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JŲ GRUPĖMS
TEHERANAS, Iranas. — IkŲsybės. pagrobti', 

šio meta Irano karo vadovybė 
nesikišo Į vidujinį konfliktą, su
kelta vyriausio mulos Chomei-
ni. Iki šio meto' trano kariuo
menė nepadarė jokio pareiški
mo dabartiniame konflikt. Visi 
žino, kad kiekvienas karys ver
čiamas turėjo prisiekti ištiki
mybę tranui ir jo šachui Pa- 
h’evi. Kol vyriauĮsybės prieša
kyje stovėjo šachas,’ tai toks

liesto m.r
Įiosėdyje 
sniego vai 
pranešimą- rpic -srrego valymo 
eigą, pasitaręs su kitais parei- 
gūna’S. al'eiJo Kenne.h Sein iš | 
sniego valvio’o pareigu. Te’sv- 
bė, kad Chicago iškrito nepa
prastai daug sniego, bet taip pa*.
Aeisy bė.- k a d -penas-Sehi, paskirį 

išklau-Į tas l°,n' Pareigoms anksėau bu 
merų, imdavo algą, b?

nesuprato, 
kreiptis į 

ir kitose valslije e- 
eg<; valytojas, kad

Chųon Taichung

jie nenori susitikti su mulos 
Chomeini atstovais. J u 
syti galėtų premjeras ar vidaus^usnJ
reikalų ’ministeris. Irano aviaci-l sl,*ek° valymo dabar 
jos vadovybė klauso kariuome
nės štabo- viršininko gen. Gari
bagi įsakymų ir nurodymų. Pre
mjeras Bachtiaras patenkintas, 

klausimas nekilo, bet trečiadie- kad karo vadovybė nesirengė 
nį. kai mulos šalininkai~norėjoįroūštr jokFo perversmo prieš“~jo

Greiti 
gen. Garibagi sprendimai

Vyriausybei patyrus, kad ke
li neaiškūs tipai rengiasi pa
grobti keleivinį 737 lėktuvą, nu
skristi i ParyžitrTF*parsivežti 

.mulą Chomeini, kariuortienčs 
štabo viršininkas genį Gariba
gi keletos minučių laikotarpyje 
jau skubėjo į aerodromą- Vie
nas tankas prie vartų visiems 
pranešinėjo, kad Teherano aero-1 
dromas uždarytas, o antrasis į* 
važiavo' į Įsibėgėjimo laukus ir 
pranešė, kad nei vienas lėktuvas 
neturi tefsės pakilti. Tankus pa
sekusieji šarvuočiai < su karei
viais pradėjo suiminėti suokal
bininkus. Vidaus reikalų mini- 
steris pareiškė, kad vogtomis 
priemonėmis joks Chomeini I- 
ranan neatskris. Mula Chomei
ni gali legaliai grįžti Į Irane, jei
gu jis nori. *' '

Opoziciją 
sugadino komunistai

Atrodo, kad Irano opozicijai 
gerakai sugadino Irano komu
nistai. Visi žinojo, kad Irane vei
kia kelios komunistinės grupe
lės, ištikimos Maskvos užsienio 
politikai, bet praeitą sekmadie
nį iraniečiai pirmą kartą savo 
akimis galėjo pamatyti apie 400 
komunistų, žygiuojančių kartu 
su Chomeini šalininkais. J;e 
maršavo gerai sudarytose gre
tose ir maždaug vienodai aprė
dyti. Demonstracijos rengėjai) 
norėjo parodyti iraniečiams kad 
drašte veikia kelios opozicinės 
grupės. Komunistų pasirodymas 
Teherano demonstracijoje pri
vertė Irano karius pasisakyti už 
šachą Pahlevi. Ne tik buvusieji 
šacho asmeniniai sargai parei
škė, kad jie ginsią šadho inte
resus ir niekam neleisią vyriau- 

V W

IZRAELIS APŠAUDĖ PA
LESTINIEČIŲ CENTRUS
TELA VIVAS, Izraelis. _ Tre

čiadieni Izraelio artilerija ap
gaulė du palestiniečių kaimus 
Libano teritorijoje. Savo laiku 
tie kaimai priklausė Galilėjos

• t. ... - . , . . iprovincijai, apgyventoje seno
vės žydų- Izraelitai prižadėjo 
gerai arkeršyti palestiniečiams 
už kiekviena mesta bomba ar 
sprogdinimą. Praeitą savaitę iz
raelitai įsiveržė Libano' teritori- 
jon ir išgriovė du Palestinos par
tizanų apmokymo centrus, o an
tradienio naktį apšaudė’du Ga
lilėjos- kaiinus.. Apie anksčiau 
minėtus apšaudymus palestinie- 
čiaį’įtyĮėjo, bet. dabar jie tvirti
na, kad apšaudymo’metu izrae
litai išžudė daug civilių-ir suža
lojo apie 50 vaikų, šitas reikalas 
tiriamas.

MIUNCHEN, Bavarija. — Pa
garsėjusi Miunchene alinė Bu 
ergerbraukeller, kurioje Austri
jos eilinis kareiviukas Adolfas 
Schickelgruberis išsivystė į Hi
tlerį, bus nugriauta ir jos tuščia 
vieta bus apstatyta krautuvė
mis ir apartamentais, kad nė 
ženklo neliktų. . <i jžf

^cądones

KALENDORELIS

Sausio 25: Agapė, Ananijas. 
žiedė, Vfltenis.

Saulė teka — 7:10, leidžiasi

Sarta.

TEHERANAS, Iranas. An-
Ivva trečiadienio rvtą i Te* j 

henmo il+dįji—acuQ(h-omą atsku- i 
bėjo pora tankų ir keli šarvuo- 
tr—aut o mobiliai, pilni -k a r e1 vi u.— 
Pirmon eilėn jie įsakė uždaryti: 
aerodromą, kad nei vienas lėk- * ___ _____ _
tuvas nepakiltų, suėmė į vieną 
keleivinį lėktuvą besirenkan
čius lakūnus ir suėmė į aero
dromą pradėjusius plaukti mu
los Chomeini šalininkus.

l.UMai.XAS, Anglija. — A- 
merikiečiai mano, kad tiktai 
šiaurės Amerika uždengta stoni 
sniego klodu, bet pasirodo, kad 
ir Anglija gavo storą sniego 
sluoksnį. Pteikala pasunkina ve- 
žikų streikas. Krautuvės neturi 
pakankamai . ma’sto, spaudžia 
šaltis, o šeimminkės kolioja ve
žikus. , suplanavusius streikuoti

j: 3 V-
tokiu šaltu mietu. Sniegas apsun
kina šeiiųininkių darbą. Jos lu- 

sniėgą, o kai Įlo
tai patiria, kad 

reikalingo niaisto.

ŽEMĖ DREBĖDAMA 
PALYDĖJO ŠACHĄ

TEHERANAS. Dar neteko 
skaityti nuostolių apskaičivimo,! 
padarytų, trumpo, bei -stipraus 
žemės sudrėbėjinib Irano šiau
rės rytuose, kurs įvyko tą pačia 
dieną kai šącliąs iškeliavo ilgų 
“atostogų”. Buvo prenešta, kad 
nuo šio naujausio drebėjimo žu
vo daugiau kaip 1,000 žmonių. 
Trys kaimai visiška’ sugriauti, 
būtent, Boznabad, Mohamadc- 
bad ir Ibrahimabad.

. 13,866 Square Miles 
Į Maryland-Delaware; 
\ ' 12,634

Septyniolika milijonų taivaniečių yra pasiryžę
nuo Kinijos komunistų, bet jie reikalauja demokra

tinės santvarkos pačiame Taivanė. Buvusios Kinijos vy
riausybės Įtaka Taivane yra pati didžiausioji.

o-in
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PREZIDENTO KALBA KONGRESUI
APIE JAV REIKALUS "

~ . ,, . .. juo statantPriešpaskutiniame, rugsėjo 
mėnesi h-vkušiamė Irano žemės 
drebėjime žuvo 25,000 žmonių.

Prezidentas Carteris parskaitė kongresui sav^i pra-’1 
nešimą apie dabartinį1 JAV stovį. Prezidentas prašo pa
skirti daugiau pinigų krašto apsaugai, bet pląųuojfu su
mažinti įyftiriaa palalpąa»r^tww V

■* '' vi:, X
■ -“O

-v ?.

Prezidento brolio 
problema

AMEBTrrS- Georgia. “Ne
spėjus spaudoje nuaidėti sensa- 
eiiigat išpūstiems reportažam5 
ir komentarams dėl BiHy (.artu? 
išpuolių su garsėjančiomis ^iaus 
“partijomis”, dėl jo draugavi
mo su Amerikos nedraugais, 

į kaip tai "delegacijom” iš 
jos” pasik vietini as ir vaisini” 
mas nesiskaUatn su ±sij.LL_m: 
šeštadienį . spauda—sensacingai 
paskelbė, kad didieji bankui 
pradeda jam skolinti stambias 
sumas pinigų, 
broliui._____

Aerodromo vadovybė patyrė, 
kad grupė iakūrrų-buvo - Įrasišo- 
kusi pagrobti vieną keleivinį I— 
rano aviacijos bendrovės lėktu
vą- nuskristi į Paryžių, paimti 
mulą Chomeini ir parveržti jį 
į Teheraną. Irano vyriausybė, 
patyrusi apie galimą vagystę, 
tuojau pasiuntė porą lankų i 
aerodromą ir sugražino tvarka. 
Pirmo'n eilėn Irano kariai tuo-j 
jau uždarė Teherano aerodro-j B.m teįsina_ kad jis hūdain;!S 

Imą, suėmė prie keleivimo lėk-:s(am{)ios žėinės riegulu (-p!n, 
tuvo pradėjusius rmktis kelis;pranlonės vvr. vedėjas, tu■ 
lakūnus ir suvarė į policijos ma-,^ pbnn susi()arius palankioms 
šiną aerodromu n besirenkančius; <alv(VC-ms visa savo Į)ram0lle 
mulos Chomeini šalin’nkusJpadi(|in(i jr sumodeminti. 
Tankai ir šarvuočiai pasiliko, 
aerodrome, bet tarptautinis su-j 
sisiekimas tuojau buvo atstaty
tas. Irane keleiviniai lėktuvai 
su keleiviais pakilo ir išskrido’. 
Atskrendantieji lėktuvai pra
dėjo leistis Teherano aerodro-j 
me.

Myei’s. kurio ofisas tvarko 15:1! 
Parterio reikalus, pasakė neži
nąs kokiems tikslams Billy ima 
tokias paskolas, pridurdamas 
“kad žinočiau vistiek nesaky
čiau”.

WASHINGTON. — Preziden- sis pirmųjų žygių išvystyti naci- 
tas Carter savo kalboje Kongve-, onalinį (visai Amerikai) sveika- 
sui apie Unijos padėti (State of 
the Union) antradieni skatino 
amerikiečius jungstis drauge su 

“naujus pagrindus
“taikingam ir pasiturinčiam pa
sauliui, riedančiam i naują dvi
dešimt pirmąjį amžių.

Prezidento žodžiai iššaukė de
mokratų šiltą pritarimą, bet 
respublikonai atrodė beveik 
vieningi stipriai opozicijai reik-

“Tai nebuvo labiausiai Įkve
pianti kalba apie Valstybės Uni
jos stovi, kokias esu girdėjęs’, 
pasakė Senato respublikonų ly
deris Howard Baker, (Tennes
see) . pridurdamas “ir nebuvo
blogiausia”.

Prezidento kalbos 
pagrindinės tezės

‘’Naujas pagrindas”: — Prezi
dentas Įvedė terminą “naują pa
grindą (new foundation)” pa- 
reišdamas: “Šį vakarą aš noriu 
išegzaminuoti mūsų Amerikos 
Unijos padėtį plačia prasme — 
kaip mes statome naują fonda- 
&nentą taikingam 
tam pasauliui”. •

Nacionaliniai

ir patenkin-

uždaviniai

Wk įteiktas.- Prezidento ką 
Kongresui *531 bilijono biudže
tas* rodo jo ryžtą kontroliuoti 
infliaciją.
j.į AdrMdlktrtkĮja ė šįrtiėt grieb

tos planą ir kietai spaus legisla
ture kontroliuoti ligoninių kai
nas.

