikiąątyįę bjiyo ątraipmis, bah- 
drs pateisinti lakūnus,, sukilu
sius prieš prezidento Daniel 
ąrąp Moi vyriausybe. Jam gre- 
sįa/5 pietai kąJėjmiOv ,'

Anti;ą$.yadįgtasi Railą (Minga. 
Jis jrrą buvusio kipšto vicepre- 
zigljąi to Oginga Odttgą. sūnus. 
RąiĮai Odingai taikomi 11 kalti
ni pų, Ralįsvarbiausias jis 
^Ufs^i- gyventojus sukilti Įprieš 
nubusią iy .esamą vyriąusybę. 
Pernai, rugsėjų 1 ętį^šmijbs la.- 
kunai. snruogd pery$ 
vyriausybę, bėU Jiargs 
sift i

J

■ Gurtiųsi parašė Leideno
mjivęisitete. ' - ’ .-L. • -

Pa$ikeitė hį^>$r va^pifįĮhė.
Bąltic. Bullekių trečiame ‘ nu

meryje Buvp įsspaušdj^tęą; pęn- 
kips asmenų pavardes, sudarau- 

Šč’ų lygos vadovybę. Ketvirtanle. 
- biuletenio numeryje vadovybe-

- ' VARŠUVA, Lenkija. — Karę, 
sioyk Lenkijoj 'pąjEtąSdntes/ijėt. 
astuoni Solidarumo, unijos •pa,- 
rjąi priversti aiškintis karo teis
inę, Jie kaitinarni nelegaliais ra-: 
dijo ’žinių pranesimais-.^e ųĮa>

'Joniškio rajyno, viepi} kbįfikip 
melžėja D. Rapobąyieiūtė rąio,:

—Kolūkyje esame.Bkdvi jau
nos ” melžejpš: į rtepupstabu— 
^vufihiT^štj|s' d^uptojų dąi:- 
bp;' ^ąlygos^tmldos:; ^įhąnizmų 
yra, bet'jie iieveikią. ATaĮgūžtų

• -

nius ketverius mėtii& Muijis atrodo,! kad a^į
pakėlimas' yra n^tvarkitiga^. jai . mi
rime jas mokėti. Vėliau pr^urorąš.'l^iey: pWkaitefkeiis 
paragrafus iš Chicago TrįuįęC ^P^irodo, kad 
pataria skaitytojams rinkti Daley, d'. ‘ ••’;■<-

Naujienos informuoją ąaYp sk^ty^įąs tris;
demokratų partijos kaiKjįJająįj įąėro paręigoęnk- Patys 
balsuotojai, turėdami • tikslias informacijas." galės pasi
rinkti patį geriausią kandidatą ’ ■ ■ ;

Marquette Parko gyventojams patariame palikti ąj- 
ęlęrmą&u ^rank Brady. Jis lietuvių reikalus gynė iki šio 
meto. Visi lietuviai turi balsuoti už ji 15-to dįtrikto ai- • 
dermano pareigoms.

dar iri'dąĮbap. peftaddoj^jips.: ■
• . T’kyje seniai numaĮytą/su
tvarkyti ketiUs, -tą^^ ,?F.pfie 

■fermų, lik niyuns huo^ne kiek 
‘mdėii^vhu,,1 nes niekas nesi
keitė,. Geras’ yairuptpjąs' Itoįsių 
keliu nenbri 'važiuoti, , odncą/ierr 

finą darbuotojos, .tarime bristi 
purvynu keletą kartį,-per dieną, 

■./ Mes nębi|oĮąę sunkaus darbo, 
■ bef turimę Tęisę. ręi^ąlaųtC, Įiąd 
takto vadovai jauniems žmonėms 
būtų jautresni ‘ ■- .

■ — Australija dabar tun dau
giau kaip. ^ųsę. miįjopp'. bedąi:- 
bių. —- didžiausias skaičius' po 
An bojo Pasaulinio karo.

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
•Tęsinys)

— Tai matai, Gotzai. Aš irgi turėjau savo 
mylimąją Kaetzel. žavi ir angeliška buvo mer
gaitė. Išlydėdama į frontą ji man ir dovanojo šitą 
žiedą, kaip talismaną, kuris saugotų nuo mirties 
ir kitų nelaimių. Dabar nei jos, nei mano tėvų 
nebėra. Visi jie kartu gyveno ir drauge žuvo slėp
tuvėj po namais, kai užskrido Amerikos bombo
nešiai. ..

Valandėlę visi, tylęjo. Pirmasai prašneko 
Kudriašiovas.

— A kuriame fronte kariavai, galima pa
klausti?

