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Over One Million Lithuanian 
In The United States

Kalifornijos atstovas Alan Cranston 
pasitraukė iš rinkiminės kovos

G. HART YRA PASIRYŽĘS KOVOTI PRIEŠ MONDALE 
MAINE, VERMONT, WYOMING VALSTIJOSE

CONCORD, N.H. — Senato- zidento puolimui, negu išdėsty- 
rius Gary Hart, labai lengvai lai- mui savo turimų minčių kraštui 
mėjęs New Hampshire pirm:- tinkamai valdyti . 
nius rinkimus, ruošiasi kovai I 
prieš buvusį viceprezidentą W. ■ 
Mondale kitose valstijose. J is, j 
atrodo, nekreipia jokio dėmesio 
į kitus demokratų partijos kan
didatus. bet jis yra pasiryžęs 
stoti kovon -prieš Walter Mon- 
dsle.

Atrodo, kad. jam bus gana 
sunku laimėti. Jis lengvai lai
mėjo New Hampshire valstijoj. 
Jam labai daug padėjo televizi
ja. Jis' geras kalbėtojas, televi
zijoj jaunai atrodo, tai ir gavo 
New Hampshire gyventojų sim
patijas.

Illinois demokratai, matyt, 
Gary Hart nemėgsta

Tvirtinama, kad W. Mondale 
kampanijos organizatoriai pa
siūlė senatoriui Gary Hart persi
imti Illinois valstijoje. ,

Chicagiečiai labai gerai prisi
mena demokratų partijos kon
venciją, iš kurios buvo išprašy
tas buvęs Chicagoąr'nreras Rich-

KONGRESMANUI T. O’NEILL 
NUSIBODO POLITIKA

WASHINGTON,D.C.— Thom-' 
as CPNeill, Jr., Atstovų Rūmų j 
pirmininkas, pareiškė, kati poli-j 
tikuoti jam labai nusibodo, šiam ’ 
terminui pasibaigus, jis jau dau-■ 
giau į Kongresą nebekandida- { 
tuos. Jis norėtų tapti ambasadų-• 
riumi Airijoje ar kurioje kitoje 
ramioje pasaulio valstybėje.

Jis pripažino, kad tai būtu ga
lima tik tada, jeigu šį rudenį 
būtų išrinktas demokratas pre
zidento pareigoms. Jeigu prezi
dentu būtų išrinktas respubli
konas, tai apie jokias, ambasa
doriaus pareigas nė kalbos ne
galėtu būti.

Jeigu bus perrinktas R. Rea- 
ganas. lai jis nebus Atstovų Rū
mų pirmininku. Jis .mano, ksd 
pirmininku Irtis -Tcxas^valstijos 
atstovas Jim Wrighti

SIRIJOS PREZIDENTAS DRAUGINGAI 
SUTIKO AMIN GEMAJELI 

C

PLANUOJA PANAIKINT ! LIBANO Iii IZRAELIO SUSITARIMĄ, 
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Punjabo provincijoje netoli Nepalo sieliai įmetė bombą į muu protesto 
demonstraciją. Indijos? karia: bando išaiškinti bombos metėjus.
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DAMASKAS, Sirija. \’asa- kelių p 
rio 29 dieną Libano prezidenias ‘ drūz;:: i 

' Amin Gemajel nuvyko į Damas- s iar.iną 
ką. Sirijos prezhkntas ILdez Vvl u? 
Asad labai draugingai jį pasili : kai*
ko ir tuojau pradėjo pasitari- ! Sirija m 
mus.

Sirijos prezidentas yra labai : 
gerai informuotas ap e Libano; 
kariuomenės pakrikimą, bei ji! 
vis dėlto nėra visai iškr kusi. Li-1 
bano kariuomenės daliniai veja į 
atkaklias kovas prieš maišiau-; 
jancius drūzus keliose L:bano t 
vietose, nors pačiame Boiru’eJ 
drūzai nu šijilais užėmė kelis j 
miesto kva rialus, kuriuos anks- ! Į
čiau kontroliavo Libano kariuo
menės daliniai.

Kariai atkasuai gina Lalnlą i 
t kur yra Libano prezidento rū- = 

mai. L:bano kariuomenės dar-;
7 niaJ veda kovą su šijilais prie f 
■ žaHosics* linijos, skirianicos va-j

u kuri, s užėmė 
Panaikinus su- 
;c.‘ u, izraelitai

raero Karo juge-n 
žino, kad izraelitą;

cių 
n aš

mum su I

a f

c mimo.

SEN. AQUINO NAŠLĖ 
PATARIA BALSUOTI

MANILA. Filipinų. — Cora- 
io, nužudyt ) f lipiirie^ 
l iaus Benigno Aquino 
iria filipinn-č anis bąl
ančiuose rinkimuose.

Gegužės 1 1 dieną Filipinuose

West Pakistos (pop. 55 million)
East Pakistan (pop. 70 million)

----- .-.v-: m.1.: .--r..,-1-1., sž

I Susirėmimai eina šuf kalnuose j 
i ir keliose liekos slėnio vietose.! 
Į- Damaske-hiikinai. apsigyvens 1 
‘ drūzų vadas Valid Jumbrat rei-1

tarė v slims gyventojams daly
vauti rinkiniuose ir išrinkti 
kraštą valdyti sugebančius žmo
nes, kui ie gerbtų visu f•lipiiiie- 

es. Corazon Aquino įsi-cių 
tikinusi, kad rėksniai nieko ne
laimės. Kada žmonės neina bhl- 
sūo!r, tuo ])asinau(icja fklai d K 
tatorius F. Marcus. Ji paturiu 
eiti balsuoti, ir balsuot: už luof. 
kurie pasiryžę vesti kovą prieš 
valdžios sauvale.

JfSįEPATKg^
L.UXWkad se.nt Gary ’

šiai pašilė buvusį Chicagos me
rą Dalevį. ' " -i w

Pats' senatorius tuojau pareįš7 
kė, kad Illinois valstijoje; jis ne
nori nieko bandyti, nes' jis žino, 
kad Illinois balsų jis negaus.

Sen; Hart taip pat žino, kad 
rinkiminei kampanijai Mondale 
surinko 8.1 mil. dolerių, o j)s 
pats vos sukėlė du milijonus.

Cranston,-Rollings traukiasi

■Kalifornijos demokratų sena-, — .to
torius Alan Cranston, gavęs tik- j nearfėti 
tai du nuošimčius balsų New' blogiau buvo su palruliuojan- 
llampshire valstijoje, nutarė čiais lėktuvais, kuriuos pasitiko j 
toliau nesiekti partijos nomina- Amerikos lakūnai, J _

- ei jos 
pareigoms. Jo pačiais žodžiais, 
reikia suprasti, kada laikas sva
joti, ir kada tikrovė sako, jog, 
partijos žmonės pasirenka kitą ry^.ų su užsieniečiais, 
žmogų. Į -------------------- *

Ernest Hollings gavo truputį ~Ą 
daugiau balsų. Jis surinko net Chrcagoje sumažino kambarių 
4% balsavusių New Hampshire kainas net 25

ikliau-

kos k ąį’o į 'Per
sijos ^anką y ravfer^ veiksmas. 
— skelbia Teherano; radijas. —

koje; tai Amerika bus atsakinga.

Amerikos karo laivų. įplauki- 
mas Hormuz s^iaurj sudaro 
pavojų,Trano sargybai, neš du 
Irano laivai turėjo - keisti -savo 
kryptį, kai Amerikos naikintu
vas’ įsakė Irano, karo laivams 

prie amerikiečių. • Dar

-Premjerui P. Trudeau įgriso politika, 
jis nutarė iš jos pasitraukti

paraše partijos pirmininkei laišką, patardamas
IEŠKOTI KANADAI KITO PREMJERO

OTTAWA. - - Kanados prfenv 
jeras Piene Trudeau trečiadienį 
pranešė kanadiečiams, kad jau 

laika? ieškoti kilo žmogaus. Iš
tisus 15 metų Trudeau vadovavo 
Kanados liberalų partijai ir va
dovavo Kanados vyria usvbei. Jis 
turėjęs labai daug įtemptų mo
mentų. Jis jaučiasi išvargęs.

Amerikos lakūnai, liepdami, 
kandidatūrai prezidento SH^ti atgal.

— Sovietų valdžia nori, kad 
jvairios tikybinės sektos netu-

Illinois Masonic ligonine I

Sau

Trudeau tvirtino, kad jis pa
sitrauks, kai žmona iš namų iš 
5jo, bei jis nepasitraukė. T^eatsi- 
statvdins ir šiandien, — baigė J.Ki€ 

ima

ras Trudeau sutiko vadovauti 
vyriausybei, kol liberalu partijos 
vadovybė suras kitą žmogų toms 
pareigoms. Jis pasiuntė laišką > 
liberajų partijos pirmininkei 
Iona Campagnola, patardamas 
tuojau ieškoti kilo žmogaus.

Kanadiečiai netiki, 
kad Trudeau trauksis

KAIRIASPARNTS NORI 
PATEKTI Į PARLAMENTĄ ;

CHESTERFIELD, Anglijai
Praeitu metu .birželio mėnesį- 
darbiečiai -pralaimėjo parlamen
to rinkimus. Naujai išrinktas 
pirmininkas Neil Kinnock pa
reiškė, kad darbiečiams paken
kė kairiaspamiai. Ypač jis pasi
sakė prieš Tony Benn, kuris va
dovavo kairiasparnei 
politikai. Bemr siūlė 
priemones.

Dabar tas pah T.

darbiečių 
radikalias

balsuotojų, bet toks balsų skai
čius duoda suprasti, kad neverta 
toliau vesti rinkiminės kampa
nijos, nes ji brangiai kainuoja, ir 
mažas žmonių skaičius jo iškel
toms mintims pritaria.

Vyrauja įsitikinimas, kad pa
sitrauks ir senatorius J. Glenn. 
Jis labai nekenčia buvusio vice- ( 
prezidento Mondale ir skiri 
daugiau laiko buvusio vicepn

Partijos pirmininkė tuojau 
nutarė'sušaukti partijos vados y 
be savaitgalio posėdžiui.

Kanadiečiai netiki, kad Tru
deau atsistatydintų. Pasirodo, 
jog jis jau ir anksčiau pranešė, 
kad traukiasi iš vyriausybės,

Bonn, ne
kreipdamas dėmesio į šaltį, šiau
rės Anglijos miestelyje pradėjo 
sakyti rinkimines kalbas ir agi
tuoti žmones, kad pritartų jo iš
keltoms mintims. Buvo smarkus 
vėjas, šalt;s spaudė susirinku
sius, bet Tony Benn bandė kelis 
įtikinti..

•'du UdllMrtJI IJi V \ I ldU3\ IJVt, i 

bet vėliau paaiškėjo, jog jis pa-| turai,
keitė savo nuomonę.

Liberalų partijos pirmininkė 
paklausė John Crosbie, ką jis 
apie lai galvoja. Crosbie yra par
lamento narys, dažnai pakriti
kuoja liberalus. Jo nuomone, 
Trudeau yra senas politikos vil
kas- žino kaip geriau pasigar- 

tai žmonės dabar netiki..