Prezidentas simpatizuoja su
mažinimui valdžios kišimosi i 
ekonomijos sistemą, mažiau vai 
džios trukdymų privataus biznio 
kompeticijai ir griežtesniam Įs
tatymų prieš trasius pavartoji
mui ...

Darbininkai turi gauti dau
giau protekcijos prieš smerkti
ną svetimų š?l;ų koinpeticiją 
prekyboje - pramonėje (trade).

Prezidentas imsis “didesnių 
pastangų reorganizuoti švieti
mą, ekonominę raidą ir natū
raliniu ištekliu tvarkymą.

Kongresas turėtų leisti ribotai 
finansuoti Kongreso rinkimų 
kampanijas.

Tarptautiniai reikalai

Nauja strateginių ginklų ap
ribojimo sutartis su Maskva bū
tų didelis paskatas taikai ir su
stiprintų Ameriką.

Prezidentas tęs spaudimą tai
kai Viduriniuose Rytuose pasie
kti.

Jis toliau tęs savo įsipareigo
jimus žmogaus teisėms.

— Ch'cągos miesto darbinin
kai galėtų sniegą valyti, jeigu 
savivaldybė nupirktų tinkamas 
mašinas. *...

Paaiškėjo, kad mula Chomei
ni labai nori grįžti į Iraną, bet 
prisibijo. Jis pats grįžti nenori, 
kol kas nors jo nepakvies. Bet 
iki šio meto niekas jo nepakvie
tė. Jam šovė mintis, kad patys 
jo šalininkai galėtų imtis inici
atyvos. Jis patarė lakūnams at*

Paryžių. ii paimli, par*' 
Teheraną ir prašyti su-Į 
tiktai islamiška nauja 

vvriausvbe. Jam būtu buvę ]< n- biznis . 
gviau pakeisti dabartinę sant-i 
varką, jeigu kas nors jo būtų; 
prašęs. Chomeini ieškoję patei
sinimo pervversmui padaryti, 
bet Irano vyriausybė tokiems joj 
planams pasipriešino.

Aerodromą užėmusieji kariai »• I
juokų nekrėlė- Jie įsakė 
droman besirenkančioms gru-j 
pelėms sustoti ir eiti į n u rody i 
tą vietą. Kai atvĄ-kusieji nepa
klausė. tai paleido kelis šūvius 
užmušti ir nugabenti į lavoninę. 
Pasklidus gandui, kad prie ae
rodromo ar pačiame aerodromo 
vyksta susišaudymas, tai jie jau 
rado tankus ir šarvuočius su ge 
rai įppkluotaiš kariais saugo
jančius aeęodromą.

šitas Bachliaro vvriausvbės * »
elgesys įtikino mulą Chomeini. 
kad Irano' kariuomenė yra išl- 
kima šachui, todėl mula ir ati 
dėjo savo kelionę į Teheraną, i 
Jis nenori būti suimfas ir klau
sinėjamas. Jis nori iraniečiam.' 
diktuoti, kokią vyriausyl»ę jib1 
privalo sudalyti ir. kaip elgtis

Irano Šadia’^ląpą^ ąjs^ri-J 
Hi f Arndriką, bM vaitaVjo

Americus. Ga„ teismo rekor
duose pažymėta, kad gautoji 
Įiaskolų S300.000 suma nėra 
naudota Bill Parterio 15)77 me
tais pirktiems dideliems 
mains su daug akrų žemės 
mokėti.

na*
ap-

vežti i

Pats Billy per savo patikėtinį 
žingeiduoliams atsakė kad Bil 

i ly yra privalus pilietis, kinio 
'asmeninės skolos nėra nė kieno

Vis dėlto tokie dalykai šeimo
je. neina prezidentui i naudą.

“Liaudies bažnyčia” <>aus 
mokėti už savųjų lavonus

WASHINGTON. — Teisina
mo Deparlmentas iškėlė "liatu

aero- dies bažnyčios” kultu’ byla, rei- 
kalujant *13 
kiek kaštavo 
Guijano 
to k ’ , 
lap. - . io

milijonų išlaidų, 
išgabenimas G 

’-bes 9B0 lavonų 
'tik i nei ų j ų”. žux usi ų 

1S d. priverstiniu nu-
sinuoyinu. JAV jautė pareigą tą 
nejaukų patarnavimą savo pi- 
liečiams, kadangi Guijanos vai 
džia atsisakė juos j savo žemę 
priimti, o "Liaudies-bažnyčios" 
vadovybė buvo susikaupusi apie 
$10 milijonų, kuriuos Įąiko pa
dėtus Pa Trinios hankutise ir pla
navo perleisti sovietu komuni- 
tams.

vė ir vaikai atskrido j Maroką. 
Pasirodo, kad šachui nejiai ko 
paskutinis prezidento Parterio 
pareiškimas apie Irand'Įvvkiu>. 
šachas tuo tarpu pasiliks Maro-

•Te.*—
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<:4

&

“Drauges glėbius mums išlies . . . 
Ir'akutės mūsų švies,

Ir išgulę gulbių pūku, 
Tyliai — jos: “Kaip čia puiku

i- 1”
> .? .....

__------Vienas’ Magaryčių bendradarbis nutarė tuoj Pat apleisti Čikagą ir vykti į saulė
-Tą Floridą, pasinaudodamas patikimiausia susisiekimo priemone. . /

--------------- INFLIACIJA r __ - • I 
Regis visi žinom, kad infliaci

ja yra kaip burbulas, betone vi-_ 
si turim nuovokos, koks to bur
bulo dydis Broleli ir skaitau 
čioji sesele, tas burbulas toks 
diiteiisę kaip visa USA! Įdomu 
aptarti būdus, kaip tas buibu 
tas išpučiamas ir kas jį išpučia?

Prieš--Piniią Pasaulim- -karą- 
—tas—daiktas—buvo—nežinomas. 

Gal buvo lokių mokytų žmonių, 
kurie žinojo, bet ne visi, masei 
žmonių nei mintis nešmėkšte- 
įėjo, kad tc'ks daiktas galėtų bū 
ti.

Tiesa, burbuliukų buvo, be: 
anie maži ir su ekonomija nesi
painiojo.

Anais laikais vastybės pinigus 
pagrįsdavo brangiais metalais, 
arba nukaldavo iš metalų ir tie 
pinigai turėjo pastovią vertę. 
Dabar valstybės, tartum die
vai, pinigus sutveria iš nieko., 
Taip sutverti pinigai neturi pas
tovumo. Jei valstybė subalan
suoja buidžetą, jei importas 
susilygina su eksportu — pini
gų vertė laikosi vienoda, bet kai 
tie dalykai nesubalansuoti, pini- 

vertė
krentant, 
bulas.

K ’ krenta. Pinigų vertei 
didėja inflacijos bur-

tik vienos burbului iš- 
veiksnys- Tokiu veiksnių, 

grupelių ir pavienių as-

ARĖJO VITKAUSKO
NUOTAIKINGOS ŽIEMOS EILES

. Ty Snieguolės krinta
i Smilksta pusnynai. Leduotais krantais 
' I*asileidom iš aukštybės,

O keliaut meiliai šiurpu, — 
“Vai, brangute, aš krintu ...” — 
šnibžda viena iš daugybės.

: Ir'palieka dar pulku
' Kitos, augščių gimtą rūką

Pirmoji žiema

MODERNUS SAPNININKAS
Pagal seną lietuvišką sapnininką

(Tęsinys) -

NAKTIS yra pavojaus simbolis, vaikščioti naktį 
reiškia melagystes arba kreivą propagandą.

apšviestus — kelionė.

miestų tarybos — nepasiduoda, 
didiesiems pūtėjains. Tai vė.į 
kaip infliacijos burbulas išpu
čiamas.

Kitą kartą pakalbėsim apie 
pinigų sutvėrėjus.

J. šmotelis <

ar kuolą tašysi;
ar kaltum plūgą, 
ar siūtum.batą — 
ne vasiuoniet išeis 
be-brokč.__ -

* * *

—Galvočiai—didieji, 
rašytojai garsieji; 
pranašai oro, 
kad ir be noro 
suklysta.

Baltas, sniegas, pieno rūkas, 
Pasaka sena. —-
Žilas vadenio anūkas
•i €
Puošia žemę šypsena.

Rytą saulė sublizgėjus
Neberado rudenies, —

~ Žiema pirma jau atėjus ■
Iš atostogų šalies-

Baltas sniegas, pieno rūkus, 
Pasaka sena.------------ ——-------
Kai pirmom snaigėm ji; sukas, - 
Darosi nauja.

NAMAS reiškia laimę ir meilę, jei jis dega — nuo
stoliai, statyti jj — pasisekimas gyvenime ir šeimoje, 
griūvantis reiškia nuostolius, juos šluoti — geras gy
venimas, bet gulėti juose yra negerai — reiškia nesan
taiką šeimoje arba draugijoje.

NAMŲ daiktai arba indai vedusioms reikią laimin
gą moterystę, o nevejusiems nuostolius.

NARSUMAS reiškia garbę ir pergalę.

NAŠLĖ yra gero gyevnimo simbolis,apsivesti su ja 
— turto padaugėjimas, tapti našliu — ramybė na
muose.

NAŠTA ženklna sunkius darbus, bet ne visuomet 
naudingus.

NAUJIENĄ išgirsti iš atsitiktinai" besikalbančių 
žmonių reiškia netikėtą įvykį. Pačiam pasakyti naujie- 
nas reiškia nepasitikėjimą savo draugais ir pajuoką vi-

Pustant

^ŠYPSENĖLĖS _

Ponai puotauja
■ Telšiuose du ponu įėjo į val

gyklėlę pietų. Vienas ponas už
sisakė .žuvies, antras — kepto 
jjaršiuko. Kąsnis po kąsnio, po 
nai panorėjo burnelę išgerbii. 
Žuvies valgytojas prisišaukė pa 
tarnautoją ir sako:

— Mergelė, žuvis nori plauk
ti.

Tai išgirdęs paršiuko valgy
tojas tarė:

— Jė, jė. mergele, kiaulė 
ri gerti. Atnešk konjako.

O tu, skaitytojau 'mielas, 
nors ir akylas, ; , 
nekreipk dėmesio 1 
į klaidutes. ■ . -
Atleisk viąeniS; . - :1T~
svetimiems ir saviems, - 
jei pats nori atleidimo. ;

J. šmotelis

i

i

nc-

Bei lai 
įpūsti 
grupių 
menu vra daug.<- «r <7

Didžiausias burbulo pūtejas 
yra valstybės Kongresas. Po 
Kongreso seka pildomoji valdžia 
su karo, laivyno ir aviacijos de
pą rtmer.tais. Didis burbulo pū- 
tėjas yra biurokratija. Tuosius 
ponus, pats Kongresas yra Įstei
gęs ir dabar nežino kaip panai
kinti.

Tokių burbulo pūtėjų Waš‘ng- 
lone yra 35.(iGO. o be lo dar yra 
325.000 biurokratėlių kurie rū
pinasi, kad pūtimas nesustotų.

Didžios bendrovės, darbimn-

Pasakoja A. Valančienė

Tūlas artojas, ardamas dirvą 
orie Samburu kalno, vagos ga i 
!e rado dubini pautienės ir tau
rę giros. Pautienę suvalgė, girą 
išgėrė — ;u ia lomiu. Antros va
gos gale vėl rado dubinį pautie
nės ir taurelę midaus. Pautienę 
suvalgė, midų išgėrė — aria to-i 
liaus. Trečios vagos gale vėl ra-į 
dc’ dubi: į pautienės ir taurelę; 
vyno. Ir ten pautienę suvalgė *: 
vyną išgėrė, žmogelis nes-pėjo 
ipgręžti žagrę ir perkelti ver
stuvę ant kito norago, kaip visa 
pautienė su midum ir vynu, įsa 
dveržė pro antrą galą.

Kol apsišvarino, atėjo vaka- 
, — nenorėjo valgy-
nei arti.
(Iš Gyvenimo Vėlių bei

Velnių) 1

irto.,a

MŪSŲ SPAUDOJE

Kutkus rado priešų ir 
bučiavo jų žmonas

Antanas (rirpius korespori 
aeneijese iš Detroito Dirvos 3 
nr. taip rašo: '■ -- Ą“

“Vytautas Kutkiiš įprašyda
mas LB .rengtą Naujų Metų su
tikimą savo rapėrtaže rašo: — 
Nuskambėjus Lietuvos Himnu? 
pakilo šampano taurės ir prasi
dėjo įdbmiausia-Nau.ių Metų su-: 
tikimo da’is- Visi sveikino vie- 
itas ivitą ir bučiavęsi . . .' Bū- ’ 
čiavosi . . . čia kiekvienas tu
rėjo progos pabučiuoti' ne tik 
savo draugė, bet ir, didžiausio, 
priešo žmona. - _ <1,

!