— Rumunijoj.
— Tikrai Rumunijoj ? Labai įdomų. ..
— Kodėl?
— Gal teko kautis prie bažnytkaimio Roščica?
— Taip. Pažįsti tą vietovę?
— Velniai rautų! Ką čia pažįsti! Juk tikrai 

priešai buvom. Vienas kitą, galima sakyti, dan- 
t mis ouvom pasiryžę sugraužti. A dabar matai: 
i bu lozoriav greta gulim... Ir koks biesąs pa- 
i-lundė mane aną dieną šokti į einantį tramvajų, 
c jk sveik77 būčiau. 0 da’-a»’, ko gero, gal teks net 
su koja atsisvJkint’

Kudriaši(»va.' nutilo. Valandėlę paskendo sa
vyje. RoesI atsargiai tyrinėjo tą stambų juod

bruvį geros širdies ir linksmo būdo vyrą. Prieš 
keletą minučių Kudriašiovas, rodos, buvo supran
tamas. Roesl žiūrėjo į jį gana paprastai, kaip žiū
rima į visus D.P. Tačiau dabar staiga Iškilo Roeąl 
aibė klausimų. Brukėsi tokie klausimai, kųrį^ 
berods, buvo pradėję iš pamatų judinti naujosios 
jo pasaulėžiūros ramsčius.

Roesl nusistatė pašalinti tuos neaiškumus, tik 
tiesiuoju keliu neišdrįso eiti. Aplinkomis pradėjo 
jis klausinėti Kudriašiovą.

— Į nelaisvę buvai patekęs?
— Ne.. .
— Tad kokiu gi būdu atsiradai Vokietijoj?
— Labai paprastai: geruoju pasidaviau.
— Geruoju? Na. pasaka... Visai nepatikę? 

siu tuo.
—' Taip, taip, gerbiamasis! Jei pats mano 

kailyje būtum tiek išgyvenęs, tikrąą esu, k^l ly
giai taip pat būtum pasielgę?. Buvau vyrespyąig, 
leitenantas. Vadovavau tankų smaigaliui. Priay- 
tėjęs prie vokiečių pozicijų, iškėliau baltą vėlia
vėlę ir — prašliaužiau. Aišku dabar?

Vėl abudu nutilo. Kudriašiovas tarytum 
svarstė: aiškintis ar nesiaiškinti. kodėl taip įvy
ko. Valandėlę svyravo jis. Pagaliau jausmas už
valdė protą. Toks skausmas, toks subiurimas su
ėmė jį visą, jog nebeišturėjo ir prasižiojo.

— Pats, kiek supratau, tik dabar pradedi gar
binti bolševizmą ir ilgėtis jo. Aš nuo pat jaunys
tės karštas bolševikas. Senasis caro raugas tik 
mano tėvų būde padvokdavo kartais. Mokykla,

sueigos, viešieji pasirodymai — visur nauja, dina
miška, pątrąukhį. Eįąį^aų aukštuosius mokslus ir 
išėjau skyrininkas. Kūriati projek
tus, ren^ų kolęgąlinę statybą Vykdžiau. 
Ligi tūkątąųtis devyni Šmitai trisdešimt penktųjų 
metų išbuvau beveiį pirmose bolševikų eilėse. Bet 

’ po to. -— stop} Qąna! Visiškai nusivyliau. Mark
so ir Lęnino barščius sjĮ visais tirščiais buvau 
išsrėbęs. Bet kas iš to? teorija ėjo sau, o gyve
nimas vėl sau. Tarp vieno ir antro tokia bedugnė, 
lyg kad nuo saulės kristum žemėn.

> Kudriašiovas susimąstė ir giliai garsiai at
siduso. . ; ■ ,

— Ech!... Gerai gyvenom nuo seno. Tėvas 
buvo sumanus ir pažangus. Jis turėjo ūkelį nę- 
V>įį VbaykQvo miesto. Nėdidelis gabalas, įk'dvi
dešimt penki ha. Bet žemė žemė, kai geriau#! ®s~ 
pęk^L Ęa§ i^ritę. tąs a^gę. Dėl pasėto ąė ne- 
įąlfcu. pąt vpe^s, n^ąs, Apylinkės puriau
sios. Neveltui dęvynįų kilometrų vasarvietė 

'pasidarė. . ' L '
Abraomas irgi atidžiai klausėsi. Nejučiomis 

jam ištrūko,
— Niu, tai fain gyvenot!
— Žinomą, kad fain! Tėvas buvo • įsirengęs 

garinę piėninę. Išlaikydąvpm po penkiolika kar- 
irių. Kartais ligi dvidešimt. Gaminom puikiausią 
skanų grietininį sviestą. Mėgo charkoviėčiai, va
sarotojai irgi daug išpirkdavo. Pats išvedžiods- 
vau. Ech.' Buvo eržilas. Žaibas ne žirgas. Juo- 
das juodas kafn iuodvamio snnrrai Prp'tėin x-’’1--

dyti soializaęiją. Įr ką gi jūs pą^ąky^t.? fięninę 
nusavino, ūkį įjungė į kolchozą. Nors žiauru, bet 
teko sulikti. Tikėjausi, kad tai bendram visuo
meniniam- labui. Yąįina^ įimingesnėi žmohŲos 
ateičiai. Neleistina komunistinei santvarkoj vien 
W e^istašĮąj rūpintis kai brolį iš-
trėm.ė į Sįbh'ą peąkęrięjns. metams priverčiamųjų 
darbų štovyklęn, ęaįžą y^Įąs. ^artybių taurė 
pasiliejo per kraštas; : -

