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AMERIKOJE KILS 
GAZOLINO KAINOS

WASHINGTON, 1>.Č. — Ira- 
ne žibalo pramonės visiškas iš
ardymas, specialistų išbėgioji- 
inas pakėlė visų degalų kainas 
pasaulyje. Kuveito ir Venezue- 
los degalai pabįauginti 15%, 
tuo tarpu Saudi Arabija tebe
ini s tas pačias kainas, nors ir ji 
yra linkusi kainas pakelti.

Prezidentas Carteris prašė 
kongresą duoti jam platesnes 
teises energijas reikalams tvar
kyti. Kongreso narių tarpe stip
rėja nuomonė, kad Amerikoje 

- reikia panaikinti gazolino kai
nų kėntrolę Ta tendencija jau 
išmušė iš biznio Texaco bendro
vę; kuri nepajėgia įsigyti pakan
kamo gazolino kiekio. Ji jau už- 
darė -2,200 aptarnavimo stočių. 
Jeigu reikalai nepasikeis ir kon
gresas nepatenkins reikalavi
mą., tai Texaco bendrovė gali iš
eiti iš biznio. ,

Dabartiniu metu galonas ga
zolino'kainuoja nuo 74 centų už 
galoną iki 80 centų- Bijoma, kad' 
gazolino galonas . gali pasiekti

Yra visoklm- ^Ianų -gazolinui 
racionuoti. Vieni sako, kad gali 
kiekvienam automobilistui par- 
duoti tris galonus j dieną. Kiti 
sako', kad savaitei gali leisti 
pirkti iki 11 gąlonų. Daugiau 
gazolino gaus tief kuriems dar
bas reikalaus daugiau degalų.

šiito reikalu: Kongresas,- ' pre
zidentas ir energijos tvaiięyto-

ir paskelbti žmonėms. .
--r*. T •* **-

CTA šoferių; UNIJA 
APJUNGIA NARIUS

CHICAGO. —? CTA (Chicagos 
Tranzito' Administracijos) tar
nautojų — autobusų šoferių ir 
greitųjų požemio traukinių kon
duktorių unija pradėjo žygius 
ne vien Chicagoje, bet ir visose 
aplink Chicagą esančiose šešio
se apskrityse, kuriose greitąjį 
susisiekimą tvarko RTA, tar
nautojus apjungti viena bendra 
unija. Tuo reikalu šid kovo 
14 dienaį Amalgamated Transit 
Union 241 lokalas šaukia susi
rinkimą, kuriame bus pravestas 
referendumas, kad šoferiai ir 
konduktoriai galėtų pasisakyti, 
ar jie nori priklausyti vienai 
unijai, kuri galėtų skelbti strei
kus ne vien miesto CTA srityje, 
bet ir visose šešiose RTA ap
skrityse.

— Ispanų premjeras nori 
tikrinti konstitucinę monarchi
ją, demokratinę konstituciją ir 
pagrindines žmogaus teises.

už-

------------- ;--------------------------- •

— Ispanijos premjeras Sua
rez nesieks sudaryti koalicijos 
kraštui valdyti.

KALENDORELIS

Kovo Gerasima, Teofilis, 
Giedrė, Vydotas.
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. .^Atsilii^orui, Ohio, Indianos, Kentucky ir kitu valstijų upės kyla ir tvindo paupiuose stovinčius miestus 
Nuostoliai mažesni, kada atro<Iėkis ne staigus.—

PREMJERU M. BEGINU
GAZOLINO KAINOS GALI PAKILTI DAR 

IKI 14 CENTŲ Už GALONĄ .

