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Mula Chomeini jau pradėjo 
bejoti pranešimais iš Irano.

VATIKANAS, Italija. — Pra
eitą trečadienio popietę popie
žius Jc'iras Paulius II-sis ištisas

cagą, bet dabar tvirtinama, kad 
jis tiktai rudenį atskris j New 
Yc'rką ir-pasakys kalbą Jung.

APTARĖ KATALIKŲ BAŽNYČIOS SANTYKIUS SU‘ 
SOVIETŲ SĄJUNGA IR PALIETĖ DAUG BĖGAMŲ! 
__——_—REIKALŲ— -------------------- į

Chomeini pradėjo 
abejoti pranešimais

PARYŽIUS, Prancūziia
tris valandas tarėsi su špečia- tinėms Tautoms. Dabartines ke
liai Romon atskridusiu Sovietų lionės metu -jis neturės laiko; 

vykti į kitas vietas, nes pačiame: 
Vatikane jo-laukia visa eilė 
problemų.-
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POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II-SIS PLAČIAI KALBĖJOSI SU GROMYKA
Sąjungos užsienio reikalų mini- 
steriu Andre Gromyka. Kokius 
klausimus papiežius lietė pasi
kalbėjime su Gromyka, tuo tar
pu viešai dar nepaskelbta, bet 
vyriauja įsitikinimas, kad buvo 
Bažničią ir Sovietų Sąjungą lie- 
čiantieji reikalai. Ypatingas dė
mesys kreipiamas į šį susitiki
mą, kad jis įvj'ko popiežiaus il
gos kelionės išvakarėse j -Pieta 
Ameriką.

Paliesta Pietų 
Amerikos veikla

Manoma, kad pasikalbėjinici 
metu buvo paliesta nevienoda 
katalikų Bažnyčios veikla kelio
se Pietų Amerikos valstybėse. 

_ Argentinoje, .Brazilijoje ir ke
liose kitose vietose keli jauni
kunigai ir vienas Brazilijos vy- alizmo prestižui 
skupas glaudžiai bendradarbia
vo su minėtų kraštų komunis
tais. Be to, popiežius turi aptar
ti visą eilę klausimų, liečiančių 
komunistų valdomą katoalikiš- 
ką Lenkiją. Popiežiuj valdė 
Krokuvos vyskupiją, jis’, yra la
bai gerai susipažinęs su komu
nistiniais valdymo metodais ne 
tik Lenkijoje,. bet ir-kituose 
kraštuose. Galimas daiktas, kad 
popiežius palietė ir Lietuvos 
klausimą, kur daugelis katali
kų, kovojančių- Prieš okupanto 
išnaudojimą, kenčia kalėjimuose 
ir prievartos darbo stovyklose-

Popiežus išskrido 
į Meksiką

Popiežius Jonas Paulius An
trasis ketvirtadienio rytą išskri
do Į Do'miriikonųčlzletaoinniul 
iš ten jis planuoja pasiekti Mek
siką. Meksikos sostinėje Įvyks 
didelis katalikų kunigų ir veikė
jų suvažiavimas, kuriame bus 
svarstomas priemonės, kaip pa
gerinti pačių neturtingiausių 
meksikiečių ekonominę būklę, 
kad nebūtų tokio skurdo. Popie
žius planuoja pasakyti pagi*in-< 
dinę kalbą suvažiavusiems Baž
nyčios dignitoriams, nustatysi 
jiems katalikų Bažnyčios gaires, 
pirmins veikiančius nutarimus 
ir galiojančius patvarkymus. 
Buvo pasklidęs gandas kad po
piežius iš Meksikos bent ke
lioms valandoms užsuks j Chi-

RUMUNIJA SMERKIA 
KARĄ KAMBODIJOJE

Bukareštas. — Komunistinė 
Rumunijos, valdžia nepaisyda-. 
ma Sovietu Įsteigto bloko —į 
Varšuvos pakto sovietų “lini 1 
jos”, aiškiai pasmerkė Sovietų! 
remiamą Vietnamo komunistų! 
kariuomenės invaziją į komu-’ 
nistų užvaldytą Kambodiją, tuc’į 
būdu didinant karo pavojų ken-Į 
kiant detentei ir statant pavo-j 
jun pasaulio taiką.

Rumunijos komunistų laiknrĮ 
štiš “Sejenteia” parašė, kad iii?į 
vazija yra sunkus smūgis soči 

i š* grėsmė Ry
tu ir Vakaru detentei. fe

Chcago, III. — Penktadienis, Friday. January 2(>, 1979

KANDIDATUOJA GERALD FORDAS,

Praeitą metą Chicagos Prekybos Rūmų pirmininkas Vincas Samoška pravpĄr'i
1

’Chicagos Lietuvių Sporto šventę. Paveiksle matome Samošką, Įteikiant LmL.yos vė
liavą. šių metų Vasario 11 dieną Samoška praves Vasario 16-tos d'rijo.s minėjimą 

! Chicagoje. Minėjimą ruošia Chicagos Lie žuvių Taryba.Carlos Ponti turės mokėti
ROMA,hltąiija. — Mokesčius] 

prižiūrintis teismas isteisuio ar-i 
tistę Sofiją’Ędren, bet josios vy- 
tras turėš,;sUHiokėti valstybei 80 
milijonų lirų,L kuriuos jis turėjo 
mokėti, bįt nė'rėjo išsisukti. Jis! JAM LABAI NEPATIKO, KAD IRANO VYRIAUSY-

C

įvežė ir išvežė iš Italijos daug! 
vertingų Aneno paveikslų, droži • 
nių ir lipdinių, išvengiamas mo
kėti muitą. Patys brangiausieji!Paryžiaus ateinančios žinos sa- 
jo meno paveikslai buvo nupir- ko, kad mula Chc'meini labai 
kti Italijoje ir išvežti į šveicarij norėjo grįžti į Iraną, bet dabar 
ją, kur jie ir šiandien laikomi kelioms savaitėms atidėjo savo 
Ponti pareiškė, kad jis nesiren-'kelionę Į Teheraną. Mula laukė, 
gia tokios didelės sumos mokė
ti. Kaip jis galės mokesčių iš-

BĖ NEPASIUNTĖ LĖKTUVO JO PARVEŽTI
TEHERANAS, Iranas. — Iš

kad Irano vyriausybė, lakūnų 
patariama, pasirųs lėktuvą į Pa- 

vengti, net ir jo advokatas ne- ryžių mulai oficialiai parvežti į 
žino'. Atrodo, kad Ponti tokią [Teheraną, bet Bacihtiaro vyriau- 
sumą galėtų sumokėti, nes jo sybė to nutarimo neskuba pada- 
žmona daug uždirba už vaidini- ryti. Atsakingiausi mulos Cho- 
mus, bet Ponti nenori mokėti, meini patarėjai Teherane mu-
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KALENDORĖLIS
Sausio 26: Paulė Timotiejus, 

Gedvile, šarkė, Eimantas, ža- 
deikis.

ši 
I

lai pranešė, kad prėmimas 
no sostinėje gali ir nebūti 
entuaziastiškas, kokį pats

Įsivaizduoja.

Irano aerodromai 
buvo uždaryti

Trano vyriausybė, patyrusi
pie mulos šalininkų planą pa
grobti vieną keleivinį lėktuvą, 
nuskristi Į Paryžių ir parvežti 
mulą Chomeini, bet vyriausybė 
Įsakė karo vadovybei užimti pa
tį didžiausią Teherano aerodro
ma ir nieko neišleisti. Kariai 
buvo uždarę oerodromus, kad 
nepaspruktų nei vienas Irano į 
lėktuvas j Paryžių. Irano lėkiu-i 
vai iškrenda ir parskrenda i Te
heraną. Mulos atstovai norėjo

C-

susižinoti su Irano karo vadais 
ir išaiškinti, ar jam bus leista 
parskristi į Iraną. Jam buvo' at
sakyta, kad Irano karo vadai 
nenori kalbėti su žmogum, ku
ris šmeižė Irano vyriausybę, ka
riuomenę ir gyventojus. Galų 
gale mula susižinojo su vyriau
sybe, kurios premjeras patarė 
mulai tuo tarpu dar neskubėti 
ir palaukti kelias savaites.

- - Maištininkai-pasitraukė 
iš aerodromo

Saulė teka — 7:09, leidžiasi 
— 4:11.

Ne tok» šaltas.
I -■*

Italijos teismas Sofiją Loren išteisino, bet josioš 
vyrą Carlo Ponti nubaudė. Jis turės vyriausybei sumo
kėti 800 milijonų lirų už slaptai išvežtus Italijos meno 
paveikslus, ... „• < •- c - v.-* .-»•

Kai Teherane pasklido žinia, 
kad yra galimybė pavogti lėktu
vą ir parvežti mulą iš Paryžiaus, 
tai j aeridroTną pradėjo rinktis 
maištininkai mulos sutikti. Po
ra tankų ir batai i jonas karo po
licijos atėmė maištininkams no- 
*ą kelti, maistą jr reikalauti mu 
los ,€twn4ini.*» Paleista kulko-

sas bankininkas John B. Con- 
1 nally sostinėje išsikalbėjęs su 
I artimiausiais savo bendradar- 

~ į biais. pranešė respi'bjikonų par- 
, ; tiios centro komitetui ir visiems Jol ’ .. . .. ii.-... ... .—i amerikiečiams,- kad ateinančiaispaties geriausieji patarėjai tvir-’ . ..

tino, kad praeitą sekmadienį. 
Teherano svarbiausiomis gatvė, 
mis pramaršavo daugiau negu 
milijonas, iraniešių. Dabar aiš
kėja, kad žmonių skaičius buvo 
dešimt tūkstančių. Įskaitant ir 
komunistus. Chomeini tikėjos’, 
kad iš Teherano jam bus pasių 
stas specialus lėktuvas visiems 
daiktams sudėti, bet Irano karo 
vadovybė uždarė aerodromą, 
lėktuvai nepajėgė pakilti, 
virtadienį artimieji jam prane 
šė. kad jis. jei atskris penkta 
dieni, lai turi nenustebti jei 
priėmimas nebus toks įspūdi n- 
gas, kaip jis buvo tikėjęs. Jis' 
pareiškė, kad kelionės skridimo ; 
dieną jis^pJuskelbsTcėliau.

molais jis planuoja kandidatuo
ti prezidento pareigoms, šitas 
pranešimas daugeli 
nes daugelis politikų 
gabus admhiistratc 
kelis labai karčius

SUDEGĖ SOVIETU MIRKO 
BOMBARDAVIMU CENTRAS

M A S K V A. — Praėjusio sa 
va'tgalio naktį Maskvoje, kita 
pus gatvės priešais Jungtinių 
Valstvbiu ambasada sudegė 10

į aerodroma.lankstu sovietu valdžios namas.

svaidžio ugnis ir k' hų triukšma
darių išvirtimas atėmė norą 
bandyti įsibrauti
Daugelis maištininkų grižo at
gal, aerodrc’nio nepasiekę, šian
dien jau paskelbta, kad Irano 
kariuomenė nenori Chcmemio I- 
rane. nes jis jau yra padavęs di
deliu nuostoliu. Iš tikru šaltiniu 
patirta, kad prezidentas Carte. 
ris leido vežti Į Iraną
balo laivą. Amerikiečiai 
nuo šalčio kenčiantiems 
čiams progos nusipirkti 
ir užkurti krosnis. Irano
darbininkai klauso mulos ir ži
balo netraukia iš versmių. Mulai 
labai nepaliko, kai amerikiečiai 
vežė į Iraną pirmą žibalo tran
sportą, bet dabar jau išsiusiąs 
antras vilkikas su dileliu kie- 
kiu žibalo.

antra ži- 
duoda 
iranie- 
zibalo 
žibalo

JONES GAVO PINIGU Už

W ASHINGTON, D.C.— "Liau 
dies maldyklos” dvasios vadas,! 
prieš išvykdamas į Gijimą, jsisū 
nino keletą vaikų, už kuriuos 
gavo stambias suma pinigų. Ap 
skaičiuojama, kad “Liaudies 
maldyklos” vadai turėjo apie 
39 milijonus dolerių. Dalis mi
nėtų pinigų prieš žudynes išim
ta iš bankų ir dar nenustatyta, 
kur tie pinigai galėtų būti, ži
nomos stambios sumos, bet dar 
nenustatyta, kur galėtų būti li
kusieji pinigai. Daliai- JAV vy; 
riausybė' nori pasiimti pinigus 
už ‘T-iaudies maldyklos” lavo
nų pervežimą į AinerikĄ. Mano
ma, kad prokuratūra priveis 
grąžinti pinigus, paimtus už iš 
žutus kūdikius.

nuste.jin;:. 
manė, kad 
ius. turi-; 
patyrimus, 

vargu norės lar kartą mestis į
aktvvą politinę kovą.