—J pėl ko gi ištrėmė ? susidomėjo Rdesl.
“ Qt Vi8^ bolševiki-

niš ąįąuįas. Ąj pa^ pa^te^H-kįękyiėną, 
kuriame nors trupinėlis teisybės pasilikęs dar: 
dėl ko-gi? Ten, gerbiamieji, daug nereikia: labai 
pąprąą^i. Btahą nębalsavo už Politbiuro išstaty- 
tu§ ĮsąHdisfetiis į Ąi^ąčiaųiiąjį Twafe 
kai, pagal sąžinę, teisinga, o jųjų nusistatymu 4- 
nukrypįmąs į dešinę, nuo ęepęrąlięės linijos. Vą- 
dinasį,' batetausias kriminalas,’ durklo smūgis i 
re'volĮurijdU §ti& dabar — nebeturiu nei 
brpįio, nei tįvo.. . • ' > . ' '

Kudriašiovas nutrkx Jis tarytum gąudė*kva- 
pą ir patogiau taisėsi lovoj..

(Bim daugiau)

PAT5 SKAITYK IR ;^QU$ PARAGINK
SKAITYTI DlENp4'n -CS '
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 Wec» IMrd StrMf 
Vi landoj paga) y^gitaT-irruį

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo susirinkimas įvyks antradienį, 
vasario 1 d., 1 vai. popiet, Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47ih Su .Nariai Kvie
čiami aisJankyti, nes yra daug rei
kalų aptarti, ro susinnKinao dus vai
šės/ A. Kalys

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71st SL TaL 737-5149 

Tikrina airig Pritaiko gfe-inip, 

ir “contact lenses”,

Upytės Draugiško klubo nariy su
sirinkimas Įvyks penktadieni, vasario 
4 d., 1 vai* popiet, Anelės ko j ak sa
lėje, 4500 So. Tąiman Avė. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes yra daug 
reikalų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės. A. Kalys

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wietch«stor Community klinikos 
Medicinos direktoriui

1933 S. Monhoim RcL, Wettchestsr, ill. 
VALANDOS: S—S darbo dienomis

...................................................................................................... ..

— Sekmadienį Kinijos spau
doje buvo Įdėta Mao Cetungo 
našlės Ziang King fotografija, 
koliojanti teismą.

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
nridial Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

xoidu adresu:

. — Kiniečių dauguma būtų Hn- 
kusi Mao Cetungo našlę laikyti 
sunkiųjų darbų kalėjime. Ji įsa- 

Dr. LE( >N A S SK1K UTIS kinėjo žudyti k kankinti ka* 
linius.INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WKST 63rd STREET 

. Valandos; antrad. 1—6 popiet, 
ketvirtad. 5—7 t*L vak. 

\ Ofise teietoMK 776-2330,

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų chirurgų*, 

5025 CENTRAL AVE. 
St Petersburg, Fla. 33718 

TeL (813) 321-4208

.yiesruucju BioJiu, griausiu 
Lie.uvos žyniu arba sielovadžiu 
Dausprungu. Mindaugas sako:
O broli mano,
Kaip aš pavydžiu tau! Palikčiau

[viską 
Ir eičiau eičiau per miškus ir

[pievas, 
Per Lietuvą — skersai ir išilgai. 
Vakaruose yra, girdėjau, jūra. 
Aš niekad nemačiau jos, nors

[jinai 
Valstybės mano vieną krantą

[plauna.
Čia verta pabraukti žoažius 

girdėjau, oec nemačiau'. Lai ir 
gnuejo xvjjnuaugas, Kaa ten Kaž
kur vakaruose u- šiaurėje yra 
■Danijos jura, kurios gintariniuo
se paKiax>CiUose gyvena broliš
kos žemaičių, senmų, kuršių, lat
vių gimines, oet uz KriKSią ir 
4eitzines nygos .šaitkaivių nu- 
Kanas kaxunas jis anoavinejo 
uiuinui ir Ky^cs vyskupui tas 
žemes, kūnų is ūmųjų jis dai
li’ nevaiue. U tuo ia±pu Ordi
nas tviTuinosi nejuokais ne tik 
nes xrauguva ir Vysią, net ir ties 
į^seinunu. Kaip uk tuo metu 
urdinas pasistatė Memelburgo 
-ubą Kiaipeuos pilį jau pačioje 
žemaičių žemele. .Daug kartų 
uanoe patys žemaičiai,- ir na- 
^.uviai, ir skaviai įsaraskyti 
.<į, anot metraštininko, .varnų ar
ea širšių lizaą, bet negaudami 
is centro valdžios paramos, ne
pajėgė to uždavinio įvykdyti. Ir 
via istorikas Zenonas Ivinskis, ne 
ne melancūohjos, turėjo pripa
žinti, kad "Klaipėda beveik ak
linai uždarė Lietuvos išėjimą į 
jūrą, juo labiau, kad Prūsų or- 
mnas X1II amžiau gale užvaldė 
(.ir) Nemuno.'žiotis”.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(3121 226-1344