Lietuviškos r dip. valandėlės 
redaktorius ir pranešėjas Sta- 
sy s (l .i rl i a usk as... p erd u o dam as 
Vytauto Ku kaus Nau ų Metu 
su t Irimo raporlažą pareiškė, 
kad j-&■■■pats dalyvavęs-Naujų 
Metų sųlikjiie ir ten nė vieno 
priešo nematęs. Ten buvę tik 
geri draugai, .ms visi buvę lie
tuviai.” - s-

s

i,
šlėktos; gad,? r ė

Stebėtojas Pastabose
enybės 1‘ nr; -Iras j lekią pa-

Pasikaustę lakų vėją, '■
Snaigės baltosios važiuojam, —

; L. PągifiaišTkalnais banguojam, — 
: r Jau. viąigių vinigiais nuėję . . .

" ' Ranka skulptūrio, tvėrėjo i_____
_—-—Ideku-vingių nepadarys;.-------

Kiek supustė jų šiaurys, — 
Pažiūrėk — laukais .nuėjo : ■ .

toEŲplatybės laisvo lauko, —
' Jus, Jyg marmuro kalnai,

. . Išsitiesę — kiek matau — .
Vėjais laisvos dvasios plauko! . .

Laukuose

Siu alks ta pusnynai.' Leduotais krantais
. . . . ,Į> kelią gyvatės lyg baltosios kopia, 

šliaužo vidukely jos patyliais —
. Kur žemės šiauriai neužlopė.

..Kuipą sublogusį veria .kiaurai
• _yėją§ jr- snaigučių pagriebęs — . - :

Kaista užuovėjoj šalčių veidai, 
Kur eglės, kaip dūmuose, stiebias.

-Užkrantėj dengia lyg snaigių marška 
Brdliš lakusis nuslydęs.
"žiema motutė! — Tąi jos eisena.” — 
Gandas laukuose pasklydus . • .

Arėjas Vitkauskas

suomenėje. Jei bendruomenininkas sapnuoja Naujie
nas, tai bus didelės permainos lietuviškose organiza
cijose.

------ NEAPYKANTĄ sapnuoti 
asmuo tavęs neapkenčia.

NEBYLYS yra garbės ir vertingumo simbolis, bet 
su juo pirštais arba ženklais kalbėtis — sunkus užsiė
mimas. ~

A

bendruomenėje ar visuomenėje ir neieškoti už save nei 
’ i protingesnių. '

T NESANČIUS sapnuoti reiškia greitą jų šū 
grįžimą. ” •' ’ ! ■ v':* ’’ '

NEGALIA ar noro neišsipildymas- reiškia priešin
gai ■ visi norai išsipildys. ————-----

NEPAKLUSNUMAS nieko gero nereiškia dirban
čiam asmeniui: reikia saugotis, kad neprarastum 
darbo. ' '

B70KAS IR KLAIDOS

Klaidos. klaidu lės 
kur ju nestok a?

Darbjmnkšs m mis prime
na. kaip-■^ea^ruoin*-nė, organi
zaciniu kū;TuUsl.^ i’ant molio 
.{ojų. Seiko-. “Aštuntojon Ben- 
irucmenės tarybos sesijon Wa- 
■hingtonc nesuširinko kvorumo.

i kad net ^Hikitieji 
< nariai, si^ę’j^areigų 

I uitHįi budftr įsiinkuc.oilicka 
rkėtis. kad ljen«įrm'rnonė susi- 
auks tvirtos ateities, nežiūrint 
Os kai -kuriui pū-k-Ų1 atsukimų 

dabartvio. . r- G

\ J ^tbm gėli būti, kad dabartį- 
inįs Adicrtkos* r.ejnv*ių istorijos 
awndnibmdrnnis’* laiktitąr^s 

. Joųo sulipo 
st ..iįps tųiiio 
lyi.ė.į šiokios 
,a‘p '/žinoma, 

ėkl.i « didikai ir l>ajo- 
nieko pastovaus tautos 

ir pa

Ire'oijp Lieto vos 
pavadinimu 
vieš lakivimo''.

Uždavinys frontininkų organizuojamo siūdini 
it galio dalyviams; Aprašykite, sį paveikslėli

rai
sbirijaį nesukūrė, nęr

✓ adėjo. Reikėjo
stięčių inleligent!j(»s. ktU’i i>bu

S?**’ditto tifirtb ir.fj’nc’aifYtnulio ko
.jų pastatė.

te

Tarybinio-’* * gyvenįmo' vaizdelis.

Magaryčios

l *
vesiųyes - ląi 

plačiu? prM’grŠtoię , _ 
v^sltĮvių pusiau jjrinicrktosĮB

*

NEPAŽĮSTAMAS asmuo reiškia nusiminimą,, su 
juo kalbėti—- netikėtumas, nepažįstamam ką nors aiš
kinti — išdavimas idealų, pačiam klausyti — blogas 
dalykas. ’ ; ■i5.

NEPRIDERĄNČIAI elgtis su savo žmona reiškia 
nesantaiką šeimoje.

f ’ NEPRIETELIŲ bet kokį sapnuoti nėra gerai, nes 
reiškia pavojų, su juo bučiuotis — apsižiūrėk, ar ne
draugauji su priešo agentu ir ar nebūti’j jų pūdelę.

NEPRITINKANČIAL elgtis- su mergina reiškia 
gerus laikus, bet vėliau dįdeles nelaimes ’ bei nema
lonumus. ' ‘i-

“■ taškysi. Netvarkingam ir tvar 
t ka užkliūva. Kuo daugiau žino 
gus kalba, tuo su juo sunkiau 
susikalbėti. Klaidingai vertinti 

. _ kitų asmenų klaidas yra labuos. , . ■ . ■ . ■ ... ..... /T*blausiai paplitusi -klaida. . (Is 
Vienybės). . . o’ ė>

žinau , negu apie*tai 4nehioti 
(Ignas Bcriistviiv). * J 
‘fe

tVigiiabtvirti-

pšlytiį'•■’jfeaugrti M .
nuroflįnHts

x - v--.

lodernj , įukų .
džiai: Kkir^du.pesasirtįr tre&as 
ir$ .painia prie TtoulĄ ’.IciglT

1 ’ ■
poks. Išsi- 

sl^tĮi^ s^ku'1 !ik'*p?riihf lį
-,r "ečią vieni juokai, 
rifo] balą ini'.lęs ir kitus ap-

• Vis labiau vartotojai yra 
saugomi įstatymų, o gaminto* 

i jai vis labiau pataikauja pir- 
kėjiAiVyienas gamintojas iš

prašę tokius žodžius ant širdies 
formos dovanų'paketėlio Va- 
leojį^o dienos prbga: “Būk rūa 
no. Valentina. Jei esi nepaten.- 

.Jiinta ^grąžink. laike 10 dienų 
Jie jokio įsipareigojimo'’.

♦ VienasĄfūunikaitis pagei-' 
.davo, kad Valentino diena bū
tų ne vasario 14, bet 15, nes tą 

į formos dėžutes
sudėb saldu^nvų^ya^ įi|įgs* 
’d—— 7. . ..■> * ■-*». t i- **>*

< u <

NETVARKĄ matyti arba ją paryti —; vąrgąs, bū
ti tarp netvarkingų — rūpesčiai. . y ;

Z"

NIEŽĖJIMAS rankose reiškia pinigus namuose, o 
jei kojos niežti, tai pinigų gausi kelionėje arbą'toliau 
nuo namų. r *v i *

NIEŽAI neturingiems reiškią rūpes^ųs, gi turtin
giems, dar didesnius turtus.

\ ’ - V »< _į, • • 4

NOLIS arba niekis gyvenime reiškia atyirkieial— 
turtą per garbingą darbą.

‘NOSIARAGIS arba raganosis reiškia didelę ’ kan
trybę ir per ją pergalę.

NUGARĄ savo matyti ženklina ligą, nelaimę ir 
ankstybą senatvę, jei ji sumušta ar sužalota — saųgp- 
kis netikrų draugų ir pajuokos.

(Bus daugiau)

china

•Loto
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Panovo atsiminimai apie Lietuvą
žydų kilmės šokėjas Valeris sas pulkas vertėsi iš vidaus ir 

Panovas po didelių triukšmų 
prieš keletą metų iš Sov. Są- 
j ungus.buvo išleistas į Izraelį. 
Dabar New 5’orke buvo išleista 
anglų kalba jo atsiminimų kny
ga “To Dance’L rš kurios maty
ti, kad: jam yra tekę gyventi Vil
niuje-in šokti jį- kaip. tik išmol>ė 
Lietuvos hąleljnęisjęris Bronius 
Kelbauskas.

Vilniuje su motina ir broliu 
jis atsidūrė bene 1-917-m., ir iš 
Maskvos atvažiavusiam L'ctu- 
vos sostinė jam atrodžiusi lyg 
didelis dvaras. Nepriklausoma 
IJetuva, tuoj pat jis primena, 
prieš įjungiant j*i Į Sov. Sąjun
gą J>u-Vo turtingas ir pažangus 
kraštas, kaip Skandinavija. Net 
ir kaip sovietinė respublika ji

grūdosi į automobilius ir arkli
nius vežimus. Visi kareiviai bu
vo smarkiai apginkluoti. Už ka
rinių vežimų stovėjo' dar net il- 
gesnė eilė privačių sunkvežimiu
ir vežėčių.

Pamalęs, kad tarj> šoferiau- 
jančių yra ir kaimynystėje gy
venančių vaikinų. Panovas išbė
go pasiklausti, kas čia darosi. 
Ar prasidėjo karas su Amerika? 
Męs, sako, visi Jaukėme lokio . 
atvejo, “radijo ir spaudos sni’i- - 
kiai gąsdinami kraujo trokštam į 
čiu Vašingtonu. C šoferis jam V
atsakė, kad jie važiuoja pakrau
ti i Sibirą gabenti lietuviškų 
buržujų išnaudotojų. Pats sau 
galvojęs, kad buržuazija turi bū
ti ^sunaikinta, tik stebėjęsis, ko

buvo Turtingesnė už Rusiją. dėlgi pasirenl 
—Nustebino- -jį- p ra gy venime-4y=- JŲ pučių mies 

gis. šeimos turėjo, sau atskirus 
butus. Lenkės pienininkės kas 
rytą eidavusios nuo durų prie 
durų, siūlydamos tikrą, šviežią 
pieną. Kai kurie gyventojai - net 
duodavę joms raktus, ir mer- 
ginos įėjusios pripilstvdavo in- 
dus,-kol butų savininkai dar te- 
benūegodavo. Stebino ii tas nuo- 
stabus pasitikėjimas, nes -Rusi
joje tuojau pat dingtų iš namų 
daiktai. Atrodė, kad čia niekas 
nieko nevagia; ir prie-parduotu
vių beveik nešima lydavo eilės.

Prie kiekvieno kampe mote
rys po kelias kapeikas pardavi- 
nėdaro namie gamintus saldai
nius. Jie apsigyvenę Antakalnio 
rajone, netoli buvusiame vie-
nuolyne įsikūrusios karinės Įgu
los. Vieną diena pro langą jie 
pamatę nepaprastą vaizdą. Išti-

ieste, palyginti su ru
sais ir lenkais, tk-k maža tėra. 
Po kiek melų supratęs, kad lai 
buvo pradžia žiaurios tragedi
jos. Tądien lietuviškas buržua-^ 
zinis “elementas” buvo gaudo
mas naikinamajai tremčiai. Vi’- 
niuje nedaug jų tegyveno, lai di-. 
džią ją Į remti nių daugumą sudari 
rė kaimiečiai, o kadangi iš viso' 
maža bet kur tų išnaudotojų te-, 
buvo, tai į buržujus” buvo pris. 
kirtas-kiekvienas ūkininkas, ku
ris savo kruopščiu darbu buvo į 
pasistatęs padorią daržinę. Tu-j 
rėdama 
nesigailinčius ūkininkus, Lietu
va, sako, anksčiau padėjo mai
tintis Vokietijai ir Skandinavi- 

4aL—Tą—dieną—respublikas- že- 
ttiėš ūkiui buvo suduotas didelis 
smūgis.