Connally visą savo — imą 
buvo demokratas. Demokratų 
sąrašu jis buvo išrinktas Tek
sasas valstijos gubernatoriaus 

* pareigoms. Eidamas Teksas gu- 
> bernatoriaus pareigas, jis pasi- 
j tiko i svečius atvvkusi tuometi- 
j nį prezidentą John F. Kennedy. 
- ----- .* pačiame oficialiame aute- 
J mobilyje gubernatorais Connal- 
;. ly važiavo kartu su prezidentu
■ Kennedy, jo žmona ir saikais, 
[kai sovietų šnipas Lee Osvald
■ pradėjo šaudyti į atvykusį pre- 
i zidentą. Prez. Kennedy buvo kc- 
iliom kulkom sunkiai suželtas ir 
i užmuštas, o gub. Connally buvo 
į sunkiai suželtas ir paskubomis 
i nugabentas į ligoninę -Jis pa
sveiko, bet <laugiau jau nekan
didatavo gubernatoriaus parei
goms.

Partijos kandidatu sekančiam 
terminui turėjo kandidatuoti 
prezidentas Johnsonas, bet po
litiniai ir karo reikalai taip su
sidėjo. kad jis paskutiniu metu 
atsisakė kandidatuoti. Prie šio 
nutarimo daug prisidėjo ir sil
pnėjanti Johnsonc širdis. Con-

I nally nepritarė prez. Johnsono 
pareigi’-j politikai, jam patarė griežčiau

kuriame buvo įrengta moder
niausia stotis jautriais elektro
niniais prietaisai* šnipinėti kas 
Amerikos ambasadoje kalbama 
ir daroma. Tai buvo viena iš 
dviejų tokių stočių, kurių tik
slas ne vien pagerinti šnipinė
jimą mikrobangomis, bet taip 
pat trukdant JAV ambasadai 
susisiekimą radio bangomis.

Dėl jaučiamos ambasadoje 
radiacijos ambasados ]
nai jau pakartotinai skundėsi ir [elgtis, o kai šis nepaklausė, tai 
griežtai protestavo, ir to rezui- viešai jį pakritikavo. Johnsono 
tate. bombardavimu- mikreban- neryžtingumas ir Pacifiko rci- 
gomis buvo sumažėjęs o po kalų pakrypimas nepageidau- 
gaisro visiškai- sustojo. Idomuijama krv-jjbmi. prezidentūra a- 
kaip ilgai.

KUOFENGAS SUIMTA
LAISVĖS SIEKIANČIUS

PEKINAS, Kinija. Kcinunis
■ tų partijos pirmininkas ir prem 
jeras Hua Kuofengas įsakė su 
imti visus tuos komunistus- ku
rie Šanchajuje ir kituose mies
tuose reikalavo kiniečiams dau
giau 
kiek 
todėl 
kelti.

Izraelio karo artilerija va- 
vakar apšaudė du kaimelius Li

laisvės, Hua geriau žino, 
laisvės jiems reikia duot’.

šio klausimo neturėtu

pasiruošęs kirsti 
arabams, kol jie nesustabdys 
teroro aktų Izraelyje ir kitur.

— Arafatas paskelbė. kad iz
raelitai nužudė Al Salamaih.

Izraelis

bane, kur buvo apsigyvenę pa-! jos valdyba.

Nauja Darbo 
Federacijos i'aldyba

Lietuvos- Darbo Federacijos 
taryba posėdžiavo šių metų 
sausio 19 ir 23-čia d’-.-nomis. Šio-* * *

je tarybos sesijoje buvo išrinkt.i 
nauja Lietuvos Darbą Fciteraci-

tidavė Richard M. Niksanui. Ta
da Connally prezidento Nikso- 
no buvo pakviestas į kabinėta 
krašto finansams tvarkyti. Kra
šte iždą jis administravo tvar- 

! kingai, nes doleris buvo išlaiky- 
! tas didelėje aukštumoje. Demo- 
• kratai jam iškėlė nemalonia ta
riamo kyšininkavimo bylą, bet 

i jis buvo išteisintas. Prezidento 
! pareigoi ■ Z'da jis nekandida 
i tavo, i-p d. ... jis pareiškė, kad

styles administracijos patvri- 
mą ir yra geras kalintojas.

Respublikonų partijos kandi- 
dataisnqri būti buvęs preziden- 
Jaą Gerąld?^-Fordas, senatorius 
Bany Gjmi'fcater. buv^s gubei- 
■haloriiH fr"Kin.o artistas Ronald 
Reagan, biznierius J. Clyde. Iii: 
note gnlx-rna(orius Thomps >n 
ir keli kiti, ln>t stipriausias kan
didatas, -alro<lo, kad bus J.>hn 
B. C.onnallv.

— U.homeini įsakę likintie 
šiems rie jo \ardo pridėti zod 
ajafalia . J»s .reiškia šxcnt;

žmogų.' v’ ‘4* ' *



ŠIAURĖS AUKSAS
Me? gintarą dažniausią matę- nųs; uždegtas jis degė, skleisda- 

paslaptingą šviesą; patrin
tas į medžiagą, j h traukė į sa
ve daug kitų medžiagų. Todėl 
daugelis jį laikė stebuklingu ak
meniu; moterys nešiojo jo ga
balus, kad kalėtų turėti dideles 
šeimas; jį dėjo vaikams ant ka-

me žieduose, karoliuose, segė
se, auskaruose. Vadiname jį 
Lietuvos auksu ir retai tepagal- 
vojame, kad jis net akmens am
žiuje buvo žinomas ir brangina
mas.
—Prieš—1UAU_ milijonų metų
Baltijos jūros vietoje buvo tan
kios girios^ pilnos pušų (Pinus 
suceifofęr— dar vadinamos gin*
tarj pušimis - dabar jau din
gusios);, Tada žemėje dažnai 
siautėję audros, žaibai nuolat 
vertė medžius, plėšė žievę, lau
žė šakas. Sužaloti eglų kąmie-

kuris uždengdavo padarytą žai
zdą. Skystimas buvo tirštas ir 
užliedavo ne tik plyšį, bet ir vi
sus jame esančius gyventojus: 
vabalus, vabzdžius, skruzdėles, 
vorus. Tos rūšies gintare randa
ma apie 250 rūšių gamtos gy
vūnų: daugumas jų dabar jau 
išnykę.

Bego šimtmečiai. Užėjo ledų 
gadynė, sustūmę kalnus, išrau
sė daubas; miškų vietoj atsira
do’ jūros, šimtmečiams slenkant 
eglių sakai sukietėjo ir pasikei
tė į blizgantį gintarą. Istorijoje 
yra minima, kad imperatorius 
Neronas —tūrėjęs-gintaro- gaba
lą, atsiveždavo laivais Vidurže- 

-mHo-jūra^Apie-gintarąBūtaįvai
rių mitų. Vienas-iš jų pasakoja 
apie saulės dievą Heliją, kuris 
norėjo pasivažinėti savo tėvo 
karieta, žirgai buvę labai smar
kūs ir būtų galėję suardyti visą 
pasaulį. Didysis 
trenkęs galingu 
dęs Heliją. Šis 
dano upėje. Jo
jam padėjo pakinkyti žirgus, 
buvo paverstos medžiais. Jos 
verkusios ir verkusios, ir jų a- 
šaros krituosios į upę ir pavir
tusios gintaro gabalais.

Senovės žmonės gintarą bran
gino ne vien dėl ic grožio, bet ir 
dėl daugelio neišaiškinamų je 
savybių: gintaras atrodė kaip 
akmuo’, bet buvo lengvas ir švel

dievas Dzeusas 
žaibu ir nužu- 
paskendęs Eri- 
seserys, kurios

klo. kad apsaugoti nuo piktų 
dvasių; daktarai jį sutrindavo 
ir maišydavo Su medumi ir ro
žių aliejumi tikėdami, kad tas 
mišinys pagerina regėjimą ir iš
gydo nuo apkurlimo. Iškalti štai 
tulėles ar įvairius talismanus iš 
gintaro buvp daug lengviau, ne
gu iš kieto akmens. Užbaigta 
gintarinė figūrėlė visuomet bu
vo laikoma stebuklinga, sutei
kiančia dievišką galią jos savi
ninkui. Užtat tuometiniai valdo
vai gautąjį gintarą labai saugojo 
ir juo didžiavosi. Kaire muzie
juje yra Egipto faraono Tutank- 
hameno karūna, padaryta iš 
deimantų, rubinų ir emeraldų 
su Baltijos gintaru-priekyįe.

Įvairių rūšių gintaro galima 
rasti Sicilijoje, šiaurės Italijoje, 
Rumunijoje; pietrytinė Anglija 
turi gintaro iš dar ankstyvesnių 
laikų. Taip pat Buriuos kalnuo
se užtinkama gintaro gabalų.

Daugiausia—gintaro randama 
Baltijos jūroje. Jis pasižymi di- 
deliu kiekiu "succinic acid”. Jo

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

■1

Paveiksle matome 1933 m. Ša n i’uc^. pa stabdį, aukštesniąją mokyklą*

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
Apskaič i u o ta, kad Ameri-' 

koje vidutinis jaunuolis suval
go kiekvieną dieną apie 5 sva
rus maisto. Per metus tai būtų 
apie vieną toną. Mergaitės per 
tą 4aiką suvalgo apie 200 svarų

randama ir pietinės Švedijos pa
kraščiuose, Baltijos
gintaro gysla buvo užtikta Ryt
prūsiuose. Kartais gintaras yra 
tyras ir blizgantis, kartais de
besuotas nuo jame sustingusių 
vandens lašų ir oro burbulų; 
dažnai su vabzdžių griaučiais, 
sparneliais 
mis.

Gintaras 
prieš 3000 
bronzos ir 
guriuose randamu

kiaudavo. ne tik su vietiniais gy
ventojais, Ik t ‘r su jų kaimy
nais skamLnavais. Jau Homero 
Odisėjoje yra minima auksinė 
grandinė su gintaro karolėliais. 
Mokslininkai galvoja, kad pie; 
tinės Rusijos gyventojai, klima
to stumiami, keliavo i vakarus 
per Europą su savo gyvulių ban- 
donris, arklių tempiamais dvi-- 
račiais vežimais (chariots), su 
savo šeimomis, papročiais, sau
lės dievo tikyba. Suradę ginta- 
rą> jjp ji garbino drauge su šaų- 
le ir taip sujungė gintarą Su sa
vo tikyba saulės dievu.

turėjo—ML Vernon ■ miestelyj e— 
alaus daryklą ir buvo alaus da
rymo' meisteris. Per rinkinius 
jis vaišino rinkėjus savo darytų 
alum ir rinkimus laimėjo.

e Daugeliui šeimininkių bus 
naujovė virtuvės žirklės. Jomis 
galima kripti j norimus gabalas 
mėsą, žuvį ir daržoves. Jos yra 
pajėgos nukirpti kaulą, taip pat 
sukarpyti tešlą.

