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VLIKO IR TAUTOS FONDO ŽODIS 
••-•?■-• VASARIO 16 PROGA

OKUPUOTOS LIETUVOS 
KUNIGAS SOVIETŲ 

DELEGACIJOJE

BRANGŪS LIETUVIAI],
Artėjant Vasario šešioliRtajai, kurią šįmet minėsime Lie

tuvos 'Nepriklausomybės atstatymo 65-ąsias metines, mūsų 
visų žvilgsnis krypsta į Tėvynę.

.Prisimename sunkius pirmuosius Lietuvos žingsnius į 
nepriklausomą gyvenimą. Atiduodame pagarbą didžiojo ryž
to asmenims, .išvędusiems Iiietūvą į pasaulio laisvųjų tautų 
šeimą.. Susikaupę lenkiame rgalvas kritusiems kovose už lie
tuvio įeisę būti laisvu savo žemėje.

Gerai žinome, kad pavergtoje tėvynėje mūsų sesėms ir 
broliams-neleidžrama minėtji šią didžiąją tautos šventę. Ta
čiau- taip- pat-žinome, kad okupantas nepajėgią pavergti jų 
dvasios. Njepaisydami ir žiauriausių bausmių grėsmės, jie 
kovoja 'ūž -savo tautines, religines ir politines teises. Jie tiki 
į-laisvos-rytojų. Didžiuojamės jais ir šią valandą norime 
pakartotinai jiems -tarti: JŪS NESATE VIENI!

Vyriausias - Lietuvos Išjaisvinimo Komitetas ir Tautos 
Fondas,šios reikšmingos sukakties išvakarėse nuoširdžiai dė
koja visiems jų darbo rėmėjams ir k-viečia visus laisvojo 
pasaulio, lietuvius dar stipriau -jungtis į ištvermingą laisvini
mo kovą,, -siekiant mūsų tautos didžiojo tikslo: • laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos. .
\pr KAZYS BOBELIS’ į '.j - .

VLIKo*Valdybos pirmininkas; JUOZAS GIEDRAITIS
si“ ’i ' j ' „i u ., Taįi.tosi-Fondd V-bos pirmininkas ;

LONDONAS (NC). - Katali
kų kunigas, monsinjoras Juozas 
Žemaitis yra Sovietų Sąjungos 
ekumeninės krikščionių delega- 

: C1 jos
j tani jos Bažnyčių 
į kviesta ir lankys 
bei Airijoje.

Msgr. žemaitis

asla te. ši delegacija B.i- 
Tarybcs pa- 
> Britanijoj 2

mokytojauja 
Kauno kunigų seminarijoj (mū
sų žiniomis, jis joks monsinjo
ras, o tik sslezielis, Rumšiškių 

{klebenąs), šioje ekumeninėje 
{delegacijoje dalyvauja ir Ruši- 
j jos.ortodoksų. Kijevo metropoli- 
t jos metropolitas FiL retas. Jų 
tarpe yra dar keturi Rusijos or- 

’ lodoksų atstovai. Tarp pat daly
vauja Armėnijos ortodoksų vys
kupas, Gruzijos ortodoksų arki- 

* vyskupas, du baptistų ir du liu
teronų vyskupai. Maskva šia 
plačia delegacija siekia laisvąjį 

. pasaulį mulkinti, kad parodytų, 
p jog nepersekioja tikinčiųjų.

PRASIDĖJO A^GOLOS-PIETŲ 
AFRIKOS PASITARIMAI !

Penktadienį Cap? Verde saloje 
prasidėjo pasitarimai tarp Pietų 
Afrikos atsidyų ir Angolos d:į>- 
lomalįj. į j

Dabartinių. metu beveik nėta
■ sabif^Įįr’ij^p Angolos ir Pięįų-
■ Afrikos! Angoloj buvusieji;'So
vietų kariai ir agentai ruošė gi- £ 
vaziją į Namibiją, bet Pietų Ąįf- <

vietų karius, paėmė Sovietų; 
ginklus, vertus 3tH) milijonu do
lerių, ir įtikino rusus, kad ne
verta ruošti naujų ekspedicijų. į 
Namibiją, nes gali ir Angolos 
netekti. Rusai įsitikino, kad An
goloj kovos nepasibaigs, kol ru
sai ten bus. Pietų'Afrika nori, 
kad Angola-nesiveržtų i Nami
biją, bet leistų vietos gyvento
jams demokratiškai • tvarkytis, 
kad pačioje Angoloje būtų de
mokratinė tvarka, laisvi rinki
mai,“ ir kad iš Angolos išvažiuo
tų visi diktatoriaus F. Castro 
kariai.

Povilas P. Dargis, SLA prezidentas

PITTSBURGH, Pa. — Povilas Dargis gavo Dantės B. 
Fascell kvietimą atvykti į Wašhingtoną ir dalyvauti Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo komisijos posėdyje antradienį, 
vasario 1 d, Raybum salėje.

Pranešimą apie Madrido konferenciją padarys Max L. 
Kampelman, kuris visą laiką labai vykusia* gina Amerikos ir 
pavergtų tautų. įskaitant ir Lietuvą, reikalus.

— Vakar iš Vietnamo išskrido 
dar 50 vaikų, kurių tėvai yra 

į Amerikoje. Išskrido viena para
lyžiuota mergaitė.

Penktadienį aukso uncija 
kainavo $192. *. •

KALENDORELIS
NITZE IR KVITCINSKIS 

KALBASI
ŽENEVA, Šveicarija. - JAVj 

■ atstovas Paul H. Nitze ir Sovie-, 
lų Sąjungos atstovas Julius A.Į 

i Kvitcinskis ketvirtadienį susit*-

Sausio 29: Pranciškus, žibu
tė, Vyrgaudė. Santvaras, Lingė, 
Girkantas.

Sausio 30: Aleksandras Hia
cintą, Aivaris, Svarba, Manvilis,, 
V*e§gailė.

Sausio 31: Jonas Bosko. Skir-’ 
mantas, Brėkšta, Mindė, Alūnas.

Saulė teka 7:07, leidžiasi 5. :
Oras debesuotas, šiite .,r.is, gali 

lyti ir snigti.

ko Ženevoje ir pradėjo pasitari-( 
mus,, kaip j*e galės suvesti ko
misijas ir tartis apie atominių 
raketų mažinimą visoj Europoj.

Iki šio meto Sovietų Sąjunga 
nenorėjo mažinti vidutinio dy-. 
džio atominių raketų. Naujasis 
Sovietų S-gos komunistų parti-,J 
jos gen. sekretorius Andropovas 
pasiūlė sumažinti minėtas rakė-į 
tas 25'1. Prez! Reaganas šį pa^J 
siūlymą atmetė,.bet atrodo, kad 
Andropovas yra pasiruošęs da-^ 

’ ryti kitas nuolaidas.

Richard M. Daley ketvirta
dienį debatų metu paliko 

klausytojams rimčiau
sią įspūdį.

/ 'X"

•;<.OTT<^H?®S3FRG7T;CūrbfMb?rparlamento 15 atstovų re
zoliucijų komisijos pirmininkas, pasiūlęs atstatyti Lietu

vos ir kilų Pabaltijo kraštų nepriklausomybę.

REIKALAUJA DIDELĖS SUMOS 
VIEŠIESIEMS DARBAMS

RESPUBLIKONAI REIKALAUJA, KAD PATS REAGANAS 
PASKIRTU PINIGU BEDARBIAMS

WASHINGTON, D.C. — Pre-| Žinome, kad prez. Reagan 
zidentas Reaganas pasidžiaugė,' buvo priešingas valstybės V 
kad senatorių s Robert Dele ir

: Atstovų Rūmų pirmininkas T. 
O'Neill glaudžiai bendradarbia
vo socialinės apdraudos fondų 
mažėjimams papildytii, o dabar 
patys ėmėsi iniciatyvos ir pasiū
lė įtraukti į biudžetą nuo penkių 
iki septynių bilijonų dolerių, 
kurie būtų paskirti viešiems 
darbams.

Jeigu prez„ Reaganas ga
lėjo nubraukti iš krašto apsau
gos biudžeto iki $52 bilijonų, tai 
Kongresas gali paskirti nuo 5 
iki 7 bilijonų dolerių viešie
siems darbams. — jiareiškė At
stovų Rūmų pirmininkas Tho-

Respubiikonų vadas Senate 
sen. Howard. Baker pareiškė, 
kad jis norėtų, kad dar šįmet 

• šiuo reikalų būtų priimtas įsta- 
: tymas. Tuo tarpu visa Tennessee | 
’ valstijos respublikonų atstovų.

šiesiems darbams, bet sen. 1 
ker mano, kad prezjd.ntui b 
sunku nepasirašyti abiejų par 
jų priimto projekto.

Utah valstijos senatorius O. 
Hatch ir Indianos sen. D. Qu. 
le, abu respublikonai, taip [

j pasisakė už Atstovų Rūmų p 
mininko O’Neill paruoštą pi 
jektą. Jiedu norėtų, kad dar 

. met galėtų būti pradėti vieš! 
darbai. Jeigu jau šiais met 
viešiesiems darbams būtų išl< 
ta du bilijonai dolerių ir bi 
duota* darbo bent 250,090 1 
darbių, tai visame krašte ni 
laika pasitaisytų. Visi maty 
kad būtu vilties ir kiliems ga 
darbo.

RICHARD M. DALEY 
PROTINGAI KALBĖJO

AFGANISTANE RUSAI NUŽUDĖ
105 PADKAVABĖS GYVENTOJUS .<

SOVIETU KARO JĖGOS APSUPO KALNO -PAŠLAITĖJE 
ESAMĄ KAIMĄ, IŠŽUDĖ UPĖS PAKRAŠTIN PABĖGUSIUS

bėjęs Sajed Mostaza pasiekei 
New Yorką ir Freedom House; 
salėje papasakojo susirinku-1 
s*ems laikraštininkams, kaip So
vietų karo jėgos, atvvkusips iš 
Kabulo kareivinių, išžudė 105 
Padkavabė kaimo gyventojus.

Afganistaniečai Sovietų karo 
jėgų bijo. Jie žino, kad rusai ne- 
tardo ir neklausinėja. Kartais 
jie atsiveža vertėja, bet daugu
moj atvyksta be jokių vertėjų. 
Su gyventojais susikalbėti jie 
negali. Vieni bėga nuo rusų ka
rių, kiti slapstosi savo namuo
se, tretieji bėga į kalnus, laukus.

Padkavabė-- kaimas yra 40 
mylių atstumoje nuo Kabulo. 
Afganistaniečiai trukdo Sovietų 
karių judėjimą. Juos puola ge
rus ginklus turintieji šauliai. Pa- 
stebėję atvažiuojančius Sovietų 
karius, puola ir sugadina jų 

: automobilius ar sunkvežimius. 
' Rusai kartas nuo karto užpuola 

žudo be

žmonių
Sovietų

ir pasislėpė nuo kalno 
vandens išgraužtoje

afganistaniečius ir juos 
jokio pasigailėjimo.

Padkavabė kaimelio 
grupė, bijodama, kad
kariai jų neišžudytą, išbėgo iš 
kaimo 
bėgančio 
vieloje. Sovietų helikopteriai pa
stebėjo pabėgusius, pasiuntė 
tankus ir išklojo 105 žmones. 
Nužudytųjų tarpe buvo 12 
vajkų.

Sajed Mortaza buvo tiek su
sijaudinęs. kad pradėjo verkti. 
Ten žuvo jo šeimos artimieji 
nariai.

“darJjų įstatymui. J*e nutarė pir
ma pasitarti su Atstovų Rūmų 
\ pirmininku Thorhas O’Neill, o 
Stiklai vėliau tartis su pnęzkfen- yf-'J - f;Ctų. JicmssįJabai rūpi pravesti 
4 viešųjų dailių įstatymą dar šiais 
1 metais, kadi bent dali, bedarbių 
įgalėtų gauti darbo.
j Darpo departamentas paskel-
. bė, kad nuo šių me-lii sausio 15 d.