Vilkstinė grižo temstant. Ji

i tikos dėka sumikštėjo valdži 
rankos “kietumas”.________

Kinu liaudies įnamės s 
reikalauja demokratijom

An Men didžiulėj aikštėje Peki
no miesto centre įvyko demon
stracija kebų tūkstančiu kinie- 
čių, atstovaujančių visas 29 Ki- 
nijos provincijas ir administra\

pasuko Į geležinkeliu stotį su į vių meno f- 
Įvežimus ir sunkvežimius sugrū
stomis šeimomis. Jas saugojo 

darbščius ir prakaito’ginkluoti kareiviai- Kai Ch™' 
čiovo laikais buvo pradėta leisti 
tremtiniams grizli, tada jų pa
sakojimai parodę, ką Panovas 
matė tais 1917 m.

Toliau jis rašo, kaip su moti-

Šių metą paskutinę diena 
laikas veda kovą prieškūky 
prieš karo metu nusikaltu

skaičius įpranta rūkyti. Jis nori 
pasakyti, kad sekretoriaus natr ris 
dujamos priemonės nėra efek j tas 
lyvios. Rūkymas sveikatai kcn-jSius nacius. Kas iki lo laiko ne’ 
kia. Let reikia mokėti įtikinti bus patrauktas teisman, tai ga- 
r ūky tojus. i lės jaustis laisvas.

4 I

j; Jsamin**, A K’.SS THE DARK. Pikantišku lt i'itvrdią oaurykl; 
aprašymai, paimti 14 gyvenimo. Lengvas stilius, gyva «adba. mažiai išleista 
150 psl. Šsina $2.50.

Or. Jimmi ». Končius, HISTORY OP LITHUANIA. Lietuvos iltorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 
psi.. kainuoja §2.00. < l

Dr. JuaxM B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laike Lietuvos valstybėj ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.Cū.

Dauguma šių knygų yrt tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atuliiikius i Naujienas arba atsiuntus čeki k 
pin'gmę perlaidų.

178S Beata fiaiited Stmt, Oktane, 22. M

na ėjo pas B. Kelbauską prašyti, 
kad priimtų jį į baletą. Tada 
dar buve' vasara, o B. Kelbaus- 
ko vadovaujami kursai turėjo 
prasidėti rudenį. Tuo tarpu iš 
Vilniaus lenkai pradėjo krau
stytis į Lenkiją. Ilgai išgyvenęs 
Lietuvoje, Panovas vis dėlto, pa
sirodo, nepajėgė suprasti to kra
što reikalų. Rašydamas apie len
kų išsikraustymą, jis sako: “Kai 
Lietuva 1940 m. “įsijungė” į So
vietų Sąjungą, senasis lenkų 
miestas Vilna buvo pavadintas 
Vilnium ir paskelbtas naujosio's 

: sovietinės respublikos sostine”.
Balete buvęs didelis sujudi

mas, kai prasidėjo ruoša lietu-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI Į 

NAUJIENOSE GALIA’,A GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO-ą 
JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 

Or. A. J. Gui^n — MINTYS IR DARBAI. 259 p«L, liefian&is 1906 
metų įvykiui, Jtblonskic ir Totoraičio jaunai dienai ir 
rftpiniTiuĮ- — ------------- ------------ —-— 

Or. A. J. Gumn — DANTYS, jų priežiūra, įveikatt ir grcSi 
Kietaii riršeliiii. vietoje $4.00 dabar tik---
Minkittis vfrieliais tik ------------------------------------—

Dr. A. J. Gvmn — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
KeHonėf po JCoropą įspūdžiet Dabar tik ---------------

la^ma Mp pat rfslsakytl pažtu, atsiuntus čtk| arba money erdert 
wrWytM kalms pridedant 50c, persiuntimą Sodoma.

3ŪS1- 
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I7S» Be. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. *

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

lazdynui ISskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu j veda i gamtos vaizdu Ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J, Auūurtsltv+4- V»lėl0nl»n4, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgi* Baltruialtls, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butky Juiė, EILĖRAŠČIAI IR RASTAI. 155 psL $1.30.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 189 

PS1‘ S^taaopas^jurgallonls, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8 Anatolijui Kalryi, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

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

"‘AnvkJčiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9 Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Statyt Santvarai, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11 Statyt Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii lyrikot knyga. 152 psl. $2.50. i
12’ Petrai Sagatai, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 .g-• , pLAUK MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psi. $1.00.
14’ Evoenllut Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
15 Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 pst $2.50.
18 Alfoniat Tyruollt-METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $8.00.
IT Jonai Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

M P18. AdSiat Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami Jsfgytl Mas .ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 
rištine arba užsakyk paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

/ x*‘. KTA TT TT WAR

1735 So. Halsted Street, Chicago, IDinoU 8M08

’ cines apygardas ir Tibetą.
Demonstracijos pretekstu — K 

: skelbiama., kad tai paminėjimasĮ <Įaib,> 
[ (ku Enlai trijų metų mirties: \'jsi 

sukaktuvių, bet apeigos vien ve- jo. tik 
lionies garbinimu nesiriboje.1 ranici. 
Pagerbus buvusį mėgiamą už i 
sienių reik, niinistėrj Tr prie’

, Kankinių paminklo padėjus Čou 
Enlajui vainiką, minia nužygia
vo prie mūro, kurs nuo miesto 
atskiria partijos viršenybės na
rių rezidencijas ir jų biurus. De
monstrantai nešė aukštai iškel
tus plakatus su šūkiais: “Ne
norime badauti! Nenorime dair

L-gtau -kentėti!-------------------------
Jg Reikalaujame žmogaus . teisių

ir demokratijos!”
čou Enlai masėse pradeda li

audies didvyrio vardą, kadangi 
jam esant įtakingu valdžioje 
pastebėtinai pagerėjo medžiagi- 
nė padėti ir jo nuosaikios poli-

alini Maskvoje.
Pasirenkant programą, norėta 
įtikti partijai. Savaitėmis vykę 
pasitarimai ir konf erencijos, nes j

KOVA PRIEŠ RŪKYMĄ 
YRA BEVERTĖ

WASHINGTON, D. C.—Svei-
vis bijota, kad tik nebūtu pada-’.^tos sekretorius Calif ano ku- *■_ • ■» J I . w — 1ryta kokia ideologinė klaida. ris laikas veda kovą prieš rūky- 
Partijai “patariant”, pasirinktas kova negatyvi. Vienas
baletas.“Aušrinė” — apie kai- sekretoriaus
miečių sukilimą prieš žemval-kad visa jo' kova yra lygi vieno

kritikas pasakė,

džius.
Su baletu jam 1955 m. vasa- tnui- Labai nedidelis 

ra tekę būti Kaune. Vilnius tuo'-j^^čius nustoja rūke, bet toks 
met buvęs daugiau rusiškas ne-įPats skaičius, o gal dar didesni 
gu lietuviškas, o k~aunaš"perdėm': J ~ ~
lietuviškas. Nors rusai stengėsi) bebuvusi jaučiama ir baleto 
jį nuskurdinti (jau universite
tas buvo uždarytas), bet tauti
niai papročiai ir tradicijos išsi
laikė.

Teatro aplinkoje nuolat ir vi
suotinai buvę šnazždamasi apie 
“senus laikus”, šnabždėtas! apie 
šaliapino pasirodymus, ir se-i 
nousiuose teatro rūmuose tebe-j parduotuvėmis, _  Y--  • •»* 
kabėje? to oficialiai dabar už
drausto “išverstakailio” pasira-

cigarete įtrauktų durno išpūti- 
žmoniu V

ŽINOJ O

vaikai nežinojo ir tyiė’ 
guvus \ incukas pakėlė 
atsistojo ir sakė:

 Darbas v ra tai, ką kid
žmonės galvja. kad tu turė- 
linu padaryti, g žgridhny re 
palieka tik sau.

Komplimentas u~ mažas 
kojas

Pėsčiasis ėjo skersai gatvės.
Važiuojanti mašina moteris

stabdžių ir sustojo visai prie 
pėsčiojo, šis pastebėjo, kad 
prie veidrodžio kabėjo pora 
miniatiūrinių vaiko batelių. 
Jis priėjo prie vairuojančios 
mašną moters ir sakė:

— Jūs, ponia, niekuomet ne~ 
yairuokite mašinos neapsiavu- 
^i savo bojų...------------------------

—Sen. Herman Talmadge pra
šo senato gydytdją atpratinti jį 
nuo degtinės. Ji gadinanti jo 
sveikata, fe-

— Vokietijos nacis Frank 
alus kreipėsi į aukščiausią teis
mą, prašydamas panaikinti jo 
bylos sprendimą ir leisti jam 
pačiam tvarkyti savo reikalus, 
bet teismas pripažino teisėjo 
sprendimą teisingu. Jam atimta 
pilietybė.

Staigiai mirė k no artistas
C. a s s i tl y, pagarsėjęs

Lurch" filme.

II, grįždama
susinti ChicaMoje. Karlu su juc 
ėu atskrstli ir vysk. Marcirr 
kus, popiežiaus asmens sur^a...

Kongresmanas Derm kiški 
pareiškė, kad .John (racy 3 me
tus Chicagos lenkų eisenas geg. 
3 d. lenkų konstitucijos sukak* 
ciai priminti.

ENERGY

Buy a car ne larger or—

num

Dont ba a Bom Loaarf

JAY DRUGS VAISTINĖ

Iš- Eur. Liet.

SAL
Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St.

TIEN A STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

rašam

Federalimai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

. MAOfBMCO, csicano t, U-L Thursday, January 25, 197?.

8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

■
&

TURINTI DIDELES ATSARGAS

T«L Ul-8070
p!<twoM T5*cn» *wtonooblllAni* *L

kosmopoditiška dvasia. Kelbau- 
skas prasitardavęs apie savąjį 
“Paryžiaus laikotarpį” su Ni- 
jinskiu, Diagilevu ir kitais var
dais, Panovui pirma kartą gir
dimais.

* Kaunas jį dominęs savo ka
vinėmis, saldainių ir kitokiomis 

, išlaikiusiomis 
“buržuazinį” po'būdį, ir archi
tektūriniais keturioliktojo am-

syta fotografija. Darstipriai te- žiaus paminklais.

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And more pain reliever than -apy’ 
Anacin combines that strength regular strength headache ■ 
with safety.

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

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you

< tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto IsLrrė ir lietu

vių g^būvia, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienoje.

<hsom Kabins kas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aple(- 
džlant Lietuvą, bė 
lose Vokietijoje. 2

Juozas Kapačlnskatr liEIVIO DALIA- Atsiminimai. Helvlo Dalis 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje belsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gauiiaJ illo- 
atruota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ .LlETUVO/. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakltmae, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. ® pal. S1J0. Yra taip pėt 
Išversta

* . - _ 
60 satyrinių novelių, 199 pusk, kaina S2.

D. KuraWir KELIONt | ANAPUS G<LEtlNtS UtDANGOK Au
toriaus pastabumą neapgauna Intujdrto ir agitpropo propaganda M 
uforaakavinaaL Abi knygos Įkratytos lengvu, gražiu rtHiumL

Fr^f. P. Pakirkia KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS

nuo boUeviku ir cyvenin^ tremtiniu rtovyk- 
psi., kietais drobės virbeliais kaina 4 dot

kalbą.
o, SATYRINIS NOVtLtS. Genialiai rwj nfytojo

M
Vincei žemalHiL LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIBS PAKAJTtJ*.

P«L Kalni $LB0. 1 ♦ HfiC
tie ir kiti leidiniai yra grananf
NAUJIENOSE, 1719 Sa. HALFTIO CH1CA3O, ILL.