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris jau du kartus 
posėdžiavo su Izraelio premjeru 
Beginu, bet negali susitarti dėl 
taikos sutarties su Egiptu. Iz
raelio premjeras nenori daryti 
jokių nuolaidų palestiniečiams

AŠTUNTA MIRTIES BAUSMĖ

Nusmerktieji tebegyvena 
Stateville Pataisos Centre

WASHING TON. D.C. — JAV, 
pripažindami s Pekino vyriausy
bę, išsiderėjo Kinijos skolas

KINIEČIAI NEPASITRAUKĖ Iš ŠIAURĖJE
UŽIMTŲ VIETNAMO POZICIJŲ

BANGKOKAS. Tailandas. - 
I Kinijos karo vadovybė labai re- 
ta,-s atvejais paskelbia žinių 

į apie karo eigą Vietname, bet 
j pavyko nustatyti, kad Kinijos

CINCINNATI AP
SĖMĖ POTVYNIS

CINCINNATI, Ohio'. — Snigo!
visoje Amerikoje, bet Cincinna-‘kariai h.aukiami iš Vietnamo, 
ii miestas pirmas nukentėjo nuo j 'piksliai nenustatyta, ar Kinijos 
potvynio. Chicago ir kituose jėgos bus visai ištrauktos 
miestuose iškrito daugiau snie-|iš šiaurės Vietname’, ar kinie

čiai tiktai keičia'pirmose fron
to linijose iki šio melo buvu
sius karius. Nustatyta, kad keti 
Kinijos daliniai iš Vietnamo 
įžengė Į Kinijos teritoriją, bet 
nenustatyta, kad Kinijos karo 
jėgos pasiekė pumas as fron
to linijas.

Pekino vyriausybės atstovai 
Jungtinėse Tautose tvirtino, kad 
jie nori tiktai .nubausti vietna- 
mieius už įsiveržimą į Kainbo- 
diją. o vėliau jie atšauks visus 
savo karius iš Vietnamo

go, negu Cincinnati mieste, bet 
Chicagoje potvynio dar nėra. 
Chicagoje-yra daug sniego', ber 
jis taip staigiai netirpsla. Chi- 
cagos parkuose ir bulvaruose 
stovi didžiausi sniego kalnai. Jie 
tirpsta, bet ne taip smarkiai.

Porą dienų šiluma pasiekė 
35 laipsnius E. Dalis ištirpusio 
sniego nutekėjo, bet potvynio 
nesukėlė. Tuo tarpu Cincinnati 
miesto gatvėmis plaukioja lai
veliais. Visi rūsiai apsemti. Gat
vėse stc'vėję automobiliai ap
semti veik iki stogeliu. Potvvnis 
gyventojams padarė daug žalos.

POPIEŽIUS VAŽIUOS 
Į LENKIJĄ

VARŠUVAI Lenkija. — Po
piežius Jenas Paulius II. kvie
čiamas Lenkijos i»ažnyčios va
dovybės. artimesniųjų draugu 
ir komunistinės Lenkijos vy
riausybės. planuoja praleisti

— Irano valdžia nutarė mėsą 'Lenkijoje pirmą gegužės savai-
Amerikai. Kinijos komunistams *l)irkti f k islamiškose valstybė-1 lę, bet jeigu atsirastų reikalo.
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MASKVA, Rusija. Sovie
tų. Sąjungos -aukščiausios “tary
bos” pirmininkas L. Brežnevas 
Įspėjo Pekino vyriausybe tuojau 
nutraukti karo veiksmus Viet
name. Sovietų Sąjunga yra pa
žadėjusi ginti Vietnamą. Jei ru
sai imsis priemonių Kinijai nu
bausti už įsiveržimą i Vietna
mą, tai Kinija vėliau gailėsis 
pradėjusi mokyti savo kaimy
nus. Tos žinios paleistos sovie
tų informacinės agentūros Tass.

i i t 

i i 
į

1
-■

1;

se. bet jes labai mažai mėsos 
gamina.

tai jis galėtų savo vizitą kelias 
dienas pratęsti. .lis aplankys 
Krokuvą, kur jam teko admi
nistruoti vyskupiją.