FEDERALINIS TEISMAS . bedarbių skaičius jau neauga j 
APKALTINO ALDERMANĄ į^taip sparčiai, kaip j»s augo iki j j 
CHICAGO, III. — Federalinioi10 mel°' -’?tLsl',ar0 i3Pū(lis- ! 

teismo atstovas Mark S. Prosperi|^usi?. anl^ ' PUs<-‘ ™,arbas 
, l4. -n . Jsumazejo /i.OOO. Darbo departa ketvirtadieni aokaltmo .>9 nietų-^ •’ , . . .* , -

,, t • r» t- • . - inentas nedrįsta tvirtinti, kadaldermana Lows P. Fanną ir , , , : . , ,
, . . .' . Ar x- n-i bedarbiu skaičius kasdien ma-komisionicnu Martin luchow v._ , - v . >, v. . . . ‘ zeja, bet 71,009 žinomu vis del-kvsminkavimu. , ...;to pradėjo dirbti. Jai yra dziu-

Federalinis prokuroras Dan-ginanti žinia. Džiugu ir tai, kad
Webb buvo surinkęs kaltina
muosius dokumentus, parašus, 
čekius ir liudijimus. Chicagos 
komisionierius Tuchow reikala
vo JK50.000. bet užpultasis pas!-, 
rašė ir pasitenkino $4.000 kyšiu.' 
Farina taip pat norėjo žvmiai 
daugiau, bet galų gale pasiten
kino $3,000.

CHICAGO, Ill. — Ketvirtai! 
;jgtia vakarą Ghicagos Tele vizų 

‘dernokra tų kandid 
<iebatai?„yfei trys nori tapti 
mokratų - partijos kandida! 
Chicagos mero pareigoms.

šį kartą debatai lietė eko 
minius Chicagos miesto re' 
lūs. Debatai ėjo tarp dabar1: 
miesto majdrės Jane M. Byr 
vai-lybės prokuroro Richmd 
Daley ir juodaodžio Kongr 
atstovo Harohf Washington, 
si kalbėtojai prisilaikė (elev 
jos nustatytų mandagumo I 

L,3a j syklių. vienas kilo neįžeidim

šį žartą stipriausius argum 
lūs klausytojams priminė iii 
ard Daley. Jis nurodė, kad 
bartinė majore yra labai išla 
pakėlė algas savo patarėjai 
lengvai prižada, bet pažadų

abiejų partijų atstovai p’adėjo! pildo. Jis baigė tvirtinimu, 1 
tartis apie įstatymo projek a vie- Chicagos gyventojai nori 
šiesiems darbams. sybes.

Eureka

Abu Chicagos mi*sto pareitai-į 
nai dabar turės aiškintis prisie
kusiems teisėjams.

PREZIDENTAS ILGAI TARĖSI
SU HOSNI MUBARAKU

WASHINGTON, DC. — Ket
virtadienį Egipto prezidentas ga
na 'Igai tarėsi su prez. Reaganu.

Prez. Mubarakas aiškino, kad 
Artimųjų Rytų taika, kurios 
taip energingai siekia JAV. ne
bus įvykdyta, jeigu Izraelio ka
riai nebus atšaukti >š Libano.

Prezidentas Reaganas labai; 
gerai supranta dabartinės Izrap-. 
lio vadovybės užsispyrima, bet, 
jis negalis Izraeliui įsakvti. ką 
jie turi daryti. Pręz. Reaganas 
turis panaudot* kitas priemo- ( 
nes, kad Izraelis atšauktų savo

I karius *š Libano. Principe Rcgi- 
Įnas pripažino, kad turi atšaukti

Atvažiavę trys afganistaniečiai savo karius iš Libano, bet jis
(liudys JAV Kongreso komitetui pirma nori išsiderėti, kad Liha-1 

žudynes. Y’ienas yra Į nas užtikrintų Izraelio sienos: 
saugumą. ‘
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iALEKSANDRO MANTAUTO ATSIMINIMAI APIE PŪTVĮ
(Tęsinys) | kad Pūtv*o programa yra ųe.tik' naudinga, bet ir būtina mūsų tautos ir valstybės jėgų sustiprinimui ir ugdymui bei Tėvynes gynimui. Vis labiau ir labiau artėjau prie galutinio apsisprėn-, dimo dirbti dėl Tėvynės geresnės ateities Pūtvio siūlomu būdu, stoti j talką šiam nusipelniusiam atgimimo veikėjui, kuriam reikėjo tiek daug nukentėti ir nuo svetimų, ir nuo savų.Atostogoms atėjus, per tą savaitę suspėjau aplankyti tėvus Paukščių kaime, Žąslių valsčiuje, Trakų apskrityje ir motinos tėviškę Gelvonų valsčiuje, buvusioje Vilniaus, o po karo Ukmergės apskrityje. Pirmi įspūdžiai truputį ilgiau'pabuvus tė- yisk^/e jiįanę taip į>‘rilrenkė, Tad ,ni«%į negalėjau užmigti. .Savuosius, tiesa, radau gyvus ir sveikus. Tik senelis, 97 metų sulaukęs, nuo paprastos slogos, užmigo amžinu miegu. • Tėvai, nuo fronto pabėgę ^Vilniun, sugrįžę rado sudegusius trobesius, bet suspėjo pasistatyti naujesnius, gražesnius. Ir, tėvask ir rijo- iina buvo aukštos moralės ir gilaus tikėjimo žmonės. Tėvas visoje apylinkėje buvo pagarsėjęs teisingumu >r caro, yąldžįos metais buvo pakartotinai renkamas į Žąslių valsčiaus teisėjus’arba ‘sėdžias”. Jis vertino savo bajorišką kilmę ir brangino. Tėvynės gynimo idėją. Ir dabar_jis buvo kietas, - tvarkingas,. paprastas. su tuo pačiu , teisingu elgesiu, ir didele energija, žemės ūkyje. Motina buvo ta pati, ku-, -rįą palikau — su nąųjomis mo 'jo gana dažnai kartojami j raukšlėmis veide, bet darbšti, pareiškimai, jog jo krūtihė. esah- vikri, to paties stebėtinai tjnd ir t j kruvina nuo Šaulių Sąjunga i (’gilaus ‘tikėjimo, mokanti-Stirnai-: daromų kliūčių, ypač dėl ideo-" tinti ilgai neųiatytą sūnų.1 Marcinkevičiai, kuriems Paųkšy , čių kaime priklausė dar dvi ma- riuomenės štabas esąs, priešin-’; no tėvo pusbrolių šeinids; yra gas1 ^visuomeniškai s-gos kįyp- ateiviai šiame krašte. '1 ikrai fiie- čiat, nors toji, kryptis ešąiitri kūs nežinojo, o. gal-ir užmiršo S teigia n 10 j o Šeinio įstatymo pri-- per ilgą laiką, o seniausias ji pažui ta. Aš vis aiškiau mačiau, Motiejus Matačiūnas tvirtiną

Vladas Pūtvis Šau- Vilniaus centrinė gatvė

j PHR1 čįnampno,
Vt šaukštuko trintų gvazdikų, ■ šaukštuko trintų muškaitinių.žiedų (mace),2 šaukštai saūsoš mūštanios,1 žiušnis trintų ankštpipirų. šumvisą žuvį

duoti ket-ima- 
ran- vir- apibėgtųGrybus reikia nulupti ir smulkiai supiaustyti. Kotelius reikia prašalinti, nes jie kieti. Grybus pavirinti vandeny, dažnai pamai-j šant, Iki 'suminkštės. Tuomet; Pirma reikia užvirinti vpnde-reikia pertrinti per sietą, supilti | nį ir įdėti druskos — vieną Šauk- uksusą, sudėti druską ir kitus j štą kvortai vandens. Gyvus vė^ prieskonius. Pavirinti dar 30 mi_ j žius sudėti į verdanti vandenį nučių ir tuoj supilti karštą įi ir uždengti. į vandenį reikia karštus, sterelizuotus stiklus. | leisti ‘pirma j^Šrą. Kai vanduo Uždaryti aklinai 5r pastatyti-vėsioje vietoje. Turėtų išeiti ką: vėžiams po po pusantro iki

KAIP VIRTI VĖŽIUS

užvirs iš naujo, tada skaityk lai-apie 12 puskvortinių stiklu.* * *

Pūlvio pasiūlymą dirbti lių Sąjungoje — vadovauti kultūros ir Progapandos skyriui būvąų linkęs priimti. Bet prieš' duodamas, galūtiiį atsakymą,’ norėjau aplankyti savo tėviškę; ir susipažinti su nepriklausomos* ĮJetuvos provincijos ir kaimo gyvenimu. Tą kaimą juk buvau' palikęs dar caro valdymo laikais.' Mano sveikata buvo pablogėju-- ši,Jodei tuometinis/Užsienio reikalų ministerijos Rytų departa- niento direktorius (jie dažnai; keitėsi-, mano laikais buvo net trys) pagaliau davė man savaitę. atostogų, Atostogų belaukdamas ir besiruošdamas keliauti, dar daug kartų ilgai ir nuoširdžiai kalbėjau su Pūtviu. ■Man kėlė ypatingo susirūpini-’
daromų kliūčių, loginės - visuomeniškos progra-’ mos įgyvendinimo; jog vyr. ka-

kad Marcinkevičiai yra atkelia- bet lietuviškumą vistiek laikė yę iš tolimo Upytės krašto ir yra svarbesniu.kilę iš didelių ponų. .Marciųkc- yičiai jau neturėjo bajoriškų do- 'kumeiitų ir buvo“ vąlstiėčiai,' kaip ir kiti ūkininkai, bet, kaimo; žmonės juos vadindavo šlėktom ir stebėjosi kai kuriais’ jų pa-1 pročiais. . : ■Pavyzdžiui, mano senelio vy-; ■•eshy.sis brolis, vadinamas 'Mac-, ko, turėjo šautuvą, medžioklinį, kinį ir mėgo medžioti taukuose .r miške.. Žmonės sakydavo,, kadi jis nori .-pamėgdžioti ponų gyve- hinią.- Mano tėvas turėjo kitą, kaimo" žjųonėms keist^aybę —4 savo ūl^įu^ bėęną, mergą ir pieA įienę ątengėa samdyti mokan-j 'Hits, lenkų kalboj kad jo vaikai; išmoktų lenkiškai. Kai kas tai’ /aikė sulęnkėjimu, bet tęvas taij darė- praktiškąĮs .sumetimais^ nes’ jniesto. miestelių^/dvarų ir- dvarelių kalbą bilyo lęnldšką.- lįęsa, tėvas mėgo bendrauti ir. □et draugavo §u nuėsto, dvąrų ir. dvarelių žmonėmis,’ dėl. jų įtakingu mo gyve mino reikaluose,<

Kai atėjo lakas man ir broliui mokytis skaityti ir rašyti, tai neradęs lietuviškai mokančio ■ .nokylpjo, jis pasamdė lenkiškai mokantį mokytoją ir mudu su> □rolių pirmą skaitymo ir rašymo mokslą ėjopi iš Jei^įSio elementoriaus ir k'itn TęiĮkiskų vadovėlių. Eet kai sužinojo, kad mano motinos tėviškėje, Maželių xaimer Gelvonių valsčiaus, tada /ilniaus apskr.,- yra. lietuviškai mokantis “daraktorius”, kuris! su visa grupe vaikų eina iš gry- Jos j gryčią/ir, moko juos iš lie- .ūviško elementoriaus ir “šaltinio” maldaknygės, tada tėvas nuvežė mudu su broliu į Maželių kaimą, apgyvendino, pas mu-'. dviejų senelį Mykolą Juškevičių .r daugiau metų mokėmės lietu- viškai ir truputį-rusiškai pas daraktorių taip pat Mykolu Juškevičių, vėliau apsigyyęnusį JAV., ir po metų, jau ’mokėdamas lenkiškai, lietuviškai ir truputį rusiškai skaityti ir rašyti, buvau priimtas į Žaslių pradžios mokyklos antrąjį skyrių.Lietuviai kaimo žmonės Tra- ,<ų ir Vilniaus krašte gerbė tur-Ibiais, tingesnius, jų tarpe ir dvarų sa-

/ininkūs. Bet į. jų tarpą įsimai- siusius iš bajorų kilusius flrip vadinamus šlėktas, liktai labai iš palengvo priimdavo į savo .arpą. Rudens ir žiemos vakarais į mano tėvo gryčią rinkdavosi vyrai pasišnekėti apie <die- nos įvykius ir darbus, pasakų klausyti arba ‘išgirsti apie šventųjų gy-vesimą iš ‘kaimyno, kuris turėjo knygą apie šventųjų gyvenimą. Bet kasdieniniame gyvenime mus dažnai pošiepdavo. Kartais nugirsdavom, kai vienas kitam sako: “Ką čia kalbi, ar nematai, kad jis šlėkta?” Bet □logiausia buvo mums- vaikams,: ypač, kada šų kaimo vaikŠiš teko ganyti' gyvulius. Kiekvienas ousiginčij'inias arba susibarimas baigdavosi keiksmu: “Šlėkta, s.. u. apdrėbta 1” Kai paaugom, santykiai su vienmečiais karvių «r avių ganymo bendradarbiais šsi lygino. O kai pradėjau mokytis Trakuose, . vėliau Vilniuje r atostogų metu platinau lietuvišką spaudą, rinkau tautosaką oei aukas tautos namams Vilniuje ir kituose lietuviškuose delnuose, mano buvę priešinin- Kai pasidarė mano bendradar-?