• Žiema visiems jau įgriso. 
Bet jos dienos jau nėra ilgos. Už 
savaitės, vasario 2 bus Grabny
čios. Lieutvoje sakydavo,. kad 
ant Grabnyčių yra kreiva vėžė, 
nors dar dieną teška, naktį braš
ka”. Daugelis amerikiečių svąr- 
sto, ką šiemet veiks amerikoni
škas ežiukas pork upine ?. <jal-

mažiau.

• Pilgriinai pirmieji ragavo 
papkornus laike pirmosios Pa* 
dėkos šventės. Jas jiems atnešė 
Quadegina, indėnų vado' Massa - 
soit brolis-

q Alų gamino ir gėrė seno
vės egiptiečiai prieš 3,000 metų, 
gi Mesopotamijoj prieš 6,000

darni savo arbbnųęSnūšį-p'kapą aukelėjet šiaurės, Italijoje, Ca- 
dėdavo dėdelius gintaro gaba- monica Mėhyje. čia pirkliai ap- 
lus. Vėliau, kai atvažiavę pirklia1 
už gintarą ęnm -siūlyti įvairias 
prekes, kurių vietiniai' neturėjo, 
gintaras tėbhvo dedamas tjk į 
labai turtingų Į^jjūs. Gi .

Pirmasis žšipmąs 
riuo gintarstš iplih'ękė pietus, ve- 
dė iš 
Elbės upe, iiąs^ųi sis kelias sky
rėsi į dvi daBšr?Meua grupė ke
liavo per Tiurįngijos miškus, 
šiaurės BavaŽUĮ riki Dunojaus 
ties PassauiijkĮta šaka keliavo 
Eibes upe įkk.^bįiemijos, kur 

i su-' Moi<ia.u: ii ėjo per

simainydavo prekėmis ir grįž
davo atgal j savo gyvenamąsias 
vietas, šitame slėnyje buvo ras-
ta daug iškasenų daugiausia re-|m* Yra žinoma, kad Artimųjų

V-1 < .

liginio pobūdžio. Taip pat čial^’^l šumerai apie 40% javų 
randame iš -pietų—ai 
ių, kalarijų, dviračių yežimų 
kartu iš šiaurės atgabentų gin-

įvežtų ark-Įuaudojo gamybai alaus ir jį 
i ir| naudojo kaip pinigus. Maždaug 

! tuo pat metu pradėjo kepti duo* 
Trą~Ji-ir svogūnai, taij) pat alusr 
buvo' pagrindinis Egipto ūkinin
kų maistas. Nors vynas buvo 
išrastas daug seniau, bet žmo- 
nės mėgo alų, kurį egiptiečiai 
darė apie 12 laipsnių. Senovės

Is.tcrijoje taip pat yra žinpinąlgusljungė suį fj ___
pajūryje; kita klajotojų grupė, vadinama Biohmer mišrūs 'iki; Dunojaus

tarinių statulėlių s u iškelta saule
rankose — religiniu simboliu.

Užėję tamsieji Dorian amžiai
laikinai sulaikė gintaro kelią.

hlrs vėl buvo atnaujintas Romos 
imperijos laikais — už mažą , . - •
gintarinę štatulėję tada . buvo' 1 Rštininkas papyruso lape taip

rašo—apre~atų:-^Kurre~gėrė—tą

ai* net skruzdėlytė*

M. Miškinytė

KAIP SUDAROMI 
TĖSTAMENTAĮ7“

Tuo reikalm "Jums gali dau 
padėti teisinirikė Prario . ^ū lo 
paruošta, — teisėjo Alpbpnsc 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūd^yOs’ 
išleista knyga su legąliškęjinįj 
formomis. ' t

Knyga su formomis gaųiu 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Hąlstęd SIU Chicą 
Cgo, IL 60608 Kairią' $3.(^1 
su Torinomiky—j i $3.90..

galima gauti sveiką, jauną ver
gą. Neronui valdant Romą, jos!a^ buvo taip patenkinti, kad 
Kunigaikščiai lankė gintaro pre-j dainavo ū šoko, taip pat dare 

’ - ' £ė v*Sa tai, kaip žmonės prisigėrę
vyno”. Graikai išmoko daryti 

■ alų iš egiptiečių ir aivežė alaus 
8otlĮ; darymo meną į Europą. Iš ja 

poje vėl pertraukė j į«moj,o rOmėnai, okupavę Grai- 
giritaro preky’bą. Tačiau vienu ųjja -•
ar kitu keliu gintaras sklido Po šiaux& Em-opoje, TJr

ąsatėlių tauta. Tas vardas jiems
teko, nes iškasenose randama vieną. ir,.v.ędė Irta .upe per.JBren- 
daug kapų, kuriuose :numirėliai! nėr Pass -
buvo laidojami drauge su var-’E]iai pasukdavo į Adrijos jūrą 

ir* Veneciją. ‘ Reikia atsiminti, 
kad tuo laiku, nebuvo kelių; lie- 

mainė bronzinius reikmenis' ip tus\padarydavo' •purvo .-ežerus, 
šaltis uždengdavo upes ledu, au
dros užversdavo medžiais pra
mintus takus-. Besislapstą pake
lėse plėšikai atimdavo, nešamą 
gintarą, nužudydavo pirklius. 
Kartais patys pirkliai užkasda
vo savo turtą, norėdami jį išgel
bėti.

pelio formos ąsotėliais. Jie kehar 
vo iš Ispanijos per. Europą* ir

ginklus Į gintarą. Randamos lie
kanos rodo, kad jie gintarą min
kštino ir bandė jį perdirbti.

Bohemijoje randame vengrų 
apyrankių su gintaru.

buvo žinomas jau 
metu. Yra iškasta 
vario laikų kapai, 
't gintaro dir- aukso 

binių. Spėjama, kad šis ginta- Mat. kaip tik pro ten keliauda- 
ras buvo atvežtas finikiečių jū vo gintaro pirkliai ir dalį ginta

ro išmainydavo i ginklus ir va-

Čia abu ’keliai vėl -susijungė į

per Alpes. Iš čia pir kybos vietas ir daug jo suvežė 
Į. Romą.

Trečiame šimtmetyje
banga

rininkų, kurie primityviais la
vais atplaukdavo Atlanto pakra- 4. v-. A, Buvo iU,an<ly todaug-kitu ke.
šėlais net iki Anglijos ir ten pre- Is p; auzių pabaltieciag ląido- lių. beieškant; lengvesnio,, grei

tesnio ir saugesnio susisiekimo. 
Vi.dūržemio jūros pirkliai nenu- 
keliairdavp į pačią*šiaurę; taip 
pąt šiaurės 'gyventojai nenuplau- 
kdavb iki -Vtdiirženiio- jūros. 
Prękybą'vedė bronzos - gintaro 
Prekybininkai ai:, pakelės gimi- 

J nių vadai, kurie geriausią gin- 
| tarą pasiimdavo sau. šiaurės ir 
pietų kultūra susitikdavo pusi-

pasaulį, viliojo mokslininkus ir 
menininkus; poetai jį apdainuo
davo, moterys juo puošėsi. Taip 
gintaras išsilaikė iki šių dienų 
ir šiandien jis yra žinomas vi
same pasaulyje.

Lietuviams gintaras yra ypač 
brangus, nes jis — mūsų pro
tėvių žemės turtas, mūsų jūros 
ašaros, mūsų šiaurės, auksas.

Sesė Rita
Skautų Aidas, rugsėjo nr. 

iš E. Lietuvio

— Irano karo vadovybė turi 
rekorduotas mulos Chomeini 
kalbas ir gali atiduoti jajas pro
kuratūrai. Trylika metų jis kur
stė tikinčiuosius sukilti prieš ša
chą. bet tada jo nekiausę
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PASSBOOK 
.. SAVINGS... • 

the best way to savyaguiadyl

America la the place that is made 
out of dreams. And, UJS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now-, Bonds mature in less tiian 
six years. That means your die am s 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Han where you work, or the 
fford-e-'Month plan where you hnnk.

Before you know it, your American 
•n-n will be a reality.

Take stocl *1 į<,: . K -** > • >_ •<

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATES

su E- <A(IOGC GQ6«»

V r j.

in America* 
macurv ir* Utxa six y-MJC.

kiją. Ypatingai alus paplito 
„ . . ‘ vynuo-

gės neaugo ir vyno negamino. 
Yra žinoma, kad 1083 m. Angli
joje buvo 43 alaus bravarai. An
glai alų naudojo laivuose, atsi
gerti vietoje vandens. Yra fak
tas, kad pilgriinai sustojo prie 
Plymouth Rock, nes laive pri
trūko alaus. Jie jį darydavo iš 
arbūzų, klevo cukraus ir įš vai
sių, panašių Į šaldžius slyvas. 
George Washington, pries> islo*

Į damas i kariuomenę ir prieš tap- 
Į damas Amerikos prezidentu

constipation
“ ingredient

prescription
f Vi

Ci7c:črs”!iri3 a special’ Tlaxatrvė' 
Hręredient to be highly effęctivę iq 
'by-T' lęfte^h severe constipation ■. 
W«.;- aigtjį-Den?4el- irregularity or - -;i 
r. ;st •'pa't-ęa become a prgblįpį , 

h’S neCical ingredient is now 
č-i-Hable :h ttje'exclusiye EX-J.AX ;
Lviiiuia. Use ority ąs> 'directed.
C-Eclated Tablets į. J '' 
5 o.ihavorecį-Pilis.

Forging Fuel Economy

d

X/ te

OUR SAVINOS

’» EARN UP TO i

E33S
i i- Naujienos, Chicago b, ill.

BALZEKAS MOTOR’S 
p4030 Archer A ve., Tel. VI 7-1515
y Seniausias automobiliu pardavėjas lietuvis

%

. .V,ctt3.re Premier Cp.upe "

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
•^Station W^^oxi’s už $3,570 ir daugiau.

(Vartotos mašinos-- urmo kainomis)
Gerinus, mechanikai taisymo Jr priežiūros departamente

Serving chicrgo bnd swimsiNCE nes

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
is getting from car parts before they even go into the auto
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by Hazella Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting ./ 
only the ones which need the heat treatment, some three ’ 
million cubic feet of gas per month—or 36 miUion cubfo

>



Anastazija Tamošaitienė

papildyti ar iš viso pa- grindines laisvųjų lietuvių

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

TEENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

ben- 
ir at

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don’t be a Bom Loser!

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

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

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

dovybes, bei tautos atstovybes 
VLIK.0 veikla. Visa tai matyda
mas suvažiavimas.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin -gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 

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

rl.. $1.00.
80 psi. $2 30

JI*. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $8.00.
SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

CIT

(pastaba: — Spaudoje skai
tome. kad 1/3 (vienas trečdalis) 
kursantų jau yra iš tos gimna
zijos mokinių. Ir įsivaizduokite, 
per 3 metus gali būti perleista 
visa gimnazija per tuos kursus.)

3. Ragina paspartinti (R) Lie
tuvių bendruomenės padalinių 
steigimą ir sustiprinti jų veiklą.

Tiek yra siūloma.
(Bus daugiau)

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

ĮrUiftt 1>2S matalA.

Įstalfo* plwtvoM K«dm *®tomoMllAm* pcatatyU.

v. 1. ryto prade* 
telefonu ir visą

Pradė-

1. Kviečia ir ragina visuome
nę, ypač organizacijas budėti ir 

i savo

patarnavimui 
bau kvietęs, 
žinoti, už kc 
rašė man t 
S51.X1.

klausyti. Panaši padėtis yra il
su kitomis apylinkėmis. Tik rei
kia nuvažiuoti i vieta, reikia 
reikalą tinkamai išaiškinfTir nu
šviesti. ir rezultatai bus tokie 
pat ar panašūs kaip Rockforde^ 
Auką įteikė 200 dol.

i. Suminta. A KISS IN THE DARK. Pikantišku lt tntv-utri msviyti 
aprašymai, piliiti ii gyvenimo. Lengvas ctiiius. gyva talbs. ji&žiai liieiits 
150 psl. Ksina $2.50.