—: Atstovų Rūmai nutarė pa
skirti 23 mil. dolerių FBI agen- 

, kad galėtų pasamdyti 
daugiau agentų nusikaltėliams 
aiškinti.

— Maskvoje kunigo mokslus 
baigęs kunigas Bordeau tvirti
na, kad Sovietų valdžia planuo
ja dar labiau suvaržyti tikin
čiuosius, turinčius ryšius su už
sieniečiais.

— Rusų atstovas Jungi. Tau
tose uždėjo veto Sauguny) tary
boj neleido siųsti karių į liba- 
ną padėti vyriausybei stabili
zuoti krauta.

Ketvirtadienį aukso uncija 
i kainavo $392. x"

ydintų, bei jis į 
lis. Sirijos pre : 

zidenlasrAsadas Amin Gemaįcii • 
' skaito kaimyninio krašto prezi-‘

i ė su tokiam a>-1
. me ni u i teik; •. i i nga pa ga r b a.

Prez^Xmin Gemajčlis nuv’* , 
ko į Daįiiaską ne vienas. Karui1 

1 su juo nitvyko keli Libano pre-; 
zidento patarėjai. Paskutinėmis < 

. dienoinįįAgranalos sproginėjo n.e : 
užmušt tris 3eirUtej)ei Jeruzalėje, bet iri 

Damaske;'\tai Sirijos vyriausybėj 
ėmėsi labai stiprių apsaugos’ 
priemonru*.

Tiek lėžinoma, kad tarp abit 
jų prezidentų buvo 
bano ir Izraelio 
Sirijos prezi< lenta: 
kad tas šbsitarimas būlų p 
kintas.

! jo, kad 
iš Libano. Izraelitai buvo pasi
ruošę trauktis iš šiaurės Libam 
Vielomis j

METĖ GRANATĄ 
Į DEMONSTRANTUS

NEW DELHI, Indija. — Pun-’ dentu irjjį priėm 
iabo provincijoj indai suruošė 
demonstraciją, p rot estuodami 
prieš sielių ruošiamas žudynes 
ir?teroro veiksmus.

Sieliai paleido rankinę grana
tą tiesiai į demonstrantų minią.’ 
Sprogusi granata 
indus ir sužeidė 35. Jiems buvo 
suteikta skubioji pagalba.

Nuo vasario mėn. vidurio jau 
nužudyta 78 indai. Kelius sau- 
gojantieji kariai daboja, kad 
indų žudikai būtų išaiškinti, ati
duoti teismui ir sušaudvli.

SEKR. WEINBERGER BUVO 
JAV AMBASADOJE

BEIRl TAS. Libanas. Kraš
to apsaugos sekretorius Caspsr 
Weinberger trečiadienį buvo už
sukęs į Amerikos ambasadą Bei
rute. Jis pasikalbėjo su atsakin
gais ambasados pareigūnais, su 
žmonėmis, norinčiais išvažiuoti, 
o pagaliau ir su marinais, sau
gojančiais pačią ambasadą ir 
aplinkui esantį sodą.

Sekretorius atskrido į lėktuv
nešį, kuriame ilsisi Amerikos 
marinai, atsiųsti iš Beiruto aero
dromo. Sekretorius jiems pasa
kė kalbą ir apgailestavo, kad gy
venimas Beirute nebuvo toks 
saugus ir patogus. Jis priminė 
marinams, kad darbas dar ne
baigtas. (rali būti reikalas dar 
kartą grįžti į Libaną.

— Marinų išplaukimas iš Bei
ruto, neaiškūs prezidento pa
reiškimai apie Libaną, o svar
biausia — Kisingerio kalbos pa
kenkė dolerio vertei.

— Artistė Elizabeth Taylor į

KENI JOS KARIAI
NEŽUDĖ 360

suvarė didelį

pr.-dėju juos 
va:s bad 
bėgei. D

Kenijos kariai 
iciu žmonių į 

o vėliauguldė

t., N ikas negalėjo pa- 
liudininkai, matę žu- 

įforniavo parlamentą 
e.

71JHM)

al

ao:e

Pokalbių metu p.ai>.< 
Izraelio karai nesiimu.

kariai išrengė

mena

L«

dean

ką.
dabnr nežino, kur ta vš- 

n nė dingo. Parlamenlas 
a'dvti kareivius nūb

I!ii

■ - .......... — < pi

— Atstovų Rūmai paskyrė] kurioje ją išgydė nuo narkoti
ko bilijonus keliams taisyti. kų vartojimo.

T

Ir

Kanados premjeras P. Trudeau pranešė, kad atsi 
stalvdina, bet niekas netiki, kad jis pasitrauks.



APLINK MUS IR MUSU NAMUS
Tr moterį, ir vyrą 
dangus draugiškume

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

kaip išsirinkti vyrą
; įviii.iiis klausimų išrišimus, ai 1 
žiūri i jį (-unų) kaip į žmogų, j 
dūris nieko protingo negali ai.j 
!ikti, ar tik nepirmauja metine 

: r sesuo, nes tokiu atveju iš vy 
ro nieko gero negauna tikėtis. ; 
Saugokitės tekiu vvru, — sake 
>ydytouas — kurie perdaug lai- 
k-jsi savo motinos. Taipogi sau
gokitės ir tokių vyrų, kuris am- į 
žinai teisingai kalba arba kuri.'' 
vis neteisingai šneka. Netekėkit ‘ 
□ž tokio vyro, kuris perdaug krei i 
pia dėmesio į savo išvaizdą, ku- j 
ris nori žinoti, ką apie jį žmo-1 
nes kalba ir kuris nori juo dau- i 
giau vaikų. Pastarasis tokio vy- j 
ro jausmas reiškia įgimtą ma
žaverti ilgumą.

Normalus vyras daug nesirū
pina vaikais ,kol jų dar pasauly 
nėra. Netekėkit ir už tokio vy
ro, kuris demonstratyviai trau
kia’.savo pypkę arba daug dė
mesio: kreipia i savo ūsus. Vy
riškam vyrui nėra reikalo pa 
brėžti .save vyriškumo. Saugo

kitės žemo charakterio vyrų ir 
aėiiratenikų. Nesvarbu, kiek me
tų vyras 'enesnis už savo žmo- 
uąj.. Moterys 'dažniausia ieško 
aukštų vyrų, bet jei vyras fizi
niai ir dvasiniai sveikas — auks- į 
tiimas neturi reikšmės.

Vedybų paprasčiausia formu
lė' wra< ir žmona turi būti vie
nodi savo skoniu, bet priešingi 
— temperamentais. Ištekėti už- 
vyro, su kuriuo nėra nieko ki- 

" to bendro, kaip fiziniai santykiai, 
reikštų pastatyti rūmus tik iš ply 

šeimoje moterys kreipia dėmesį tų. be molio ir kalkių. '

riaus vedėjas, žinomas psichia- 
t ?s dc^c’.i įdomiu^ patarimus 
r-< f kaip išsisukti vyrą. Vi 
<ų puma lepka sakyti, kad pasi
renkant vyrą instmkias moterį 
veda teisingesniu keliu negu vy
rą. Moteris, pagal anglu gydyto
jo nuomone, matanti tai, kas iš- 
tikro yra, nes vyras nevaidina, 
neišsistato. Bet moterims rei
kalą sugadina du dalykai: Įsi
vaizdavimas ir įtaka. Ji įgalint 
įsivaizduoti, kad esanti įsimy
lėjusi į vieną ar kitą vyyrą, nors 
iš tikrųjų ji mylinti tik atspin
džius savo akyse. Taipogi pasi
taiko, kasi moterį įteigiąs vyro 
karštas noras ją užkariauti. 
Abiem ..atsitikimaij vedybos ii 
gai negalinčios tverti. Fiziškai 
ir ia'ūsiru ūasaulvie tobulai iš-J 
^rvysčįū^' moteris nori vyro —j 
žmogaus,kuris trim penktaąa- 
liais;.vaikas, vienu penktadaln 
vyras ir vienu penktadaliu ' po 
nas ir įsakinėtojas, o penkis 
penktadalius — mylimasis. Ži
noma, ne visi vyrai gdli atlikti 
tokius reikalavimus. Taipogi nė 
visos ir moterys su tuo. sutiktų; 
Todėl moteriai visu pirma rei
kia išsiaiškinti, ar ji norinti būti 

vyrui sesuo, motina; vai-- 
Kas,-meilužė, ar atlikti visus 
šiuos uždavinius. To
liau tas' gydytojas siūlo mote-, 
rims’-praleisti bent savaitę save 
vyro tėvu šeim?<e. Ten ji ga
lėsianti įsitikimi, ar ši šeima ne
turi vieno ar kito trūkumo. Rei
kią taipogi pastebėti, ar šioje

* /"i
I apdengia žydriu šydu, 

kur vaipos virš galvų...
Kur be piktų pavydų
ir be žiaurių kalbų

galėtum pabuvoti — 
kur meile ir gamta 
kukli sava mergiotė 
pabūtų apsupta...

Ne salėje: be dulkių, 
be triukšmo, be žmonių, 
kur.e vaizdu taip smulkiu 
iš rūbų įvairių

tau braunasi į širdį — 
norėčiau būti ąs... 
Kur nieko nieks negirdi 
ir gerti neatneš...

Norėčiau aš mergiotei

rimtai — ne lengvaprotei, 
kuri sau dažo vis

blakstienas, lūpas, veidus, 
kurios širdies melai
į kalbą įsileidus
taip matosi viešai...

Taip trūksta dvasiai duonos: 
rugiagėlės — ir tos aguonos, 
kuri nesėta prie ežios 
kiekvieną akį pavilios;

M. ŠILEIKIS ŪKIO DARBAI

vaidenasi vis ilgos kasos, 
ir drobė, ryto šaulė, rasos...
Vaidenasi, — tuo gyvenu:
ir keistas daugegliui ejsii-...

Anglų, gydytojas; žada duoti 
patarimus irklams.

Nuo ko priklauso kavos 
gerumas?

Vėl rauki r tyrinėsimai, parodė, 
jog kavos gerumas priklauso ne. 
tik nuo rūšies ir kainų,, bet taip- Į 
gi ir nuo vandenio, kuriame ji į 
verdama. . t;. \ - j

Pasirodo, jog. esančios yąndę-i 
ny draskos daro nemažai jtąkos

į kavos skoni. Tūlos druskos sur žmonės tikėjo, kad sodinti 
panaikina kavos kartumą; kitos mėnesienoj šakniavaisiai ųžau-
nusilpnina ją. ;

Žinovai duoda patarimą: pus
ryčių kavai vanduo turi būti ver
damas iš vakaro. Per naktį pa
laikius. iš ryto dar kartą virti 

• vandeni su kava. Tuomet ji bus 
' daug skanesnė.

kaip gyvą, pasakaitę — 
už tikt ipie sapne. .’.