LIEPSNAModemus Amerikos turi prietaisų mėsai • ir čirškinti po liepsna. Toks proce. j sas angliškai vadinasi ‘‘broiling”/ Iš viršaus muša liepsna', p apačioje, yra, metalinė lėkštė. Tarp

dviejų svarų užtenka 10 milučių. Išėmus iš puodo, tuoj duok stalam Vėžių mėsai padažyti reikia dubti ištirpyto sviesto. Tinka taipgi prancūziškai spir-
Magdalena Dulaitienė

gintos bulves, žuviai I 1

• ' Poniutė, samdydama ‘naują auklę, pažvelgia i ją ir sako;— Bet ar jūs neesate perže- mo ūgū>būti auklė?.tėtes,. kSf .’ padedama mėšaTkri žuvis: Tas grotelės reikia ištrih- . — Kaip tik •priešinai, ger. ti taukais,, kad maistas heprisvil-; bjamdjL. Jeigu ‘ ‘iš Ynąno'. - rankų tų. čirškinamą žuvį reikia kartas pu©- karto patepti' sviestu, užkabinus jo ant peilio viršūnęs.i Kai viršutinė pusė gerai pagels,.-) Diejų kūmučių'-pasikalbėįi- apversti antrą pusę viršun. JeiĮ mas; : , v ti .čirškinant atsiranda sulčių, .josj — Aš ir mano, vyrasgtaziai } -T. • • 4 • v. w. T —» ’ • ■ I-,-’sultis paskui reikia užpilti ant) žuvies paduodant ją į stalą. Jei sulčių nėra, reikia ištirpyti tru-; □utį sviesto ir užpilti ant žuvies.. Prie čirštųntos žuvies taipgi tinka :Tokiu 'pat būdu 'būna čirškinamas s'teikas, vištieha ir kitos mėsos. 1 / --•K *► *s*KAIP GAMINTI ŽUVĮ

iškristų kūdikis, tai jis ne taip smarkiai užsigautų.. . '
nubėga į lėkštę apačioje.. Tas j sugyvename. Susibaram .'tik sy- xį 1 mėnesį.— Tu tai'nono vyras pai vieną, sava?• Jis: — Yra vyro, gyvenime lėūOTire^
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Čia kalbam apie jūrų žuvį. Vi-1 dybų su pirma, žuvį reikia gerai nub valyti. Paskui padėti ant šva.; raus rankšluosčio ir nuspausti vandenį.. Tada pąvoliot žuvį' miltuose arba sutrintose krekė- se. Turėk paruoštą skauradą su storu dugnu. įdėk jon taukų. ■Jei žuvis nesūdyta, tai j taukus įdėk druskos — po šaukštą kiekvienam svarui žuvies. Pakelk- ugnį, kad taukai užvirtų. Tada sudėk žuvį ir ugnį sumažink.] Tegul kepa palengva, iki apa- Į tinė pusė dailiai pagels. Tuomet

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykaiant viršaus vynuogių lapų ir uždaryk aklinai. Tegul pastovi b sivaites; tuomet akurkai bus geraiKYTaŠ GR*INi>IŠ
- j 9Jei taisant kambarius, medisį br grindys aptaškomos kalkėmis;- ar I nkų, tai Į galoną karšto ; vandens Įdėli paiDtę uksuso iri . skudurą sušlapinus g-,rai nu- .■truitii Po to nuĮj^ititi gerai, tyru yih.tlcniū ir saųšai 'iiusliibslyli.

■ , į- '•».

KAfr, AtN AtO%?hi AtTv-

Norint atnaujinti auksųo’usl Tinus, reikia nupiękti vaistinėj 1 unciją chloride ori potash, ar-1 ba chloride < dviejų kiaušinilį bąltynĮus .. viską gerai suplakti. Paskui pa-'Sti, nu j

Įrūgę.VIRINTA ŽUVIS SU j KRIENŲ PADAŽU ♦ Žuvis gali būt jūrų arba šviežio vandens, tik ne smulki. Nuvalyk ją, apvyniok marle ir surišk siūlu keliose vietose. įdėk > puodan, pasūdyk gerai, pridėk svogūno, pipirų frTapelių; dabar 1 užpilk vandeniu, uėdenk ir pavirink 15 minučių kožnam žu- |»^ *«-**'' . S. ■-; y“ Į įt _ -J V Ivieš svarui., Kai įsvns. žuvį iš-soiįa, paimti ant’paiFcbs*fėk.šte> ir niivy-„U.balintus n ..;c; ,,..3A:,Tlebar paimk porą puodukų lbs rtirJųį, Kur žuvis virė, ^plak porą šatlčštų miltų, sauki--imli, rėmą, dm y ša usu sk minkšta niekok Ii ankščiau minėta misi >54-4' Tį . • • inas pa.udary> ęaip naujas., « ir • *
^Augint; Xį5ūRKAi Št Į 

'česnSja’Is v jP. imk apie 20 agurkų, pžpilk;' šiltų vandeniu ir tęgul pamirks i ta ptr naktį. ‘Rytojaps cįieri^ varJenj nupilk ir.sifpakuck afcuiį ku į kvor.iirus ar gationiniusj stil ius Į kožną^stiklą įdėk žiup-jro (angliškai — alum).

'’.tk 'X1! t.i&ųotų krienų j‘. *P'ivirink/inį. nė-| rnilt.-c Ąivirfų. ‘Padažu tu-l retu but tekio M^funio, Jkaųt
-ii ii*. . Y ‘ --C

<VU, ?

P.-igarau Įdėk sapks'ą rūgščios■ ■•metcues, nrhaisyK ir’į’Žpuk ant , žuvies. Aplinkui apdek, nūido- .jįs burokėliai ir pctruslms la-
Ocfiąis. /fetKį labai ga nulis l'r’gi a-j

Ji.: — Ištikro? "O.kokiė~gi yra j tie laikotarpiai?.! Jis: — Prieš vedybas ir po ve-
— Atleiskite man, bet aš tu- riu labaĖsvarbų reikąlą! Jūs laikote telefoną per dvidešimt minučių, bet nefštarėt nei vieno žodžio! ■ ■— Gerbiamasis, ąš’kalbu su savo žmona.

apversk ir tegul pagruzda ant-
UGNIAGESIAI NEPAGELBĖSPer dešimt metų jau dega viena sala Šlaūrimam vandenyne. Medžiotojai, sukūrę ugnį, uždegė ten ir anglies sluc^sųius.Piketuokime komunistinius filipus

1983 metų sausio 30 dieną, sekmadienį, 4-tą valandą 
po pietų. Jaunimo Centre bus rodomi komuhisthiiai.filmai.

Ruošiamas .piketavimas! Patriotinę lietuyių /visuo
menę, kuriai rūpi apsaugoti Jaunimo Centrą, muo. raudo
nojo slibino, prašome piketavime dalyvauti. ' / '?

Visi renkasi 3-čią vai. po pietų prie Jaiminio 'Centro.
- ■ » ■ J y A /Z-. ‘ *
Komitetas prieš komųništJnhĮ filmų

’ rodymą Jaunimo Centre

sn ee-iako ir kraoi.- 1Kb"r p:'imk *3 kvortas van. j dė'.st ‘-Įdėk 4 puodukus uksuso. j pieiduką druskos, 'užyfrink< užpilk tą rašalą aift agurkų. uždėk
atšaldyta. "
1
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KODĖL LIETUVIŲ KALBA MAN TURI BŪTI ANTROJI KALBA?
k.Steponas ir Valentina Minkai, lietuvių kalbą vartoti kasdieni- sen-aurių lietuvių radijo progra. name gyvenime, ypač savo namų Naujojoj Anglijoj vedėj — > rnuese. Jaunimo kaltinti neva- lia, jojo lietuviškai neišmokėm ’ Antraip, tie gražūs žodžiai apie kalbos vertingumą tampa savęs apgaudinėjimu, kalbos įžeidimu, nes kalbos grožis, jos nuopelnai kalbotyrai, lygiateisiškumas su kitomis kalbomis paliekama tik istorijos puslapiuose. Kai kam iš mūsų per paslėptas bei aštrias atviras uolas pavyko iširkluoti į Ameriką, Australiją ir kitur. Patogaus gyvenimo laisvėj mūsų skaidri, vargana kilmė “apdulkėjo”: Tėvų pročiai, tradicijos meilė lietuviškam miestui pravėso.■iiu” būti yra lengviau, atsakomybės jausmas atsiskleidžia. Vis dėlto meilė savo vaikams nepakeičiama. Jei ne iš, patriotizmo, tai vardan meilės mokykim juos lietuviškai, sės tą kalbą mokam patys.Man prisimena pabėgėlio studijų pradžia Vokietijoje. Nieką-- da neteko mokytis lotynų kalbos, ‘ o į veterinarinę mediciną be lo-j tynų kalbos nepriima. Lietuvių j kalbos mokėjimas padėjo įstoti J ir šias studijas baigti. Kai ku-j rių kalbų studentams, net loty-i nų kalbos klasės lankiusiems, yra sunkiau lotyniškai skaityti, negu lietuviui, mokančiam savo kalbą.. ;Tąd; nors dėl praktiškos naudos; vaiko’ateičiai verta lietuvių kalbos,.“gimtų namų mokyklą” panaudoti dar ir šian-! dien.Pabaigai santrauka dalies atsakymų į klausimą “Kodėl lietuvių kalba man turi būti antroji kalba”, — iš nugirdimų pokaly biučse bei pasisakymų spaudoj Į 1. kad paaugęs-usi nepykčiau -ant tėvų, kai gyvenime man pri-i j reiks gimtosios kalbos mokėji-Į mo; - 1. -2? kad mano tauta neieškotu ’ > -manęs, kai pagarsėsiu, o aš pats savo kilme atrasčiau ir įvertinčiau;3. kad žinočiau, kas esu, tai lygu “identitetui” įvairių etninių grupių bendradarbiavime;4. geresniam tarpusavio susipratimui, atjautimui,. tolerancijos vykdymui gyvenime jf 5. apsilankant iš Lietuvos gi-j minėm ar juos aplankant, gėrės-’ -Jiiam vieniems kitų supratimui; •’6. / augimui savy, pajėgiantį/skaityti lietuviškai parašytas knygas, susipažįstant sū litera-’ tūra, istorija, kad nekartočiau besibraunančių klaidingų pareis-. kimų viešoj - opinmjoj; : |7. kad jaunimo kongresuose'