Dr. Juwas B. K»nčlua, HISTORY O? LITHUANIA. Lietuvos totorijo 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metą. Vidutinio formato. 14? 
wsi. ūunuojt $2.00. '

Dr. Juciai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0ū.

Danguma Žiu knygą yr* tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas b 
kitas knyga y galim* įsigyti atailankiua 1 Naujienas arba atsiuntus čeki r 
piniginę perlaidu. . i

Žilvino Pasaka” Kilimas

su fanatikų gauja vesti kovą. Ir 
jeigu atatiks kas yra sureda
guota, 
prašau 
keisti.

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength 
with safety.

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

3. Sudarę liberalų frontinin
kų koaliciją, jie griauna šio 
krašto lietuviu organizuota vei
klą spaudoje niekindami tuos, 
kurie—prieš masi—jų—siekiams. 
Infiltruoja organizacijas par
imdami jų vadovavimą ar bent 
trukdydami jų veikią. Net ir 
ALTa yra atsidūrusi sunkumuo
se, kai Į ją pateko žmonės atvi
rai pasisakę spaudoje, kad AL
Ta—ir BALFas turi pasidaryti 
LB sekcijomis.

2759 W. 71st St., Chicago, Ill.
• 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

Tel. 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI .
NAUJIENOSE GALIKA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO.

JO, VISUOMENĖS VEIKU© IR ^AiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gumn — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1906 

metų įvykiui. Jablonskio ir Totoraičio , jaunu dienas ii

Rezoliucijas perskaitė komi
sijos pirm. inž. D. Adomaitis. 
Savo įžanginiame žodyje jis pa
sisako šitaip:

— Šitas suvažiavimas yra ma
žas atspindys tos kovos, kuri 
šiandien vyksta pasaulyje. Jei

Or. A. J. Gossan — DANTYS, Ju priežiūra, sveikata Ir grcS* 
Kietais rirteliaia, vietoje $4.00 dabar tik ---

uinWtoto viršeliais tik -----------------------------------
Dr. A. J. Ovssan — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS, 

jteilpnif po fcropa įspūdžUL Dabar tik .

2. Ragina atitiesti Vasario 16 
gimnazijos veiklą, kuri palenk
ta, jai patikėtą jaunimą nu
kreipti į okupanto agentų mo
kyklą, Kapsuko kursus Vilniu-

i issues
caused by inflammation 

Doctors have found a medi ca
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of theses 

tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H No 
prescription is needed. Prepa
ration H Ointment and sup
positories. Use only as directed.

Poezija
lazdynu* _______ ________________  . . ..
amalais, kaip konfetėmis ir pamažu jveda i gamtos vaizdu ir garsą ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu Ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. AugusfaftyN• VafčIOnltn*, ŽVAIGŽDŽTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkv Jusi, EILĖRAŠČIAI IR RASTAI. 155 psL $1.50.
< Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 189 

psL Kaina $3.00.
B Klaopas Jurgsllonls, GLODI • LIODI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8 Anatollfus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.
T Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

J Bviettntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Medas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių Sflelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9 Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. S1.00.
10 Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL. $3.00
11 Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
12’ Petras Sagstai, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė- 

^Petras Sagatai, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00. 
Euaenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00. 
Elena Tumleni, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, M pel 80 
Alfonsas T 
Jenas Vato

Arfwat Ja»s, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami Wc*i ži*s *r kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštine arba užsakyt! paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi.

NAUJIENOS,
1731 So. BalsUd Street, Chicago, DllnoU W308

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lieto- 

riq g«-būvis, privalo susipažinti su Žemiau B vardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galimi irtsisakyti Naujienose.

Juens Kapečlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlnskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tųsa. Te! yra Amerikoje beįsi- 
kuriančlo ir patvariai jsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai illo- 
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO- .LlETUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naučaklnose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vairaus aprašymai, ką ji ten matė, kdUar 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl 11JJ6. Yra taip ptt 
išversta 1 anglu kalba.

M ŽoBtonko. SATYRINĖS NOVtLtS. Genialaus rwj rašytojo 
60 m tyrini ų novelių, 199 pusk, kaina $2.

D. KuralHs, KELIONĖ | ANAPUS GELCŽINĖS UŽDANGOS. Ao- 
torlaus pastabumą neapgauna Intaaisto ir agitpropo propaganda b*i 
dhaaakarimaL AM knygos parašytos lengvu, grašiu stiBumi,

Pref. P. Pakaritlk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota Istorinė studija apie Prijaų JJktoų. 
Kaina S.

Vincas žsmattls. LIURLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAjtĖ/K 
M P<L Kaina ĖLM. a

Ėto ir kiti leidiniai yra gaimamš
NAUJIENOSE, UJf Se. MALTTED ST„ CHICAGO. NX. MĖM 

atoM*efca«f Maste va lew d seals arta wteekaef peMu Ir BrUadaaS 
Sefej ar ptototw* perlaidu.
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(iazo kompanija šiemet pa 
keitė sąskaitų formą. (ia\is 
naują sąskaitą nustebau, kad 
ten yra nauja grain su įrašu 
gas service charge. M^n tai buv^ 
neaišku, kodėl įrašytas patarna 
vimas ir pažymėta nemaža sa 
ma pinigu, padangi aš jok i a r» 

gazo kom. nebu- 
Todėl norėjau sir 
<i patarnavimą r 

pinigu sumą - -

NAI JOS CAZO SĄSKAITOS Iraniečiai ucr-’anv I u
j mula ChOmeini ųaietu saldvb ' • B • . V • 1 * » w

kraštą. Jis kalba- bet nedirba 
Jis labiau bijo Irano valdžios, 
negu jo vadovaujami tikintiej 
mahometonai.

Helps Shrink 
Spelling Of ” 
Hemorrhoidal

(Tęsinys)

RcA-kforde (R) LB apylinkės 
pirm. Tikuišis savo pranešini'* 
pabrėžo, kad Rnckfr-nln I .B ne 
suskilo, tik senoji frontininkų 
užvahtyta, šiemet buvo nušluo
ta. Susirinkime, kuriame buvo 
įneštas klausimas, kuriai ben
druomenei Rockfordo lietuviai 
turi prikhusyti. tai 2^3 (<lu ti-et" 
daliai) balsuotojų pasisakė už 
(R) Uet. bendruomenę. — Jau 
senai mes sėdėjome ant tvoros, 
mūsų atstovai jau ir anksčiau 
atvažiuo<lavo į Ghicagą į (R) 
LR suvažiavimus, bei viešai su
sirinkime nedrįsome ir vis bi
jojome pas;ūlyti balsavimui, ku- 
riai bendruomenei jiorime pri-

paaiškvj aslos. Nesiskaitydami 
nei su daugumos, nei su demo- 
kratiniais veiklos dėsniais, jie 
siekia perimi! visą laisvojo pa 
šaulio lietuvių veiklą į savo ran
kas ir diktuoti bendradarbiavi
mą su okupanto statytiniais ir 

.jo įstaigomis.
j 2. Liberalais prisidengę kaiku- 
:¥ie šio krašto pftTesoriai iš di- 
-pūkų vaikų priaugino janičarų 
: (turk, yeni ceri naujoji ka- 
‘riuomenė sudaryta ‘š perauklė
tų krikščionių vaikų ginti isla- 
mui A.P.L.—yra janiėarai, 
manau visi žinote. Salioivnių 

; komunizmo garbintojų, kurie 
viešai pasisako, kad jie nesą an- 
likcrnunistai, tt didžiuojasi atli
kę okupantui naudingų darbų. 
Paskaitykite paskutinį “Akira
čių-’ numerį. Ten bus tam aiš- 

į kus įrodymai.

(Tnzi Adomaičio pastaba: -— 
Prieš 7 — o'sios tarybos rinki- 

čia matome sek- nių kaip ir ciceriškis. Kur mes;musj Įurbūt žinote kas toje agi- 
fanatikų sektas. Vie-Į turime apie ką kalbėti ir su ko-^ac^'°Je Draugo pasikalbėj’.- 

kiu priešu kovoti. Ar čia bus Inuose su Janušaičiu ar Janu- 
A‘a* šaltis su juo padarė, tai yra jo 

bus daugiau narių, ar mažiau. 0 dabar jis sėdi ALTo-
narių, tas nėra svarbu. Ir duo-J6')
damas šitą savo siūlymą, noriu] Ten patekę jie bando prime- 
padaryti Įvadą, kad mes turime sfj susitarimus su griovėjais, ku

rie ALTą palaidotų ir paverstų 
gečių, zerrų valdžion. Jų užma- 

prašau priimti, jei ne,*čios siekia suparalyžuoti ir pa

ine krašte? I 
tų sektas, 
na, gal ir gerai, užbaigė gyve 
nimą Gvijanoje (angį. Guyana), statute; vienas punktas, ar 
Parodė tą baisumą, kur bolševi
kinis pinigas, kur bolševikinis 
agentas gali įsiskverbti ir ką ga
li padaryti.

Mūsų gyvenime mes turime 
labai aiškius pavyzdžius. Atei
tininkų vadas buvo išrinktas 
Stalino metodu. Tik vienui 
vienas kandidatas buvo’ pasta
tytas ir šitas buvo išrinktas. Ir 
jis dabar maišo visa čia, ne vien 
Cicero j e gyvenimą maišo, bet 
jis maišo visą mūsų gyvenimą. 
Toliau nueita. Buvo katalikų fe
deracija, sena organizacija, ku
ri davė ALTai pirmininkus, bet 
kas šiandien su ja atsitiko? 
šiandien yra infiltruota ir ga
lutinai vadovaujama tokių žmc-

Tad nuo Ifl 
jau skambinti 
laiką buvo užimta linij 
jau -skaityti laikraėšius ir vis 
telefonuoti. Apie 3 vai. p. p- vis 
tik pavyko prisiskambinti. Tuo
met man buvo paaiškinta, kad 
anksčiau gazo komp. įrašydavo 
visas išlaidas j bendrą sąskai
tą, o nuo šių metų ji atskyrė 
gazą nuo kitų išlaidų, pav: gazo 
linijų pravedimas, remontas, 
darbininkų algos, valdžios tak
sai. Tas visas darbas pavadintas 
GAS SERVICE CHARGE, o at- 
skirai pažymėta kiek išnaudota 
gazo, tuomet sudedama kartu 
ir gaunama bendra sąskaita.

Antanas Marma
Atrodo, kad visiems pradeda 

atsidąiyti akys, kur frc’ntinin- 
kai nuvedė ir tebeveda užvaldę 
Lietuvių bendruomenę, — Į dik- 
tatūrą ir į Rytus. Pasibaigus, a- 
pylinkių pirm, pranešimams, 
buvo perskaitytos rezoliucijos.

(R) LB TARYBOS NARIU SUVAŽIAVIMAS, 
į tos kc'vos nebūtų, jeigu komu-1 
I nizmas nesiveržtų, nepaverglu 
'laisvųjų žmonių, turbūt, kad ir 
mes čia nesusirinktume. Uet.' 