1729 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608 i

24 Hour Service

EUDEIKIS

tfODEHNIšKOS ALR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i
'■I Ii

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

(Istoriko V. Trumpos kalba, pasakyta Los Angeles, 3983-1-16 d., 
minint Klaipėdos atvadavimo 60-ties metų sukakti)

Nekalbėsime mes čia apie tai, ta. Nebandykime taip pat dė
ka ip ats’rado Klaipėdos kraštas 
ir kaip lygiai prieš 60 metų jis 
buvo išvaduotas, kas šiame su
kilime daugiau' lėmė: šauliai ir įmanoma padaryti, 
kariai iš Lietuvos, ar patys" to 
krašto lietuviai; kaip tas kraš- norėčiau pavadinti: Istorijos ir 
tas-buvo- valdomas po isvadayi- poezijos susitikimas prie Balti- 

tą ji nerekalaus Rusijos užimtos i mo ii? kodėl nepasisekė jį pilnai 
ar—integruoti j Lietuvos kūną, kas1 

--------- dėl to buvo kaltas: tarptautinė
— Kad nesumažėtų kainos, padėtis, nacinė Vokietija, ar pa- 

OPEC naftos kartelis nutarė su- ti Lietuvos vyriausybė. Apie 
mažinti naftos gavybą. visą tai jau buvo nemaža rašy-

— Saudi Arabijos šeichas Zeki 
Jamani sutiko gaminti 4.5 mili- 

! jono statinių į dieną. Iki šio me
to iš versmių Saudi Arabija iš
siurbdavo 7 milijonus naftos 
statinių.

— Afrikoje sausra džiovina 
visus augalus ir žoles. Bus badas.

— Kinija pareiškę, kad:šj :kar-

j Mandžiurijos.
« ------

styti Klaipėdos krašto istorijos, 
nes to per 30 minučių (liek man

Savo šios dienos apdūmojimus

' TĖVAS IK SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

Tiesa, lyg nuo tos Baltijos pa
stūmėtiems ano meto Lietuvos 
vadams atsivėrė pačios erdvės į 
Rytus ir Į Pietus, kur gal kadai
se ir gyveno baltų ginamės, bet 
Kur dabar buvo įsikūrę rusai ir 
visokie slavai, kurie, vėl anot 
metraštininko, bėgo nuo lietu
vių, kaip zuikiai, arba pasidavi- 
nėjo kaip avys vilkui netekusios 
piemens. Ir klajojo tuose plo
tuose Lietuvos karaliai ir didie
ji kunigaikščiai, pasiekdami net 
Juodąją jūrą ir Maskvos var- į 
tus, ir lik labai retais atvejais | 
teprisimindami, kad čia pat pa- j 
sonėje prie Baltijos jūros gyvo, i 

na ir skursta pavergti jų broliai 
r seserys. Todėl gal ir teisingai | 
rašė Jonas Aistis apie istorinę | 
Lietuvą: • |

Tu ieškojai garso ant Juodųjų
[marių, 

Ant žydro Dunojaus tu pilis
.{statei,

Kai iš tavo žemių tave pačią 
[varė, 

Kai savųjų marių tu jau nematei. 
) (Nukelta į šeštą puslapi)

2b33 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave.s Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTIjos. Daug kas klaus: kas tuo no

rima pasakyti, kas gali būti ben
dro tarp istorijos ir poezijos’: 
Daug kas dar iš gimnazijos laikų 
turbūt prisimena, kad išmintin
gieji graikai kievienam menui 
ir mokslui buvo suradę po at- 

j skirą -mūzą, be kurios įkvėpimo 
negalėjo klestėti -nei tas menas, 
nei tie mokslai. Įdomu, kad is
torija ir poezija turėjo vieną ir 
tą pačią mūzą. Jos vardas bu
vo Kleja (lotyniškai Clio). Grai
ku kalbos žodis klee reiškia šlo
vinimą, garsinimą, arba skelbi
mą ką nors naujo. Nebūdamas 
filologas nedrįsčiau tvirtinti, ar 
yra kas nors bendro tarp tos Kle
jos ir mūsų lietuviškų žodžių 
klejoti arba kliedėti, bet kad is
torijos ir poezijos vardu kar
tais labai daug prikliedima ar
ba pnklejojama, manau, nei sa
kyti nereikia, šiandien bandysi
me prieš akis turėti gerą poeziją 
ir teisingą istoriją.