paskelbė konkursą rašiniui — "Kodėl lietuviu kalba man turi būti antroji.kalba”? Pirmoji p e. n.lja S250, «n t>roii $150 ir trečioji $100. čAntano Valiuškio, iš Barrington, R. L, i premiją, ša:Kalbubei palengvina ryšius tarp skirtingu tautų, padeda vieniems kitus geraiu pažinti, suprasti. Iš- siklbant pagerinami santykiai, nes geriau suprantamos visiems bendros problemos, reikalai bei pavojai. Supratimas ir vieniems kitų atjautimas jungia kovai prieš pavergėjus.^Savoji, prigimtoji kalba, tinkamai panaudota, stiprina jąja kalbančius tautiniam darbui, o bendro likimo nuskriaustieji tampa pajėgesniais kovoti už visu žmonių laisvę ir gerovę. “Spaūda — lietuvybės pagrindas” (č. g. “Draugas” 82.2), o kalba — spaudos pagrindas, stipriausia tautiečių Jungtis taip pat išryškinanti savųjų tarpe klastinguosius.Bet kurio krašto jaunimas išeivijoj dar gali susikalbėti to gyvenamo. krašto kalba ir, palaikydamas' ryšius, . atlikti' tam tikrus svarbius darbus pavergtųjų bro-. lių-sesių gelbėjimui. Tačiau keleto išeivijos kraštų.jaunimo s,u-, sibūrimuose tik tėvų kalba (čia vadinama antrąja kalba) tegali jaunuš ’’žmones suartinti, supažindinti (patirtis iš jaunimo kongresų) tautinių, kultūrinių, religiniu bei kovos už laisse dar- bų vykdymui, kurių jaunas žmogus labai trokšta. Kasdieniniame gy venųne lietuvių kalbą, nebūdama pirmąja, humaniškiems siekimams įgyvendinti ji yra būtina h ų > ■ 1 • -• Pavergtieji 'broliai ir sesės kraujuoja fiziškai, kenčia dvasini terorą, kad savo tėvų žemėj galėtų lietuviškai kalbėti, rašytų kurti ginčytis, -dainuoti, '■ melstis. Deja, Taškento konferencijoj pavergėjas rusas žengia dar toliau tautinių kalbų nutildymui rusiškosios . prievartiniam mokymui — net vaikų darže: iiuose privaloma rusiškoji. -Žūtbūtinės kovos akivaizdoj tėvy- nėj laisvas Savanoriškas savos kalbos išsižadėjimas, gyvenant nepersekiojamame kraštej :nėrą pateisinamas! Vien senos, garbingos lietuvių kalbos įvertinimo bei panegirikų raštuose neužtenka: savųjų tarpe privalom

rašinys laimėjo trečią i Antanas Valiuškis ra_Įmckėjirr.is užmezga
žemės papusi miršo; sodžiui bei “Tarpiau t i-

savo tau-sugeLec.au atpaz.n’.i 
tieiį iš kitu juinyno;8. kad sakyčiau, rašyčiau, in- foimuočiau taip, kad ir kitas-t suprastų mąne ir tuo bandyčiau. supras.i save.9. kad vargstančiose etninės grupės pažengtų pozityviam darbe ir sxkimuote (negaišdamos10. kad, būdamas lietuviškos or. j ganizacijos nariu-e, galėčiau var’ toli gimtą lietuvišką kalbą;11. kad kalbantis savo kilmės klausimais su, k tataučiais, nerei-l ketų rausti dėl savo gimtosios kalbos nemokėjimo ar jos fne:i- kinimo;12. kad galėčiau padėti pavaduoti radijo vadovus — Minkus, šio svarbaus konkurso skelbė us, ir kitus; ; >13. kad užaugus "nereikėtųkaltinti tėvų už “paveldėtą” anglišką “žargoną”, kai patys mokėdami gerai lietuviškai kalbėti, su manimi “švebeldžiavo” tariamai angliškai; į14. kad, vertindamas Mažvy-! dą, Daukšą, Jablonskį, ir kitus kalbininkus, gerbčiau savo kai- bą, “šaknis”, nes rusai jos ne tik antron vieton nestato, bet rauna iš gilios senovės šaknų, kurios gilioj kalbotyroj yra per gilios jiems pasiekti;15. kad mano ausys pajėgių išgirsti pavergtos Lietuvos pogrindžio spaudą, nes i, tik ji yra humaniškumo ir laisvės pagrindas per visus laikus, visai žmonijai.

WaukeganasM. ŠILEIKISDIDŽIOJI PASAULIO UPĖ

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLTO

AMERIKOS LIET. TARYBOS 
PRANEŠIMAS

— Kinija pasižadėjo padėt' Namibijos kovotojams vesti kovų prieš dabartinę Namibija : administraciją. Duos ginklus drabužius ir maistą.— Lešek Valensa įspėtas, kad eis ilgiems matams į kalėj ii i • jeigu bandys ardyti tvarką laivų statybos dirbtinėse.

— Vienas italų laikraštis tei- j gia, kad bučiuotis yra sveika ir tai prailgina gyvenimą, o kitas sako, jog sūris skatina žmogaus augimą. Tuose rajonuose, kur valgoma daugiau; sūrio, jaunimas pastebimai yra aukštesnio .. • ūgio.

šiais metais Chicagoj Vasario 16-osio^ minėjimas įvyks vasario mėn. 13 d. (sekmadienį), 2 vai. popiet, Marijos aukšles niojoje mokykloje. Minėjimą ruošia Chicagos ALTos skyrius, jYra pakviesti dahvauti šie| aukšti valstijos pareigūnai: gubernatorius J. Thompson, ma-.jorė Jane Byn, kongresmanas ‘ Popiežius Jonas Paulius L Martin Russo, kongresmanas R. birželio menesį vyks į Lenkiją Durbin, lietuvis Illinois valsti- ./ '■jos senatorius Frank Savickas,’ Dabartiniu metu Amen Cook County Board prez’dentas koJe . -vra 55O’^)3 registruplj George \V. Dunne, 15-to tvardo aldermanas F. Brady ir, alder- • —manas A. Majerczyk! ! —Dvi Amcrik > : ■ '1Senatorius Charles H. Percy nizaeijos prašo vi;!' - r”-a11“atsiprašė, kad negalės dalyvau- sekretorių Witts '■ i n’.i ti. nes esąs labai užimtas. I __________ zMinėjime dalyvaus ir mūsų! jaudė ser ivnUm-1 ; b“: Pabaltijo kaimynai — latviai- Tj* i bei estai. , j1 V ■ .ng Visų mūsų lietuvių yra šven- ■ta pareiga pilnai pripildyti mi-, nėjimo salę.Šių aukštų valstybės pareigu-;* nū akyse pasirodykime, kad j mes pasiryžę kovoti ir kovoja- 1 me už mūsų tautos bei valstybės laisvę.Skaitlingu į minėjimą atsilankymu mes pagerbsime ir aukš-l tuosius svečius, kurie mūsų sun-. kioje už .laisvę kovoje visada.' mums padeda. •. ’ Į:Organizacijos kviečiamos - da-; lyvauti su vėliavomis, o moterys! — tautiniais drabužiais. ' i

G. Kluesse, kuri,. - si amerikiečiams.
— Rylų Beriy; .— Kinija ir A:

Didžiausia pasaulio upė yra. jūra tolyn. Tyrinėtojai spėja,į kad Mississippi upės žiotys kadaise buvusios prie dabartinio Baton Rouge miesto, apie 200 mylių į žemės gilumą.Mississippi yra labai dumblina, ji neša daug žemių ir smėlių. Dumblas nusėda upės dugne • ir todėl upės dugnas kyla, o vanduo dažnai keičia savo., bėgimo kelią. Palei Mississippi upę yra daug miestų, kurie kadaise buvo upės pakraštyje, o dabar stovi gana toli nuo krašto.Mississippi; upės “baseinas” Į (plotas, iš kurio upės traukia savo vandenis) apima 1,250,000. ketvirtainių mylių žemės plotą. Tai yra daugiau žemės, negui visas Ėuropoš^plotas, neskaitant} Rusijos ir Skandinavijos!b * 'f S. K.

Mississippi. Ji yra didžiausia, jei skaityti Mississippi ir Missouri kartu. Pati viena Mississippi yra mažesnė už Pietų Amerikos upę Amazonę.Į Mississippi įteka 51 didelės upės, kuriomis gali plaukioti laivai, o visokių, mažesnių upių į ir upelių į ją įteka keli šimtai. Kur Ohio upė įteka į Mississippi, ten ta upė turi 87 pėdas gilumo, o juo arčiau prie jūros, juo ji darosi Siauresnė, sraunesnė ir gilesnė. Prie savo žiočių Mississippi upė yra 129 pėdų gilumo. ' . j ■ .- Mississippi upė per metus nuneša. į Meksikos įlanką 106 mi- — Antradienį Ghicagoje užsi- Djonus tonų dumblo. Tas dųmb- rašė apie 12Q,000 naujų bal- las, sukietėjęs, sudarytų žemės šuotojų. kurie turės teisę daly- gabalą vienos^kėtvirtainės my- . jvauti vasario mėh. pirminiuose lios pločio ir 218 pėdų aukštu-rinkimuose. mo. Tiek dumblo kasmet stumia • Kentėjimas moko gyventi.
I 
l Aleksas Ambrose,CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius,'* p J v
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją
(1869 —1959 metai).

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

Persiuntimas — $1.
/• - Jf

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

LIAUDIESDainuok, sesute lic’T'ri Nevaržo niekas tau dąh Nebedainuosi, vargd: cm Kitų sulaukusi dienų...Globos močiutės sen Viena jaunystėj gyvi Tau terūpėjo vienos •Ir teviliojo vien
Washington^ susirūpinęs

Chicagos ALTos skyriaus!___valdybos pirmininkas J
įvykusiai vedama Sovietų agentų’ propaganda taikai: Bet pačioje; Rusijoje Sovietai imasi vis di-į dėsnio ginklavimosi.— Japonai ketvirtadienį baigė pramušti tunelį tarp dviejų pagrindinių salų. Tunelis 34 my- j lių ilgio, sujungs Hokaido ir Honšiu salas. •

K

& 
•»

Į

2

— Japonų tunelį kasė 19 metų, žuvo 33 darbininkai. Tunelio statyba kainavo bilijonas dolerių, bet audros metu galės sau giai važiuoti-ig Hokaidės į kijo. Chemikai-nustatė, kad.šil dymas žibalu sudaro nuodingų dujų ?ir yra pavojingas, kai nėra tinkamos ventiliacijos.
1954 iii. metraštis, Jame yra vertingi, niekuomet hesėnstą, Vin 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stsr^t 
J. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matnseri*’-' 
Meilaus straipsniai bėi studijas, Muštruotos nuori*'• : 
M. K. Čiurlionio. M. iHeikio, V. Kašubai, A. Rūkite’ė? 
kūrybos yoveikšlais. 365 puik knyga kainuoja tik ??

1608 W*t 69th St, Chicago, IDL 60629 ♦ TeL >25-2787

DideHj pasirinkimo gero* rūšies įvairių prekių

• DAINŲ SVENTfiS LAUKUOSE, poetė*, raš
tinių šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsimins■*- 
šventes bęįjų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityt! ir r 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktu- 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja ??

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tr! 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio ’ 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 pusL'rri v. 
parduodama tik už SI

rj Cosmos Parcels Express Corp. "vV
r- MARQUETTE GIFT PARCELS SERVIC1 
noi W. Ifth St, Chicago, IR. 6O62J ♦ TeL >25-2787

f: T. IXEINTIN1! • r

I i Inž. UŪ0AS MIKŠYS,
I ■' ' ’ 50 metų studijavęs, kaipIŠ 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 karto su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
. (r patarė mums toliau studijuoti.

Į~VTr':’T Kjūm F25. Kieti virielj*L Raitu F2. r ’

R -------- NAUJIENOS
U#1 1789 S. Halsted St., Chicago, IL 50608

• LUTUYSKASTS PAMARYS, Henriko Tom^-T™ 
įdomiai paražyt* studija apie Rytprūsius, remianti;
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomu’ ki^k-rirni 
HetuvInL Leidinys filustruotaa nuotraukomis, pabaiso’* 
vitovartSig pavadinimai*Ir įj vertiniai | vokiečių lralh». » v 
naudingoje 335 puri, knygoj© yra Ryfprflritj femėbr4- r-

V KJ EATM0 E1MR, ralytojos Petronėlės 
minimai Ir minty* apie asmenis ir vietas neprik r.lptnvoip ir p 
maistais bolSevikų’okupacijom metah. Knyga turi 254 ausis oi 
bet kainuoja tik >3.

'♦ JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionieriui* nesuj
Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikatik 

Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir pc 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus t*le 
K-nJSa yra didelio fXrnato, 265 puslapiu, kainuoja M.