.Arėjas Vitkauskas

>xnn W U» p*xw put to

bailing ta malu 
trua for vwui.

£F» i* hm tha* 
m—n t your dreams 

come true faster than ever before.
You can buy aharea in aour peru 

oW oreom bv joining me Payroll 
MTlDfl Plan where you wk or tLa 
* aj^e-Mnntt plan <vhare you tv»uk

ga didesni.

• Susirašykite jūsų maisto są
rašą aut voko. Nauaokite tą pa- 

‘.į voką sudedami visus papigina
mu) kuponus ir registro juos
teles.

© Naudokite ‘mažą spintelę, 
arba kartoninę dėžutę, į kurią su-Į 
lėkite visus popierinius arba 
pląstikinįųs maišelius, ir, jų, pri
reikus, nereikės gaišinti laiko 
ieškant jų po visus kambarius, j

t Nukirpkite mažą gabalėli; 
‘sandpaper”, ir laikykite kartu} 
5u žirklėmis, esant reikalui jas | 
paaštrinti.

t Taupykite duonos kepalų • 
gailus. Išdžiovinkite juc$, su
malkite ir reikalai lesant, ne-

1 reikės pirkti duonos džiūvėsių. I
s Nuvalymui plastikinių gė

jų, sudėkite jas į popierfm mai- ]

Ir musmirį matyti 
norėčiau aš tikrai: 
jie taip gražiai dažyti 
baltai ir raudonai. ..

Miegas mus pagražina 
ir ąiįaunina

Žmonės, kurie tinkamai išsi
miega atrodo sveikesni ir grą
žomi. Jie pilni energijos, gyvu
mo ir džiaugsmo. Tie gi, ką ne
išsimiega būna nervingi, be ūpo 
ir jų veido išvaizda ne laiku pa
senus.

Kiekvienas mūsų reikalauja ■ 
bent aštuoniu valandų miego.' 
Atsigulti reikia apie 11 valan
dą, o atsikelti 7 vai. iš ryto.

Jei kuriam sunku užmigti, tai, 
suvalgykit viena obuolį arba 
apelsiną. Vakarienė prieš einant 
gulti nepatartina. Bet geriau
sias vaistas nuo nemigo, tai fi
zinis išsimankštinimas.

* *
a Changing Timet numeryje 

rašoma, kad rinkoje yra naujų 
■produktu. Taylor Instrumentą 
pagamino kiaušiniams termome
trą. kuris rodo jų dydį ir atmos
ferines sąlygas^ Jis padeda nu
statyti verdamo kiaušinio stovį, 
bei vidaus temperatūrą indivi
dualiam bei pageidaujamam j 
skoniui. Poly-Commodity Corp. Į 
išleido rinkon ranka operuojamą į 
siurblį, ištraukiantį orą iš plas-! 
tikos maišelyje paketo dedamo 
į ledaunę ilgesniam laikymui, j 
Kalorijų skaičiuotojai kreipia į 
dėmesį i Wear .Ever AJiųiriinum i 
popkernų aincmatą. — Popkom j 
Pumper, kuriam nereikia jokių i 
riebalų bei aĘ-vos,

• Senovės liotuviai sekė mė- | 
nuli' almairas ir įvairius gam-j 
tos reiškinius jam keičiantis. Jię: 
sakydavo, kad jaunas mėnuiLį 
turi apsiprausti, xeiškė, kad' 
pradėtoje jauno mėnulio fazės-1 
"lažuiausiai būną truputį lietaus, j 
Labiausiai mėšlavo pHnatį. v’ 
vengdavo daržovių daikus aėtil 
delčioje, nes kopūstų bei kitų! 
•daržovių rasodh būna sausošak-j 
niai. Tai man pąčhii Leko išban

ir įsitikinti, -Delčioje skers-j 
i lų bekoną nsėpa verdant traukiau 
iii, o pdnątyęe rhpię&asi. Dėu | 1 Norėčiau pasikloti

.kš žemuogių žiedais 
ir nieko nežinoti, 
alsuoli vien su jais, j.

šeli, įpilkite puoduko drus
kos ir gerai sukratykite.

© Jeigu jūs mėgstate kiau-| 
[ienos dešrą, bet nemėgstat tau- į 
kų, tai po išvirime ir apkepi-į 
mo. suvyniokite kiekvieną ga
balėlį į popierinę servetėlę u, 
;u>paudę kiek galimai tvirčiau; 
nustebsite kiek riebalu išsisunks, j

Magdalena šulai v

Tyliausios svajonės

Rugiagėlių aš pasiilgau..
Siauros, ilgos ežios...
Ir raudonos aguonos... Smilgų, 
tirštai sustojusių už jos...

Norėčiau nuo kalvelės 
siūbuojančius javus 
matyli. • „ Ir — kur kelias 
sudulkinti padus...

Norėčiau auštant rytui 
tylėti su rasa — 
kad niekas nematytų, 
saulutė tik viena—

Norėčiau naktį tylią 
šviesos vabaliukus 
matyti... TarH **myliu! 
j kuždančius lapus...

Ežiuko žingsnius trypiant 
išgirsti pro medžius' 
norėčiau... Paukštį čypiant, 
ir šiamsnt žvėrelius. ..

Drieželį— tokį vikrų 
norėčiau pakelmiais 
matyti... Net atpikrų 
žaltį — kur pakrūmiais...

Bet manosios svajonės 
užtrenkiamos garsu — ; 
ir įmestas be malonės 
neleis manes prie jų...

Norėčiau ilgą kasą 
matyti — džiaugtis ja'
Norėčiau koją basą 
matyti — kur rasa...

Norėčiau prastą drobę 
matyti ant pečių — 
kur sveikata pralobę 
veidai iš spindulių...

Norėčiau šiurkščia' ranka 
grėbėjai spausti.. . Ir — 
man operos pakanka, 
kur girdisi čir-vir.. .

Norėčiau kalbą tyrą 
kalbėti — kur lauke

|.8elW« kraštu žmones tiki į jau
' no mėni/lio galią. Jie sako, kad 
! negalima rodyti pjrštu i jauną 
i mėnulį, nes taj atneša nelaimę, 
j gi' reikia rodyti jam pinigus, 

norint būti turtingam. Veik vt-
Norėčiau voveraitę 
laisvūnę kur miške —

NUSISKUNDm^į
___ . '.-2' ...

— Tik isivaizduok, sau,' mano 
vyras gulėdamas lovoj^iki trijų 
nakties skaito laikraščius.

— Istikro? Tavo vietoj būda
ma aš patraukčiau laikraštį į 
teismą už suvedžiojimą vyro...

PASSBOOK
SAVINGS...

IŠTIKIMOS

— 'Atspėk kokio plauko mo
terys yra ištikimiausios?

— Blondinkos.
— Visai ne.
— Brunetkos.
— Dar blogiau.
— Tai kokios gi pasakyk!
— Pražilusios, tamstele...
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(Tęsinys)

Nemažai mane jungė su 
niaus visuomene dar bendri oku Į 
pacinių Irikų vargai i: bendras! 
tauti n.is-politinis frontas, 
vis labiau įsitraukiau, 
mano mažasis gimnazija
tas toks buvo sudėtingas ir tiek 
reikalavo iš manęs laiko ir vi
sokio darbo (gavau rašyti ir va
dovėlius, tikriau šiokias ar to
kias santraukas skaudžiausioms 
trūkumams užkišti), jog jau dėl i 
‘o pat nestengiau kitur svariau 
pasireikšti? Be to, stengdamasis 
nusistatyti, ir veikti savarankiš
kai, vis dėlto kurį laiką vengiau 
nutraukti organizacinius ir kito- 
kius ryšius su Lietuvos social
demokratų partija, bet ir nuo 
1917 metu gruodžio mėn. iš jos 
pasitraukęs, žinodamas visuome
ninę jos reikšmę ir tokių jos va
du kaip Step. Kairys tvirtą įdė-1 
j i ngumą, kur galėdamas laisvai 
palaikiau tų ar kitų jos veikėjų 
taktiką (pav. Lietuvos Taryboje), | 
kad ji kai kada ir atšokdavo nuo 
vyraujančių grupių nusistatymo. < 
Tad disonansų ir net konfliktų 
su jomis nė vokiečiu metu ne- 
išvengdavau. Tik L. S. D. P. na
rių daliai su Pr. Eidukevičium 
priekyje 1918 m. pabaigoje griež
tai pasukau į komunistus, o li
kusiems ištikimiems socialdemo
kratų taktikai 1919 m. pradžio
je Kaunan pasišalinus, gavau sa
varankiškai veiktijnebeątsižvelg- 
damas į savo senuosius draugus.

1915 m. pabaigoje Vilniaus 
lietuvių šviesuomenei susibūrus 
vienon organizacijon savo reika-

lams ginti ir jos darbui greit: 
įgijus didesnio pcb’tir.io svorio, į 
dalyvavau ne tik tam tikruose.J Ipasitarimuose, bet ir kai Ku
riuose jos žygiuose. 1916 m. te
ko ne tik dalyvauti vokiečiu ad. !

•* . w Imimstracijo liepimu atlikto Vii-1 
riai:s gyventojų surašymo nuo
vados komisijoje, bet ir, drauge 
su kitu nuovadų komisijų na- 
?iais lietuviais (A. Smetona, A. 
Janulaičiu, J. Vileišiu ir kitais) į 
atskiru kovo 19 d. laštu p rotes-1' 
tuoti vokiečių administracijai j 
I ries lenkų pavartotas ?gre>in-j 
gas priemones, kad surašymas 
parodytų lietuvių ir gudų ma
želi kaip jų buvo 191C m. bir
želio mėn^ drauge su J. Basa
navičium. A. Smetona, S. Kai-* 
r;U. P. Klimu ir kitais, gavai! 
pasirašyti pirmąjį politinį lietu-Į 
v u memorialą OLercstiu. kuria-i 
mc aiškiai pasisakyta prieš bet! 
kokius Lietuvos saitus su Len-Į 
kija, bet už politinį Lietuvos sa-i 
’’arankiškuma su Vdn’aus sei-t *- 1 
mu. 1917 m. balandžio mėn.l 
socialdemokratams pasitraukus; 
nuo erganizuoto bendradarbia
vimo su kitomis grupėmis ir jų 
atstovui S. Kairiui išstojus iš su
sidariusiojo 1916 m rugsėjo 
mėn. bendro politinio biuro, bu
vau jo vieton kooptuotas ir dir
bai: draugo su A. Smetona, Jz 
šauliu, P. Klimu ir kun. V. Stan
kevičium. Mano atostogų me-! 
cu 1917 m. rugpiūčio mėn. Vil
niuje įvykusiame organizacinio 
komiteto lietuvių konferencijai 
šaukti suvažiavime nedalyva- J 
vau, bet rugsėjo mėn. konferen- į 
cijoje buvau. ------------
vos Tarybon nariu, kaip ir St. 
Kairys buvau pareiškęs, norė
damas sustiprinti jo svorį tary
boje. derinsiąs joje savo žygius; 
su partijos (L. S. D. P.) nusista- j 
tymu, bet labai greit dėl tary-l 
bos veikimo teko man ne tik j 
sueiti konfliktan su oficialine 
partijos vadiovybe, kuri reika-* 
lavo iš tarybos pasitraukti, bet 
ir išstoti iš partijos; nenusilen
kęs partijos nutarimui, Kairys! 
jos buvo pašalintas iš organiza-

I cijos. i
Pači^’e taryboje veikdamas] mzacijų socialdemokratų .takti- 

sotidariai kitais, du kartu bet. • kos- Gyvame 1918 metų rudens- 
di savau trauktis iš jos. Pirmą i žiemos politiniame ir visuomeni- 
kartą, vokiečiams (1917 m. gruo-
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'PLAUČIU UŽDEGAMAS IR ntžino, klek kiti! žmonių užs1-
INFLUENZA kr!?ia' ..... ...