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

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

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

Taupykite dabar
pas mus

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki
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Bet yra galimybė kad ir nesusitars. Matematikoje 
yra plati galimybių teorija, kuri rodo, kad gali ir nesu
sitarti. Gali nesusitarti antraeiliais klausimais. Prieš de- 
šims metų per Lenkiją į Ameriką atėjo pasiūlymas Poli
tikams neminėti nepriklausomos Lietuvos, kai išeina ko-
kia kalba su žmonėmis, atvykusiais iš pavergtos Lietu-

SECOND-CLASS PO STAGE VP AID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of Oocomber 1, lt77 
Subscription Rato*:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
xlx months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metu  $16.00 
trims mėnesiams  $ 9.00 
vienam menesiui  x 3.00

Kanadoje:
metams- ---------------- $33.00;
pusei metu  $18.00
vienam mėnesiui$ 3.50

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dlenrsičlo kalnas:

Užsieniuose:_____  ____ . .
metams$34.00
pusei metu -_____________ $18.00
vienam mėnesiui  $ 4.00

Chicago]e ir priemiesčiuose:
metams ___ -___________  $33.00
pusei metu __ _____ _ $18.00
trims mėnesiams  $10.00 
vienam mėnesiui  | 3.50

Kitose JAV vietose:
metams— ___ _______  $30 M

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siusti palto Money 
Orderiu kartu ra nlrakyivp

vos. Tada esą Lietuvos komunistai galėsią kitą lengvatą 
išsiderėti lietuviams. Beskaitant minėtą pasiūlymą, ta
da vienas kitas tikrai pasijuokė, bet šiandien jau ne vie
nas mokslinčius politinių įsitikinimų pagrindan paima 
šitą kvailą pasiūlymą. Apie Lietuvos nepriklausomybę 
jie tarp savęs jau nebekalba, apie šimtmečio lietuvių ko
vą prieš okupantą jie nieko nežino, bet jie rūpinasi kal
bos klausimais gėrisi dramomis ir vienas kitas domisi 
poezija. Kai toki minkštakūniai patenka į pavergtą Vii-. 
nių ir išvalytas bibliotekas, tąi jie džiaugiasi ten pada-' 
ryta “pažanga” ir “gilia kultūra”. Tokiems gali pasaky
ti, kad jie klysta: mato kultūrą ten, kur yra tos kultūros 
išniekinimas. Gyvenimo faktais mes stengiamės ne tik 
komunistams, bet ir minkstapročiams parodyti, kad jų 
galvojimas ir politinė pozicija esančios netikros. Jos yra

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien. Išskyrus sekmadienius,—nuo 
š vai. ryto iki 5 ral. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

paremtos okupanto pakištais klastotais dokumentais ir 
kreivomis mintimis.

Bet pats blogiausias reikalas, kai nesutaria už Lie- 
Ltuvos nepriklausomybę, kovojusieji ir norintieji kovoti 
mūsų tautiečiai. Jie siekia to paties tikslo, bet nepajėgia

V. KAROSAS

T LIKO SEIMAS
matinius santykius su Kinijos 
Liaudies Respublika, k anot 
žymiausių-politikos žinovų? par 
keičia Jėgų santykius globaliniu 
mastu ir privers Maskvą skaity- 
tis su Helsinkio nutarimais.-------

Nors šiame seime dr. Nemic-

(KOMENTARAI)
1975 VIII. 20.(Tęsinys)

susitarti, kas lietuvių vardu kalbės, kai pradeda kelti 
klausimą, kodėl Amerikos Lietuvių Taryba viena gali

v i i , ... ... .i Nuo saves norėčiau pakartotiVakarų demokratijos ateio r , .v . . TT ,
_ _____ ____________ . _ , Lie’sinkio Konferencija laimė- sav0 Purias įvadas ap.e Hel-

Lietuvos laisvės reikalu kalbėti ir Amerikos lietuvius!juslos šaltąjį karą, 
atstovauti __

Aemrikoje lietuvių nedaug. Mums atrodo, kad čia .Įi^g-- į dvi priešingas stovyklas 
mūsų labai daug. Jei neskaityti pačios Lietuvos, tai A- ^ satelitinėse valstybės! paširei,

•T . , . -. , . --,, . . 1 škė laisvėjimas iš. Maskvos kon-merikoje yra daugiausia lietuvių. Mes turime savo gru- 
pių laikraščius, leidžiame žurnalus, ruošiame įvairius ! §i,oje vietoje verta prisiminti 
renginius, turime savo taupymo bendroves, maldos na- prez. Fordo’ pasakyti; Helsinky- 
mus, ligonines ir ktl Tai labai didelis”dalykas; tūrintgalr je’ žodžių prasmė:

Diktatūros šalininkų lietuvių tarpe nėra, jei neskai-1v°j®^°kĮ mažą lietuvių skaičių Amerikoje.^ Mums tas 
tyti komunistų. Diktatūrinius užsimojimus turinčių po-1 kaičius eiti odo didelis, bet palyginus jį su kitomis tau-1 
litikų taip pat nėra. Savo tarpe turime nedidelę iietuviir^miS’_^vena'n^10mli:’ dirbančiomis-^ 
grupelę, atidariusią frontą prieš Amerikos lietuvių dau- sa^Je^. 
gumą, bet ir jie nedrįsta viešai diktatūros skelbti. Kar=j 
tais jie net vadinasi demokratais. Kai įmeta Lelis šimtus 
“paštu atsiųstų” vokų į rinkiminę urną, tai tvirtina, kad 
jų partija esanti pati demokratiškiausia. Bet jie žino, 
kad jie juokus krečia, nes ir patys takia demokratija 
netiki. Jie tiki slaptais vadais, kurie iš anksto pasako, 
kas bus pirmininkas, kas sekretorius ir kas galės pada
ryti bičiulių vardu viešą pareiškimą. Išskyrus komunis
tus, proletariato diktatūros šalininkus, ir frontininkus, 
vadizmo šalininkus, didelė Amerikos lietuvių dauguma 
yra demokratiškai nusiteikę. Net ir buvusieji diktato
riaus bendradarbiai nedrįsta diktatūros ginti. Viešai jie. 
pasisako už demokratinę santvarką. Jie gali būti demo
kratų partijos nariai arba respublikonai, bet jie pritaria; 
demokratiškiems visuomeninio darbo principams.

Lietuviai demokratai, respublikonai, technokratai, 
socialdemokratai, tautininkai, krikščionys demokratai 
ir kitokių partijų nariai gali vesti plačiausius ginčus, 
bet praktiška kova juos įtikino,kad nei viena politinė gru
pė Lietuvai nepriklausomybės negrąžino. Lietuvai gali 
būti naudingos visos politinės grupės, jeigu jos tiksliai

Naujienos yra įsitikinusios, kad pačiais svarbiau
siais -lietuviško gyvenimo klausimais ne tik gali^_bet ir 
privalo susitarti. Jie gali turėti atskiras partijas, politi- 
nes grupes, politinius^ar—nepolitinius klubus, draugijas 
ir kultūrines organizaiijas, kuriose gali vesti plačiausius 
ginčius ne tik tarp savęs, bet ir su kitaip galvojančiais 
kitų partijų, grupių ir klubų nariais, žmonėmis. Bet Lie. 
tuvos nepriklausomybės, o mes norėtume pridėti ir de
mokratinėj Lietuvos, jokių ginčų lietuvių tarpe netu
rėtu būti.

kuriuo tapo 
suskaldytas komunistinis mono- pasekmes: “Aišku, jei Kremlius

kas dar kartą mėginę' apg'ntL 
VLIKo klaidingas pozicijas, bet 

gahmasriae sek m ės. Dr. K. Bobelis—ne • 
palyginamai geriau suprato ir 
j^agavo Helsinkio konferencijos

“Tliis Conference is part that 
process — a challenge, not a 

t conclusion. We face unresolved 
problems of military’ security in 
Europe . .. But detente can suc- 

j Jeigu mes dirbsime vieningai, tai šio krašto vyriau- ceed only if every body uhder- 
sybė, kongreso atstovai, įvairių didesnių partijų politi- j stands what detente actually is. 
kai, spaudos žmonės su mumis skaitysis. Jie turės pri
tarti ir mūsų reikalavimams, nes jie kiekvienam inteli- 
gontui yra priimtini. Sau mes nieko nenorime. Mes tik- de?emIs on new behavjor 
tai norime gimtiniam musų kraštui padėti tvarkyti vi- I terns that give the life 
sus teisinius, kultūrinius ir ekonominius reikalus. JAV solemn 
padėjo visai eilei tautų tapti nepriklausomomis ir pavyz- —— 
dingai tvarkyti visus savo reikalus, tai kodėl lietuviai nybės reikalą. Jų tarpe nebuvo ginčų dėl Lietuvos nepri- 
negali tokios teisės turėti? Iki šio meto Amerikos politi- klusomybės, bet ėjo kova visai išgriauti šios organiza- 
kai šį klausimą suprato ir lietuviams labai daug padėjo' ramatus. Atsirado keli norį nuvesti organizaciją 
^arptautinės teisės srityje. Lietuvos, laisvės klausimas j tais keliais, kuriais ji negali eiti. Pasitarimai, aiškini- 
oerkeltas į paruošiamąją Europos taikos konferenciją.!mai ir Įvairūs pasiūlymai tęsėsi veik ištisą mėnesį, bet 
Jis buvo primintas visam pasauliui Belgrade, jis turės | rado formulę ir sutarė. Kad apramintų ALTo reikalų 
iškilti ir Madride. Be šios svarbios pozicijos, senato ir į nesuprantantį veikėją, jį padarė “pirmininko pavaduo- 
atstovų rūmai priėmė nutarimus, liepiančius vyriausy-, toju”. Jis nusileido ir sutiko būti “pirmininko pavaduo- 
bei nepripažinti Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą.; toju”, nors ALto Įstatai nei tokįo paukščio, nei tokio 
Tai ašaka, kuri rusams visą laiką gerklę badys. Kada daktaro nepripažįsta. ALTas turi pirmininką ir vicepir- 
tik jie bandys tuo reikalu prasižioti, tai jiems durs į ger- mininkus. Kiekvienas vicepirmininkas turi daugiau ga- 
klę. Jeigu lietuviai šiuo pagrindiniu nepriklausomybės ^os, negu nesantis pįrmisinko pavaduotojas. Jeigu jis 
klausimu nesusitars, tai amerikiečiai jų vedamai kovai. ALTo tikslus, principus ir statutą būtų skaitęs, tai ne

First detente is evolutionary 
process not a static condition 

. Second, success of detente,

to all our 
declarations” (Nauj-

I

timi, tai jo taukia suartėjmas' 
Vak. Demokratijų su Kinija iki 
galimo bendro gynimosi suda
rymo. Ar tekia užbrėžta Vak- 
Demokratijų pasaulinė politika 
yra pavergtų tautų_Iaisyės sie- 
kimo išdavimas? . . . Tokioje 
šviesoje reikia suprasti Helsin
kio konferencijos reiškmę ir as-j sinkyje, Belgrade ir kuo gaĮima 

.pektus lietuvių tautos laisvini į tikėtis Madride. reik;a pažvėlg-____

me veikdamas pasiekė laimėji
mus, ko nedrįso pripažinti ne 
vien VLIKo valdyba, bet ir vi
sas suvažiavęs seimas.

DETENTE POLITIKOS ESMĖ

Norint suprasti kas vyko Hel-

mo kovoje” (V. Karosas. Lai
svės problemą sprendžiant. Nau
jienas 1975. X. 31).

Taigi, lygiai prieš--trejus-me- 
tus mano padaryta analizė, at
sakant į tuometinio VLIKo rr 
PLB pasimetimą, su kaupu pa
sitvirtino šiandieną, kuomet A- 
merika užmezgė pilnus diplo-

ti i Vak. Europą, kurioje poka
riniame laikotarpyje vyko ir 
vyksta revoliuciniai pakeitimai. 
Be d'dėlių pakitimų ekonominė
je ir socialinėje plotmėje, iš pa
grindų keičiasi ir jos politinis, 
idėjinis ir moralinis veidas.

(Bus daugiau)

ouu naudingos visos politines grupes, jeigu jos tiksliai r“—■— ---- --------- , j--—v j.. .7 7 ——y\ .—
Įvairius klausimus svarstys, pasirinks pati geriausią ke-1 nePritars. Jeigu kuriems tarpusavė kovą yra saldesnė, būtų džiaugęsis ta geležėle. Sutikdamas būti “pirmininko 

- - - - - - j negu visos lietuvių tautos kova, tai jie galį gardžiuotis, pavadutoju”, jis parodė, kiek jam rūpėjo ir kiek jis rū-
. ( pinasi ALTo reikalais. Kaip ten bebūtų, ALTas susitarė,

Amerikos lietuvių Taryba supranta lietuviškos vie- vieningai dirbti. Turėtų susitarti ir VLIKas.

lią ir vieningai veiks. Praeitis parodė, kad tik vieningas j 
darbas duoda našių vaisių, todėl nėra abejonės, kad prak- 'Pasakys ir nusisuks, 
tiško gyvenimo logika jiems liepia dirbti viesingai.