*> lATTRINfS NOVKLfS, M. Eocčenko kūryba, J. V*Wč 
vtrttmaa. JOf jmS. knygoje yra 10 sąmojfcigų novelių Kaina I

Knygos gaunamo® Naujiena*, 17M So. HaJated 3t.. Odcar
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prieš lietuvius. Argi M. Drunga tų nęžino? 0 turėtų 
žinoti. Juk neseniai tame pačiame Drauge buvo atspaus
dintas jo padaryta^ svetimtaučių spaudoje pareiškimai

Tai piktas, kaltinantis šmeižtas prieš Marquette 
Parko lietuvius. Jis keršija Marquette Parko lietuviams 
Bet už ką? Juk mąrkętparkiečiai jo nesamdė Draugę 
rędąguoti, nei jo iįtų pareigų neišvarė. 0 jis juos viešai 
svetimtaučių spaudoje kaltina ir šmeižia, kad lietuviai 
nuo juodosios rasės yra. atsitvėrę “Berlyno gėdos siena1’; 
Juodieji bijo eiti Į Švento Kryžiaus ligoninę. Jie negali 
Marquette Parke žaisti, nei piknikauti, Juodąjį, einantį 
į Marquette Parką turi lydėti 20 policininkų. Taigų kiek 
Sis tuvgs Draugo redaktorius tokiu kerštu, pasitarnaujr 
lietuviams? Man rodos, turėtų būti aišku visiems, jis gi 
siundo juodąją rasę prieš ramius Marquette Parko, gy- ■ 
’ręntojųs. Juk tai jis, kuris dar taip neseniai rašė Drauge 
’'damucs:us, ir kuriam mokėjo algą. Tokiam, kuris savo 

vedamaisiais kėlė lietuvių tarpe vienybę ardančią er^

■ Pagaliau ar galima tylėti ir dėl paties M. Drųugps 
’ėdamų ių, kuriuos jis spausdina Drauge, kurie mūsų vi

suomenės nevienija. O taip pat jo daromi pareiškimai 
susirinkimuose. Štai, jis kalbėjo Jaunimo Centre, Chica
goje. apie VLIKo prigimtį. Girdi, išeivijos VLIKas nieko 
bendro neturi su tuo VLIKu, kuris buvo įkurtas 1943 me
tais okupuotoje Lietuvoje. Išeivijos VLIKas teturi tik tą
patį vardą. Šis VLIKas turi tik moralinę teisę vadovauti g Atmins 
išeivijos kovai. Iš tautos mandatą turi kiekvienas išeivi
joj lietuvis- Ir ko jis ten neprikalbėjo! (Naujienos, sausio 

-mėn. 15-17 d. j.
Taigi, ar toks jo Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto suniyeliavimas vienija lietuvius vieningam- pa
vergtosios tautos laisvinimui? Tuo labiau jo pareiškimas 
yra bjauresnis, nes taip kalbėjo Draugo redaktorius, at
stovaująs liniją. Reikia tik stebėtis^ kadr Draugo rędak- 
torius.tąip svaičioja apie mūsų tautos. atstovybę^-VLIKą.

M. Drunga A. Svilonį nukreipia į Naujienų dienraštį 
•Jis cituojai iš jų, ištraukęs visą. eilę., trumpų citatų, ir 
klausia kiek jose yra tokių rašinių, kurie vienytų mūsų 
visuomenę? Skaitau Draugą ir Naujienas, o kai- kada 
joms pasiunčiu ir vieną kitą parašytą straipsnelį. Bet? kas 
’iečia Naujienas, nesu, apie, jas tokios neobjektyvios nuo
monės, kaip Mykolas. Dranga. Tik reikia, apgailestauti, ir 
reikšti užuojauta tiems., kurie jų neskaito, kądąngį. jie 
nežino kas. vyksta negero mūsų visuomenėje. B j tų galiu nia-1

(jfiusūącįjaj

iJ
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Mykolas Drunga, Draugo redaktorius, 
nežino, kad lazda turi du galu

Mykolas Drunga Draugo dienraštyje, sausio mėn. 
12 dienos laidoje, klausia: “Ar geroję vietoję, ieškoma 
Vienybės dvasia?” Kviečia Draugę skaitytojus pamąstyti 
apie nueitą, ir nueisimą kelią, kas reiktų, pataisyti, page
rinti, kokių klaidų išvengti. Jis prisimena ir A. Svilonį, 
kuris neapkenčiąs spaudoje spausdinamų “kurstančių” 
?.r .^rzęly^ę^ęliąri^ių Vedamųjų”.
< Anct Švįlonio pareiškimo, -tokių .vlęiiijąnčių rašinių 
labiausiai pasigendame Drauge, “Bet mari rodos, kad M. 
Drunga rašo netiksĖąi, fes tokių vedamųjų pasigenda ne 
tik A. Svilonis, bet ir kiekvienas sąmoningas lietuvis. Ir 
gilia širdgėla tenka pareikšti, kad tokių rašinių mažiau 
šia atspausdinama minėtame dienraštyje. Tokių, kurie 
mūsų išeiviją vienytų vieningai pavergtosios tautos lais
vės kovai. Toks mūsų išeivijos noras, yra tikrai patrio
tiškas.

Tiesa, M. Drunga rašo, kad tokių vedamųjų Drauge 
kiekvieną savaitę yra apsčiai. Jej jis rašytų tiesą, tai 
mūsų išęiviškoji visuomenė tckięms rąėpvams. būtų labai 
dėkinga. Tiesa, kad Draugo redaktoriai, prirašo daug, ra
šinių, tik, deja, ne tokių, kurie mūsų visuomenę vienytų 
tam didžiam tikslui. Čia necituosiu ‘ trumpų iš Draugo 
vedamųjų ištraukėlių taip, kaip padarė Mykolas Drunga, 
kuris klaidžiojo visų metų Naujienų vedamuose. Bet tą, 
ką šiame rašinyje pacituosiu i& Draugo, vedamųjų, tai 
bus įrodyihas, kad ne Naujienos rašo, tokius erzelynę ke
liančius rašinius, o priešingai — Draugas. Nejaugi Myko
lui Drangai jau iš galvos iškrito tas Draugo redaktorius, 
kuris šiuo metu paleistas “dimisijon”. Kiek jis prirašė 
vedamųjų, kurie kėlė (dar ir šiandien jis ir tai daro) to
kią erzelynę. Jo Drauge spausdinami vedamieji niekad į_______ , , . t
nevienijo išeivijos vieningon kovon prieš okupantą. Prie- niekinti laikraštį, sąmoningai nutylėti, kiek tas. dienrašti s nimo Centre... Bet* kodėl M. Drunga. kovęją^^jpFįę^oku- 
šingai, jis jais tik lietuvius kurstė tarpusavio pjauty
nėms. Juk jis, šiandien būdamas “dimisijoje”, savo pa
reiškimais svetimtaučių spaudoje pjudo juodąją rasę

grasiai tvirtinti, kad kas liečia Naujienose skelbiamą in
formaciją apie pavergtą Lietuvą, apie. mūsų, laisvinimo 
veiksnių veiklą, ji yra kur kas objektyvesnė negu skel-

A. PLĖSIS .r.’-''L: ‘ ; ’ A'

Ęųropos. tautų parlamentas«seima&
• ir PahaltiĮO; yąl^tybęsnūs, kas Įdomu paklausinėti-ir galėsiu i& tos temos, ar iAyf->ų trijū dubti- atsakymus. - - 7A «Gal tik ' dėl Įdomumo, -galima suminėti, kad ten Vasario. 16 gimnazijos mokytojai ■pasakojo,- kad ir tokį kuriozą*, kad šiemėt pas judš Įstojo vienas, žydukas, ■ neseniai- atyykęs-:iš--LiėtUvp$,* jo.

Šiuo. kartu,. ■ galėtų • būtį, man trys temos: viena apie patį Europos parlamenta,' antra apie Vasario 16 gimnaziją, kurioj aš p ra.paskui apie Madriįo korieren- . ei ją, kurioje 1980. ir ,-ęrąęįtų. n% . tų. lapkričio mėn. buvau.’ ir kur
m U; perdaug, tai iries apsistokime tik prie vienos — Europos par- - _' „ < . , x e t .Vi L *-

___ __ _. iąmeųto kphiereuc^I$..(jpankui,j girnirąz^on?' i:? V-C į V '
. Z- “ 7 ' ' ‘ Dabar, dėl'pdtįęs Eiitcpcsįaraaų Tąnįdps/būs^e maio- lahiėnto. ' č:a labai’ gėraį:: Įvade

JUOZAS. ŠVAISTAS
ELDORADO

w “ 1 v *

(Tęsinys) '
Dažnais gūsiais užgriebdavo stipresnis vėjas. Bet 
jis buvo malonus, gaivus. Plačiai išplėsdamas krū
tinę, tarytum ligonis, traukė Vytautas sotų gry
ną orą. Staiga ištrūko jam žodžiai: “Po pasaulį 
keliauja žmogus.. .”

Jis nutilo ir susimąstė. Pagalvojęs kreipėsi 
į žmoną:

— Tu girdėjai? Po pasaulį keliauja žmogus... 
Ar supranti, ką visa tai dabar reiškia? Tikrai, 
nė pats 'Brazdžionis, tuomet, kai rašę, gal nenu
matė, kad taip bus. Tada buvo mistika, simboliai, 
o štai dabar grynoji nuogybė. Taip... Po pasaulį 
keliauja žmogus, bet fiziškai, su savo kaičia ir 
aimanom. Keliauja ne ieškodamas, bet viską pra
rasdamas — tėvynę, namus, dažnai šeimą ir pats 
save. Ir keliauja ne vienos kurios nęrs tautos žmo
nės, bet daugelio. Tn girdi, koks, žemiau, deny
je A, kalbų įvairumas? Tikrai kaip Babelio bokštą 
taigiart statyti. Ir kodėl visa tai? Kas visus juos 
gera ir blašku? Labai aišku: tik dėl vieno ban
dito. Bet k«' cs banditas? — pasiutiškai rafinuo- 
43 p'/raulinio masto. Teisingai yra pasakęs Dos- 

t jjc/skl : ”<ikia mokė'i rudyti, kad tave po to 
a link s btatytų Ir žudyti ne vieną, 

O Raskolnikovas buvo nužudęs tik 
? pak* kiniukę. anot jo. utėlę ir už taiVien

ty

kad dabar Europa nėra tokia, kokią mea. ją palikome. Europa eina, apsįjunginro kryptimi.• Is dalies taip, kaip JAV- I? ton yra toks artumas, kad, pavyzdžiui mes iš Prancūzuos, su dr. ricbeliu ir p. Jjlru automobiliu važiavome ('Vokietiją. Prię sienos niekas mūsų nesustabdė,o niekas nępaklaųsė. pasų, nieko itežiūnyc, važiavom tiesiai kaip toje pačioje valstybėje. Taigi i Europa šiandien eina tokio dide- ‘ Iki apšijungimo keliu.Tas parlamentas yra viena iš svarbiųjų institucijų, .Europoje. Jis apjungia apię 270 milijonų žmonių, lę tas parlamentas dabar veikia ne taip, kad. kiekvię- j na valstybė, iš tos 10-ties, kur buvo suminėta, kad rinktų savo žmones atskirai ir atstovautų viena atstovų grupė. Vokietijai, kita Prancūzijai, kita Italijai, bet 1 yra renkama ir balsuojama vi- įsojg. Europoj q už pąjtijąsu DĮ- 1 džiausią partija .teų yra. Soęial- emokratai ir pai^amęnte -turi . 125- atstovus. Krikščionys demo- . kratai — 11^, Europos konser-• va toriai — §3-, Koinupistai ir bendrakeleiviai — 4^ Liberalaii — 3& Progresyvieji — 22, Technikinių grupių — 11, ir nepriklausančių partijoms-—10.' Įr jie tame parlamente, veikia- kaip atskiri vienetai. Sakysim įr .krikščionys dgmpfctatgiį h: so- ; cialfetaį ir net komūnisiai, jie - kiekvienas 'turi sayu ėėųtrą, salvei Įstaigą, sayu bįųrą ir jie nesi- skirsto tautybėmis, bet'kiekvienas atstovaują savo- partiją. —
papašąkpsru kaip to visa, kėličaiė

koncertais ar filmų rodymu Jąjuųręo. cąųtxę.
biama Draugo redaktorių o ypač, jos negalima sugre- i mūsų kovą dėl Lietuvos išlaisvinimo?-. Įdj^nuyk^^.p^ii- 

; tinti- su M. Drangos svaičiojimais. Naujienose nespąusdi- į gas- dėl šių okupanto p^tąiigų įspėjo mūšų visuomenę? 
narni tokie rašiniai, kuriuose būtų palankiai atsiliepiama Į -? Štai, Draugas ir vėl skelbia' bolševikinių ^ilmų ,de- 
apie “tiltininkus”, bendradarbiautojus su okupanto sta-j monstravimą Jaunimo- Centre, Chięagoje. . i^lmąš oku- 
tytiniais, apie okupanto atsiųstųjų solistų rengiamus kon-1 panto pagamintas pagal Kazio Borutos “Baltaraigio jn^a-' 

iluną’į Ij* dar kitas rilmas — Bb^jp
' etnografinis ansamblis”.. Žinoma, „sĮgaųtąi aką^pikai 
aiškins, kad šie filmai nėra propagandiniai. Bet..arineuŽ-* 
tenka .to, kad Borutos knyga parašyta ir’ filmas paruoš
tas okupanto? . C -. ’.'=;'?