*
Iišvijus tuometine Kinijos vv- I ' "

iriausybę, atrodė, kad visiems 
laikams bus dingęs amerikiečių 
Kinijoje buvęs turtas. Valstybės 
departamentas reikalavo, kad 
kiekvienas amerikietis ir kiek
viena bendrovė ar bankas sura
šytų Kinijoje paliktą turtą. Žmo. 
nės darė sąrašus, nurodė ban
kus ir bendroves, kur tas tur

jtas paliktas Dabar amerikiečiai 
tuos sąrašus pristatė, o kinie
čiai pasižadėjo Amerikai sumo
kėti 80.5 milijono dolerių.

Kiniečiai tuo klausimu jokiu 
ginčų nevedė. Jie pripažino, 
kad yra skolingi Amerikai 
sutiko sumokėti.

CHICAGO. — Kriminal. teis
mo teisėjas Sylvester C. Close 

ir nesutinka įterpti į ruošiamą praeitą ketvirtadienį nuteisė 
mirties bausme elektros kėdėje 
44 metų amžiaus žudiką-plėšiką 
Lonnie Yates, kuris 1977 m. lie
pas mėnesį įsilaužęs apiplėšė ir 
brufališkai nužudė 17 metrą 
amžiaus merginą Veronica Lee, 
gyvenusią 3146 W. Franklin 
Blvd. Egzekucija paskirta gegu
žės 16 d., bet nusmerktajam 
automatiškai paliekama teisė 
apeliuoti, dėl to egzekucija gali 
būti nukelta mažiausia me
tams laiko.

Nuo mirties bausmės grąžini
mo 1977 melų sausio mėnesį dos ateinančios žinios sako, kad 
Chicagos elektros kėdėn nuteis-, didelė Ugandos kariuomenės da
li 7 piktadariu’ bet visi tebe
gyvena Stateville Pataisos Cent
re. Yates bus aštuntasis.

taikos sutartį palestiniečius lie
čiančiu klausimu.

Izraelis nenori atiduoti 
žemiu

pažadų ne tik Dajanas, 
premjeras Beginąs. JAV 
Egipto poziciją, įrašytą 
stovykloje aptartoje su-

Po karo Izraelio vyriausy
bė ir karo vadai buvo pažadėję 
atiduoti arabams užimtas že
mes, bet dabar tų žemių nenori 
atiduoti. Tai yra pati svarbiau
sieji nesutarimų priežastis. Pre
zidentas Sadatas nori įtraukti 
į sutartį. Traukiasi iš anksčiau 
duotu 
bet ir 
remia 
David
tartyje. Egipto pų/icijai pritaria 
Saudi Arabija, Jordanija ir ke
lios kitos arabų valstybės.

Sekretorius C. Vance 
yra optimistas

Vienintelis optimistas visoje 
šioje istorijoje yra valstybės 
sekretorius Cyrus R. Vance. Jis 
yra įsitikinęs, ,kąd Izraelis, il
giau laukdamas, daugiau pra
laimės. Izraelio poziciją gerokai 
susilpnėjo, kai Iranas atsisakė 
pardavinėti degalus Izraeliui.

Dabar Izraelyje galonas ga
zolino kainuoja ^2,40. Izraelis 
dar ir šiandien nežino, Jš kur 
jis gaps gazoliną t ■ < »

ŠIRDIES SMŪGIU MIRIMAI 
SUMAŽĖJO 45 NUOŠIMČIAIS

ROCHESTER, Minn. — Gar
siems Mayo klinikos dešimtme
čiais daryta kruopšti studija 
baigėsi džiuginančiais rezulta
tais, kad žmonių mirimai nuo 
širdies smūgio sumažėjo 15%-.

Mažėjimas pastebėtas 1945-50 
penkmetyje ir 1970-75 penkme
tyje — sumažėjo 45 nuošim
čiais- O seno am.riaus — KO ir 
daugiau metų amžiaus turinčių 
tarpe — sumažėjo net 60 nūoš.

ir

— Egipto premjeras ChaUi

IDI AMIN LABAI 
SUSIRŪPINĘS

NAIROBI. Kenija.— Iš Ugan-

— Italijos mafija pateko į po
licijos rankas. Aldo Mero nužu
dymas privertė vyriausybę iin« 
lis priemonių prieš Mafiją.