VANCE FUNERAL HOME

I

• BAN VANCE ir GEORGE SORIN!

likitės automobiliams pastatyti

X

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS

Justino Marcinkevičiaus dra
matinėje poemoje “Mindaugas’’ 
randame ir tokią sceną. Kara
lius Mindaugas kalbasi su savo

l 
(

rURIMl
KOPLYČIAI 

'ĮSOSE MliSTC 
□ALYS A

vię

Mrek torię

• Daina nuplauna nuo kas
dieninio gyvenimo dulkes, todėl 
dažniau jų klausykimės arba pa
tys niūniuokime.

® Kam aš tą lazdą skirčiau, 
kad nepasiremti.

KUŲ KOPLYČIŲ LA1LXJJLMO ŠERMENIM 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai.’

(LAOLAWlOj
VYKSI STKEK1 KJ^uMic Z'IZD

I1S28 SOUTHWEST HIGHWAY, Hili*, UL 174-441 >

SOME CHICAGO mCTOP CLUB QN

tAOUO EEIMOS VALANDOS

Visos laidos u WCEV stotie*.

U wns Stotie*, UW AM bang*.

nruuBUiiiiiuiiiuii
and garbe company

iiiiiiiimiiiitii

"Lietuvos Aida?
KAZĮ BRAZDŽ1ONYT3

system.
"Amwtaa is ready for the 

*805, the e«patry is together 
now for the Emttime ia years, 
the fuiftteemt *C dieam

at getting the rights to'dO 
tribute the game.

Even that was an Ameri 
can dream come true. Tl 
game makers rarely back ided
for new products from Ind) 
viduals, so it was a million-td 
one shot that Kelly’s ga«5 
■would even be considered Itį 
MiltonBradley.

Why did American Eaprem 
Burger King. Coca-Cola, Dely 
Airlines, WaR Disney, Exxog 
Ford, Goodyear, Hershey*I 
Hertz, Holiday Inn, Kellogg*, 
Kentucky Fried Chicken 
Levi’s, Life Saren, Nations 
FootbaM League, FndentM 
RCA, Slinky aad UtdtN 
States Steel aM cooperate! '

Šeštadieniais ir aekmalieniala 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryta 
SMito WOPA - 149® AM 

truttito»|*iMs ii nG«v stodijes 
Marqvetto Parka

Ved»|« — Aldom D«ukw 
- T*tof4 773-1543

the tame <*ef. «oMi Kelly. 
Dow an Atlanta resident.

One man from Atlanta 
purchased 150 famea, wiping 
out at) entire supply. 
A savtafB and loan company 
purchased 5,000 games to 
use as a promotion to lure 
customers.

Milton Bradley, Spring-

CUcago, IDinois 60621 
T«K 778-5374

9ERKRAU$TYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraus

ŽEMA KAINA
i Priimam Master Chane
Į . ir VISA korteles.
1 R. 6ER3NAS. TeL 925-3062

Apdrausta* parkrauatymac 
it įvairly atotumy, 

ANTANAS VILIMAS 
T*L 176-1 M2 arba 3764996

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60629

He Invented, Now
The American Dream

Į Walt Disney’s Goofy, Burger King, “The American Dream’ 
creator Joe,Kelly and Cot Sanders play the popular nri 
American Dream game.

I ATLANTA, GA-Joe KeBy 
must have remembered his 
childhood trip to the nation’s 
Capitol where he learned there 
Was an American dream avail
able to anyone willing to 
accept a challenge.

But to be credited with 
inventing, and now literally 
owning The American Dream? 
That’s exactly what happened 
to unemployed Joe Kelly of 
Attalla, Alabama.

In the process of achieving 
his dream he was able to 
acquire rights to the closely 
guarded trademarks of 20 
major U.S. corporations. He 
then acquired the registered 
trademark oa the phrase ‘The 

. American Dream?
But to Joe Kelly it htf afi 

been just one great Mg game.
Game? That’s exactly what 

The Ammeaa Doram k — 
a new beard game about

of these giants, there wes 
JoeKeWys. Charles G oedyem 
Henry Ford and Milton Hm 
shey aM struggled to acbeeM 
their dreams. Colonel HarUx 
Sanders, at age 66 and c( 
Social Security, had a dreaq 
and started a successful feo( 
chain, and was KeMy’t majo 
inspiration. Levi Strauss, W.X 
Kellogg, Walt Disneyt th 
stories go on and on.

Each jame includes a bool 
with twenty chapters on ho^ 
the American dream wa 
attained by these dreaaa*< 
innovators. -a-*

Just as in real life, playea 
of The American Dream garni 
can buy a piece of the ^Rock1 
or Coca-Cola, invent*’ SlirUq 
or Life Savers, or “take m

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650 

TeL. 652-5245

^atakmavimai

U48 So. CALIFORNIA A VE.