Išvengti paprastą salti reikia 
š;ą žiemą influenza pasirodė sekti sekančius patarimus:

šios šalies įvairiose dalyje, irį Reikia valgyti užtektinai m.J- 
kaikuriose vietose daug žmonių tinaiičio maisto.
plaučių uždegimu apsirgo, mir-t Gelti daug vandens, 
tiej rata nuo šitos ligos buvo ga- į Miegoti nors astuomas valan. 
na aukšta. Paprastai, influenza į (jas ^as naktį.
skiriasi nuo paprasto šalčio, bet' 

j vistick turi daug paprasto šalčio į 
. ‘psireiškimu. Ne visados plau-, 
* čių uždegimo pradžia buvo šal- ! 
! tis, bet daug šia liga sergančių 

■ turėjo apleistus šalčius. Galime' 
‘ tą sakyti apie kiek džiovos atsi-Į

tikimų tapgi.

Per praeitus kels mėnesius, f 
su inf.luenzcs pasirodymu New Į 
Yorko mieste kelios didelės kem 
pan i jos, kurios samdo gerą skai
čių darbininkų priėmė -planą ir 
būtu*gerai jeigu ir kiti lokį pla
na sektu. Jeigu darbininkai at
ėjo į darbą su šalčiu, jis buvo 
pasiustas atgal namoi Darbdavys 
tikėjo, kad tas greičiau išbaigs

Namą reikia gerai išvėdinti; 
ne tik, oras būtų šviežias ir tin
kamos temperatūros, bet tinka
mo diegnumo.

Dėvėti drabužius pagal erą, ne- 
atšaldyti kūno.

Nevartoti kitų žmonių rank
šluosčių namuose, kur pasirodo 
šaltis.

Neiti prie tų., kurie šalčiu ser
ga. ’

Jeigu pagauni šaltį, tai tuoj 
atsigulk, pašauk savo gydytoją. 
Nebandykite save gydyti su vi
sokioms garsintoms gyduolėms. 
Nėra geresnių patarimų už tuos, 
kuriuos tau gydytojas duos.

s2vo draugais Įvykdė perversmą 
ir pakvietė A. Smetoną vado-

būtu nelemtos praeities neminėti
*“ ■ I

kas. Buvo svečių ir iš tolimes
nių vietovių: p. Puikauninkie- 
nė iš Chicagos, p. l'iškevičius 
iš Kanados, dr. P. Švarcas iš SI.1 
Louis ir p.p. Vizgirdos iš Cape 
Cod".
Paprastai, kalbant apie mirų- 
'osius, prisimenam^ tik jų ge

rus darbus. Bet paga. Dievo pa
tvarkymą. kaip visi "žinome, yra ’ 
Dangus ir pragaras. Dievas už j

mus
Les

1984 m. vasario 2 d eną Dirva 
a?p rašo:
‘Trcznlenlo Artano Smeto-, 

10 metų mirties minėji-Į 
A. L. Tautinės Sąjungos!

Angeles skverus ir Korp!
-Lithuania L. A- padalinys. 

. sausio 8 d. surengė pir
mojo ir paskutiniojo Nepriklau
somos Lietuvos prezidento An
tano Smetonos 40 metų mir- 
ties paminėjimą.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo! 
mūsų visų gerbiamas Lietuvos] 
konsulas Vytautas Čekanaus-Į

mybę) vykdymą, bet ir ėmus dar 
aneksonistiškiau prieš Lietuvą 
statytis, 1918 m. sausio 26 d. pa
sitraukė iš Tarybos S. Kairys, S. 
Narutavičius ir J. Vileišis, o jų 
pavyzdžiu pasekiau ir aš. Tik 

Renkamas Lietu-į Tarybai sutikus savarankiškai 
paskelbti visišką Lietuvos ne
priklausomybę, vasario 16 d. jon 
grįžome ir drauge pasirašėme 
nepriklausomybės aktą. Antrą 
kartą tie patys pasitraukėme iš' 
jos liepos 13 d., kai Taryba pa
sisakė už monarchiją ir išrinko 
Viurtenbergo herccgą Urachą 
Lietuves karaliumi' Mindaugu 
II. Grįžau Tarybon tik lapkri
čio mėn., kai Taryba pripažino 
Uracho išrinkimą nevykdomu. 
Grįždamas pasekiau J. Vileišiu 
ir galutinai atsiribojau nuo orga.

j nizacijų socialdemokratų .takti
škos. Gyvame 1918 metų rudens- 

Į uiame Vilniaus gyvenime gavau 
džio H d.) išgavus iš Tarybos daugiau veikti, savarankiškai 
sau konvencijų pažadus ir po " o : orientuodamasis kap laisvas so
ne tik delsiant savo pažado (pri cialdemokratų srovės veikėjas, 
pažinti Lietuvos nepriklauso- j taip pat man susidarė tas po-

Nors jie buvo pasižadėję vė
liau pravesti laisvus, naujus rin
kimus, bet savo pažadų nevykdė i 
ir toliau valdė diktatūriniais pa- I 
grindais, uždarė Ateitininkų iY 
Pavasarininkų o r g a n izacijas. 
įsteigė savo krypties Jaunalie
tuvių organizaciją ir cenzūravo 
spaudą.

O kaip gerai žinome, diktato- 
•gerus darbus Dangumi moka, o! riai pasaulyje niekur nemėgia-' 
už blogus pragaru baudžia, tad i 
blogus darbus ir nenorime minė-j 
Ii. Tokiu būdu ir gaunasi isto- Į 
rijos klastojimas. O tokią tak-’ 
tikę naudoja rusu komunistai ir 
nuolat klastoja bei perrašinėja Į 
savo istoriją, kaip jiems pa
tinka.

Devintame puslapyje yra J.
Varčiaus straipsnis apie Kana-j nerolai gaudavo po du tūkstan- 
dos lietuvius ir apie filmą “An-j 
tanas Smetona”, kurio ištrauką • 
čia cituoju:

“Toronto Lietuvių Namų kul
tūrinei komisijai pakvietus, LB 
St. Catharines apylinkės pirm. 
A. šetikas parodė filmą apie 
buvusį pirmą ir paskutinį ne-! 
priklausomos Lietuvos prezi-J 
dentą Antaną Smetoną. 1919 Į 
metais Lietuvos tarybos išrink-j 
tas Lietuvos prezidentu ir 19201 
metais po rinkimų perdavęs 
šias pareigas naujam prez. A. 
Stulginskiui. 1926 m. gruodžio 
19 d. Lietuvos seimas vėl išrin
ko A. Smetoną prezidentu. 
1910 m. VI. 15 rusams okupa
vus Lietuvą, jis neatsisakė iš 
prezidento pareigų”.
J. Varčius kažkodėl sąmonin

gai klastoja Lietuvos istoriją ii 
nepamini, kad po A. Stulginskio 
buvo išrinktas prezidentu dr.

tn: (net ir mes patys nuo dikta
tūros pabėgome) ir jų valdžioje 
gerai ir prabangiai gyvena tik 
jų tarnautojai ir karininkai. O 
kaimo darbininkai ir ūkininkai 
vargo ir nešė tą sunkiąją darbo 
naštą. Valdininkams algos dar 
nepakakdavo, už tai jie dar 
gaudavo Įvairius priedus. Gi ge-

Į šaltį, ir kas svarbiausia, tai ser
gantis kit;ems darbininkam^ tą 
šaltį neperduos.

Jeigu kiekvienas žmogus, ku
ris paprastu šalčiu serga, taip 
darytų, tai tiek daug žmonių ne
sirgtų. šalčiu sergantis prigrūs
tame traukinyje, pradeda kosė
ti ir čiaudėti ir . trumpiausią 
laiką visą orą apkrečia bakteri
jomis; kiti tą orą turi kvėpuoti 
— taip kadi visai netyčiomis nuo 
vieno neatsargaus žmogaus nieks

s penkis šimtus litų Į mėnesį.
. » -x-
( Bernas, tarnaudamas pas ūki
ninką, gaudavo maistą, darbo

I rūbus ir 200-220 litų į metus,

yra žudomi, kankinami ir badu 
marinami? Tik už tai, kad iš
drįsta pasipriešinti ir pasakyti 
tiesos žodį, o tai yra didžiausias 
nusikaltimas.

Antanas Marma

taigi jam išeidavo po 60 centų į 
dieną. Nei ūkininkai, nei samdi
niai neturėjo atostogų, ar lais
vos dienos, per vasarą dirbo nuo’, 
saulės užtekėjimo iki nusileidi
mo. Be to, už ūkininkų gami
nius mokėjo labai-žemas kainas,, 
o ūkiški Įrankiai ir gegležiš bu
vo brangūs, tokiu būdu ūkinin
kas negalėjo išsiversti. Tad Su
valkijoje buvo pradėta organi
zuoti blokadą, kad sulaikytų 
maisto pristatymą į miestus.

Tuomet prasidėjo grumtynės, 
su policija, areštai, net trys ūki
ninkai buvo nubausti mirties 
bausme. Nors jie padavė malo-. 
nės prašymus A. Smetonai, bet 
jie buvo atmesti, o tie ūkininkai 

. . - - - —- ---------- i sušaudyti, šitokia yra visų dik-_
litinis pagrindas, kurio laikyda- Kazys Grinius. O 1926 m. grub-.] tatorių taktika, kad įbaugintų 
masis veikiau jau 1919 m. džio 17 d. grupė Karininkų su

e Kiekvieno nagai i save 
riesti.