Visi žinome, kad-jei toks filmas okupantui nebūtų

certus jaunimo Centre.
Mykolas Dranga cituoja trumputes citatas, išsemtas 

iš Naujienų vedamųjų, tuo jis siekia Įrodyti, ne tik A, 
Sviloniui, bet ir Draugo skaitytojams, kad va, kiek jose, 
prirašyta rašinių, kurie sukėlė erzelynę ir lietuvių ne
vienijo. Bet gi, joks rimtas rimto laikraščio žurnalistas 
trumputėmis iš laikraščio ištraukėlėmis, bę platesnio ry- naudingas, tai jis jo užsienin neišleistų Gaila, kad' skaų- 
šio su kontekstu, nedaro kaltinančių išvadų. Taip elgiasi tai akademikai rado reikąlą kelti erzelį; ir tai beveik 
tik nesubrendęs rašeiva, siekiąs pjudyti visuomenę, su- Vasario 16-sios šventės išvakarėse ir dar kur —vOgi ;Jaų7 

yra padaręs gero, teikdamas tikrą informacija apie oku- pantą laikraštį nori suniekinti? Juk taf nesvaniš užmojis, 
paeiją ir apie išeivijoje iškilusias negeroves. Nejaugi jis dar nežino, kad lazda turi du galu?.: ’

Kas, jei ne Naujienos, atskleidė okupanto pastangas ’ . . - ' A. Svilonis

gą vo Sibiro visam gyvenimui...
— Ak, ka tu Čia! ■ v

— Losiu... Tik, mat, kad ir senių negalima 
. naštą nųsivežam. Tu supranti?— nekantriai nutraukė Ęrisr ..taip paboti Juk. naštą .

tina: — Vis tas pats ir tas pats. Tusti žodžiai. Be- Ir ant ko giį dąugia.u,' gudą ta našta, jeigu ne ant 
mūąų vadmasį, jaunųjų. Tuoj aukos ir rinklia- 

Į.voęį Bęt papūskit jūs tnau dabar į uodegą. Ten ne 
(stovykloj: niekas is manęs priverstinai neišlups.

ne jie padės ką nors. Verčiau pasiklausykim, ką 
žemiau denyje kalba. Ar girdi? |

Vytautas be ypatingo noro palinko į- priekį ir Į 
nukreipė savo ausis, iš kur girdėjo lietuviškai | 
šnekant. Saulės atakaitoję pasitiesę antklodes, vi- Į 
ąai berniškai vartaliojo^ du jauni vyrai, yiena^ Į 
pašaipiai kvatojosi ir rodė į pagyvenusią žilstan- I 
čia porą. kištą kortų kaladę. Antrasis padalino. Vėl pliekė

— Viskas man aišku, tik vieno nesuprantu: i" 
:ko dabar šitie leisgyviai seniai brukasi į Ameri- ** 
\ą? Ar neužteko jiems vietos Vokietijoj, kad pa
lauktų kol pastips?

— Bet, mat. kokie švarūs, vadinasi, poniški.
— Ot tas ir yra. Juk ten nei komitetų, nei 

JRO maisto sandėlių kaip stovykloje nebus, kur f 
lengviau galėtų prasitrinti. Nebent f senelių prie
glaudą. Cha! Cha! Cha! Bet ir ten be tūkstančio 
dolerių neįsiprašyri. Aš viską žifiau. Man priete- 
Hus rašė. Jaunam, sako, darbo kiek tik non ir 
kur nori. Ligi šimto dolerių gali išvaryti per sa
vaitę.

— Aš manau, kad ir jie susiras kokį darbą, 
Įal tik pigesnį.

— Jie? Ką jie susiras — varvelį pancsėj. Ligi 
penkiasdešimt metų dar šiaip taip, bet toliau — 
kaip pievoj malkų.

— Et. palikim tuos senius! Loši dar ar ne?

pats SI

Imingai nusispiovė. Atapakalia ranka perkėlė pa
kištą kortų kaladę. Antrasis padalino. Vėl pliekė 

įkertomis, plačiai užsimodami ir-pliaukšėdami.
Kristina reikšmingai pasižiūrėjo į savo vyrą.

Ji nervinga atrodė. •••■.>
— Girdėjai ?į

— Teisybę saįų ..
— Užtat Kad nebūtų teisybė, veikia, kas 

uofą dąiytL
— tt darysmą.
— Taigi, darysma... Vien tik žodžiai iš tavęs 

teęirdętĮ Bęt pamatytum, kaip tu balkiai atro- 
jdai: iš tikrųjų bejėgis senis. 0 juk as'tąu prieš 
Išvykstant, sakiau y nusidažyk plaukus. Daug pi
giau būtų buvę Vokietijoj. Dabar aš pati turėsiu 

j tau nudažyti. Ir tučtuojau, vos tik apsistosim. Ir 
metų turėsi ųųnaesti.: mažiausia kokią dešimtį. 

:Supranti? čia* jau be jokių “ne”. Juokinga ar 
kvaila, tavo manymu, bet neišvengiamu kad galė
tumėm užsidirbti duonos kalneli ir šiokia tokia

J tarp, manrąu,. gaft ęią'ie viso ne- ■ taiR’ jąįai lįeiketiįLva^uotij ‘.ka^> dangi. kaip / Madride -mu’mš' rei- "kėjo' tūbs dęlėgaūiįj “bjein,/-yo- sintį” (nįjšyi^*/' sį^žię^iin- tij- laimėti Lietuvai, o čia iries žinojom, kad, dauguma jau pasisakys ųž tą r.ezojiupfjiį /'^et tik’ nuvažiavęs ir ten Būdamas,kaip čia man pirmininkas p. dr. šių ląuskas sšk.ė; katį vaduok. Aš pamąčiaų, kad liftai Teikejp mūsų grupėj nūvažniųti.Ay*Ą. VAKada bujro špr^^liamas- ir svarstomas Lietuvos^ 'įįąųsirnaš,
to Pabaltijo klausimo.reterer.- *as Otto von Habsburg, visiems tiems parlamento atstovams, sarte, čia yra pabąltieeiai. jtė atvyko už daugelio tūkstančių my liu, kadangi jiemą tas^kląu^mas yra labai svarbus”.Ir taip ten mūsų buvimas buvo lyg jtaigojimas kitiems: parlamento nariams', kad Pabaltijo

. tMukelta j »i p?..

pastogę turėti- '; * L.
Vytautas tylėjo. Jo* kakta apsiniaukdavo, pa

akiai- timpsejo. Matyti buvo, kad sniegenyse bra- 
kasi sunkios mintys.

Kristina kiek patylėjusi vėl pradėjo. Kalbėjo 
lyg. pati sau viena. Jos kalbos tonas buvo graudus

- žiąųi^-inųms likūnąs ir nežinau, kodėl 
taip. Kad vaikai būtų likę gyvi, daug šviesiau at

Algis, tai, prašutinai padėję gaįvą, kovodamas 
prięą bolševikus. Bet Dar^oi^ pąoguęlė,.. Kuo 
ji užrūstino tas Dunojaus Bangas, kad pareikala
vo jos. jaunystės? Kas dabar lankys ir puoš viė-

kryžiatre nnbnta. Prakeiktas tasa! teumatfztnas^ 
Atleidžia kiek. ir. vėį^ką, gniaužo.

Pratt to ir Vytaūtas, savo miner; kurstoniaą:
— O. žinai, kokia man susibarė dabar niitk 

taika,,.
Kristina pažvelgė klausiamotofb akimis:
— Ęlaų§ausk tavę, kitų, pats pagblvpju> Ir 

štai: į jokį’krantą nebenorėčiau išlipti. Bet ko£f 
darbą ąpsiimęiąu dirbti laivę. Ir plai^kipČiau, 
plaukiočiau po jųrų platybes, kol vėl galėčian n <- 
•iekti Knvaiį'Ri’ftSto. ■

' Kristina Jiūdhai nusišypsojo.
įBrs dayman; . ,

. f,hieac< n. 29-34. 19g3



A- VUJAUE

' VAKAfiŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

vokiu aaresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 606W

TEL 233-8553 
Service 855-4504, Pa»c 06054

DR. A. B. GUE V ECKAb
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS.

1’fClALYBS; AKIŲ LIGOS
■ W West 103rd Strew

Valandos pagal susitarimą.

SUSIRIK Kilnu
DR. PAUL V. DARGIS 

DYDYILMAS IR CHIRURGAS 

Wasiciwsrcr Gommurury klinika. 

Medicinos direktorių*
1938 S. Manneun R<L, Westchester, UI.

VALANDOS; 3—s daroo dienom i* 
ir Kas antrą šesudieių 8—3 vai 

T«t: 562-2727 arba 562-2728

Funeral Home and Cremation Service
Charles StasnkaitigEUDEIKIS f

ant ‘KffrsTu ra^riį

* 
1

-

Joniškiečiy Labdarybės ir Kultūros 
kiuuo susiAiiiKimas Įvyns anuameni, 
vooaiAO 1 u., 1 včll popūti, vyčių sa
lėje, 2?±jo w. *7in ou ivaiiax KVie- 
eioiui ču^iaiiKyui, nes yia uaug rėi- 
Kaių aptaria. ro susuiuKiino dus vai
sęs. M. Kaiys

t

(312) 226-1344

1729 S Halsted Si 
Chicago, IL 60608

24 Hour Servin

Upytės Draugiško klubo nariy su- 
siriuKijiias ivy^s pexiKiaaxeui, vakario 

a., 1 vai pupxev, Aueies iv o j an sa
lėje, -iouu bu. xaiman ^.ve. įganai 
Kviečiami acouaukyu, nes yia aavtg 
rcinaxu aptarti, r o siuiruiK^mo dus 
vaisęs/ A. Kaiys

DR. FRANK PLECKAb
OP T OME TEISIAS

KALBA LIETUVIŠKAI

71»t St T»L 737-5149 
marma‘aria Pritaiko akuuui

s ir •'contact leiaej",

Brighton Parko XTetuviy Motery 
klubo rnennis nariu suSirinKirna:* 
įvyKS Keivu. lauiem, vakario o cl, i vai. 
pvpxei, yiiucic^ SkxiCje, ttUuU bO. ‘lįčd“ 
luoii yi.ve. iNdjre^ ^KVAtCXcuiios ausiian- 
Kyu, nes yia uatį, svarbių*įemalų, 
Kaimus Luicbime Maumu -apiaitL 1*0 
SuolLmMliiO DU5 Va±beS. ** į

. busęiuįa Strungys

Dr. LEVIN Ab KE1BUT1Š
inkstų, puslss ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA
^2658 WEST Mrd STREET
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso MefODM; 775-28K, 
BmUtacijM tetofe 448-5545 t

IR OKUPUOTOJI LIETUVA f 
P AG --1X.1AIK SULAUKĖ 

SNIEGONe tik Chicagoj ir bendrai vi- durvaKarihese valstijose šių metų žiema yra skirtinga- nuo įprastų /žiemų, štai jau saūsięčpaDaiga ir Cmcaga vos suiauKusPap^ j o colius smego. Ka'danjgi oro temperatūra yra aukštesnė, ne- ■ gū tūrėtų Dūri, tai sniegas tuoj sutirpsta.
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija, 
5025 GEN1HAL AVĖ. 

St Petersburg, Fla. 337 Ii 
l'ei. (8132 321-420$

PERKRAUSTYMAi

Laidiniai — Pilna apdraeda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chant 
.V- ix VISA Korteles.