TRENTON, N.J. — Apiinktfe 
Apsaugos Departments studija 
parodė, kad vėžiui sukelti yra 
?egalėi> galimj o ų, įskaitant kai 
kuriuos etninius (tautinius) 
zalgius. Studija parodė, kad 
srityje tarp New Yorko miesto 
r Filadelfijos vėžiu apsirgimu 

yra 20 nuošim už daugiau New 
ersey, New Yorko, Pėnnsylva-, 

nijos, Connecticut ir Delavare" 
valstijose, patikrinus 49 afi- 
skričius nustatyta vėžiu apsir- - 
girnų pasitaiko 10% daugiau 
ka’.p kituose steituose, daugiau 
vidurių (skrandžio), m eterini s ' 
krūtų vėžiu, elnmiu atžvilgiu 
/augiau lenkų ir italų kilmės.

— Suomijoje senelių name 
gaisre sudegė 26 seneliai.

E. JASIŪNAS

ĮSPŪDŽIAI iš AUSTRALIJOS
Brolio nebuvau matęs nuo pat stovyklinių 

laikų Vokietijoje, nuo jo su broliene išvykimo 
laivu Australijon 1948 metais. Gavęs JAV pilie
tybę 1956 metais, aš tuojau buvau jiems išrūpi
nęs dokumentus persikėlimui Amerikon, bet. 
vietinių laikraščių labai neigiamų žinių apie A- 
meriką paveikti (bedarbė, nešvara, gangsteriz- 
mas, ir t.t.), jiedu nusprendė pasilikti Austra
lijoje.

Prieš maždaug 15 metų, vienas mano ben
dradarbis inžinierius buvo tarnybiniais reikalais 
išsiųstas Sydnėjun. Gavęs adresą, jis mano bro
lio namuose svečiavosi kelias dienas ir Chicagon 
grįžo su puikiausiais įspūdžiais. Entuziastingai 
pasakojo, kaip brolis gyvenąs puikiame name, 
kaip jo sode augą citrinų, greifruktų ir kito
kie vaismedžiai. Gyvendama Chicagoje, aš tokhj 
puikių klimato ir aplinkos sąlygų niekada netu
rėsiąs.

Pakartotiniems mano prašymams apsilan
kyti nenešant rezultatų, brolį aplankyti nuspren 
žiau aš pats. Tuo labiau, kad šie 1978 metai 
yra ;yg ;r sukaktuviniai: 30 metų nuo brolio 
išvykimo Au tralijon, ir 50 metų nuo pirmojo 
ran.-pa ifikirte skridimo lėktuvu iš Amerikos į 

AustraUją

SKRENDU AUSTRALIJON
Mūsų lietuviškoje spaudoje buvo skelbiama, 

kad Į 1978 m. gruodžio mėn. paskutinę savaitę 
Sydnėjuje įvykstančias Australijos Lietuvių die
nas vyks iš Clevelando “Grandinėlės” ansamblis. 
Taip pat buvo pranešta, kad grupinės kelionės 
nuolaida galės pasinaudoti ir kiti norintieji į Au
straliją vykti lietuviai. Pasiteiravęs šią “Gran
dinėlės” kelionę tvarkančiame lietuviškame ke
lionių biure sužinojau, kad papiginimu tikrai ga
lima pasinaudoti, bet tik nuo San Francisco mie
sto. Susitaupytų apie 450 dol. vienam asmeniui. 
Tačiau buvo pabrėžta ir dar viena gana keistoka 
sąlyga: visi, norį tuo papiginimu pasinaudoti, 
turi priklausyti Connecticut valstijoje registruo
tai Liet, bendruomenei, ir turi būti susimokėję 
jos nario mokestį. Kadangi priklausiau “reorga
nizuotai” Liet, bendruomenei, teisiškai įregis
truotai daugelyje Amerikos valstijų, jų tarpe ir 
Illinois, tai, pagal duotas kelionių biurui instruk
cijas, ta papiginamo lengvata pasinaudoti nega
lėjau, ir turėjau sumokėti pilną kainą. Nežinau, 
ar pagal Amerikoje veikiančius įstatymus toks 
LB pasielgimas yra legalus, bet į lietuvių tarpu, 
savius santykius darnos jis tikrai ne’neša.

Kelionės bilietą pirkau per Pan-Am. oro li
nijos bendrovę, bet, dėl prieškalėdinės keliaujan
čių spūsties, turėjau naudotis net dviejų (Pan- 
Am. ir American) oro linijų patarnavimais. Bi

lietas lėktuvu iš Chicagos į Sydnėjų ir atgal kai
navo 1,577 dol., su sąlyga, kad Australijoje išbū
siu nemažiau 14 dienų. Bilietas trumpesniam lai
kui va;nuoja apie 50% brangiau. Nuo 1979 m. 
nradžios bilietai bus žymiai atpiginti, ir kelionė 
lėktuvu iš Australijos į Los Angeles ar San Fran
cisco miestus kainuos tik apie 600 dol., bet tik ne 
sezono metu.

Apsilankymui Australijoje, iš jų konsulato 
Chicagoje turėjau gauti vizą. Vizos gavimui rei
kėjo užpildyti formas, pažymėti kuriuo tikslu va
žiuoju, ar turi giminių, kur apsistosi, ir Lt. Svar
biausia, reikėjo įrodyti, kad jau turi nusipirkęs 
kelionės bilietą ne tik į Australiją, bet ir sugrį
žimui atgal. Vizą išdavė labai greitai, per vieną 
dieną, ir už ją sumokėti nereikėjo.

Iš Chicagos O’Hore aerodromo išvykau tre
čiadienį, gruodžio 6 d. Kadangi oro biuras pra
našavo artėjančią sniego audrą, tai, kad nesusi- 
trukdytų kelionės planai, išskridau kitu lėktuvu, 
keletą valandų anksčiau.

ĮRAŠO A. ž.

KALBĖKIME ATVIRAI
(Tęsinys) , .

Ta akcija pradėta ir tęsiama Drauge ar tai 
jo redaktorių kaip P. Gr., b. k. ar kitų Drauge 
pasiskardenančių, kaip degutiškiai, Verbickai, vo-

lertai, šarauskai, navakai ir kiti ir kitoje spau- 
doje, kaip radijos, Gal jie ir nesuvokia, kad jie - 

i ,51 a tik eiliniai skalikai” sąmoksle sunaikinti ■ 
Naujienas.

Jie drįsta kalbėti tautos vardu, be udy. 
(mų apkaltinti ir nuteisti, nustatinėti kas tauta1' 
nusikalto, kas neatsiteisė, nurodinėti visuome

nei ką gerbti, ką niekinti, kaip paremti jų pas
tangas nutildyti Naujienas. Mintis: — “Aš ne- ' 
sutinku su tavo nuomone, bet aš kovosiu už tai,, 
kad tu turėtum teisę ją pasakyti”, šiltiems są
mokslininkams yra svetima. Tokioje jų veiklo- ■ 
ie nė krikščioniškos moralės, nė “pilnutinės de
mokratijos” principų taikymo nėra, nežiūrint 
kokių bičiulių bičiuliais jie save laiko, tik ryšku ; 
melas ir veidmainystė. į

Naujienos yra vienintelis laisvas visų lie- j 
tuvių dienraštis. Jų nuopelnai lietuvių išeivijai 
’abai dideli. Jos buvo, yra ir bus išeivijai labai 
reikalingas. Be jų mūsų visuomenė ir kultūrinė 
veikla būtų labai susilpninta, be ryšio ir susi- i 
žinojimo ir kritikos.

Naujienas skaito ir remia visi, kas remia 
kovą už laisvą demokratinę Lietuvą. Ta visuo
menė didina pastangas Naujienas remti ir gin
ti nuo laisvo žodžio ir laisvos spaudos pii^šų, 
•It-Ują Giktatoiiniiucų - smogikų ir iu nedorų**'! 
kėslų. Av

(Pabaiga; •
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DR. FRANK PLECKAS
OPTQMETRISTAS

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

Tikrina akis. ’ Pritaiko akinius ir
-- “contact lenses’”

JVaL_agal susitarimą. Uždaryta treč.į
~—  T------ —----------- —-i

DR.LEONASSEIB UTIS ‘
INKŠTŲ, PŲSLĖS.IR

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

i VaL' antrad. 1—4 popiet,

■į^

w

Tel.: 562-2727 erba 562-2728

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1918 S. Manheim Kd„ Westchester, IL.
VALAiNiJUb: 3—9 darbo dienomis ir

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 So. Pvleskl Rd. (Crowford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neauuiepu, skambinti 374-8004.

t EI------BE 3-5893

DR. A. B. GlEvECKAS 
GYOY IuJaS ir CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3W7 W«st 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. C. K. BOBELIS 1 
INKSTŲ |R ILAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA---
5025 CENTRAL AVE, 

St. Petersburg, FL 33715 
Tel. 8i3)-3»4-3Q20

MAGDALENA STANKŪNIENE

<*v**~-* .

užsienio prekybai, bet ir gamy- 
s bai. Pasaulinės ekonominės kri
ti zės laikotarpiu 1929 -1!>33 m 
s Vokietija pradėjo riboti žemės

■ ūkio produktų importą ir ska.
.i tinti jų gamybą vietoje. Ee to, nimis, tona Vc'kietijcs druskos

įjos druska da ig drėgne- 
nė, nešvaresnė ir brangesnė, 

negu įvežama iš k'tų kraštų. 
Buržuazinės statistikos duome-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

pablogėjo Lietuvos pilitinia: 
\ santykiai su Vokietija dėl Klai- 

pėdos krašto. Todėl kurį laiką 
Vokietija nepirko iš Lietuvos 
produktų, neleido tranzito per 

įj savo teritoriją į Lietuvą ir iš 
j Lietuvos. Tokiomis aplinkybė-

je pradėjo dininuoti Anglijos 
Jr kapitalistai.

Lietuvos buržuazija stengėsi 
savo žemės ūkio produktus iš- 
vežti į Angliją. Tačiau krizės 
metais Anglija mažiau įsivežda-

ALDONA GAIGALAITĖ

APIE DRUSKA

stybėmis ėmė sudarinėti preky
bos sutartis: pirkti tiek, kiek 
tose valstybėse gali parduoti. 
Lietuva iki to meto Anglijoje 
pirko nedaug, nes brangiai kai
navo atvežimas, be to, anglų 
prekės buvo brangesnės ir daž
nai pasenusių- .pavyzdžių. Dru
ska buvo' įvežama iš Vokietijos

Iš gėlių ciklo—aliejus jr Tarybų Sąjungos. Anglijos 
vyriausybė, sudarant prekybos 
sutartį, pareikalavo druską," 
kaip ir kitas importuojamas 
prekes atsivežti iš jos ir išlygin
ti prekybos su Anglija balansą,

.sintis dvarininkams bei dvarų Po ilgų derybų 1934 m. buvo 
! valdytojams. Kova dėl laisvo pasirašyta sutartis, lietuvių val- 

l Valstiečiai stengėsi, patys par- druskos_pirkimo stiprino ir plė- stiečių išaugintam ir į Angliją 
duoti savo gamybos produktus tė antibaudžiavinę koVą, griovų- parduodamam bekonui 

j ir pirktis jų ūkiui reikalingų sią 
; prekių turguje. Tačiau feodai!- santykius.
iniai dvarininkai stengėsi išlai-’ Vystantis kapitalistiniams BA.ŠO J. VENCLOVA 
kyti palivarkinį ūkį ir lažinę gamybiniams santykiams, dru-. 

J baudžiavinę išnaudojimo siste- ska, kaip ir kitos importuoja-' 
np VVT T A ITT? A Q <^raU(^ė valstiečiams mos prekės, tapo stipresnių ka-

v*** J-AUKrAo 'pardavinėti rinkoje savo gami-! pitalistinių šalių įrankiu ekono- 
GYDYTpjAS IR «MiRURuAS I mus ir vertė pirkti feckialo i dva-! miškai išnaudoti silpnesnes ša- 

praktika, w MOTERWai^—T-ežtas .^kes---- ’--------
Ofi»a» 26» WEST 5y+h Si RJET Tą a Vežtas pre es.