MEET THE CHALLENGE!.
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vitovardžių pav*r!lnima’>fr Jų vertiniai | voklefių kalbą. Laba 
aaudlngoje 335 pust knygoje vra Rytprūsių lamėlapia Kaina M

% K4 LAUM1S LBMK, raJytojoe Petronėlės Orlntaltės ahft 
mtntaal tr mintys^apie asmenis Ir vietas nfeprik Lietuvoje Ir ptr 
maišiais boHevikų okupadjoa metais. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik O. • hMF-

> JuLIUs JANONTS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
tas Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje! tik B> 
taTfflo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir pas 
Biją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogaus teisK 
Knyga y-a didelio formato, 285 puAlapią. kainuoja tA.
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, IIL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENE

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

JMl W. 69th St, Chicago, 60629 ♦ Tel 925-2737 

v. VALANTINAS

DRUGS VAISTINĖ

a šiokiadieniais nuo

W. 71st St, Chicago, UI.
IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-

ais nuo 9

gyventojus, kad jie neišdrįstu 
pasipriešinti diktatūros tvarkai. ’ 
O už ką lietuviai prie caro ir da
bar rusų komunistij diktatūros I

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE |
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

. SLA— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ' \ . .•

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudy savo nariams.. ; <

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLĄ neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas galD 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrapda — Endowment 
Insurance, kuri ypač-naudinga jaunimui; siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA —‘ vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudar už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

-kuopų vra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai oaseibės. į SLA Įsirašyti.-

Galite kreiptis ir tiesiai I SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

Tel. (212) 563-2210

SLA

50 metiĮ studijavęs, kaip

Sfe.- ATEINA LIETUVA
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir Dėtuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. R 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

hr patarė mums toliau studijuoti.

(|g W«* K Kieti ifrįeHal.

H’

I — Naojieoo*, Chicago, St DL Friday, M*r4h 1934
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car rw\ i tadiemus. Leidžia Naujienų Bendro- 
v^> 173S S0- Halsted Street, Chicago. 
11 TeleE 421-6100. ~ * ‘ ’>lu-UU

$5.00 Pinigus reikia siųsti pašto Honey 
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nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.

Ąpįę dr. Ęasąi^vįrių 
Naunęuę^to šių 
A. Poškos jekws stLU-Wftis apie 
Mąskvus. uvįvęrsiĮetą, ji§.pr^ė vyri __

W jis galėtų M tuį&ętinė
ru§ų vąkUįft įQ. ė' įk § Ęuįga-
rijęš ą|st kyUAė # W<M^ųįĮįį\Į& vąsąrĮg įt dieną 
pasiękę P^Pką. kw
gyveno ir. dirbo. Ląisvaląjkiu ėąięsi priemonių pądėti vie
tos žmonėms, vyriausybei įr rinko medžiagą lietuvių 
istorijai.

ŠAi metų sausio mėnesi Nau’įenose bųvc pąske.ib*a? 
esperantjsto A. Poškos straipsnis apie dr. Bąsąnąriciąus 
gyvenimą Bulgarijoje. EsperąntlŠU^ Pošką dalyvavę 
Į^ųĮgąrijaję suruoštoje esperantistų k.an^eren<?ijoje. Jis 
supado porą esp.erantistų, kuriuos Įtikino, palydėti ii i 
Lom Palanką ir surinkti medžiagą apie Basanavičių. 
Grįžęs iš Bulgarijos, esperantistas paskelbė straipsnį ne- 
■•rfkįausomęs Lietuvos spaudoje tuojau po dr: Basana
vičiaus mirties. ... . -L • •■

Prięj Į? mętų kęįįąųt°.ias Vladas RašČįąuskąš buvo 
Guįgąryoję, šūdęgį Juodosios jūros.-ūepsų)rą§Si’-ąvąri2W^: 
mėlyje, užsuko i Lom Palanką ir. apžiūrėjo Bas^iavi- 

riaus apgyventas vietas. Jis surado būlganiš, kurie prisi- 
ninė dr.‘ Basanąričių ir jam nurodė ’jo vądbyautą'Hgo- 
lįpę. Jie pasąkoio, kaip kąro ęiętų Įjųyą išgriautos. Loin 
’aląnkos-kaponės įr sunaikintas dr. ^sanąvįčįąv^ niįru- 
sįąi savo’žmonai pąstatytį. pamink- ’ /

Įdpmu,. kad; paskutinių metu ir pavergtoje Lietuvoje, 
valdovam tarnaujantieji statriiniąi susirūpino' d£ Basa-' 
naviciuįp, Ųteniįds Rimantas Vėbrą^. giihęs nėpr^ląū-į- 
^mpįe Lietuvoje,: tarnavęs Sovietų ką^omębęje^baįgęs’ 
kapsukinį Vilniaus universitetą Istorikas,- gavo. Įeiduną

Dr. Jonas Basąnąyiėi ,ią

lithuania ir Pratemitas Lituani
ka. įvyko Vytauto Didžiojo mu
ziejaus salėje. Minėjimą pradė- 
dair.ąsj Rangovės seniūnų tary-

v ięiųs p^ymę^o iri kurkus svar- 
■rąs^s j Basanavičiaus gyvęru- 
rųo datąs: gįmūpo dieną — 1851 
rą. Įa^krįgip 2$ p., k.un šiandien 
vya vŪAųsi mųsų kariuomenės 
švę^tę i? jo mMtįęs dieną — va 
-avip 18 d. mūsų valstybės švęn. 
ię. Be to- b’ lS- §en> Nagevičius 
paskaitė dr. J- Basanavičiaus ra
šytųs laiškus pirmam pėst. pul
kui ir ĮAetu.Yos ^ąviiiom.ęnės ka- 
ininkąPMt ‘ wj

Kdbaą pasakė ko.rPoraci:ų 
NkoUttiuąpia 'r Frateruitas Litu- 
•rica ątstoY'd. VytWto Didžio
jo universiteto rektorius prof. 
M. Roemeris universiteto vardu 
dr. J. Basanavičiuj pąręiąkė pa 
mrbą už jo mokslo darbus, ųž jo 
įžiebtą minti ir energiją, kuri su
kūrė nepriklausomąją Lietuvą. 
Rektorius priminė, kad dr. J. 
Basanavičiaus įsteigtoji Vilniaus 
lietuviu mokslo draugija buvo 
pirmoji lietuvių mokslo organi
zaciją ir dabartinio mūsų uni
versiteto įžanga.

Dr. Jonas Basanavičius
Šių metų vą^rio 15 d. Į pirmą Naujienų puslapį Įdė

jome Lietuvos Tarybą. Lietuvos Tarybos nariai, 1918 m. 
va~ąr‘o 16 dieną pasirašę Lietuvos valstybės, nepriklau
somybės ątkųrtęftO* aktą, nusifotografavo.

Fotografijos ..ridukyjė' sėdi dr. Jonas Basanavičius 
Lietums; T/arybdš pirmininkas, kuris pįrmąs pasirašė 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą. Kad- niekas ne
galėtų niekam priipęstjA xkurfe daugiau ar kuris mažiau 
pasidarbavo Lietuvos nepriklausomybei atkurti, pasirašė 
alfabetine tvarka, pagal pavardes. Pasirašė pagal pa 
vardes, bet priešakinėn eilėn susėdo veiklesni darbuo
tojai.

Šalia dr. Basanavičiaus, kairėje jo pusėje, atsisėdę- 
tuometinis banko tarnautojas Antanas'Smetoną. Dešinėje 
dr. Basanavičiaus, pusėje sėdi Stasys Narutavičius, Jis 
buvo didelis Lietuvos nepriklausomybės dalininkas. Jo 
brolis tuo metu jau buvo Lenkijos prezidentas, bet jis la
bai aštriai kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Brolis 
pasirašinėjo NaiTĮtoy’ięz, bet jis skaitėsi lietuviu, vadi
nosi Narutavičium ir visa laiką stengėsi Lietuvą suorga
nizuoti nepriklausomą. Jam buvo svarbu, kad Lietuva 
pati savo reikalus tvarkytų, būtų suvereninė valstybė ir 
nepriklausytų nuo kitų.

Šalia dr. Basanavičiaus, jo kairėje pusėje, sėdi kun. 
Kazys Stepas Šaulys. Joks Kazimieras, kaip keli dypukai 
Kazį Amerikon atvežė ne Kaziu, bet jau sulenkintu 
Kazimieru. Kun. Šaulys buvo lietuviškas Kazys, o ne len- 

; kiškas Kazimieras. Tauragės ap., Švėkšnos vįs., Stemplių 
kaime gimęs kunigas, vėliau tapęs profesorium, visą laiką
pasirašinėjo Kazys S. Šaulys. Lietuviškai vadinosi ir kad dr. Basanavičius buvo “buržuazinės DetUvių vįsųo- 

; dr. Kazys Grinius. Jis visą gyvenimą vadinosi Kaziu, menės” veikėjas. Jeigu jis būtų buvęs “proletarinės vi-

lietuvįškąi leid^amųosę Sovietų •‘’Kultūros .pa
rašė keturis puslapėlius apie dr. BasauAviei^. ' -lįięš de
šimtmeti Vilniuje buvo išleisti rinktiniai dr? Basanavi
čiaus raštai ir laiškai, o dąbar Į minėto žurnąlo gaj| 
•‘terpti keturi puslapėliai. -':y

Sukomunistėjęs.' Vėbrą Įąbaį rašinį Į^ąv
deda šitaip: J.

“Jonas Basanavičius (ISol-192'7) kuvo yienaffi’žy-' _ _ .t - ■■**■*'■ .f 'S
miausių XIX amžiaus antrosios pusės ąmžįairs 
pradžios buržuazinės liętųyįų visuoįĘienęs. vedėjų, 
tautinio atgimimo-, išsivadavimo., sąįi^žįp. vądbvąą, 
tautinės sąmonės įr savigar^s, meį^- tąfd^s ^y^sį- 
ųęi kultūrai (ypač gimtajai kalbai, tautosakai} ugdyr. 
togas, ir puoselėtojas, žymus pasaulinės dvasinės 
kultūros kūrėjas, neeilinio talento, didėlės erudicijos, 
ir tolerancijos žmogus”. ’ ■ : ;
Keikią stebėtis, kaę( raudonosios armijos kapitonas, 

partijos nąrys, universitetą baigęs jaunas vyras būtį pri
ėjęs tokios nuomonės apie dr. Basanavičių. Visa bėda,

JfęprįįiaŲsomybės ir dr. Basanavičiaus 
mirties sukaktuves

■ ?~„Jonas Basanavičius mirė delyje prie dr. J. Basanavičiaus 1927 m. vasario L6 i, o uz. ,
dešwątnięci.o Lietuvdje šitajp Į paminKlo. Pn€ parDinklo atvyko 
buvo paminėti*dr.\Basanavi- mknisterį pirmininką -pavaduo-

;ąs susisiekimo min. inž. J. Sta
nišauskis, krašto apsaugos min.