■■bendruomenė—veiktų,—nebūtų 
nei to ginčo, dėlko mes esame 
dvi bendruomenės. Nebūtų ben-. 
dradarbiautojų, nebūtų su kuo i 
jiems bendradadbiauti, nebūtų' 
to komunizmo, kuris visą tą 
maisalį pasaulyje įveda. Mes 

t 
[čia kalbame apie pasipriešinimą 
priespaudai, neteisybei, apgavy- 

L-stei ir matom, kad-šita yra per
kelta į visokias nedideles kolo
nijas, nedidelius būrelius žmo
nių, kaip štai lietuvių kolonijas 
Jau visur tas skilimas yra, nuo
monių pasidalinimas. Kodėl? 
Dėlto, kad priešas įsiveržė į mū
sų tarpą ir mes norim ar neno- 

’ rim, ta kova mus paliečia 
Iririešas yra netik gudrus, bei,

Rezoliucijos 
skamba šitaip:

Reformuotos Lietuvių 
druomenės tarybos narių _
stovų suvažiavimas išklausęs i neįsileisti Trojos arklių 
vadovybės pranešimų ir atsto
vų pasisakymų, konstatuoja:

1. Fanatikų, diklatūrininkų 
grupelės užmačios yra galutinai

turi ri didelių patyrimų, didelius 
resursus šitai kovai vesti. Mes 
esame—liudininkai, kai n Vietna- 
me Įsiiisidegįno viešai buGistų 
vienuoliai ir kodėl susidegino. 
Kas juos ten privertė? šiandien 
jau yra paaiškėję. Tai yra ko
munizmo agentų darbas. Jie at
liko savo pareigą. Jie įkinkė fa- 
netikus patarnauti komUMĖr 
inui. šiandien kas yra su “tais 
budistų vienuoliais, paklauski
te, kur jie šiandien yra? Aš ma
nau, kad apie tai nebekalba. Kas 
šiandien Irane? Ar tai ne bolše
vikų pinigas ten kelia riaušes. 
Irgi fanatikus sujaudino, visą 
kraštą sukėlė ir arde žmonišką 
tvarką, ardo krašto gerovę. U 
kasgi Amerikoje, pačiame šila-

POEZIJOS VEIKALAI
__ "u — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
iui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas

bukfcs. Dramatiškai besikeičiančiuose Kąjntos _ scenovaizdžiuose svajoja,
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I savo tautiečiams, net nepasigyrė, kaip jie tą žinią pra
nešė ALTo sekretoriui. Nespėliokime, bet leiskime 
jiems patiems šitą klausimą paskelbti.

Amerikos Lietuvių Taryba nutarė tuojau kreiptis 
į Amerikos prezidentą ir prašyti jo intervencijos gelbė
ti iš rusų Vakarus pasiekusius lietuvius. Krašto prezi
dentu tuo metu buvo Harry Trumanas, paprastas de- 
mokratų vekėjas, bet teisingas ir doras žmogus. Ameri-_

$Xloo kos Lietuvių Taryba nutarė‘šitą klausimą išdėstyti pa- 
* a'°° tiems aukščiausiems krašto pareigūnams. Jeigu bus 

i galima, tai prašyti patį prezidentą, o jeigu pasimaty- 
mas su prez. Trumanu nepasisektų, tai tartis su įta- 

3a:s, karo komiteto nariais ir. 
pareigūnais. Audiencijos pas 
sutarė, kad tokia intervene!-

Ai of December 1, 1977 melu ....—
Subscription Rjtes: trims mėnesiams

/lenam menesiui
In Chicago S33.00 per year, Sib-UV per 
rix months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
hree months. Canada $33.00 per year; 
•ther countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kilnot:

nirapoie tr priemiesčiuoae*
metams _______
pusei metu — 
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje 
metams 
pusei metu 
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams________
pusei metu______
vienam mėnedui _

« 8 50 kingiausiari kor 
Valstybės 
prezidentą rašė$34.00

$18-00

»nsp IAV vietose’ 
metam*

$33.00 Naujienos eina kasdien, išskiriant 
$18.00 i sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben

drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Di. 60608. Telef. 421-8100.

Pinigui reikia liūsti palto Money 
Orderio karte >n užsakymu

$10.00

$20.00

NAUJLENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*, nuo
* vai. ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Taryba nutarė, kad pas prezidentą privalo važiuo
ti ALTo sekretorius Dr. Pijus Grigaitis, šios interven
cijos sumanytojas; ĄLTo prezidentas Leonardas Šimu-j 
tis, Mikas Vaidyla, ALTo iždininkas, Povilas P.Dargis, > 
veikliausias lietuvis demokratų tarpe ir deelgacijai 
buvo pridėtas J. Grigalius. Prezidentas Trumanas A-1 
merikos Lietuvių Tarybos narius priėmė 1948 m.'

V. KAROSAS

fTesinvsV

Veik visoje Vak. Europoje 
valdžią perėmė kairiosios par
tijos, dominuojant socialistams

(KOMENTARAI)
spauda, priėjo išvados, kad jie 
pasisako už rėmimą tautinio ir 
liberalinio komunizmo sąjūdžių. 
Rytų Europoje

nac’onalizmo ir klerikalizmo 
rėm’mo ir ėmė ties ogimaUpro- 
paguiti d mckratir.es ’.’ė’as iš
reikštas Visuotnoje Žmogaus 
Teis ų Deklaracijoje.

Liberalų ir sociąlistų idėjinis 
ausis tat juras sudaro detentes es
mę, kuri tapo Vakarų demokra- 
ijų pasaubnės politikas pagrin-

rugs. 16 d.; susirūpinimą išklausė ir prižadėjo tą patį ir liberalams. Tik Prancūzjoje 
vakarą įsakyti vyriausiam sąjungininkų karo vadui, r Italijoje valdymas dar nepa- 
kad-nemaišytų lietuvių, latvių ir estų-su-rusų piliečiais. 'teko i kalrlW rankas, nes pn-

, kaip pat:ki- du. Prieš šią politikų yrą pasisą- 
atramos prieš Mas*, kęs visas konservatyvus spar- 

'.ame skaič’uje ir lietuvių, 
tik’nimu, žlugus lenkų komuni- .dusų lietuviškoje spaudoje daž- 

?i kalbrnn ap:ę Vakarių de- 
n “kap'tu’.iacijas”, “'š- 

“p '. a \ • ■ m b
5 va d ą ki-.- ....m.,, u oriausiai šiam nti-
. Frank. Taip p stymui. atstovauja žum. Vilius 

išvaduota” Lenkija nebūtų, pri-Į R-ržėnas, kurio stramsni” rin-

kvos imperializmu Ęairiųju įsi

- - - - - - Nesusitarę nieko nepadarysime
Amerikos Lietuvių Taryba apsvarstė dešimtis jvai- Jaltoie Prarytas susitarimas liečia tik sovietu 

rių projektų, bet ėmėsi vykdyti tiktai kelis. Savo posė-, c?us’ °. je uvlaĮ nl® a ,savIe. ’J Pį1^01?18 ne U;O. 
džiuose svarstė įvairius projektus, išklausė neigiamas rl „a 16 uvos įjungimo 1 ovie.ų ąjunįą 
ir teigiamas keliamų problemų puses., bet vykdė Jis buvo e-arytas oidziausios ^ - j:
tiktai tas, kurioms didelė dauguma-pritarė arba buvo- lenas - 1Pė,ie^.x^.usų_ u.o suiro as u—-----
pasiruošusi nekliudyti.

Karo pabaigoje Amerikos lietuvius pasiekė žinia, 
kad Vakarų Europos karo vadai, vykdydami vyriausy- 
sybių Jaltoj padarytą susitarimą, pradėjo koncentruo
ti į vieną vietą visus sovietų piliečius, ypatingai gyvus! 
likusius sovietų karius belaisvius, kad galėtų juos grą- * veikė vieningai ir sutartinai. Jeigu jos narių tarpe ne- 
žinti sovietų karo jėgoms ,o pirmon eilėn juos nuvežtų ' būtų sutarimo, tai visas reikalas būtų atidėtas i— 
pas savuosius. Vakarų valstybių Laro vadai buvo pa-! graikų kalėdų. Kai prezidentas Trumanas patyrė, kad 
sižadėję atiduoti sovietams Vakaruose rastus sovietų : reikalas liečia visus lietuvius, kad jį nori aplankyti vi- 
piliečius, o rusai buvo pasižadėję karo pabaigoje grą-įsų Amerikos Lietuvių delegacija, ir kad teks svarstyti • vakarų social:stų ir 
žinti savo zonoje rastus Amerikos ir kitų valstybių pi- gyvybės ar mirties klausimas, 
liečius ir karo belaisvius.

Ameriką pasiekė žinia, kad ne visi sovietų piliečiai j imti lietuvius.
nori grįžti į komunistų valdomas Rusijos sritis. Neno-į Prezidentas Trumuna-;, ■■.'■eik ręs su atėjusiais 
ras važiuoti į F.y us bu") teks didelis, kad jie žudėsi lietuviais, pats atsisėdo _r p.; . : jie isdėsty ų rūPi- 
gelež-kiid-ą  uu^se sunkvežimiuose, kad mą reikalą. Pas tarybos nariai
tiktai jiems nereikėtų vykti į Rytus. Jiems buvo aiški- jau žinojo, kad reikia paruošti jam memorandumą.. centu; Šimučio ir Vaidylos ištarimas buvo dar sunkes-

alės Klausimas turi būti tikslus,, paremtas faktais ir išdės- i nis. Geriausiai būtų memorandumą perskaitęs Povilas
parvažiuoti pas savuosius. Jų neapramino, nes vadina- j tytas trumpa, tikslia, teisininkams žinoma anglų kalba. Dargis arba J. Grigalius. Jų anglų kalba buvo sklan- 
mi savieji nėra savieji, nes jie persekiojo ukrainiečius, I Aiškus daiktas, kad Dr. Grigaitis buvo įpareigotas pa- desnė. Bet Dargis, būdamas jauniausias tos delegacijos 
gruzinus, gudus, lietuvius, lenkus ir kitus žmones la- i rašyti ALTo valdybos memorandumą. Jis buvo teisių narys, jokiu būdu būtų neskaitęs, vyresnio delegacijos 
biau, negu vokiečiai.. Vakarus pasiekė žinia, kad ir lie- • daktaras, jam buvo aiški problema, tik reikėjo tiksliai nario paruoštą memorandumą. Tais - pačiais sumeti- 
tuviai skaitomi sovietų piliečiais ir 
atiduoti rusams, 
džiaugėsi, kad pasibaigė karas, bet rusų ir komunistų ' 
pavergta Lietuva jiems nebuvo sava Lietuva, nes ko
munistai lietuvius labai žiauriai persekiojo.

Kaip Amerikos Lietuvių Tarybą pasiekė žinia apie 
lietuvių vežimą Į tam tikras stovyklas, kad rusams bū
tų lengviau juos perimti, dar ir šiandien nepaskelbta. 
Tai padarė Amerikos lietuviai, bet jie patys tuo reika
lu dar nepasigyrė. Politiškai pasigiria tokiais darbais, 
kurių nepadaro, o paprasti lietuviai, norintieji padėti

nama. kai karas jau pasibaigė, ir kad jie laisvai g:

E. JASIŪNAS

Ame-

į Rytus. Tiktai ne į Lietuvą, kaip sovietų kr.r ' ; f ; ■ .į;,
žadėjo, bet į Sibirą, kur jie gabeno visus belaisvius ir ln ...

s:bijonia patekti į ko*niini'st’nės 
’ ’-natūros spąstus. Jei Vak. Eu- 

e kcmūn’stam pas'sektn 
.kinti ‘balsuotojusl kad laimė

ję rinkinius draugė sii socialiL 
- ‘Ms sudary’ y k-’vicįnes; vyriau- 

demokra-

stimam—režimui,—ten. _ valdžią, 
erimtų klerikaliniai ir nacio- ? 
. "s'.in’a el inent’

da-ytų diktat.-1115 
bai panašią Į gen.

______  ..... ..... Visa vak: 
Vakaruose buvusius Vokiečių karo pramonės darbi-: Europa užbaigtų senosios Euro- 

į “>05 istorinę epochą.

... .e š ra .y-star-ueje Vak. poilsinių re.ve_smų e.
Europos revoliucinrii pakitimai ■ tautiniai-komunistnių dikt.itū- 

iki Lietuvos laisvinimo kovai? Išei-irų, valdžiją perimtų dešiniųjų 
nąs Paryžiuje lenkų emigraci-L‘po diktatūros, kurios galėtų 

s liberaimės krypties žuma- sukelti europ nį karą. Todėl 
las “Kultūra”, pasiremdamas /ak. demokratijos, ir jpalinga. 

liberalų kairiosiefe partijos, atsisakė nuo

ninkus.
Amerikos Lietuvių Taryba atliko šį darbą, nes ji

tai jis pasirinko pirmą ‘ 
laisvą valandą ir pranešė, kad jis yra pasiruošęs pri-

r osic’s ^artijos ir bendrai Va
karų derink at”os šiose saly- 
l ’e n erai• ' T n j

e saly/lis nusLi. y..ias do- 
: o šerne ir v'so j e VLĮKo 
oi ■>.

mi.