Tai PR 8-1223 ' to> var® valstiečius pastočių realizavimo rinka.
Ofiso VAL: pirm., antiad., trec^n,' atgabenti iš didesnių miestų ir Į Vienas ryškiausių pavyzdžių, Kurschat (68-4) ir kitus lietuvių 
ir penkt. 2-4*ir 6-8 vai. vak/sfešUGie- uostų prekes, kurias iš dvaro: kaip stipresnės imperialistinės kalba savaimingai, natūraliai su- 
'ūiau 24 "vaL popiet ir kitu imi™ versdavo~pirkti f naukštesnėmisvšalys~stengėsi—pajungti silpnės—siformavusi ir savo—pirmines 

i-’pagai susitarimą. kainomis. 1789 m. Metelių seni-jiiiųjų ekonomiką, buvo preky-
;unijos valstiečiai, kaip matyti;bos derybos ir prekybos sutar-

P. ŠILEIKIS, 0. P. ’h asesorinio teismo protokolo, Į tis, sudaryta Lietuves su Angli- 
'\ ' kovojo prieš' seniūną To’dveną.'ja 1934 m. Druska tose derybo-

- Aparatai - Protezai. bau- jis. “tyčia primesdamas sa-lse taip pat figūravo, nes ii buvo 
uScn vo druską statinėmis, išrenka Lietuvos importe prekė. .

»ak: S—4 ir 8—8 ž*»«tariięnnHj u__i mokestį dukart didesnį už rin-s Buržuazijos valdymo metais
2W0 West 63rd 5fv Chicaįt. irt,'60629 kos kaina“. 1791 m. Merkinės Lietuva daugiausia prekiavo su 

Telef.; PRospect 6-5084_____ ■ seniūnijos valstiečiai skundėsi,
kad jų valdytojas Merkinės se
niūnas “valstiečius būtinai ver
čia imti (druską) statinėmis, 
įsakydamas mokėti lupikiškas 
kainas, kai ji paprastai būdavo 
pigiai (pagal reikalą) perkama 
kitur”. Valstiečiai mėgino prie-

■Ofiso telef.: 776-2880
Rezidencijos telef.;—448-5545

1 PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

J

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
KĄblJO ĮEIMOS valandos 
Vbcj programoj Ii WOPA, 

1490 kIL A. M.

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

Vadėja Aldona Daulcua
Talaf.: HEmlook 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL 60629

£ “Lietuvos Aidai’
0" ...KAZĖ brazdžionytF

_ Į Programos vedėja
\W’/ Pirmadieniais ir antradie- 

v-'v niais 9:00—9:30 vaL vak. 
Penktadieniais 9:30—10 vaL vak.

Šeštadieniais 7—8 vaL vak. 
Visos laidos iš W0PA stoties, 

banga 1490 AM.
St Petersburg. Fla., 5:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

f • ■ q >

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

• Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

(Tęsinys)

sūdyti
feodalinius baudžiavinius

(Tęsinys)

Dentistry News **

Klaipėdoje kainavo 53,46 lt., o 
Anglijos — 62,70 lt. Tačiau, an
glams spaudžiant, buvo laiko
masi sutarties, ir Lietuva pirko 
kasmet iš Anglijus 2500 t drus- 
kos.

“Saulė ir skydas yra Viešpats, malonę ir garbę jis suteikia. Vieš
pats neatsako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai". — Psalmė 84:11. 
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
saulė ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
uul viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
j jį myli ir yra io pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti i ateitį, pilnai ti- 
kėdami, kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra

Ypač sunku su druska būda- Prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
i . n . -i Kristaus pasekėjams.vo karų metu. Sutrikus norma- Sv raito TYRINĖTOJAI

tiems prekybiniams santyki- j Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

ir druskos. Liaudis ir šiandien 
prisimena tuos laikus.

Mūsų šalis turtinga visų—rei
kalingų mineralų. Pakanka ir 
druskos. Antra vertus, žmonės 
vartoja vis daugiau šaldyto ar 
kitaip konservuoto maisto, ku
rio nebereikia sūdyti. Statisti
niais duomenimis. Lietuvos
SSR gyventojai šiuo metu val
gomosios druskos suvartoja 6*8 
kg per nietus. Tai gerokai ma
žiau, negu ankstesniais laikais. 
Tačiau dabar daug daugiau dru
skos reikia pramanei: muilui, 
sodai^s tikini ir ki tiems ^buities 
daiktams gaminti. Dėl to druska 
ir šiandien svarbus produktas, 
ir jos teigiama reikšmė nepra- 

“raTida^aktualumo traTticinTirose 
linkėjimuose bei pramogose.

(Pabaiga)

Adomas su Ieva kalbėjo lietu
viškai, yra didelė . Tačiau vis

lis, paversti jas savo gaminių Juo reikšmingiau; reikėtir'daugiau reales-
. žinomą kalbininką prof. dr. F.

Vokietija ir Anglija, kurių tik
slas buvo pirkti iš Lietuvos že-’ 
mės ūkio produktus ir parduoti, 
jai savo pramc'nės- gaminius. 
Vienpusiškas užsienio prekybos 
pobūdis leido užsienio monopo
listiniams susivjenijimanis dik
tuoti savo valią ne tik Lietuvos

. ▼ ■J * V J -. >- *

Putting More Light Ob The Subject
If you haven’t been to the 

dentist lately, when you do go 
you’ll think today’s dentist is 
the dentist of tomorrow!

Longer lasting — even life
time — tooth fillings are a 
reality, today. ‘ No longer 
need chipped or cracked 
teeth be lost. Such teeth can 
be reconstructed using filling 
materials that not only match 
the color of the damaged tooth 
but are as durable as the tooth 
itself.

Dental authorities estimate 
that it will be at least ten 
years before a vaccine to 
prevent tooth decay is 
available but much progress 
has already been made in that 
direction.

Laser beams instead of 
metal drills? A distinct pos
sibility, with much research 
and experimentation yet to 
be done.

High speed drills already 
operate at speeds that greatly 
reduce the discomfort of vi
bration during drilling, while 
enabling the dentist to more 
efficiently prepare the tooth 
for filling — and in less time.

One of the latest major de
velopments in the constant 
search for better procedures 
and instruments in dentistry 
is the use of fiber optics, 
the technique of transmitting 
light through transparent 
glass fibers, in illuminating 
the dentist’s working area — 
namely your mouth!

One company, the Midwest 
American Dental division of 
American Hospital Supply 
Corporation, has designed a 
new dentist’s hand piece (drill) 
called the “Quiet-A nr In-Sight” 
that features a built-in “head
light” to spotlight the tooth 
area being worked on.

Historically, dentists have

Like a pair of spotlights, 
two bundles of thousands of 
strands of glass bring light to 
the area being worked on by 
a dentist using the handpiece, 
or drill, pictured here.
worked alternately among 
shadows and bright spots be
cause of the impossibility 
of getting existing light 
sources into the mouth with
out restricting the dentist’s 
ability to work — not to 
mention discomfort to the 
patient.

In-Sight brings the light 
right into the mouth, from a 
light source at the dentist’s 
console, through two bundles 
of thousands of strands of 
glass connected to the hand
piece. Only the bright white 
light travels down the hose; 
the light bulb’s heat and 
electrical source stay on the 
dentist’s console, away from 
the patient’s mouth.

It- allows the dentist-to 
work with greater precision, 
less eye strain and much 
less fatigue — for both 
dentist and patient! • <X i « ♦ / - ------

I

Mažeika S' Evans
■

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios
B* _ Mašinoms Vieta
< Tel. 737-8600
■A Tel. 737 - 8601________ _

EUDEIKISGAIDAS.
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

= «

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

BENDROJI IŠVADA

2533 W. 71st Street

1
PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

f R NAKTĮ
Hicajo?

TURIMI 
KOPLYČIAI 

✓ ĮSOSE MIESIi 
DALYSE,

is*
Ir

formas išlaikiusi. Čia žymus vo- - 
kiečių kalbininkas prof. P. Bo- - 
hlen (Ueber die Ursprache der 
alten Preussen, 1, 714) konsta
tavo: “Lietuvių kalba per savo 
ižo?žavimasi apsaugota nuo išsi 
gimimo su nuostabiu patikimu
mu savo senų formų tobulumų 
garantavimosi”.

Tokiu būdu, susumavus aukš 
čiau pateiktus šaltinius bei mo-

• kslininkų prieitas išvadas, bū
tų galima pasakyti, jog galimy
bė, kad pirmieji žmonijos tėvai:

i

nių duomenų, kad galėtume tvir 
tinti, jog Adomas su Ieva tikrai 
kalbėjo lietuviškai.
—Šiais moderniais laikais moks 
las įvairiose srityse sparčiais 
žingsniais žengia pirmyn, bū
tent, kas anksčiau, pvz., žmo
gaus kelionė į mėnulį, buvo lai 

į koma tik svajone, bet jau pas
taruoju laiku yra virtusi realy 
be, arba kaip yra kiek anksčiau 
atsitikę su “televizijos stebuk
lu” etc. Tad reikia tikėtis, kad 
po kurio laiko lingvistika sutar
tinai su kitų moks1 o šakų pagal 
ba duos ir čia aiškų, tikrą atsa
kymą.

(Pabaiga)

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

Microwave Cooking 
Saves Time & Energy TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■ii
B-

>.•»: vx :'S' 1
.s?

With all the emphasis pointing to our dwindling energy 
resources, today’s homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed microwave cooking.

Continuous testing by Frigidaire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent less 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a “memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
microwave oven, a homemaker, with the touch of her finger, 
can program the unit to change its setting automatically.

For example, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period* 
the oven allows for a holding time, then it will cook the food 
at the preset power level and cooking time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for micro wave cooking has been 
timed to minutes and seconds. However, a microwave oven is 
more than just a super-fast energy saving cooker. Its versatility 
seems limited only by the homemaker’s own ingenuity in solv
ing mealtime problems. Here’s a 10 minute recipe:

Ham Bundles
can (11 oz) condensed

Cheddar cheese soup 
tablespoons water 
teaspoon celery salt t 
Sliced alroos^ds

8
4 2 

%

Asparagus
slices (8-oe pkg) thin-

sliced boiled ham
slices (6-oz pkg) Swiss

cheese
can (15 02) green

asparagus spears,
drained

1. Separate ham slices and lay them on a Cat, surface. Cut
each cheese slice in half crosswise, and place atop each ham 
dice. Top each with 2 to 3 asparagus spears. Roll and place in 
a single layer, seam side down, in a 12x714-inch glass baking dish.

2. Combine soup, water, and celery salt; spoon evenly over 
asparagus-ham rolls. Cover with plastic film.

3. Microwave on Medium for 8 to 10 mirutea. Pierce a hole 
in the film for steam to escape. Sprinkle with almonds and sem, t

YIELD: 4 to 6 sarrinve. ____

)

I

BUTKUS - VASAITIS
1148 So. ėtkn Ave, Cicero, iii. Phone: OLympic Z-IUUj

PETKAS BIELIŪNAS
i34b So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAixyetu 3-3572

GEOKGE E. RUDMLNAS
.ci? bo. LITtiANiCA AVK TeL; Tat<j 7-1138-1131

STEPONAS U. LAUK [B SŪNŪS
(LACKAWIO)

3424 WES'! tiSth 8TRKX7 Kivp»t>iu /-izi
2314 WEST 23rd PLACB VlijinU 7-667
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hill*, DL *74-441

5354 30. HALSTKD STRUCT Phone: YArdi 7-1111
KU

I MAUiitM*, Chicago t, !<x Thursday, January 25. 1979



O GERIAUSIAI ČIA

Ganykloje (Gramo)MAGDALENA STANKŪNIENĖ
Insurance, Income įsa

Namai, Žemi — Pardavimui 
R^AteSTAY^FOft-SALfi

Praeitų metų gruodžio mėn- Dedama daug kronikinių ž<- 
Mūsų Soirnuo.se, rašoma: Euge- nių iš ek. JLieUiyc's ir- Rusvojo 
irjus Gerulis Vienam Dievui, pasaulio. Įdėta keletas eilėraš- 
kun. P. Dilys-žodis sinodui, M. -čių- ailininkų Dagio ir Pavilio 
l amulėnas - Kolegijos praneši- nio medžio drožinių. Apščiai- 
mms XXXI f.inodiii. J. Kregždė' nuolr^ukų. žurnalą leidžia rc- 
-XXXI sinodas išeivijoje, M.!dakcinė Komisija, redaguoja Jo- 
T'tmnilėnas- pi -'vškarinių laikų kubas Kregž<le. Administracija
biržiečiai ii- Prckurorą sutikus Jonas Palšis .>.48 So Richmond 
(Atsiminimai 
žuose).