T«L: OLympic t-l*4>

TeL: LAfayetta 1-3371

*111111



ISTORIJOS IR POEZIJOS SU
SITIKIMAS TIES BALTIJA

( Atkalta iš 5-to puslapio)

Ee abejo, tas veržimasis į sve- 
twixas žemes ir žem:ų valdymas 
pareikalavo iš mūsų tautos daug 

kuriu nebeliko savajai kul- 
kurti, savajai istorijai ir 

poezijai rašyti. Gavosi keistas 
paradoksas: .sukurta did/Julė 
valstybė, beveik imperija, o ją1
upe 
l-jviizduokite, kad oirmoji Lie- j 
turo istorija lietuvių kalba bu
vo parašyta tik 1822 metais, o 
Eletsta tik 1929 m., vadinasi tik 
beveik po 600 metų nuo valsty- j 
bės sukūrmo ir tik po to, kai ta 
valstybė jau buvo jos kaimynų
Fpa.celiuota. Mažiau nuostabu, rinys. 
kid tos pirmosios istorijos au
torius buvo skuodiškis, vadinasi, 
pamarėnas Simonas Daukantas., 
Teisingu skelbė gra’kų poetas 
Ptndaras: “Miršta ir gražūs dar
iai, jeigu jų nepalydi daina”.

tnomis aptvertomis ing vieėnas- 
tį”, mažlietuvis Kristijonas Do
nelaitis puikiais hegzametrais 
rašė savo "Metus”, kuriuos skai
tydamas tas pat Simonas Dau
kantas galėjo didžiuotis, kad lie
tuvių kalba būtų galėję savo po
emas rašyti pats Homeras ir Vir
gilijus. O t kias klaipėdietis ko. 
pininkas Liudvikas Rėza, žavė
damasis lietuvių liaudies daino
mis džiaugsis, kad lietuvių tau- 

svetimiesiem-. Į ta ir i didžiausią vargą pakliu
vusi, “nesukabino savo arfų art 
gluosnių ’. Įdomu, kad tas pat 
pref. L. Rėza, kuris pirmasis iš
leido ir išvertė į vokiečių kal
bą Donelaičio “Metus” įžangoje 
rašė, kad tai buvo kaip tik l:e- 
tuviškosios mūzos poetinis kū-

nvčioie. Prieš Mišias vėliavų 
pakė'im: > p. ie .paminkle 
stems už Lietuvos laisvę.

10:30 Vv.1. ryte — šv. Mišios 
šv. Jur0io lietuvių parapijos baž
nyčioje.

zuvu-

4 vai. p. p. — Iškilmingas mi
nėjimai- DMNP parapijos salėje, 
18022 Neff Road. į

K; lba- pasakys VLIKo Vice-f 
pirmininkas dr. Domas Kiivic-’ 
kas, iš Washingtono, ii nau-. 
jai.išrinktas JAV kongresmanas 
Edward F. Feighan. '

Koncertine d.JĮ a'liks solistai, 
V. ir M Mo:: kai, iš Chicagcs. I

Organ i z
dalyva
me su savo

M*?x«L f»»w4 — Pardavimui 
1BAL ESTAT3 FOR SALI

Mamai, 2wn4 — PaHavio*! 
KIAL 1STATI FOR IAL8

Taigi kai XIX a. pradžioje gi
mė toji naujoji Lietuva, ji buvo 
k’tokia negu senoji istorinė Lie
tuva. J atsirėmė ne į plačius už
kariavimus rytuose ir pietuose,

os yra prašomos 
i pamaldose ir minėjū 

Vėliavomis, o vki 
apylinkių lietuviai 

>kait!mfeai d:Jy- .yra pr?.Lon\i 
vauti.

Amerikos Lietuviu Taryboj
Clcvelando Skyriaus Valdyba

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS ( 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIUS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: "

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. 8474747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS ♦ PARDAVIMAS • VALDYMAI 

« NOTARIATAS • VERTIMAI.

Kaip Lietuva kūrėsi prie Bal
tijos jūros, taip ji ir atgimti ga
lėjo lik netoli Baltijos, nes lik 
č a ji išlaikė savo brangiausią 
įturtą: savo kalbą (tarp kita, kai 
kas dabar, pavyzdžiui, vokiečių 
prof. Herbartas Ludatas rimtai 
svarsto klausimą, ar Baltijos jū
ros vardas nebus kilęs iš lietu
viško žodžio “baltas”). Kitur 
Lietuvoje toji kalba vis labiau 
skurdo, užleisdama savo vietą 
gudų ir lenkų kalboms. Kėdai- 
niškiui Mikalojui Daukšai nebū
tų reikėję šaukti, kad kalba yra 

-“vienybės motina, pilietiškumo 
tėvas (ii) valstybės sargas, jeigu 
tai kalbai iš tikrųjų nebūtų grė- 
sęs mirtinas pavojus. Gal kiek 
ir perdėdamas Vilniaus burmis
tras Augustinas Rotundas rašė 
XVI a. antroje pusėje, kad lietu
vių kalba vartojanaa tik . pajū
ryje: Prūsijoje, Žemaitijoje ir 
Livonijoje” (taigi Latvijoje).