Vasario. 1,5 ię 16.<jL visąnae kraš- inž. pik. Dirmantas, Vytauto Di- 
tę buyo. pbeiąi ir^ |ųi;įnmgaį mi

' 19; nįię- meris,' -šaulių -'Sąjungos‘vadas
tų ir’cįę. J^no; V-as^iayięi^U^ ik- 

metošnkaįųųyės,JĘijĘmįaū .
;^ą. buyo pąfn^ętįos.;-.' ; •

Ęasandvjciaus piirties' 
- /•■?...'' sukaktuvės. , ■

;L atmiiiiroųĮ pagerbti, 'šadiu 
to kitos- ^ganizacĮdos. bų-

člaus mirties dęšimtieę mętį 
sukaktis. N. Red.

džtojo un-to rekt. prof. M. Roe-

plk. Saladžius, daug pukštų ka- 
■ rinihklį 'valdininkų, visuomenės 
veikėjų, organizacijų ir studen
tų korporacijų. Laisvės varpui 
skambant, prie dr. J. Basanavi
čiaus ’ paminklo audėjo vainiku? 
Kariniūkų Ripmovė, studentų 
korpnrąeijos: Neo-lithuarJa, Fra 
tern-itąs Litųanica ir Patria. Pei 

___ vėliavų-’indeidimo apeigas, gro- 
į įį dideli į ant Tautos himną, skambėjo 

ųtai. Isį^ne dr. . Laisvės Varpas. Karininkų Ra- 
movė padėjo vainiką ir ant Ne~ 

^uyęi gąitoaiė-1 žinomojo Kareivio kapo.
•žyeptgs ■ Dr,'J.; Basanavičiaus minėji-

1 diąs, suruoštas Karininkų Ramo.
■ jru^ąęjaųs sp-1 vės ir ętudentų korporacijų Neo

būt^’b&vęs “jjroletarinės visuomenės”veikėjas, tai jam 
būtų .reikėję, ‘^omIunuotr’^kaip’ Kombinavo” Antanas

‘k^įįViąvoja” Rimantas ‘ Vęįįa. Jeigu jis ne-

si^ętft nębųtų išlaikęs egzaminų pas. Lįetuvos praeities 
klajotoją Juozą Žiugždą, Kostą Korsaką. J. Jurginį ir 
kelis kitus. Jeigu būtų nel(ombinavęs. tai būtų turėjęs 
badaui^ hąiP'badavę, yisį mokslus baigę lietuviai inteli- 

: gentaįj Įik^ okupuotoje Lietuvoje
. Į)r. Basanavičius nebūtų galėjęs būti tolerantas 

. . kombinatoriams, kaip juos toleruoja visį Lietuva paver-
o kai jam pasiūlė lietuvišką Kazį pakeisti Kazimieru, suomenės” atstovas, tai Vėbra nebūtų taip stebėjęsis. . .-gotieji rusai komunistai ir Sovietų vaįdžioš agentai, se
tai jis ir klausyti nenorėjo. I Bet turime jam pastebėti, kad Basap^viq^; jęįgų kąstieji, prįtąųjaųčiųą lietuvius: W '

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Daugelis mano, kad Ąųierikos lie
tuviai nežinojo, kas rusų okupuo
toje Lietuvoje dėjosi, Sovietų karo 
jėgoms ir policijai antra karta įsi
veržus i Lietuvą. Pavergtoje Lįę^ 
tuvųję įuyo Čikagięiė l^ĮJL 
Ji viską aprašė ir ChĮcagus Lietu
viu Literatūros Draugija išleido 
tris laidas (vieną ąngliąkąi). Nau
jienose dar galima gauti čikagie- 
tės įspūdžių laidą. N. Red.

(Tęsiny^
Norėjau motinėlę ir visus są 

tiktai motinėlę, bet ir visus sav 
visus lietuviui įįgd iįąu 
tokioje žiauri^ 
eiti nepažįstąmą^ą 
moteris, pa(įąq<prįeą «M>dęnį 
rūpintas gauja#?

Netrukus gonkų duryse pasirodė palydovė. 
Ji pak’ause, kur rengiuosi eiti. Atsakiau, kad nie
kur nesirengiu eiti, bet pnriu aiiifcwptL 
Nieko ji neklausinėjo, bet patarė eiti į vidų, kad 
nesuslapcuj. *Kurj laiką pasivijau ą vėliau

ui\n^ičųis beį

ls netektų vargti
W I^iėįaų 

gaįėjąjj, beginklė 
&ai? ginklais ąp-

DIDŽIAUSIA ELEKTROS STOTIS gyvas likęs .mano brolis. Grįžo namo ir jo vaikai
IR ŽIBALINES LEMPOS • f'“' ' —- - - --

— Męs pastatėme didžiausią elektros stotį * 
visamę Raitijos pajūryje! — sušukau garsiu bak 
aū- — balanos laikas tiktai žibalo lemputes life 
kuriai uaud°j°- 9 nies elektros švięsą įvedėm j 

tš#uvos užkampius! šiandien mūšį 
tvariuose daugiau šviesos, negu buržuazinės Lie
tuvos laikas bm seklyčiose! Elektros jėgą mes 
siunčiame f Latviją ir- Estiją! ,; ■

Motina, turbūt, pamanė, kad aš pamišau, 
nesuprato, ką aš pasakojau. Tiktai palydovė Ž- 
nojo, apie ką aš kalbėjau. Bet ji nieko nesako. 
Aš, pykčio apimta, tiktai kartojau tųųs pačius žo- | 
d^įuę, kariuos prieš kelias dienas elęfctros stotyje 

su tokiu dideliu pasididžiavimų kartoją 1 
tarybinės Lietuvos atstovai, kai bųvęm nuve&tj 
Į didžiauąią elektros stotį, **tarybinėa kūrybos
statyeos

Į^an 
'tinčiau, kaip tas g^am^o’ 
teko nuvykti į pąmeli. l 
uotina, kad pamatyčiau, l 
vietų Lietuvos propagandas 
naudojosi dar caro laikais 
ir nepriklausomos Lietuvei 
tikiu. Kliošas seniai buvo

> važiuot

not ra
" >a 

enwgii 
■ ekur

įėjau į vidų. Viduje mo^na ant st0p jgu fyivo 
ųastpčiusi žibali ę lempą ir ieškojo' priėmonių 
jai uždegti. '<>

» waįąjo nusipirkti.
Tuo tarpu motina pradėjo mofti . <■ -“ę 

kurios aš visai nenorėjau. Namo grižo vien trUs

Vilniaus seimo metu, jo svar. 
bįųosius darbus Bulgarijoje, Di
džiojo kąro metu ir vėliau. Prof. 
M. Birž'ška pažymėjo, kad rei
kia būtinai iškeisti kto. J. Basana
vičiaus raštų rinkinį, kuris būtų 
nesugriaunamu ir didingu pa
minklu tautos patfįąrehui.

Brįg..,geH. Nagevičius skaitė 
baskaitą apie dr. J. Basanavičių 
kaip gydytoją ir karo ligoninės 
šefą. Savo paskaitoje, pabrėžę- 
kaddr.J. Basanavičius buvo žy- 
įnų,j .ir me.djeiuos mokslo kūrė
jas.
\ Posėdžio pabaigoje kariuome
nės spaudus įr švietimų skyr. 
virš, pik. ^arauąkas paskaitė ak
tą. kuriuo naujieji kąro muzie
jaus Varpai pavadinti Kovų Var
pais, pažymėdamas, ka;d jie,, ka- 
bodąmi Vytauto. Dįdžįoįo muzie
jaus bokšte, šalia Nežinomojo 
Kąreiyio kąpo ir paminklo žuvu. 
sįerųs dėl Įąetuvos. laisvės, ąayo 
skambėjimu visiems lietuviams 
primins garbingas nepriklauso, 
mykęs kovas, ties Širvintomis, 
Giedraičiais, Ba^yilįŠkįų, Kėdai
niais, Alytum, ir kito.se ■ vietose.

Koąęęrtevy valstybės rądio- 
fono. orkestras ir Vytauto Di- 
džįtęo ųųiverąiteto chorus.

((Bus daugiau)

— Bostone, Detroite, New 
Yorke ir Chieagoje pirmadienį 
ir antradienį siautė 50 mylių vė7 
jas ir nešiojo sniegą. Vietomis 
išvertė iki 12 pėdų. Vėjas Išver
tė dąug elektros stulpų ir palike 
šimtus gyventojų be šviesos i., 
šilumos.

*rba kolchoze už. kelių kilometčį. kiti apylinkės' ‘Šr’”? ’ J*5!4®0' « Pa5alve
dūminiai L a didžiuly savo keliones maišą, kūno niekad iš ran-gyventojai, sjizmoję, kad atvažiavo moteris iš kų neišleisdavo. - _ ?
-Ąmęrįktvs atėjo pažiūrėti, kaip atvykusioj! atro
do. Galiu sakyti, kad mažai ką bemąčiąų ir mažai 
tegirdėjau. Mane apibėrė įvairiausiais 
mais. Atsakinėjau jiems labai trumpąį.

' : .1 TURISTE ¥l^o, BET ’
t . \ NEGALI UŽMIGTI

Prie manęs jau buvo prikibusi sloga. Viso- 
'kitis būdais bandžiau ja atsikratyti, bet ųapajė- 
gjau. pilna gryčia žmonių, smarkiai rietanti 

Į dvokįat^ęįo. Bąl^u žiį>ąk> lerųpa ir sunkus orąs man 
I kvėpavimą dar labiau pasunkino; Kelis karti 
I ėiekiftU šviežia orą

l ... < .

11 įfb kO t U-'LįC '*4^ p3Fi;
ėio. su teta gą&ikaįbet 

' Mano lovon iri

a re; c .-esu 
sesers įuk-.č atėjr : 
i Nieke parašau 
įmano palydovė. Jai esą i saki

ne-/raukti, sad :rąų k-;k..; ee'v-- -
K a r: s:* _u’. *;*•' - .-c ne: •

kiauši

s bu

, Užgesinom dvokiančią lempą, dar pasikeitėm 
keliais žodžiais, ir nutarėm miegoti. Aš taip pat 
borėjau užmigti. Praeitą naktį taip pat beveik 
nemiegojau. Nežinojau, ką valdovai nutars, leis 
man išvažiuoti į kaupą, ar neleis. Nemiegojau 
todėl, kad yisą ląiką prieš akis stovėjo broliuko 
Jonelio žiaurus nužudymas. Negalėjau suprasti, 

• kuriam tikslui tokia galinga valstybė, kaip Sovie- 
l^ų Sąjunga, būtų turėjusi atimti gyvybę jaunam 
' žmogui. 1B45 metų rudenį Rusija jau buvo paver- 
' gusi visą Lietuvą. Lietuvos kąriųpmenė jau buvo 
'iŠYąįk^a įr paleista. Lįetuvos policiją pugink- 
ktota> gyv^ntpjąį nįękad ginklų neturėjo. Lietu- 

i voj veikę keli partizanų būrįąi jąų seniai buvo 
1 apsuptį ir išn^ikinjį. Vį?l s.Yirbę§pį įf itp-įringesni 
[gyventojai ištremti į Sibirą arhą vį^uię ųžųvhti- 
Pavojingiausi rusams turėjo būti Lietuvos karki. 
Bet vyriausieji karo vadaį bendradarbiavo su ru- 

■sais. Kai kuriems buvę net pakelti laipsniai ir 
duoti paskyrimai rusų kariuomenėj. Pavojingiau- 

į si p^tau kštn 111, o vts^u nej^a ojlngi nužudyti.
— iŠ laiško buvau supratu®; kad Jonelis mi- 

irė sayo mirtimi, — kiek atsipeikėjus dar pakai-

kito.se
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Acdicinoa dire*toriui
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t m .diXwKUiH*
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Item Jtrw
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VALztAUU^. uUlCUu nuAnypi.

ir X «nuą lesurutiaj > «« 

l'el. >62-2727 urbs 562-272^

u., moaermoo poezijor puslapių Kama 45. MinkM? 
rįrdaliai Pasiųsim*- poeziją tai atsiųsiu pmigu>

vumju oAirtmu

Bridgeporto Lietuviu .*amy 
ninKy ara<jgx{Oo siL.iųdcirKu 
JVJvO d u. i Vvi. pup-cc UUVVJ O. 
Ave. iXariai praouun va^Xu j

suoxTuiinmo — vaisęs. voiaywa

fr iūMfc IR1S1A&

Upytės Draugiško klubo susirinki
mas įvyKS penAĮaaitiu, kovu z a., 
1 vai. popiet, Aneies i^Oja^ Saieje, 
45'Ju So. i suman a ve. iNauai K\ xe- 
Cxoaii atsda^yd.