R. SEKKNAS. Tai 925-1083

x

Ateinančios žinios is pavergtos Lietuvos parodo, kad ir ten ’ ši žiema ne toKia kaip visos. Sako, niekas iš gyvenančiųjų ir neprisimena tokios šiltos žiemos. Sausio menesio viduryje dar žaliavo žolė. Medžiai buvo sumaišyti ir nežinojo, ar pumpurus krauti, ar šalčių laukti.Pirmasis sniegas okupuotą Lietuvą aplankė vos praeitą savaitę. žmonės nusidžiaugė, jo sulaukę. “Dabar gal jau bus tik- 1 rai žiema”, — rašo vienas lietuvis. — “Pirmasis baltas sniegas kelia nuotaiką — kažkaip švaru, jauku aplinkui”. „

A. PLEsKYS
Europos tautų parlahientas-seimas 

ir Pabaltijo valstybės\Atkelta is -1 psL) posėdžiai, tai išleidžia svarbes- iėutds yra sitdo reikalu suširū- ni^tls gatvėmis autobusus, ku- plmusibš. Ir fai jis bdvt> iife ^iė- n® nemokamai veža visus, kas iiiAelis. Paskui u? litis afsto- h‘k važiuoja ’į parlamentą”. Tai vas — ‘britų bimohs, taipTat pri- ktek. tdfi buv’att, Į tą i>arla-mėna ir sako, kad. čia, šiandieną mentą ir atgal v^inėrau Stiūs-. mūsų parlamento- posėdyje yra' pabaltiėcilų. Tas paroao, j kaip jiems tas reikalas yra švdrbus.
f < - L. yKai aš nuvažiavau j Straąbur- gą, pirmiausia jeėkojau kontakto Su kitais mūsų aeiegątafe, dr. Bobelis ten, ir paskui kitų Nuėjau į ■ viešbutį, bet dar nebuvo jų ’nė vieno atvykusio. Aš ten sau susiradau kitą imažą ./Viešbutėlį, netoli jų. Ir aš pa-, sakysiu, kokie tie pracūzai yra mandagūs.-;. Aš; tuoj, -nors ./ir ne inįe^yjęs; visą^naktkšakaiujiems (viešbučio tarnautojams), kad man reikia vykti į Europos parlamentą, tai jau buvo pirmadienį. Dabar aš klausiu, kaip man nuvažiuoti geriausiai. Tai to didžiojo viešbučio 'Grand Hotel administratorė sako: “Aš tau parodysiu”. Ji pati išeina iš viešbučio, Veda skersai gatvę, priveda prie tbs vietos, kur sustoja- autobusas: “Ot iš čia galėsi nuvažiuoti”. _ .....Dabar aš stoviu ten Ir klausinėju, kokį numerį autobuso man reiėtų imti-. Žinote, ten nuvažiavus, jei kiekvieną dieną pradėsi važinėti taksiais, tai jau bus blogai. Ir taip man besiteiraujant, prie manęs prisiartina viena, turbūt prancūžaitė, gana jauna, studentiškos išvaizdos ir J i sako: “Žindi, Strasburgo meras, taip jišrnori, kad tas parlamentas būtu, kad kada būna parlamento

guzikėlį ir gali klausyti kokia nori kalba. Reiškia, vienas kai- ba, o tuo pačiu metu, pastatyti gabūs vertėjai verčia ir jam duoda norima kalba. Negana to,., aš kaip nuėjau tenai, visu pirma ; įsiregistravau, kad aš esu laikraštininkas. Turėjau “Draugo” , pažymėjimą ir “Chicago Catholic” pažymėjimą, tai labai lengvai tas praėjo. Tada jau turi pilną teisę eiti į parlamento posėdžius kada tik nori ir eiti per visus-rūmus, kur tk nori. Ir toks prielankumas tiems iaįkraš- virrinkarns, kad ten keliose par- 1 įamento vietose, tos multiplika- vimo mašinos . — multiplikatoriai, Kai nori atspausdinti kokį nors popierių, niekas ten ne- / s<.ovi, spausdink kiek tik nor-i, kiek patinką.,— varykNueinu /ąs į tą laikraštiniu- ' 'xamš skirtą salę, sustatyta kelios ' koridoriai, posėdžiams dkižiuleį ^ešimtys rašomųjų mašinėlių ir salė, kiekvienos' grupėės posė- kiekviena tų mašinėlių grupė kirta kiekvienai atskirai tautai.' (Bus daugiau)

Vargo mero autobusu ir nieko nereikėjo mokėti ir niekas neklausė jokių dokumentų. Įėjai, atsisėdai ir važiuok.Aš nuvažiuoju 'į tą parlamento būstinę, pasakysiu, man labai gaila, kad aš nesu architektas ir nemoku nupasakoti, kokie tie rūmai išradingi ir kokie t;e Europos architektai --gabūs, kad negali atsistebėti. Parlamento rūmai labai dideli, vidurjųe yra di-s’ dž'ulė salė, aplink tokie platūs 
A ’ >1- - c - « ...u__  7salė, kiekvienos’ grupėės posėdžiams patalpos, ‘taip pat ir jų. raštinėms. Ten priešakiniame koridoriuje la'ptai ne palei sieną, bėt pačiu viduriu tos fojė iškelti i antrą aukštą, paskui važiuoja tokie liftai, kur gali atsistojęs užvažiuoti. 

AkDabar pačiame parlamente, kaip jau. minėjo ir p. Blinstru- bas, _reikia pasakyti labai demokratiškai viską dirbą, ir nori, kad kiekviena tauta nebūtų mažesnė, .'tai'kiekviena tauta kalba šą- vo kalba: 'graikas šneka graikiškai, italas — itališkai, prancūzas — prancūziškai ir taip toliau.Dabar, kaip ten galima susigaudyti? Yra riek daug vertėjų, kad ten sėdi parlamento narys
» v 79 o T t Lta

GAIDAS - DAIMID 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO '(STAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODEJttNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ
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TĖVAS IR SŪNUS 

tfARQUETTE FUNERAL HOME

2633 W. 71st Street
% 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telet. 476-2345 I

— Dantistas Clark, kuriam Į prieš kiek laiko buvo įdėta dirb- , tin ė šudiS, nors dar neišleistas namo, bet jau gavo iš ligoninės $56.000 Sąskaitą. Tą pinigų Sumą jis tikisi sutelkti rėkiamos būdu.— British Leyland per praei- I Lus metus eksportavo į Europos , kontinentą už 500 mil. svarų automobilių. Daugiausia ‘Metro’ i modelio — 51 tūkst. mašinų.— Prancūzijoje pernai paga- * mintas rekordinis kiekis Bur- | užsidėjęs ausines?ir jis pasuka gundijos vyno — 240 mil litrų.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TeL; 652-5245
flUJŲ kUPLYCIŲ LAJDQJ1M0 ŠERMENINE 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

/ĖAN VANCE ir GiEORGE SORIN)

likitės automobiliam, pastatyti
an ijrwi

i
■ I

Ė

?
fI

I

SOPHIE BARČUS

RADIJO iEIMOS VALANDO8

Udienio &30 vaL vakaro-

I

Vedo|« — Aldona Dauku;
Talrfu 77S-1MJ

Apdrawtaa porkrauatymaa 
4 iYiirly atstuflty. 

ANTANAS VILIMAS 
TN. 378-1882 arta 178-5994

— Sovietų laikraštis “Trud” paskelbė kovą prieš nutukimą.

1400 AM.
St PetMSĮbfct.FlA, 040 viL P-P- 
ii taTlS fto&a, ni0 AM baURK

nuo 8:30 iki 9 JO vai ryta 
Stotiac WOPA • 1490 AM 

truMlruoiamoi H mū«y Hvdijos 
Marąu*H* Parka-

1
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lURtMl 
Koplyčias 
įsose miesto 
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a/HSULAWY 

PATARNAVIMAI

*

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER, 
WHO TRfES TO

GET EVEN ON THE HIGHWAY.

*VĮ-SA. KK^U&Ūfc /-Illi
“z® SOUTHWEST HIGH WAX. raioe Him, UL 974-W

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 4OS29

“Lietuvos Aidai”
KAZtBRAlDilONYTt 1 

Premia mo* v«di|a

_ liesto, ’
Ti4«L 778-5374

A.A. LAIMAI BOBULYTEI JASAITIENEI

mirus,reiškiame gilią Aižuojautą jos broliui dr. Kaziui Bobeliui ir ki tiems giinfherifc 'bėi Artimiesiems.EMILIJA MARKCNIENĖ ir SEIMĄ
• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
N081E VIRTUE-” fXCFW WHIN Hl'S 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED.
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

uiMivię

hrektorių

•Hcrw UU it A1 okLI X 
HEį> TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT-?

ACCORDING TO THE
INSTITUTE FOR SAFER 

"-^LIVING, AMERICAN MUTUAL
J ABILITY INSURANCE COMPANY THEYrr MftI .-‘v TO RESTRAIN THE BODY 

BLOWS AGAINST 
OF THE CAR, LESStN yrAK

THE DANGER OF BEING

fcEASE SURVIVAL

BUTKUS - VaSaITIS

PETRAS BIELIŪNAS
i*ei * Afayctu I M7)

111 i i I 11 "j i



Dar apie tai, kas būtina žinoti 
parduodant nenaujus namus

aujienose 12.182 buvo al- 
isdintas čia minimas rašinys;
man malonu matyti ir skai-
laikračšio puslapiuose tuo

lu, kad jo turinio reikšmę 
akcija pilnai suprato ir dar 
rėžė pakeisdama antgalvyje 
io paiašytą žodį. gera į j 
na. !

bus pastebima smulkių, geltonų 
ar ludų druožliukių. čia taip pat 
nesiduokime pelnagaudžių iš
naudojami. Jai yra medžio su
žalo imu, tai reikia užtaisyti, už
dažyti ir gerai nuvalyti visas tas 
’ruožliukes, kur jos bebūtų pa
stebėtos.

čia yra charakteringa ir tas, 
kad tokiems pelnagaudžiams lei
džiasi apgaudinėjami ne tik ame
rikiečiai. bet ir lietuviai. Kaip 
pavyzdį galima paminėti vieną 
mūs ski, kuris turėdamas mū
rini namą, ir pastebėjęs viduja 
jo pūvantį medį, pats šaukia ter
mitų tikrintoją, kad anasai ap-1

Ponia Marija Krauchunv ' 
Janeškakė gimusi Janonių k., 
Kurklių vi., Ukmerge- aps. 1943 
m. yra baigusi Pedagoginį Ii 
tu ą Kaune, o atvykusi Į JAV 
i947 m. Chicagoje baigė Wright 
Jr. College.

Jos vyras p. Victor Krau<
y:a vicepirmininkas Chica

gos Title and Trust Co., o jų sū- 
::us Raimondas turi aukštas pa
reigas Pn 11 Telephcn Co. Ciiica-(

nsti

P:iS

2C |C

unkiai ši rasini supranta, o 
visai nesupranta ir reiškia 

enzijas, kad ne geras >traip-- 
pavadinimas. Galima pati- 
kad jiems yra sunkoka su- 

ti, nes skaitytojų didžiuma, 
j daleisti, neturi mažiausio1 
atimt), kas tie termitai esą Į dcng'ų brezentu. Toks jo neva- 
žvėrys, apie kuriuos rašo- 
Tokiam neaiškumui susida- 

reikalinga plačiau paaiš-

5 d
tinybė JOS

REABILITAVO ARKLIUS

tdžio šlapumo kentkėjas 
liškai — termites) yra ru
su balta galvute, inč. kir- 
itė. Šis gyvis atsiranda tik 
iet, jei namas būna pastaty- 
iš nesausos medžiagos. Iš
ims medžiui, tos šlapumo 
ėlaitės miršta, palikdamos 
ojimus.
mų savininkai privalo d'rau. 
ti sutikrintojais, kurie ateir 
jūsų namą ieškoti tų gyvių 
nite). Yra žinoma atsitik i _ 
kad jie tą gyv atsineša. O 
tą termitą gali pretenduoti 

i apdengti brezentuš Kalba- 
<ad buvo pagautas tą gyvi 
t iš kelmo. 1
jai yra svarbu kad, prieš 
ant tą vabalų tinkrintoją, 
ilinga 'namą sutaisyti, nes 
; tas tikrintojas gali pąsa- 
kad esą termitų, ir namas 
!ingas apdengti brezentu, 
ingesni tikrintojai pataria 
msį medį pakeisti nauju, 
a ta. procedūra yra reika- 
-dėį to,, kad, parduodant 

, pirkėjas reikalauja pažy- 
ao, kurį parašo už 15-20 dol.

dar sauso medžio termi- 
iriuos galima atpažinti, kad 
medinės sienos ant grindų

lyvumas kainuoja jam keletą 
šimtų dolerių, čia vėl kitas, peL 
narraudžiui negalint prisikabin
ti p:ie medžio, leidžia gręžti į 
mūro sieną skylę. Už tokį na
mo gadinimą moka didelius pi
nigus.

kam nors būtų Įdomu 
tuos šlapio medžio Ren
tai, esant šiltam orui,

Jeigu 
matyli, 
kėjus, 
prie namo pavėsyje padėkite
medžio gabalą ir kasdien, bent 
du kartus, patiekite vandeniu, ir 
po 1-nos ar 2-jų savaičių užaugs 
tos kirmėlaitės. L. Naikus

Marija Krauchunienė pa
skirta Lietuves Garbes 
Vicekonsule Chiccgoje
Ponas ministeris S. Lozoraitis, 

LDŠ, paskyrė ponią Mariją 
Krauchunienę Lietuvos Garbės 
Vicekonsule mūsų Generalinia
me Konsulate Chicagoje.