Tuo tarpu kai dar po šimto ki- 
. to metų didžiojoje Lietuvoje bu
vo maitinamas! visokiomis “bro-

turą, kuri geriausiai išsilaikė 
kaip tik tarp tų lietuviškų gimi-, 
nių, kurios gyveno arčiau Bal
tijos jūros. Tai naujajai Lietu
vai savotišką himną parašė Si
monas Stanevičius, pavadinda
mas ji ‘Šlove žemaičių’’, o Sil
vestras Valiūnas padovanojo jai 
vieną gražiausių ir populiariau
sių dainų. Poezija, kurios taip 
baisiai trūko senajai Lietuvai, 
dabar iš tikru’u susitiko su is
torija prie Baltijos. Gimė lietu
viškoji Kleja, toji istorijos ir po
ezijos mūza. Legendos sako, kad 
gimė gintaro rūmuose, nusken
dusiuose Baltijos jūroje.

(Bus daugiau)

Vasario I6-sios minėjimas 
Clevelande

Laiškas Naujienoms i
Mieli Xaujienieciai! j----------------------------------------

r
Žvilgterėjęs j adreso kamputį' moralą metams ir $10 Naujienų 

paramai, linkėdamas Naujienom 
ir visam štabui ilgai gyvuoti. 
Nuoširdžiai dėkojame už linkė
jimus ir paramą.

— Iš T. Jasaičio gavome skau
džią žinią, kad mirė V. Eiduke
vičius, gyv. Richmond Hill, New 
Yorke. Užuojauta jo šeimai.

—Pranas Račiūnas, iš Lemont, 
Ill., pratęsė prenumeratą nie-

pastdiėjau, kad mano prenume
ratos laikas baigėsi. Todėl, kad 
nesusidarytų administracijai be
reikalingų išlaidų besiunčiant! 
pranešimus dėl prenumeratos 1 
pratęsimo, siunčiu 70 dol. pini
ginę perlaidą; tai mokestis už 
prenumeratą, o likutis — para-Į 
ma laikraščui. Aš manau, jei j 
kiekvienas tikras lietuvis teisin-j 
gam laikraščiui nors po “penki
nę” (85) paaukotų, tai būtų ge- tams ir pridėjo S20 Naujienoms 

. ra parama išsiląikymui. I paremti bei 8-5 už kalendorių.
su savo straipsniais • Dėkui.

— A. G., iš New Yorko, auko
jo $100. Dėkojame už nuolatinę

rago, Ill.; Patsy Dine, iš Royal
ton, Ill.; Julia ir Leo Jakaitis, 
iš Hornby, Ont., Canada; Emili
ja Kolba, iš Marquette Parko; 
Rožė Mačernis, 
Parko; Jurgis Mejeris, iš Mel
rose Park, Ill.; Jenas Purtulis, 
iš St. Petersburg Beach, Fla.; 
Anna Saulis, iš Allegan, Mich.; 
Stasys Stanaitis, iš Brighton 
Parko; Frank Stefan, iš Bridge
view, Ill.; J. Strokas, iš Mar
quette Parko. Petras Guzikaus- ? 
kas, iš Hot Springs, Ark., $2 ir| 
Kostas Salagūba, iš North River
side, $2 už kalendorių. Dėkoja
me visiems.

i

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

miegami ir du kambariai skiepe.Du i .
iš Mara u e tie 1 Centrinis šildymas atskirai kiekvie- 

i nam butui. 2 auto garažas. Aluminum 
langai. Švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas Įmokėjimas. Savinin
ko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, grali, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava, 
Tol. 927-3559

DĖMESIO 
62-80 METŲ AM± VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automeblii© 
Liability apdraudimas penslnlc- 

kams. Kreiptis:

M45 So. ASHLAND AVI, 
TeL 523-8775

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 65 metų sukakties mi
nėjimas įvyks sekmadienį, š. m. 
vasario mėn. 13 d. sekančia tvar
ka: 4

. 10 yaląndą ryte — šv. Mišios < 
DMNP lietuvių parapijos baž-

Svilonis 
gsrai apvanoja tauškalą M. 
Drangą, kuris, jei turėtų galios, 
norėtu ne tik Naujienas, bet ir 
VLlKą su. ALI u uždaryti. -Jei j “ i
nebūtų Naujienų, tai vieną die- ;■ —A. šaulinskas, iš Calistoga, Į
na pastebėtume,', kad lietuvius j Calif., rašo: “Siunčiu ^450 vertės 
jau užvaldė “folkšturmas” ir jo [money orderį prenumeratai at- 
pakalikai.