Kuneral Home and Cremation Service

'312) 226-1344

L72y S- Kalstei Si 
hicagu IL 6060^ 
‘24 Hour Service

46U

rv
Ji* A. Kalys

ečiy Labdarybės ir Kji ų_o„ 
;S*AA.4*C.i«idS dHU a<l-C>.-X

‘Jr
t y, ' <A

PROSTATOS CHIRURGU*.
WEST Urė STRIFT 

fahndcr tntred l—6
Aitrinta i-*al. rx£ 

į*? VMė iei*#®aa«; 778-28M, <.
a- 1*, Ma-s54<

Vv. diUl SirttU 1N <11x3.1 pičŲSUVH 
uusuankyLi, nes yra aa^g sva_DiU rei
kalų apkarti. ro suSHxnKimo oiu 
vaisęs. A. Kalys

PLAUK DAINELE

Pro? star inkstų ir šlapum 
ra.ky ehiriiriija 

blzo CENTRAL AVĖ
St Ateraburg. Fla. 337 

>L (813) 121-424*

kys: “Važiuok stačiai ir nuva
žiuosi”.

— Jei gi jam patikai, nesigai
lės nė pusės dienos vargo, kad 
tau pagelbėtų. Dažnai jis su
teiks be jokio užmokesnio paša
ro arkliui arba maisto pačiam 
keliautojui — pastebėjo fes ra- 
y.ojas.

Žemaičiuose

PRILYCdNpIOS SENAM ĄŽUOLUI
Jię atkakliausiai 

laisvę ir paprakus
I

Žemaitija, garsioji iš praeities 
šalis, Birutę? tėviškė, iki šiam 
laikui išlaikė daugelį vertingų 
savybių, kurių .neįstengs sunai
kinti ir žiaurioji raudonų mas
kolių okupaciją. Žemaitis myli 
savo žęmę ir ne be pagrindo va
dino ją “šventąją”. Jis gynė ją 
nuo skandinavų, nuo kryžiuočių, 
maskolių ir kitų, tuom pat sy
kiu saugodami Lietuvą iš vaka
rų. Toje "žemėje jis gimė ir au- 

sgo, ten buvo jo siikurti derlingi 
ūkiai, pilys, šventovės ir protė- 
vių ikapaį.jt\' /' •’ <--y; > . / z

'■ 'Ilgų šimtmečių kovos už savo 
laisvę užgrūdino žemaičius, su
būrė juos arčiau vieni kitų. Jų 
kaimynai, norėdami pabrėžti 
nors atsparumą, sakydavo: “At
kaklus kaip žemaitis”. Žinoma 
rašytoja Marė Radzevičiūtė savo 
veikale “Dievaitis”, prilygino 
žemaičių būdą prie savo ąžuolo, 
'.sadin amo tokiu vardu. Tas ąžuo
las, giliai įleidęs šaknis į savo 
gimtinę žemę, atlaikęs ir pikčiau
sias audras, nepalūždamas ir ne
pasukdamas. Tokie buvę ir že- 

’ maičiai.
į Kaip nebūtų keista, bet že

maičiai yra daug nukentėję ne 
vien nuo savo priešų, bet ir nuo 
Lietuvos valdovu. Mindaugas, o 
paskiau Vytautas politiniais su
metimais buvo -atidavę didesnę 
dali Žemaitijos kryžiuočiams. 
Žemaičiai, tačiau, griežtai ir at
kakliai kovojo prieš nepaken-

čiamits svetimus valdovus.
Skleidžiant Lietuvoje krikš

čionybę, Vytautas ir Jogaila prie 
varta naikino senobines žemai
čių čventeves ir per dū šimtu! . 
■•"etų jie turėjo šieptai rinktis Žemaičiuose išliko iki mūsų 
i miškus atlikti nuosavas religi- laikų daugelis isto-inių padavi- 
nes apeigas. Jie smarkiai prieši-, mų ir pasakų. Jie nepaliovė šlo

vinti L- Palangos mergelę — Bi
rutę, žei-iaičių globėjų pavadin- 
dlami jos vardu garsųjį dabar 
kalną Palangoje, ant kurio senais 

neįsileido. Dėka tam užsispy- laikais degė amžinoji ugnis, 
rimui, autonominė žemaičių ku
nigaikštiją išsilaikė iki pat Lie
tuvos likyioa. virio k?95 mietais

Bet, kaip sakotna,"lašas po la< 
šo ir akinenį pratašo. Užplūdusi 
žemaičių kraštą lenkiška dvasiš
kąja, remiama pasaulinės val
džios, atsiųsti iš svetur nutautėję 
pareigūnai ir stambesni žemių 
valdytojai nustūmė į pogrindi 
žemaičių atsparumą ir jų patrio
tizmą. Laipsniškai jie pradėjo 
žiūrėti su nepasitikėjimu -ir į 
atvykusius aukštaičius.

Vienas’"aukštaitis, važinėjęs 
pradžioje šio šimtmečio tame 
krašte, paliko tokį užrašą:

— Kelionėje paklausk žemai
čio kaip nuvažiuoti į tą, ar kitą 
vietą. Jis pirma apims tave aki
mis nuo galvos iki kojų ir pagal

uosi unija? su Lenkija, ir kai 
vėlesni Lietuvos valdovai bandė, 
primesti jiems lenkšką bajoriš
ką tvarką, 'tai žemaičiai ir jos

Telefonas 523-0440

rtODERNISKOS A1R-CUNLMTKJNED KOPLYM**

■I..

7I

SENIAUSIĄ DR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4665-07’SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 — 1742

Jeigu aukštaičiai. būtų turėję 
daugiau žemaitiško atsparumo ir 
prisirišimo prie savosios kalbos , 
ir papročių, tai Lietuvos istori
ja būtų pasukusi visai kitais ke
liais. Bet dar ne vėlu būtų ir j 
šiandient peržiūrėti tas žemai- i I 
čių būdo ypatybes ir kaikurias‘| 
ių sustiprinu saviškių tarpe.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQIIETTE FUNERAL HOME

Per Lietuvą, per, tėvynę 
Plauk dainele sutartine;' 
Viltį atgaivinki, •:>L 
Brolius nuraminki. ;
Ir pranešk ijiems tokią;'žinią, 
Jog nežuvo dar tėvynė;
Nors Maskvos tyronai 
Būtų jų valdovai.

Tūkstančius gal nukankinti,
Kitus persekiot marinti, 
Bet visi nežūsim 
Ir vergais nebūsim.

Greit praeis tamsos gaily nė; - 
Laisvės sužibės aušrinė 
Lietuvos padangėj;
Mūs’ šalelei brangiai.

Plauk raminanti dainuže
Į sodybas, i bakūžę 
Ir po bočių šalį, 
Kuri žūt negali.

e

2533 W. 71st Street
1414) So. 50th Ave», Cicero

Teist. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
S Žodis “bankrpt” paeina iš I 

italų “banco rotto”, sulaužytas I 
suolas. Kuomet senovėje pini- I 
gų mainytojai negalėdavo išpil- * 
dyti pažadų, tai žmonės sulaužy- v 
davo jų suolus.

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT]
i

i

■fiM KAUSTYMAI VANCE FUNERAL HOMEt

Alfa

© Dievui visi žmonės lygus.

Patarėjai u laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

MEET THE CHALLENGE! Aikštes automobiliams pastatyti

*A DUO i£IMOS VALAMDGJ

3 Akinius išrado Florencijos 
vienuoliai 1285 metais.

’^•1* — Aldwj frukw.
T*W.j 77S-1S43

i patiki tau, ar pasirodei įtaria
mas, duos tau sausą, trumpą at
sakymą. Jis pavyzdžiui paša-

li Ivilriv stotai
X NT A MAS VILIMAI 

Trk 176.1tt2 arte 37M9*

fieiudieniiii fcr lekaaUenląl* 
nuo &30 iki 938 nL rytai 
Stoti** WOPA - 1498 AM 

transliuojam*, ii mOay ttvdŲ** 
Marquctt. Paris*.

Z Arklys keturiomis kojomis I 
ir tai suklumpa.

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

wn SO. HA ^<ur»

Naujienos, Chicago, 8, IJL Friday, March 2, 1984

Leidimai — Wise 
tEMA KAINA

' XiTF^Tr Hzster Ch*j*v-
VISA kortele.

T ‘-prUie

Sophie barcus

rir* S*. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO. IL 4M29

vedėja

(Mao Ira) AM.

Oka,<a, UMsošs
T®I®L 778-1X74

. LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

metu E■ K

NU F^®4L SAV- 
ptar-auja taupyme ir 
paskolų reikalus yisos 

nusų apylinkės. Dėkojame 
lums už mums parodyta pa- 
.itikėjiujft. Mes Bore tu m bū 
ti Jums ntqMAgi ir ateityje

iki SI 00,m

2657 W. 69th 6

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

2OM£ CHICAGO MOTOR CW=6 OM

f:4?t “ *'

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
'KUŲ KOPLYČIŲ LAIDU J IMU ŠERMENINI

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ

11028 {Southwest Hwy., Palos Hills, EUinoii 
TeL 974-4410

VASAITJS-BUTKUS
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois - 
Telefonas — 652-1003



Lietuvos himnas olandų televizijoje
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LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

()
žiū r

& MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTARIATAS • VERT1MAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

3. BACEVIČIUS — BEIT. REALTE 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, grok, 

garintuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S, Talman Ava.
Tol. 927-3559

lesti savo

Trečiadienį Kalifornijoje, j 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
į Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina!

E.

Western Ave., 
nares gau- 

i dėm _sį 
mo dieną tu-
š šešlad enio 

\ ald\ ha

uisli ran.<ą senajam l» 
rnaiistuk pakalbėti ap

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje 1984 metais balandžio 
April 29 d.; rengia 7(septynių) 
dienų ekskursiją Karibų jūros 
salose.