Aleksamlra Vaisiūnienė-Biržai; 
mano pr'siminimuose. Viktoras 
KarC.sas-Mykolo Devenio asfhe-j 
nyl>ė. Duoda smuikais žinias aą 
pie M. Devenio veiklą Ameriko
je, Lietuvoje, rusiškuose kare
luose ir vėl Amerikoje. J. K»eg- 
ždė - Atsisvekinimas su Mykolu 
Deveniu, apraša M. Devenio 
laiduotuves ir palydėjimą Į 
Tautines kapines.

Laima Lucht-Kas esu? L. N. 
-Petras Nastopka (1871-1949 

m. M. T nulėnas-Seimo atsto-j 
vą J. Kregždę prisiminant, J 
Krcgždė-Seirijų parapija, KunJ 
F. SkėrysTšeivių liuteronų-sir-'’ 
važiavimas vakarų Vokietijoje, 
Petras Veršelis - vasario 16 gini 
nazijos evangelikų mokinių me- 
t i nė iš vyka. ■

Duodama žinių apie miru-

in Bir Chicago, 111. 666211. Kaina auka.
Stasys Juškėnas

— Kazė B r a z i e n ė iš Oa 
Lawn, Ill., pratęsclama prenu
meratą ir pranešdama apie nė- 
nc'rmalų pašto pristatymą, pa
rėmė Naujienų leidimą $1(> au
ka, linkėdama, kad Naujienos 
tobulėtų^visų' dieluvių gerovei? 
Dėkui už laiška ir už auka. > v

— A- Aleksandravičius iš Jus-
tice, III. parėmė Naujiem] leidi
mą $10 auka. Dėkui.

— V. Simonaitis, Toronto,

meniniame gyvenime, 
remdamas Baltą ir Altą.

— — RamonaRaguckaitė,—Dai
va Kasjjerskytė ir Loreta Kas- 
perskytė, priklausančios Hamil
tono LSK Kovas, dalyvavo Orr

sius; Joną šerną (1910-1978
m.), Eleną Stasiukelytę - Jaku- 
bonienę (18964978 m.) ir Olgą 
Jckubėnienę (19134 978.).

Paminėti nauji leidiniai. Apie 
Lietuvos Kataliku bažnyčios 
kroniką IV tomą rašo, kad 
“Kronikos pasigedama ekume
ninės dvasios, nes apie kitų Lie
tuvos religijų padėti net neuž- 
sininama”/

Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MfiNESLXTAIS 1SS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS. Prerdentas
212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-774?

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus 
gcj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠEdAlTIS REALTY

, LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 
metus veikiančioj įstai- garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 

įzu šildymai, Brighton Parke. $37,000. 
į ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namu apylinkė.

$53,9001

2951 W. 63rd SL TeL 4S6^87Kypač Izabelė Žmuidzinienė ir Vytau- metinis narių susirinkimas į- 
vyks sausio 28 d. 2 vai. popiet 
šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
Susirinkimas bus teisėtas, neži- , .. . , ..... . . . Gausus namu pasirinkimasunnt atsilankiusių narių skae . , ,- ._ . . . . , £ . pietvakariuosemaus. Po susirinkimo bus vai-1
sės. (Pr). BUDRAITIS RE ALT

tas žmuidzinas. Dalyvaus lit. 
mokyklos mokiniai. Pamaldos

numeratą ir_ta proga 'Parėmėįjąs laimėjo moterų iki 21 metų
j u leidimą $5.50 avika^-Dekxu^ 
Taip pat dėkui to miesto tau
tiečiui, užsisakiusiam Naujie
nas vieneriems metams, bet pa
vardės prašiusiam nesklebti.

— Dr. Adolfas Palaitis, Ra-j žurnalistikos studijas bakalau- 
cine, Wis., buvęs 16 gimnazijosj ro laipsniu Arizonos universite-

■ direktorius, sunkiai serga. Ran- O
dasi namuose, kur jį prižiūri 
žmona Ida.. Sveikas būdamas, 
aktyviai dalyvavo vietds visuo-

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus skaT 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
fu juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. 
kalų renesanso. i

už žuvusius laisvės kovotojus 
bus 11 vai. ryto lietuvių para
pijos bažnyčioje.

— Vytautas Biliūnas perrink
tas Balto Palm Beach, Fla., sky,

Klubo valdyba

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

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

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

Visas ir visus kviečiame I didžiąją talką.
i

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
©rašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomli.

NAUJIENOS 

i73? SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 6060t

> 3 anksto be raginimo pratęsiu saro prenumeratą, tanpydamaa laikai Ir 
mažindamas msirašinėjimo išlaidai. Priede  dol.

1^. •- ——------ I
Pavardė Ir Tardai ------------------------------------------ - --------- ------------------------

Adresu

• Užsakau Naujienas kaip dovanu savo  
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardai___________________ -___

korlr

Adresai - _

Sponsor! aus pavardė, vardas ir vietovė

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau- 
įas stogas, gazu šildymas.__ apsauga
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite, pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi- 
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLVPAS ir garažas Mar- 
auette Parke.

ap;e $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

j Įvairi apdrauda —INSURANCE 
' BUTU NUOMAVIMAS—paren-

— Horoscopes or Astrological; —
I Tarot Card Readings.

kas. Sekretoriui Antanui Rugiui 
atsisakius kandidatuoti, išrink
ta dr. Katryna Giniotienė. Revi
zijos komisiją sudaro 
Mikšienė, Stasys Pažėra 
tanas Rugys.

— Rožė Didžgalvienė
ša, kad Lietuvių Žagarės klubo 
nariu susirinkimas sausio 28 d.
neįvyks dėl blogo oro ir didelio 
sniego, o •

riaus pirmininku- Taip pat per-
komandinį aukso medalį- Mūsii}rinktas iždininkas Stasys Slabo- Į r 
ekipai vadovavo V. Subatnikai- 
tė.

— Nora K. Burbaitė baigėO

te, Tempe, Ar. Ji yra baigusia 
Chicagos aukšt. lituanistikos 
mokyklą.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius, Rochester, NY, ruo
šia Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą vasario 18 d. 3 vai, 
popiet parapijos salėje. Paskai
tą skaitys prof. Antanas Mus
teikis, meninėje programoje da
lyvaus muz. Jono Adomaičio 
vadovaujamas LB choras ir to 
pat muziko vadovaujama Su
tartinė, kurią sudaro Ana Ado
maitienė, Angelė Dziakonienė,

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spau<U ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus------------dol.

Pavardė Ir vardai

Adreso ------------------------------------------------------------------------------------------------ —
«%

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

Pavardė ir vardai

Adrenal

Elena

prane-

*

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me 84 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

Naujienoms reikalingas

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

I 
J

Firvrdė Ir Ttrdu  ------------------------- —— --------------- —— -------------------------

Adre*>J ---------------  ■ " ' ---------------------------------------------------------------

Fivardė Ir verdu i... - - ■ ------- —---------------- .

i ire*u — ------------------- -- ----- - ... ■ ■■ ------ ,-----------------------

. Saturdav- " 4 11 to 5 no appointment neces j 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. Į 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai-! 
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr)

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

WAITED MALS,

PRODUCTION

— Kelionių i Vilnių 1979 m.'Grinder needed for O.D. 
jau paruoštas. Marius Kiela: -I.D. Work.

Please call
628*2300

(Pr.)

© Parduodama taverna — 
playhouse 69-toje gatvėje. Tei 
rautis tel. 778-8642 arba 
8762 (Pr)-

Atsakymas

Baliuje viena poniutė

161

i 
i

kitai
e Tauragės Lietuvių klubo J poniutei:

— Ana tas ponas, kuris sėdi 
priešais, visą laiką nuo manęs 
savo akių nenuleidžia. Kas jis 
toks?

— Psichiatras...

I

i

and

HELP WANTED — FE&LAL5 
D?rb i nl n k iy Raikis

CHILD CARE WORKERS
Immediate openings 4 days, 

live-in, 3 davs off.
Contact:

SISTER GORETTI
935-3434

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

I £1 SCTROS ĮRSNCIMAI,
f PATAISYMAI
t Turiu Chicago?, mlasfo laldlrr.ę, 
| Dirbu ir užmiesčlu&s© ®r»It, ga- 
j rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

s Tei. 927-3559

.2—SS M. AžAŽUuS VADUOTOJAI
Tih+at £9? autsmobill?

Kreiptis

ASHLAND AVI.
” 2^3775

LAIKSCO^Ap Ir MLAFtGENYIŽf 

2*ardirimM ir Trizrsas 
>644 WffFT $9^ STRICT 

Telef,: R5*vM!s 7-W? <4

MmoiTtbiiie
FOUR. SECONDS

MARIJA NORKSIENl
SMS Wert S5Mk St, Chie&fo, Ill M62f • Tri. WA 5-2727 

$&.[!* ©utrlnklmas ^or>» r3ž!*j Įvairiu pn»5ri«.
MA ISTAS Iš IUROPO3 SA NAŠLIU.

j
i

SP

i
SIUNTINIAI I LIETUVĄ

Cosmoj Parcels Express Corp-
KARauETTS PARCELS J4XVICE

W, SMt Chicy,. III. — T.L WA 5-2737

i 
i

P

gnned the worid heavyweighi box
ing tide when Champion Geo® 
Tumey went down for the "long ** - <-- —.

pžonship. ~
It was Che right ož September 

22nd, 1927. A rabid crowd had
- - AAA .< ______. . » ..

Tuo reikalu Jums gali'dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomū 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje' 
1739 South Halsted St, Chica J 

83.00‘Cgo, IL 60608 Kaina 
su formomis — 83.90.

f

Siuatmisi t Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

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

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
SI,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: _______
. •- • * * *

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

307 W. 30th St.
Tel. (212) 563-2210

....---------
attempt to regain the crown he had 
lost the year before. Both fighters 
were in superb shape but Dempsey, 
the challenger, was far superior to 
the Dempsey who lost the title. 

' Referee Dave Barry, at the be
ginning of the historic battle, re
minded both contestants of the new 
boxing commission ruling: in a 
knockdown, the count would not 
be started until the aggressor had 
retired to a neutral corner. The 
gong sounded and the battle was 
on. For the first six rounds, Tumey 
was on the defensive with Dempsey 
pounding him, trying to break 
down his guard. The seventh saw 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to the head. A 
right caught Tunney on the head 
and reeled him against the ropes. 
Six sudden smashes with both 
gloves and Tunney was down for 
the count

Bedlam broke out in the stands. 
‘Impetuous Dempsey had formed 
the habit of hovering over his vic
tim in all his previous fights. Be
fore the referee could persuade him 
to return to a neutral comer, the 
timekeeper had reached the count 
of five over the prostrate Tunney. 
Jack immediately back-pedalled to 
an off comer and the count was 
renewed. At the count of nine— 
fourteen seconds after the knock
down—Tunney had regained his 
feet

In the remainder of the rounds, 
Tunney recuperated and out- 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain his title.

This was Dempsey’s last great 
fight Tunney retired from the ring 
a year later still the champ. Box
ing history has never repeated the 
“long count,” but boxing fans still 
whip the controversial bout into 
flames at the mention of the Ma
nassa Mauler and the Marine. Par
ticularly remembered is Dempsey, 
whose disregard during four pre
dous seconds of the new ruling re
sulted m his failure to regain the 
heavy boxing champirmahip 
—• —-ij

Juozo šmotelio

irGraži, lengvai skaitoma7 o
įdomi 250 puslapių knyga su» 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

IŠTAKI HEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM" Tablets are 

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

muscu.at backache, remember thts 
MOMENTUM TaWets are 50% stronger 
than Doans That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pam. soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely m minutes' Theres no stronger

' backache rr^ication ynu car. buy with 
j out a prescription than MOMENTUM 
; Targets take only as directed.
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M. ŠIMKUS 
Notary Public

INCOME TAX SERVICI , 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7430 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
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THINGS IN LIFE

;>!! Frank Zapoils 
1209 to »V-*Sfn st.

GA 4-U54
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ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Assodatej 

2649 West 63rd Street'

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita-, 

rus. šeštalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.!
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t CROSS TOWN PLUMBING 

& SEWERAGE
All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
735 6361
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