Sėkmės Naujienų štabui ir vi 
siems skaitytojams. .

“Jūsų Dėdė”.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yri icnlausia, dldTbush Ir turtingiausia lietuviu rmernalinė trr- 

taniaelja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui-

SLA — atlieka kultūrinių darbut, gelbrti Ir kitiemt, 
dalbos dirba.

8LA— ihnokėlo daugiai taip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudę savo nariama

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomii SLA nelaiko 
riam# patarnauja tik savišalpos pagrindu

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

MLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančia® 
aukžtojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

HA — vaikus apdraudžia pigia terminuota aodrauda: ui 
' |1,000 apdraudoa aumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra viaoae lietuviu kolonijose. Kreipkite* 
| savo apylinkės SLA kuopn veikėjus jio Jums 
mielai pagelbės 1 SLA UtrašytL

kurla cuos

doleriu

pelno,

Galite kreipti* ir tiesiai I SLA Ceatrv

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

v*, am us nį*

— Paskalis Plūkas, iš Hot
Springs, Ark., atsiuntė prenu-

naujinti; kas liks — Naujienų 
. paramai”. Dėkui.
i — A. Kažemėkaitis, iš Rodney, S- ■ .

Ont., Canada, rašo: “Siunčiu 
' $60 (U.S.). Tai bus prenumera- 

• tai $45. o spaudos paramai $15.
Linkiu sėkmės ir ištvermės 
sam Naujienų štabui. Viso 
riausio”. Ačiū.

SUMAŽĖJO AVIŲ Į

Per paskutiniuosius 25 metus | 
Lietuvoje žymiai sumažėjo avių j 
skaičius. Prieš ketvirtį šimtinė
je! jų būta pusė milijono, kuriu 
didžiąją dalį augino valstiečiai. 
Dabar valdžia vėl skatina augin
ti avis, nes jos naudingos ir vil
nai, kurios trūksta, ir mėsai.

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

Rūkyti karpiai (chubs), sturyš 
(sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI. Tel. 337-0263

Dengiame ir taisome visų rū- 
į siu Stogus. Už darbą garan- 
[ tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
. 6557 S. Talman Avenue.

Chicago, IL 60629 ,
434-9655 ar 737-1711

Vi-

— Sekantieji skaitytojai 
mokėjo prenumeratą vieneriems 

{metams ir pridėjo po $5 Naujie- 
! nu paramai: A. Andrews, iš Chi-

KURIAM GALUI MOKĖTI I —= 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE

NUO $300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515

------------ -------------------------- ------- ------------- —==^
Naujai pasirodžiusi 

DR. ANTANO RUKŠOS i
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1)
Siųsti, čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 ; I

UŽ-

— Prancūzijos komunistų va
das G. Maneliais gavo Andropc 
vo laišką, kuriame pataria disi
dentui' Anatolijui ščaranskiūi i 
nebadauti. ■ -

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer A v?.

Tel. 523-3685 (Pr.)

Laikrodžiai tr branftnyHe
Pardavimas Ir Taisymas
1644 W«t |9ft Stmt j 
Tat. REpublle 7-1941

PIRKITE jAV TA U P> M v BONU-

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKI0 KNYGA

BRONIO RAILOS
’N'USIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knyga galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta
' - r

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039 : J

DR. ANTANO J. GUSEN0 RASTAI
N«ajieno6C galime gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atauninimua.
• ' \ ■ s ; ;

A. GuMeit — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 19Q5 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ii

J---------------------------------—-----------—_ <8.00•usirū pinimą . _________ _

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, «veikata ir 
grožis. Kietais viršeliais __ :______________

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAIUŪS 
ĮMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik____

Galima taip pat užsakyti pažtu, atsiuntus iekĮ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant <1 penriuntimo Klaidoms.

5®. KAISTSD

“LIUCIJA
Miko Šileikio apsakymu knyga. 

“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kajna $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums .gali dau, 
□adėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
iVELLS peržiūrėta, “Sūduvos*- 
šleista knyga su legališkomi* 
ormomii

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoj*-

• Dienrašty “New York Mir
ror'’ tilpo toks skaitytojo laiškas 
redakcijai:

<4.00
<3.00

R.06

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN1 
THE NATIONAL GUARD f

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NRDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5930

M. š I M K U S
.. Notery.Public Į
INCOME TAX SERVICE ’ •

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, įminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zepoiu Aeenl

40642, . 424-M54

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 

Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, BL 60629

AD v OKA TŲ DRAUGIJA
V. BYLAITTS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. K«<frie Ava.
Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000

PATS SKABYK [R DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS"

Jinusr;