žodžio. Užtrukdavo, bet reikalingus terminus jis suras
davo. Surado juos ir JAV Prezidentui paruoštame me
morandume. Grigaitis paruošė memorandumą ir per- 
ridentui. . x

Dr. Grigaitis angliškai kalbėjo su neanglišku ak-

juos rengiamasi ją išdėstyti ir tiksliai formuluoti prašymą, kuris turi mais nepasisiūlė ir Grigalius.
Prezidentas atidžiai išklausė Dr. Grigaičio paruoš-kad siųstų juos i Lietuvą. Lietuviai būti dar trumpesnis ir aiškesnis.

Visi, kuriems tenka kartais vieną kitą dalyką pa- tą memorandumą, paėmė Į rankas jam įteiktą memo
randumą ir prižadėjo tą pačią dieną duoti reikalingus 
įsakymus. Vėliau nuo sovietų čekistų išgelbėti ne tik 
Grigaitį, bet ir šimutį niekino ir šmeižė, o Šimutį su 
purvais maišė jo paties ideologijos žmonės, kuriuos jis 
prašė Trumaną išgelbėti. Gerų darbų jiems nepavyks 
išbraukti iš istorijos, o gerų žmonių nepavyks sunie
kinti, nes lietuvių dauguma tokiam elgesiui nepri
taria .

rašyti, kad trumpai ir aiškiai išdėstyti yra daug sun
kiau, negu ilgesni straipsni parašyti. Dr. Grigaitis ang
liškai rašė lėtai. Jis pasirašydavo projektą, o vėliau 
bandydavo ji tiksliau 
parašyto Jano dažnai 
kinius. La 
o kartais i. 
gu nerasdi

ir gražiau iškoreguoti. Iš vieno 
jis padarydavo vieną ar du sa- 

jis keisdavo vieną ar net du, 
ris nebūdavo patenkintas, jei- 

......gllško, teisininkų vartojamo,

—j~. —tek t.... c i vT-.l-xUs 
iu K-ta.s egzilniais veiksniais 
pasisako’ prieš Vak- demokrati- 
u •ėdamą detentes politiką, bet 

■- nepakeis. Tuo susirūpino 
Pjaivesnio galvojimo grupės ir 
ryžosi šiame seime atstatyti 
VLlįKo demokraV’nĮ veidą, be 
kurio negalima išeiti Į viešumą.

VLIKo politinis posūkis yra 
būtinas dviem požiūriais. Lietu
voje rezistenciniai sąjūdžiai. įs-

A 1 nt partiz v.'inj kirą; virtiL 
a ,p-I etiniu, tapo (atakai sari 

triuškinti ir yra neįmanoma to
je plotmėje tęsti tolimesnę lai
svinimo kovą. Po labai skaudžiu 
pamokų tauta surado dis'denti- 
;iį kovos metodą, kuris, tai rei
kalinga itinpabrėžti, nėra rezi
stencinės kovos tąsa, nei politi
ne nei idėjine prasme. Rezisten
tai kovojo už Lietuvos atstaty
mą senuose rėmuose, kai disi- 
dentaj atsisakę nuo praeities 
sugrąžinimo, savo siekius nu- 
Kreipė į ateities bes’formuo ?aa- 
4 pasaulį. Netgi naujai išaugęs 
nacionalizmas dabarties sąlygo
se įgavo tautinio komunizmo 
šra.šką, o katalikybė ima per
siformuoti pagal Vatikano II nu
matytą modelį.

(Nukelta į 6 psi./

(Tęsinys)

Tarp kitko, O’Hare oro stotyje pasitaikė, 
kad prie American linijos langelio tarnautoja 
prie savo uniformos atlapėlio turėjo prisegusi 
lentelę su įgraviruota pavarde Aleliūnas. “La
bas” — pasveikinau lietuviškai. Ji atsakė, kad, 
deja, lietuviškai kalbėti nemokanti, tik jos vyras 
esąs lietuviu kilmės.

Į Los Angeles skridome didžiuoju ir moder
niuoju DC-10 sprausminiu lėktuvu, galinčiu pa
imti virš 300 keleivių. Daug vietų dar buvo lais
vų ir, bendrai, sėdynės nesuspaustos, erdvu. Ma
no vieta buvo prie lango, ir tikėjausi pasigrožė
ti kalnu vaizdais. Tačiau beveik visos kelionės 
metu žemės vaizdas buvo apdengtas debesimis, 
nieko nesimatė. Kadangi skridome beveik tiesiai 
į vakarus ir lėktuvo greitis beveik atitiko žemės 
rutulio sukimosi greičiui, tai atrodė, kad saulė 
dangaus skliaute stovi v’etoje. Tik priartėjus 
prie L. A., per debesų properšas galėjau matyti 
kalnus, kurie buvo dalinai padengti sniegu, o 
juose esančių vandens tvenkinių pakrantės buvo
užšalusio ledu. I^utūpėme jau temstant. Atsu- aukštesnės, nei reguliariose krautuvėse 
kau laikrori ’-'s valandas atgal. Itraliją teleidžia Įvežti tik po vie n \r.rt

■> : Ar.gek - į užsienius vyksta rečių ir po vieną b F, v‘ trir i.
j< to i ■ 1 : ri kitor — Interna- tuvėje turi pašaly.u au.-.., I

tional —stoties. Gal yra ir kitoks būdas patek- skrendi, ir tavo pirkinį atneša prieš pat išskren- 
ti Į tą stotį, gal yra kokia transportacija, bet nie-. dant lėktuvui.
kur nepastebėjau užrašų. Teko eiti pėsčiam, tu-1 Los Angeles oro stories pastate tamsoka,nes 
neliais. Mano laimei, kelionėn teturėjau pasiė-' lygiai pusė visų apšvietimo lempų, energijos 
męs tik vieną “maišą”, taip kad perdaug nenu- taupymo sumetimais, yra išjungtos.
vargau. Praėjau tris tunelius, gal po kervirtį
mylios ilgumo kiekvienas, kol patekau ant judan - giminėmis ir pažįstamais, o už kiek laiko manęs 
čio šaligatvio, vedančio į palmėmis apsodintą alė- Į išlydėti atvažiavo ir ten gyvenąs sūnus.
ją ir iš ten kursuojančius “trambusus”.Pasitaikė, 
kad tuo pačiu judančiu šaligatviu keliavo ir ke
turi muzikantai, atrodo, kad tai buvo visa šeima. 
Jie taip gražiai ir sutartinai pagrojo nuotaikingą 
džazo kūrinėlį, kad klausia i s' susižavėjęs 
jiems, užbaigus, paplojau.

Telefonu pasikalbėjau su L. A. gyvenančiais

i

i

VIRŠ PACIFIKO VANDENYNO
Išskridome tvarkraštyje numatytu laiku, di- 
oju Boeing 747-SP lėktuvu. SP raidės reiš- 

f -ril ’, nes dėl ilgos 13 valandų be nutūpi- 
čios kelionės, lėktuvas paima dau- 
ir mažiau keleivinių. Šiame lėktuve ke-

Lauke oras buvo vėsokas, apie 50 lapsnių F. 4eįviai jau daugiau suspausti, yra net 10 sėdynių
Trambusas mus nuvežė į International stotį. Ka-1 skersai (vietoje devynių DC-10 lėktuve, su 
dangi Pan-Am. turėjo išskristi tik 10:30 vai. va-Įdviem praėjimo takais išilgai
kare, turėjau apie keturias valandas laukimo. Qrag naktis. Monotoniškai dūz-

Kažkas man buvo pataręs, kad, keliaudamas varikliai. Stuardesės rūpinasi keleivių pato- 
i užsienį, dovanų pirkimui pasinaudočiau oro sto- gumu ir užkandžiais. Keleiviai vieni snūdur’uo- 
tyse esančiomis “duty-free” krautuvėmis, kurio- j ja, kiti per stereo ausines klausosi klasikinės ar 
se, nereikia mokėti muito mokesčio. Užėjau į to- modernios muzikos, dar kiti žiūri rodomo 
kią krautuvę, esančią tame pačiame Internatio
nal pastate. Keleiviai perka rūkalus, gėralus, 
laikrodžius, foto aparatus,, tačiau čia ka’nos yn

kare, turėjau apie keturias valandas laukimo.

Lėktuve įtaisyti net trys filmų ekranai, kiekvie
name lėktuve trečdalyje po vieną. Mūsų sekcijoj 
rodė, filmą “Kas nužudė geriausius Europos yi-

• uis?” (Vėl’au, grįžtant iš Australijos atgal, 
d. iem atvejais iki ikyrėjimo ir vėl rodė tą

; M na. Kodėl nepaįvairinama?).
Kčnuiis šviečia, apačioje debesų jūrą, vande-

nyno paviršiaus nesimato. Nesu įpratęs sėdėda
mas miegoti, todėl tik snaudžiu. Šalia manęs sė
dįs jaunas vyrukas pasakoja, kad jo tėvas yra 
lietuvių kilmės, tarnaująs L. A. aerodrome, o jis 
skrendąs į Naująją Zelandiją patyrinėti krašto. 
Išbusiąs porą mėnesių laiko, keliausiąs su kupri
ne, miegosiąs mažoje palapinėje.

I Prisiminiau, kad šiemet kaip tik sukanka 50 
'metų nuo pirmojo transpacifikin’o skridimo iš 
Kalifornijos į Australiją, įvykdyto 1928 metais 
dviejų australų (kpt. Ch. Kingsford-Smith ir 
Ch. Ulm) ir dviejų amerikiečių (H. Lyon ir J. 
Warner). Jie tada skrido trimotoriu Fokker lėk
tuvu, pavadintu “Southern Cross” (Pietų Kry
žius). Pakilo iš San Francisco ir, po dviejų tar i- 
nių sustojimų Honolulu ir Fiji saloj, nutūpė Bris- 
hanėje, Australijoje. Kelionė jiems užtruko apie 
dešimtį dienų. Navigacijai jie naudojo žvaigždes, 
kompasą ir tikslų laikrodį. Jau vien tokiomis pri 
nrityviomis priemonėmis matos Fiji malus Paci
fico vandenyne suradimas buvo tais laikais la
bai didelis atsiekimas. Dabartiniai transokeani- 
~iiai lėktuvai navigacijai naudoja erdvės satelitų 
siunčiamus signalus, ir gali skristi tiesiosios li
nijos tikslumu.

i R'V vjpp; « |

GARSLVKIT£S NAUJIENOSE
KAUJIENOS, CHICAGO 8, Hl. Friday, January 26. 19=J

mckratir.es


AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIkURGiJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowtord 
Mdical duiUinsL let LU j-b'Wc 
rrunu ^gurnus pagąl ausiurimą 

♦ei uca^iiupxa, Muumnnu J'H-bUlr.