•:mų Kartą per i’gus 
andai ta:p atvirai r į J k 
.i prabilo apie sovietų 
zmą Lietuvoj ir Pabil 
’s gatvėje prieina

N cp r i k la u so m y!»ė s ž' u g n i a s 
rusiškoji okupacija, žvėriškos 
repn sijos. II tlei inė invazija 
panišk is bėgimas. Kaplanas dir
ba Maskvoje, armijoje, sag įžęs 
į antrą kartą sovietų okupuoja 
nF Lietuva sužino, kr I jo mo
tina ir sesuo nacių nužudytos.

Kupinas atviiai pasisako: 
neveikė aktyviai prieš ru>ų oku
pantus, band 
iistinį darbą, 
iš kultūrinių 
jų. Bet ir tą pasyvų p lietį grie
bia stalininių represijų repiės: • 
jis suimamas, kankinamas ilgais .

iktiniais tardymais Lub aukoj,! 
kaltinamas nebūtais suokalbiais, 
šnipinėjimu, kryžiaus ž y g i ų 
prieš sovietus kurstymais. Pen- * 
kiolika melų laisvės atėmimo. 
Atplėštas nuo šeimos, nuo sūne
lio. .. Stalino mirtis atidaro jam Į 
vartus į laisvę. Ir vėl bandymai i 
ramiai dirbti, nedalyvaujant re-I 
zistenciioie. nalaikvti kultūri
nes tradicijas, lietuviška dvasią. 
Bet savicenzūra darosi dvasiniu 
vėžiu. Taikus kultūrinis darbus 
pasirodo iliuzija. Kaplanas už
dūsta ir nuo rusifikatorių. ir nuo 
bujojancio sovietinio antisemi
tizmo. Pasinaudojęs vargais ne
galais išgauta viza aplankyti 
jaunesnę seserį Paryžiuje, jis 
atsisako grįžti ir įsikuria Olan
dijoje.

Jam aišku: už savo pasyvumą 
ir neveiklumą Lietuvoje, čia, 
laisvas būdamas, jis privalo tri
gubai atidirbti.

— Jei žmogus, sulaukęs 70 
melų, turi bėgli iš savojo kraš- : 
to. reiškia, ten trūksta oro, — 
komentuoja režisierius Ferhuf.

Atvaizde parodomas Jėaplano 
darbas Amsterdamo Rytų Eu
ropos Institute prie Disidentų 
Žodyno lietuviškos dalies, jo pa
stangos organizuoti olandų jau
nimo chorą, dainuojanti lietu
vių dainas lietuvlškali... žino
ma, tai tik dalis veiklos to 
78-mečio.

Filmas, padangas su didele 
žmoniška šilima, su tikra sim
patija Lietuvai, sulaukė teigia
mo įvertinimo Olandijos švie
suomenės daly, kuri domisi Pty-

i

v

4
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Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — S17. (Persiuntiirui pridėti SI)

Naujienos, 1739 S. Halsted St

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

la mases teič
iau nė neturėju- 

kur toji Lietu
va, tikėjusių, kad tai esanti lais
va; susovieičjusi, kone rusiškoji 
žemė, išgirdo ir pamatė, kiek 
skriaudų ir kančių atnešė lietu- 
viamx Kremliaus smurtas* klas
tingas užgrobimas, šįmet sukan
ka 15 melai nuo Molotovo - Ri
bentropo pakto, nuo nacistinio- 
sla! mistinio Lenkijos užgrobi
mo. Ir šis tėlekaspinas primena 
apie tai kitaip, negu norėtų 
Maskva!

Tad tariant praskambėjusio 
iš olandų ttlevizijos liimno

PAIEŠKOJIMAI

BVLGAREVIČIUS Povilas 
męs apie 1903 m., Stulgių

Skaudvilės vise. Tėvų var-!
Jeronimas ir Ptozalija (Bu-Į

tautaitė). Gyvenęs Čikagoje į 
1017 metais.

SLA ekskursijos reikalais, už- 
sakant vietas laive jau <!«-. _ Povila. p Q
bar Prašoma susisiekti - kre,p-|nuskrid(.. Xew Ymka a
2s i Amer'ran Tras-el Serv>te|svt. ; pranešimus'
Bureau, 9727 South Western. “ • -

PUŠKI.) V AS (gal Puškorius?)Avenue, Chicago, III. 60643. Tel J V3‘Sl-v‘)es paidgunanis.
Leonas, gyvenęs Lumpkin gt., j (312) 238-9787.
Hamtramck, Mich. Turėjęs tris I . v. . _ _*• . I Visi yra kviec.ami dalyvautisūnūs ' J’ Lšiojė Susivienijimo ekskursijo- 

RIMKAI Jonas ir Vincas, Jo-Je.
no sūnūs, iš Lietuvos atvykę į Į
Čikagą. Jų brolis Ananimas gy
veno ir, turbūt, mirė Stillwater, 
Minn.

m c

Ieškomieji, arba apie juos ži-J 
nantieji, maloniai prašomi atsi
liepti.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

GI 17 So. Artesian Avė. 
Chicago, IL G0629 
Telef. (312) 737-8331

a Atitiko kirvis kotą. giminė 
su So-į

NATURAL-
N* _________

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

y I

I

1 fR

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

L A 134-tos Moterų kuop 
išrinkimas į\yks KETVIRTA- 

kovo 3 d. 12 vai. Great 
mer ean Savings bendrovės pa- 
ilpov, ( 201 S. 
hieagoje. K vie c 
ai dalyyvauti ii kre. 
la:, k_d susirink

Ekskursija išplauks iš Miami, 
’ Floridos, norvegu laivu, “Sky- 
’ ward ’. Lar.kysitės Meksikos 
Yucatane Cancum ir Conzumel 

: salose. A])l: nkysite gilios seno- 
i vės Maya ir taip pat tropinį re-. 
> zoetą Key’ West.
j Kelionė ištisą savaitę bus to 
i kia turtinga geriausiu maistu, • 
Į pramogom, muzika, šokiais, me- i 
J nu, taip kad spalvingi prisimini-! 
; mai jūsų mintys niekad neiš 
. blės.

Kainuos nuo $1,175 iki $1,275. j 
Į Lis kainas Įeina ir susisiekimas j 
lėktuvu iš bet kurio miesto. - Kai suimtasis paprašo ad

vokato, tai policija neprivalo to-
- Senatorius B. Dole vra įsi-'liau rimtojo klausinėti. Gali 

tikinęs, kad ateinančiu metų į u^prolokoluoli, kai suimtasis 
Į valstybės biudžetas bus suma-1 P3ih pasako.
! žinias KM) bilijonų dolerių.

i

— Arizonoj, Tombstone mies-J 
telyje, buvo senas žydu kapiny
nas, užpildytas prieš 100 melu. 
Antradienį jis ir vėl apkastas ir 
paruoštas naujiems kapams.

rityje, 
ir

— Irano kariai bandė pr 
veržti į Irak£ E’asro 
paleko į kryžminę ugnį 
stabdė karo veiksmus.

Į — Kenijoje degodija 
j buvo išžudyta dėl ryšių 
malijos kovotojais.'

0F HEALTH
i

£ SalHeratica,
DorH i Born LosertI h

liters evsry 3,000 to 
6,000 mllos to avoW

I

f

pakėlė v; 
mokesčius 10 bil. dolerių 
mažino valdžios išlaidas .

j bilijonais dolerių.

ilstybė 
ir su- 
dviem

buvo

i

— Varšuvos kunigas Mečislo
vas Novak prižadėjo klausyti 
kardinolo Gleinp, bet į naują pa
skyrimo vieta jis dar neišva
žiavo.

FXTRA gentle and 
predictable laxative

•C 1983 Chattem, Ine.

For constipation relief tomorrow 
, reachforEX-LAXtonight. •

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder.” r<

Read label and follow 
directions.
C Lx tax. Inc.. I<W2

1

ADVOKATŲ DRAUGIJA

S8.UC

•4.00 4606 S. K*<M» Ava. 
Chicago, III. 60629

TeL: 778-8000

Don't Go Out Without It
© WG3 A.M. Rob*w Products

Delator. R khmond. Virgai* 23230

Ir V. BRIZGY8
Darbo valandom 

9 ryto iii 5 vii. popiet

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai (domius gydy

tojo, riaoomenės veikėjo b* rašytojo atsimininiiu.

A. Gus^ea — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1905 
metų (vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 
suAirūninimą_____________________________ _____

A. J. Gussea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais virieliais_______________ _____

Minki tais viriniais, tik _______________

A. J. Gom« — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONBS. Kelionės po Europą (spūdžiai. Tik —

Galima taip pat užsakyti paMu. atsiuntus čekj arba 
naooey orderį, prie nurodytos kainos 

dedant SI peniui*tino IMaMems

ko people
rajreftiJ

Nevadoj. Arizonoj, N. Meksikoj, 
Texas ir Utah valstijose nebuvo 
elektros, sugedo transformato
riai.

— Kenijos prezidentas Daniel 
arup Moi nepajėgia sustabdyti 
kareivių nuo gyventojų žudynių.

L'L--:-Li--
• — šaulių rinktinius vakarienė 
kainavo tik SlMirio^ne S12, kaip 
Naujienose buvo parašyta.

— Northwestern Memorial li
goninėje, uždarame kambaryje 
buvo užmušiąs virtuvės vedėjas 
Jį užmušė tarnautoj as.

l

PtaeMt __ i’ardivimMl M«m«l, ImM — >
MfiAL U5TATM FOR SALI I fcMAL 1STAT1 SALĘ

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSTMOKXJIMAI8.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L ': ' <

<ŪTUAL FEDERAL SAVINGS !
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

Chicago, DL TeL 847-77472212 W< Cermak Road

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd SL 
TeL: 436-7878

GARFIELD - RIDGE, i 
Archer ir Harlem apyl.

SAVININKAS PARDUODA 2 aukštų: 
i medinę rezidenciją su atskiru 4 kam-: 
j barių butu — tėvams ar uošviams, 
į Kambariuose kilimai. 2. židiniai. Kabo: 
! pusryčių stalukai. 90 pėdų sklypas. 
’ su 2 garažais po 2 mašinas. Apžiūrėti;

galima tik susitarus.
Skambinti 536-2362 

po 7:30 vai. vak. kasdien.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
oaruošla ir teisėja Alphonse 
WELLS peržiūrėta' “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkonris 
formomis.

-A t

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Miko žileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

LIUCIJA”u

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

WINTER 
OVERCOAT. 
$•*

D Ė M E S I O
62-30 METŲ * AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave.y 

Chicago, Iii.
TeL 523-8775 arba 523-9191

t*'

i

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE “

4259 S. Maplewood, Tel. 254-745Ū

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

■ ---------------

Siuntiniai i Lietuvį 
ir kitus kraštui

P. N EDAS, 4059 Archer Avehoa, 
Chicago, 111. »6tti TeL YA 7-59W

Homeowners insurance |
Good serv/ce/Good price

F. Zapolis, Agent
32081A W. 95th St _____ _

Everg. Park, III. atari raut

60642 - 424-8654 
ttata Fr» *•* Cm«*t

—m ••rtvaawet

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo
& vaL ryto iki 6 vaL vakaro.

Sešud.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai. d.
Ix pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, DL 60621

y