Ryšium su tuo. Lietuvos at
stovas dr. S. A. Bačkis paprašė 
Valstybės Sekretorių, kad Vals
tybės-Departamentas sutiktų to
kiu titulu ponią M. Krauchunie. 
n pripažinti.

Valstybės Departamentas š. m. 
sausio 20 d. raštu pranešė Lietu-; 
vos. atstovui, kad poniai Marijai 
Krauchunienei minėtu titulu 
pripažinimas yra suteiktas.

JA.U ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Air. K. Janutą,

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

I1AL B5TAT1

BUTŲ NUOMAVIMA
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALO 

• NOTARIATAS ■ VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOK 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAV
PETKAS KAZANAL’SKAS, Prezidentą

2212 W. Cermak Road Chicago, IIL T

Mechanizuojant žemės ūkio 
darbus, Uetuvoje arklai buvo 
pasmerkti išnykimui. Jeigu 1911 
melais Lietuvoje buvo 516.000 
arklių, lai po 30 metu jų liko 
tik 111 tūkst., l.y. bemaž ket
virtadalis.

Dabar, kai susii ūpmla gyven-Į 
tojų maisto produktais aprūpi-į’ 
ainiu, kai tų maisto produktų;. 
Sovietų Sąjungoje trūksta, že-j 
mės ūkio specialistai apsižiūrė
jo, ksd padėtj galėtų pagerinti 
arklys...

Žemės ūkio ekonomikos insti
tuto mokslinis bendradarbis Ch. 
Markovas, kuris dažnai duoda 
gerų patarimų. “Valstiečių laik
raštyje’’ rašė, kad arklių trūku
mas žemės ūkyje neigiamai at-; 
siliepia krašto ūkiui. “Užtektų; 
priminti derliaus nuostolius, Į 
ypač lietingais metais, kai slė- 
ningose vielose technika bejėgė. 
Žinoma taip pat, kad pernelyg 
didelės transporto išlaidos ne Į ■ 
viename ūkyje be reikalo didina 
produkcijos savikainą. “Būtų 
šiuose ūkiuose pakankamai gerų 
arklių ir arklinių padargų, žem-: 
dirbiai mažiau nukentėtų nuo; 
gamtos negandų, sutaupytu ne-Į 
mažai lėšų”, — sako Ch. Mar-Į 
kovas.

Bet gyvulį reikia gerai pri-; 
žiūrėti, o daugelis dabartinių 
zootechnikų kolūkiuose nežino! 
arklininkystės. Kasmet vis sun-. 
kiau rasti žmonių, sugebančių | 
gerai pakaustyti arklį, sutaisyti Į 
pakinktus ir 1.1. Svarbu ir ark-į 
lių reprodukcija. Reikia turėti 
veisliniu eržilu.

Ch, Markovas sako, kad pa-

ia vieno arklio ketvertui pen- 
i ketui kiemu, “žinoma, atsižvel- 
I giant j vietos sąlygas. Todėl 
arklininkystės plėtotę turėtų nū- 

Į matyti patys ūkiai pagal savo 
reikmes. Svarbiausia — atnau
jinti kaimenes. Stipresnis arklys 
— daugiau naudos ūkiui’’.

Taigi peršasi išvada: užguitas 
ir paniekintas kolūkio arklys 
yra reabilituotas. Dabar jis bus 

j įkinkytas “šalies aprūpinimo 
Į maisto produktais programai’’ 
į gelbėti. E. L.

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
Į klubo susirinkimas Įvyks vasa- 
i rio įnėn. -4 d;, 7 vai. vak.. Lietu- 
| vio Sodyboje, 6515 S. California 
į Avė. Nariai prašomi gausiai da
lyvauti ir kelti aikštėn pastebė-, 
tus netikslumus. Bus diskusijos.

; iškeltais klausimais ir kiti Įvai- 
’ Jrūs pasikalbėjimai. Valdyba

, PALM BEACH, FLA.
• Palm Beach, lietuvių pen

sininkų klubas, š rn. sausio 8 d. 
turėjo narių ( susirinkimą. Ati- 

' - r - darė pirm. V. Mickus trumpa
gaminiam ūkiui aptarnauti rei-1 < • . • ...." F j įžanga ir pakvietė susirinkimą
- — ------  --------  I1'■’■W.'.WASSY.W/AW.W,1 
KURIAM GALUI MOKĖTI Į

DAUGIAU? į 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS ' !

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
NUO $300 IKI $1,000

i

Chrysler New Yorker

&

s

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515
WSWAW.VASS'.WzVAW

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki:

f*I

ftoail. i*nl — Pardavimui 
8JAL E STATI FOR SALI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCR 

X BACEVIČIUS — BELL REA 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2pravesti S. Balčiūną, o protoko
lą surašyti Ir. Manomaitienę. At
likus visus formalumus, pali
ko du pagrindiniai klausimai: 
klubo persiorganizavimas ir val
dybos rinkimai. Pirm. V. Mic
kus pasiūlė perorganizuoti į pen 
simnkų klubą. Trumpai tariant nam butuj 2 auto garažas. Aluminum 
prie dabartinio klubo pavadini
mo pridėti žodeli “pensininkų 
Šlubas’’. Kilo diskusijos, kurios 
sukosi dėl tikslingumo ir dėl rei
kalo. Pagaliau po daugelio pasi
sakymų dauguma nubalsavo pa
vadinti Palm Beach Lietuvių 
Pentsininkų Klubas. Vadinasi | 
nuo š. m. sausio 8 d. jau turime 
naują pavadinimą.

Valdybos rinkimai, šis klau
simas įstrigo. Buvo pasiūlyta

KAM MOKĖTI NUOMĄ? - 

GERIAU SKOLĄ.

Du miegami ir du kambariai skiepe. 
Centrinis šildymas atskirai kiekvie- 

langai, švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas įmokė j imas. Savinin
ko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

. ROSELLE —
. . . šiaurės'vak. priemiestis

Pakartotinai kiekvienas į pu^jaj išdekor'uotas 6 kaniba- 
narys buvo prašomas kandidatuoju mūrinio priekio namas. Alru- 

■ minijaus šonai. Įprasti kolonia- 
Į liniai 3 miegamieji, vonios. 
Pilnas rūsvs, 2i/> automobilio 
garažas. Cenlralinis šildymas. 
Naujai aptvertas daržas, kiemas. 
Daug priedų. Netoli krautuvių, 

mokyklų ir maldyklų.
Teikiamas finansavimas. Turite 

pamatyti, kad Įvertintumėte.
Kaina $86.900 

Telefonuokite darbo dienomis 
po 5 vai. popiet; savaitgaliais 

bet kada šiuo tel. 529-8381

daug kandidatų, tačiau visi atsi-} 
sakė.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJA

Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

ti — nesutiko. Galop buvo pri-1 _ r r I m
prašytas buvęs ilgametis klubo Į ųį 
pirmininkas V. Mickus ir Vla
das Jocas įeiti į valdybą, ku
riuos susirinkimas įgaliojo ko
optuoti į valdybą ką nori ir kiek 
nori. Susirinkimas baigėsi vai
šėmis, paruoštomis Zitos ir Juo
zo Budrevičių, neimant atlygi
nimo net už produktus.

šia proga atkreiptinas dėme
sys, kad mūsų apylinkėje ir kiek, 
toliau, kaip teko nugirsti, lietu
viškos organizacijos turi vargo 
su sudarvmu valdvbu. Juk Flo- 
ridon yra suvažiavę didžiojo 
daugumoje pensininkai, turin
tieji begalės, liuoso laiko ir net 
iš nuobodumo dūsta, o vsuome: 
ninės veiklos spardosi. Sunku 
suprasti! Biuletenio redaktoriai 
siūlo ir prašo gal atsiras kas 
nors, kuris nustatytų iškeltos 
negalės priežastį. Labai prašo
mi ir sutinkant, patalpinsime se
kančiuose biuleteniuose.

Palm Beach Biuleteni’

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

PARDUODU BATAMS TAI
SYTI VISAS REIKALINGAS 
MAŠINAS IR ĮRENGIMUS, i 

4010 S. MAPLEWOOD 
• Telefonuoti 

376-3691

HELP WANTED — MAI E-FHMALE 
Raikia Darbininku Ir Darbininklę

ELEKTROS JR 
. PATAISV 

Turiu Chicagos m 
Dirbu ir užmiesč 

garantuotai ir 
KLAUDIJUS F 

4514 $. Talm

DĖME
62-80 METŲ AMŽ.
Tikti! $120 pusmeti

Liability apdrsudii
kinis. Kre

TeL 523-t

Dengiame ir taif 
Sų stogus. Už < 
tuo jame ir esam

* ARVYDAS
6557 S. Taline 
.- Chicago, lt

434-9655 dr

Fardivimulr '
2M6 Wwt m
Tel. REpvbUe

Siuntiniai į

P. NEDAS, 4059 Ar

Chicago, III. 60632. 1

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

American Travel Service Bureau 
*727 S. Western Avt^ Chicago, UI. 60643 

Telef. 812 238->787 
patarnavuaas cizukant lėktuvų, traukinių, laivų keik♦ NeiDokniaaf patamavinui dteakant lėktuvų, traukinių, laivų keik 

alų (cruises),, viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduodi 
oe kelionių draudimus; Organizuojame keliones i uetuvu ir kitus 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame lnfc< 
nacijai vįsais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered tik įeitu reiervuoq vieta
i anksto — priei 45-60 dienų.

DR ANTANO J. GUSENO RASTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomina gydy

tojo, viro o men ė? veikėjo ir rašytojo atiiminimua.

Dr. A. Gusaeu — MINTYS IR DARBAI, 259 pal., liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpminią _____- 

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gassen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAITICS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galinu taip pat užsakyti paštu, atsinntui ček| arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

S2.oe

w M A

IlSf f«. HALSTTO ST., CHICAGO, IE <MK

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS

(fully guaranteed)
working part or full time at home. 
Weekly paychecks mailed directly 
to you from Home Office every 
Wednesday. Start immediately. No 
experience necessary. National 
company. Do your work right in 
the comfort and security of your 
own home. Details and application 
mailed. Send your name and ad
dress to: American Fidelity Com
pany, Hiring Dept. 77, 1040 Lone 
Star Dr., New Braunfels, TX. 78130.

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE
1049 W. North Ave.

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

t

*

>8.00

S4.00
>3.00

PATS SKAITYK (R 
TUS PARAGINK SI 
DIENRAŠTĮ “NAUJ

G — Naujienos, Chicago, Ill. — Sat-Monday, Jan. 2

ADVOKATŲ DRA 
V. BYL.AIT 

ir V. BRIZG 
Darbo va landi 

Nuo 9 ryto iki 5 vai 
šeštadieniais pagal si 

6606 S. Kedrie j 
Chicago, 111. 60 

TeL: 778-80(
r minuso

JOHN GIBAITIS
Advokatų Įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
(312) 776-8700

M. ŠIME
Notiry Put

INCOME TAX S

4259 S. Maplewood,
Taip pat daromi verti 
iškrietimai, pildomi p: 

žyniai ir kitokie

HOMEOWNERS
P. Zcptlii, A»ent

Evert. Park. I1L
40642, . 424-M54

Šrate F am and €asJ

Advokatai 
GINTARAS P. Či 

Darbo valandos: Ka 
9 vai. ryto iki 6 vai 

Šešta d.: nuo 9 vaL r. 2 
Ir pagal susitar 

TeL 776-51 
. 2649 West 63rd 

Chicago, Dl. 6