VK. C. K. BOBEUS 
INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE„ 

St. Peter$burg, FL 33711 
Tel. 813)-3m-3020

DR. PAUL V. DARGlb 
gydytojas ir chirurgas 

tyę st Chest r Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Mdiaheun rtd.z Westchester, II..
VA-LAx\ijlIS: 3—y darbo dienomis u* 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
arta 562-2728

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GiuE v ECKAb 
OYUIisAJAŠ ll< LHiKUKVrMS 

Sfecialyse akių ligos 
3?O7 West 103 r d Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
UHiU/nE 1'RIST AS

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

Tikrina akis.—Ln taiko ~akinius tt

. ‘‘contact lenses’”
VaL agai -šusitarimą. Uždaryta tree, j

.. - - X

DK.uE(JxSAS seibutis;

Veranda (aliejus)ALEKSANDRA NAVICKAI Te-ScDNER

? X 
; -S

J

Vasario 16,1919 metais prisimenant
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VąL ąpirad. 1—4 popiet,

Ofięo telef.: 776-2880
Rezidencijos telef.: 448-5545

daug sunkuma patyrus*, 
auta savo

.į atliko. Ir a u ties tautos 
ii g ulišagos p* ąeities sti*

buvome Aukštojoj Panemunėj! kusi, 
r ei .’’nite. Kažkas prisiminė, daug
d šiandien vasario If Lit- la da

jvvs lųirik’uasomyoė.-, paskei- .-.m 
jimo diena. Rodos, pu. uirinin- p yb< 
tas Vasiliauskas paryški >> ui 
os reikšmę, mūs jsip-u.cigoji- 
-iis ir jau vykstančias kovas.' _
juvusienis gimnazisiams vado-j tįį tartis su Chomeirūr bet ir 
uujant, sugiedotas ir Lietuvos kalbėtis su juo, Jie pataria tar 

Po trumpo sus.kaupi-j tjg su Irano teisingumo iniuste* 
1 riu.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Venclova

Iraitu karo vadai arsisake

įminus
io vėl visi grįžo pri.' pasiruoši 

vartoti ginklą ir trumpo' tak—r 
.ikes apmokymo k v & laike. 
Nuotaika buvo pakC. r.es atei 
davo žinių, kad prk ... jau su
laikomas.

Savanorių dauguma buvo dar 
naujokai, be patyrimo. Ir išvaiz
da mūsų buvo ne kariška, bet 
kiekvienas degė— - pasiryžimu 
priešą greičiau išstumti iš savo 
žemės. Taip pat kiekvienas ži- 
nėjo, kad Vasario šešioliktos: 
deklaraciją privalome apginti ir| 
įgyvendinti. Ir. visame krašte 
daugelis žmonių prisiminė Va
sario 16, bet jokių iškilmių nie-i 
kas nerengė. Visiem rūpėjo die
nos įvykiai, savų v\rų susiduri- 
Yriai fbntubse ir kuo gaHnrpadė- 
ti kovojantiems savanoriams. 
Ypač šviesesnių žinių laukė tos

“šetnioš^iš" kur ių’ būvo^šė  ję“šava7j 
noriai. Prie jų jungėsi giminės,i 
kaimynai, draugai ir visas kra-j

'štas. Vasario šešic'iiktos įparei-, 
; gota, “nors ir daug kliuclų~sutr“

paruoši stalą mano akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu pa- 
aliejumi mano galvą. Mano taurė sklidina. M—Psal. 23:5.

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami įvairūs, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de
dami patys “velnių pamokslai”. (Žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
auoda štai kokį patarimą: “ Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
prię piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
unt kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
tiesos, ypatingai prirengtos tikejimoliamiškiams. Prie to štato~kaU ateiti vi- 
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N Y. 1U303

tepi

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

— f
—t

Buy a car no larger or 
tnore powerful than you 
need

Dent be a Bom Losad

; ---------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i EUDEIKISSunkios vokiečių okupacijos! jau žuvo pirmas Lietuvos karys’ ’ 
jmetu, 1918 metais jau po' visą — savanoris Povilas Lukšys, j J 
: Lietuvos krašta pasklido žinia, Vasario 13 dieną Alytuje žuvo • 
kad sostinėje Vilniuje paskelbta pirmasis 
Lietuvos nepriklausomybė. 
Daug kas manė, kad tai tik gan- 

! das, bet laikui slenkant vis atei-

Į 
J

DR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IK -MlRURUAi 

^•ndra praktika, $pe-_ A-TOTERJ iig_.
Ofiiaj 2652 WEST 5yth SiR'JEl 

Tai. PR 8-1223
JFISO VAL.. pirm., amiau., crecuiu. 
ir penkl. 2-4 ir b-a val. vak. Ststaoie-

žinių- O 
pradėjo 
visiems

savanoris Povilas Lukšys. ’

DAIMIuGAIDASMūsų S-gas nariui: karininkas, pirmojb‘. I 
pulko vadas Antanas Juozapavi-1 g 
čius. Pirmas sužeistas buvo jau-f 
sausio 13 dieną Jurgis Kiaunė. Į | 

Nors . padėtis buvo kritiška, | 
bat savanorių pulkai augo, jėų 
gos stiprėjo, net neapmokyti bet; 
šiek tiek supažindinti vartoti 
ginkalą, tuoj vyko į kovų lau"‘ 

Didesn’am pasiruošimui, 
nebuvę' laiko. !

Antro pulko daliuj, kuriame

A. A. IZIDORIUI ATKOČ AICIUI SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

davo tikresnių viltingų 
metų pabaigoj, kada
rinktis savanoriai jau

į buvo aišku. Bijota tik, kad tas 
gražus nepriklausomybės mira
žas neišsisklaidytų. Ypač, kad kus.

uais 2-4 vaL popiet ir k-tu Laiku
sukrėtimai: Rusijoj vyko kruvi-

o ir Vokietijoj Ir man teko būti, sudarė daugiu'
' * • • 1 • 1 V e

mirus, liūdesvje likusius - žmona Marta, sūnų Alberta, 
dukteris Genę ir Laimą, ir kitus šeimos narius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

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

pagal susitarimą.

<330-34 SO. CALIFORNIA AVENUEaviu Pensininku S-gos

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

A Great Grilled Sandwich

kunkuliavo audringi

2533 W. 71st Street

PHILLIPS - LABANAUSKAS

44b So. JOtn Ave, Cicero, HL Phone: OLympic Z-19G36

21/2 •'to A

•••

21/3

AMBULANCI 
PATARKAYR 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ,

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

hard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooked
. ham
cup finely chopped

Golden Grills 
6 sandwiches 

1/4

Ina revoliucija, <
F. šmElKIS, 0. P. neriųiąs drebino kraštų.

! Pradžioje 1919 metų Lietuvoj 
Aparatai - Protezai. Abia, bau- žemėje jau vyko kovos su besi- 

‘ veržiančiais priešais,’kurių tik.
vĄrch support-, ir L t.

2W0 Wert 63rd St, Chicigo. If L 6062t 
T«l«f.; PRo*p<ct S-5Q84

perkraųstymai

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

is įvairiu atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376^5996

SOPHIE BARČUS
* i ' ’ .2. . T . * .

RADIJO iBlMOS VALANDOS

Viso, programoj Ii W0PA, 
M90 HL A. M.

į Lietuviy kalba: kasdien nuo pir-
• madienio iki penktadienio 3:00 
j —3:30 vaL popiet Sežtadieniais 

ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL irto.'

Vodt|a Aldona Daukin

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL. 40429 x

A “Lietuvos Aidai’ 
" „.KĄZĖ BRAZDŽIONYTė

— Programos vedėja
Pirmadieniais ir antradie- 
niais 9:00—9:30 vai. vąk. 

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak. 
šeštadieniais 7r-8 vaL vak. 

Visos laidos i5 WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 5:30 vai. p.p. 
iš )VTIS Stoties 1110—AM banga.

2646 W- 71«t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

— Jei žinote asmenis, kum 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa- 
vaite* nemokamai.

1

slas buvo užgniaužti dar silpnai 
spindintį laisvės žiburėlį, štai 
vasario 8dieną ties Kėdainiais

moj jauni kaimo ir aukštesnių 
gimnazijos mokinių vyrai. Bu
vo ir vyresnių. Prisimenu Želvį,; 
Vasiliausku, Augustaitį, Grabau
ską ir kit Jų dauguma jau buvo 
tarnavę rusų armijoj ir mums 
vadovavo. Besiruošią išvykimui

i 't U. O

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikaius visos mū
sų apylinkes. Dėkojame 
jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume buu Jum* naudingi 
t r ateityje.

□ąsKdUOb apdraustos iki 
«*4u,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-/400
8929 SO. HARkEM AVE;, 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel 59S-9400

MIDLAND
AND LOAN ASSOSiATION

CHICAGO, 
PHON

TĖVAS SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

RYS MODEMIŠKOS KOPLKKfc
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i •■-i'ii—n i

r

Sandwiches are an American tradition once reserved for 
lunchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytime eating. They’re quick to fix, savory arrd 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why not hard cook a dozen eggs right now, so you cav 
stir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking 
or devilling.

tablespoons instant 
minced onion

1/2
12

cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
or salad dressing 

teaspoon, salt 
slices rye bread 
Butter

Thoroughly combine all ingredients except bread and butter. 
Butter 1 side of each bread slice. Place 6 slices on griddle, 
baking sheet or in skillet buttered side down; spread each with 
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
side up. Grill on griddle or in skiUet until toasted on both sides 
OR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
until golden brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutes 

♦Hard-Cooked Eggs
Cover EGGS in pan with enough WATER to come at least 1 

Inch above eggs. Cover, bring rapidly just to boiling. Turn off 
heat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 minutes for 
large eggs — adjust time up or down by about ąpprox. 3 
minutes for each size larger or smaller. €ool eggs immediately 
and thoroughly in cold water — shells are easier to remove and 
it is less likely you will have a dark surface on yolkL To 
remove shell: Crackle it by tapping gently all over. Roll egg 
between hands to loosen shell; then peel, starting at Urge end. 
Hold egg under running cold water or dip in bowl of water U> 
help ease off shell.

A H accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

i Years Savinas 
Certificate 

(Minimum S5,0001
Ckie&fOf

Lietuvių
Lai^otuvię
OiiTKtori^
Afisociacijob

Tn today’s “do-it-yourself’ world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning increasingly to 
•‘turnings’’—or architectural spindles as they're known in the 
trade—to provide innovative and Imaginative teoebev to the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available to a variety of 
aižęs and styles. But the sky's 
the limit when it comes to 
the decorative uses to which 
they’re new being put.

Architect^ Interior designers 
and “do-it-yourselfers* find 
the spind Vs a versatile, stylish 

{and : : ve way to add
Irtune or cXf ice,

Sawn to half, they are betar 
mounted on walls and doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as gHDe 
elements.

K A. Nord Ox. EveretL 
Wash-, the world's largest 
.manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items In nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 716 
inches to eight feet.

The 5 yi n dies are msZae nf

3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

PETRAS BIELIŪNAS
••ao oo. CALIFORNIA AVE. Phone; LAfayeU# 3-J57ž

GEORGE F. RUDMINAS
? So. LITUANICA KVE T*L YAri» 7-1138-11S1

STEPONAS C. LACE Ui SŪNŪS

L-li

M54 8o. HALSTKD STREET

MAUJiMNOt, CMCAGO •» ILL Friday, January’26. 1979

.424 WES’! tjJtlc iSThū&KT KK-pwDDc l-LZl.

2314 WEST 23H PLACE Vilkinu 7-4471
4028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo® HilU, Ui. 874-441*

Phene: TArd» 7-1111



— Veronika Stakėnienė iš ?> 
Marquette Parko, vylulvania 
šeimos tradicijas remti lietuw 
šką spaulų. be raginimo pratę 
sė prenumeratą ir ta proga at
siuntė $12 auką. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 3 
mėn. t'nkamesniam susipažini- 
mui, todėl pavardės prašė ne.‘

r.ui.m 1 aicndoriu. Dėkui už 
g SuHTčtn-^5 acrkariktgrtnlfieje tu- 
I I įėjau <laug .skausmo ir jojv iŠ 

' buvau 9 dienas. Esu labor svei* 
|k;is ir lengvesnis, nes jau nelir 
! riu akmenų. Linkiu Jums.sti- 

— nepalūžti kovojant už
Lietuvos laisvę ir jos žmoliių 
gerovę, grumiantis su bendra- 

Į darbiautojais ir tiltų statyto- 
ja.s, visai nesirūpinančiais apie 
galežinę užlangą ir aklinai užda
ras sienas. Bendradarbiauto jai 
išgalvojo sau gudrią poziciją: 
lai pavergtieji sau kovoja, o 
mes salionuose sėdėdami ben_skeliAi. Dėkui uz auka taip pat . . . t ------ ., . .. .. , dra darbiausi me su priešo agen-uz dėmėsi Naujienoms ir )u pla-. . . . . , '.. . . . ’ i tais ir gersime su iais šampa-,tinimo vajui. „ .... ....... . l1 na . Dėkui uz laiska ir uz auką.!

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE. FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
------ ^-*FM.AIS NUOPTMČIAIS M^VF^MTS IŠSTMOKtJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

- 4

— Ponia V Eiutėrmoža iš“ 
Pompano Beach, Fla.. tapo Nau-1 
jienų skaitytoja. Jos pusmetinę 
prenumeratą atsiuntė Dr. K. 
Pautienis. Sveikindami p. V. 
Liutennozienę ir dėkodami Dr. 
K. Pautienių! už prisidėjimą 
prie platinimo-vajaus, gerą ži
nią skelbiame visiems skaityto- 
■jams, prašydami aktyviau pri-  
sidėti prie platinimo vajaus.

— Aug^Poctus, Tnūsų bendra— 
darbis Rockforde, atsiuntė tokį 
laišką:

I — Vytautas P. Janulaitis, 
'■ Morton Groves III. tautinės ir 
patridtinės spaudos rėmėjas,' 
gavęs kalendorių, atsiuntė 85 
auką. Anthony Willis iš Tam
pos, Fla., atsiuntė 84. Dėkui.

i

----- Zuzana ir Juozas Ufartai iš 
Town of Lake apylinkės, rem- 
_dami lietuvišką spaudą, ^atsiun- 
tė penkinę kalendoriaus proga. 
Dėkui.

tų S-gos Bostono skyriaus pir
mininku, inž. Rimas Manoniar 
tis — sekr., inž. Kostas Nenor
tas — iždininku.

Los Angeles.miesto rotušėje vė-; 
iiavų pakėhmo iškilmės. Pra
džia 12 vai. dienos.

— Inž. Juozas Rasys išrinktas
Parvykęs iš ligoninės, Lietuvių Inžinierių ir Architek-

Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:
American TraveLService Bureau__
9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 2 38-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

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

* Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik veisia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

— Bostono lietuviai minės 
Lieu tvos nepriklausomybės at- 
gavimo sukaktį vasario 18 d. 2 
vai. popiet Piliečiu klubo salėje. 
Pagrindiniu kalbėtoju pakvies
tas dr. Henrikas Nagys iš Mon- 
trealio;—Ruošia—Altos—skyrius. 
Skyriaus valdybą sudaro inž. 
Al. Chaplikas — pirm., Stasys 
Lūšys - vicepim., FelicijaTGfan- 
dalytė - sekr., Edmundas Cibas 
— ižd. >

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerfdentas v

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-774

0 GERIAUSIAI ČIA

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platininio vajaus komisija kreipiasi I visus akai' 

tytcjus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
ru juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino HetuviškųreL 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 

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

Mvkolas Kuraitis, 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 Įrengimais.

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

— Standard Federal Taupy
mo ir Skolinimo B-vės pagrindi
nėje Įstaigoje, 4192 Archer Avė., 
taupytojų bei gyventojų pato
gumui, nuo vasario 3 iki balan- 
džo 12 veiks pajamų mokesčių 
tarnyba — Income tax service. 
Blankus pildys patyrę sąskai
tininkai iš lietuviams žinomos 
Brabanec, Yasus ir Tague b-v^s. 
Mokestis už išpildymą apskai
čiuojamas pagal sugaištą laiką.

— Los Angeles lietuviai Lie
tuvos Nepriklausomybės šven 
tę mini šia tvarka:

1. Vasario 16 d., penktadieni,

• Tauragės Lietuvių klubo 
metinis narių
vyks sausio 28 d. 2 vai. popie 
šauliu namuos
Susirinkimas bus teisėtas, neži
ūrinti atsilankiusių narių skai- 
čiaus. Po susirinkimo bus 
šės. (Pr).

3. Vasario 11 d., sekmadienį, Klubo valdyba
10:30 vai. iškilmigos lietuviškos 
pamaldos su pritaikintu'paTnok- 
slu. Po pamaldų apatinėje salė
je užkandžiai ir pabendravimas.

4. Vasario 11 d. 12:30 vai., 
sekmadienį, Marshall Higii 
Schodl Auditorijoje iškilmingas 
minėjimas ir meninė dalis. Pa
skaitą skaito Vytautas Abraitis 
iš Floridos.

2. Vasario 11 d. 10:15 vai. ry
to vėliavų pakėlimas šv. Kazi
miero mokyklos kieme. Po to 
visi žygiuoja Į bažnyčią pamal- 
doms-

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

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

Naujienoms reikalingas

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

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją taPnt. HA 1-6100.

susirinkimas r

i

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų akiltytojų reikalam 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpom!*.

NAUJIENOS 
I7W SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

> H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydama Laika ir 
Mažindamas rortrašinėjlmo Išlaidas. Priede ........ ...... . dol,________________
f - ■ <V,. - ------ Y
■Pavardė Ir vardai -----------------------------------------------------------------------------------

MARKA NOREIKIENt
SMS Wert Sfth SU Chloro, UI W82f • TA WA 5-27TT 

DJd»H» padrinklma* «orot rOilee {vairiu prakha 
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIU.

Adresu SIUNTINIAI Į IJETUV4

♦ Užsakau' Naujienai kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas__________________ —___

kurti
Unsmoj Prjreela Express rjorp-

MARQUETTl GIFT FARCELS HRYKZB
IMI W. «9tk *♦., Cbi=aoe. III — T*L #A 5-273/

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

♦ Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol.

Pavardė Ir vardai

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.

Adrewi---------------------------------------------------------------------------------------- —
<-»>

♦ Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sosipa. 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adreso

Pavardė Ir vardai

Adresai

F išardė ir vardai

i <rew

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 
$1,000 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 i SLA Centrą:

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

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

- ------ - -------- -------------------- ■ ' . ...........

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau gVARUS 2 butų namas ir

^garažas, elektrinės-durys, - atskiri ga
ižu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namų apylinkė.

$53,900.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie S6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

(HLAŽITS~SKDyTAS-ir-garažas-Mar- 
auette Parke.

I MODERNUS Z aukštu mūro namas,
įvairi apdrauda —INSURANCE aPie S18,000 pajamų. Geros sąlygos. 

! BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- Marquette Parke.
kam nuomininkus-----

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

gcj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas 
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

2417 W. 43 St.1

VLIKO SEIMAS
Atkelta iš 4 psl

vai-

Gausus namų pasirinkimas 
----------- pist vakariuose_______ _

BUDRAITIS REALTY

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 

SEKMADIENĮ 1-4 VAL.
nekartą buvo! chesterfield Townhouse, 3 bedroom, 

i 11/2 bath, large yard, private park- 
! ir.g for 2 cars, lo 70’s.

7131 CAROL COURT 
967-6161

VLIKui besi- 
konferencijon

————r
Esant tokiai nadėčiai, VLIKasi j 

savo pelitinę veiklą turėtų pa
grindinai pakeisti, jei nenori at
likti savo tautai meškos patar
navimo, kaip tai 
atsitikę praeityje.

Antru požiūriu, 
rengiant Madrido
reikėtų prisiderinti prie Vak. I 
demokratijų daromų ėjimų ir 
atsisakyti nuo amžinų pamok- 
šlavimu vakariečiu adresu.

Vienu žodžiu, ikišiclinis Viji
kas tokiems uždaviniams neti
ko, nes paskendęs konservatiz-; Grinder needed for O.D. 
me neįstengė susigaudyti 
saulinės politikos kilimuose.

KATALIKIŠKAS
VEIKSNYS

El ECTROS RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu ChlcaaoS-miesto leidimu, 
Dirbu ir užmiesčiuos* sr»it, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tci. 927-3559

HELP WANTED — MALfc 
Darbininku Ralkia

PRODUCTION

pa-’ I.D. Work.
1

Please call 
628-2300

and

Šiame seime buvo iškelta 
dėlė kataliku rolė lietuviu tau
tos laisvės kovoje ir bendrai bu
vo dedamos didelės viltys į nau
jai išrinkto popiežiaus Jono- — 
Pauliaus II pagalbą Lietuvai, 
šiame seime paaiškėjo, kad ~ 
VLIKo valdyba per trejus me
tus rėmė “LKB Kronikos” per
spausdinimą i.eivijoje ir palam 11 day a week, vicinity Lake Shore Dr. r •’ J 1 I j. T„.rir>a Pari- Occasional cooking

jkiai sutiko paremti kun. J. Kuz-( 
į micko pageidavimą, paremti 
•“Kronikos” laidas anglų kalbo
je. Tomas Venclova savo pas
kaitoje pabrėžė platų katalikų 
masių dalwavima disidentinia
me sąjūdyje-

Viso labo iki šiol Lietuvos po
grindyje išeina 7 savilaidos lei- 
dinai, iš kurių penki priskaito-, į^omi 250 puslapių knyga su

(Ii- SALESMAN FOR RETAIL 
FLOOR AND WALL TILE

No experience necessary. We 
train. Ask for Mr. AUSTIN.

Phone 581-0334

will

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinlr.kiį) Reikia

RELIABLE CLEANING 
WOMAN NEEDED

&. Irving Park. Occasional cookin; 
preferred but not required.

Recent references. 
CALL 525-1456.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir i

D Ž * 3 1 I O
12—» M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktu! automabdii

ASHLAND AVĖ.

A. T V E H A S
LAIKRODŽIAI i? 3RANOSNTBŽ2

Parduri ir a y 
^fįSST STREET

REpKŠUc 7-1941

—— —— "s

Šimtiniai i Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. ž I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7456 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

mi katalikiškai spaudai, lači-au brauta autoriau? troboje.
nė vienas iš pogrindžio leidiniui 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. į

>} neatstovauja vakarietiškai de-| 
j mokratinei minčiai. Katalikai 
| ryžtingai kovoja, sovietinės kon- 
i stitucijos ir įstatymų ribose, bei 

* i pasiremdami Helsinkio nutari
mais užtikrinančiais žmonių tei
ses, už laisvė praktikuoti savo 
religiją. Pradžioje “I.KB Kroni
ka” pasisakė už tautinių teisių 

, gynybą, bet pasirodžius pogrin- ' 
džio “Aušrai” nuo tokio uždą-į 
vinio atsisakė, palikdama sau 
vien religinės kovos lauką.

Panašiai pogrindžio “Aušra” į 
kietai gina lietuvybę krašte taip 
pat esamos santvarkos ir kon
stitucijos rėmuose. Kaip “LKB 
Krctiika” taip “Aušra” neužsi | 
mena apie demokratijos būti-1 
numą Uetuvos laisvei atgauti.; 
Tik pogrindžio “Varpas” prabi-' 

, lo revoliucine retorika, bet jame 
tiek prieštaravimų, kad sunku 
susigaudyti ko siekiama.

(Bus daugiau)

New Yorku prisiekusiųjų 
smas pripažino kaltus tris 
gavitkus pavogusius iš Banko 
penkis milijonis dolerių verty
bių. Sukčiavimui vadovavo 47

ap-

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street,

Him
1TAH FAEM

W.TSfTi St
GA *-365* (MSUEAMCI

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMLNTUM- Tablets sre
' 50% stronger than Doan s, i

Before you take Doans Pills for 
] b^cka^he, remember this’ 

MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam rehever per 
dose to relieve backache

To reduce pam, soothe inflammation 
| so muscles loosen-you can move more * 

freely in minutes’ Theres no stronger j 
I backache medication you can buy wdh- ■ 
| out a prescription than MOMENTUM 
: Tablets Take only as directed

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susiti 

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

Raštinė veikia jau daugiau kai 
40 metų, patarnaudama klientam 

Į-------- -------- --------------

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs 
drain lines power rodded, catcl 
basms cleaned and rebuilt Frei 

estimate. 24 hr. service.
735 6361

No. 79

m. amžiaus Paul Louis. jį
žemesnėse Chicagos moky-1 

klose mažėja mokinių skaičius.

NAUJIENOS, CHICAGO «, |LU Friday, January 26, 1979