— Svarbesnieji “raudonosios
brigados” teroristai Italijoje jau'formuota, yra netikslios, 
paimti ir padėti už grotų. Į

— Sovietu valdžia pasižadėjo;
išleisti dauqiau žydu iš Rusijos. S“ma Pnla™ Suarez
Jie vyks j" Austriją, o vėliau į!'"'“"'-'! poblikau 
Izraelį. J

— Atrodei, kad Jane Byrne, 
prižadėjo klausyti Cock apskri
ties demokratų \ądų patarimų.

— Chicagos bankininkas Ab- Į 
bond prižadėjo bendradarbiauti

By. ne. jei b,.s išrinkta ba
ri ’o 3 dien; link anuose.

ČIA turėjo žinių iš abiejų 
Irane kovojančių pusių, žinios, 
kad ČIA nebuvo tinkamai in_

— Ispanijos gyventojų dau-

HONGKONGAS, Britų koloni
ja. - Vyrauja įsitikinimas, kad 
Kinijos, žvalgyba yra labai ge
rai informuota apie rusų karo 
jėgas Kinijos pasienyje. Kinie
čiai žino, kad rusų karo jėgos 
būtų paruoštos Įsiveržimui į Ki
niją. Brežnevas gąsdina kinie
čius, bet kariuomenės į Kiniją 
Maskva tuo tarpu dar nesiūs.
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lis nenori klausyti diktatoriaus 
Idi Amin. Diktatoriaus karo 
policija išžudė daug- karo vadų. 
Ekspedicija i Tanzaniją buvo' 
nepatikimiems kariams išžu. 
dyti.

Dabar kariuomenės 
diktatoriaus |>olicijos 
džia į savo kareivines, 
torius paskelbė) kad Į
įsiveržė Tanzanijos kariuome
nė. Dabar paaiškėjo, kad ne 
Tanzanija Įsiveržė, bet 
Ugandos maištininkai 
prieš Idi Amin.

daliniai
neįsilei-

Dikta- 
Ugandą

• r (. f ‘ . t t r*. i r
spręsti visus . taikos sutarties 
klausimus. , #

* -■ * 1 i

pačios 
sukilo

•t- Viceprezidentas Mondale 
pareiškė, kad JAV yra pasiža- 
dėjueic's ginti Izraelio saugumą, 
bet -Izraeiis neturi teisės kliu
dyti taikai.

BREŽNEVAS SIŪLO AMERIKAIPASIRAŠYTI NEPUOLIMO SUTARTI
Jane Byrne, laimėjusi pir

minius, būtų pralaimėjusi ba
landžio 3 dienos rinkimus, jei 
nebūtų susitarusi su demokratų 
partijos vadais.

— M. Bilandic nenori niekė 
bendro turėti su .lane Byrne. 
Jis jos prisiklausė linkimų kam
panijos metu.

- SLA iždininkė E. Mikužiu, 
tė, grįždama iš New Yorko ta
rybos posėdžio, buvo nuvežta 
į Indianapolį, nes Chicagoj buvo 
labai tirštas rūkas.

SOVIETŲ PREZIDENTAS NORI BŪTINAI 
SUSITIKTI SU PREZIDENTU CARTERIU

Sovie-Jam atrodo, kad prezidento 
Carterio ir jo susitikimas būtų 
naudingas abiem pusėm ir pa
saulio laikai. Ar tas susitikimas 
bus toks naudingas, kaip Brež
nevas n nuo. 'm tarpu dar ne
aišku ’ ; . Carteris susiti
ki. i nevengs, kaip sako Baltų
jų Rūm i pranešimai.

Prieš dešimt dienų prez- Car
teris pasiuntė Brc/.ncvui nota 
dėl Irano. Sovietų agentai pa
dėjo mulai Chomeini, l>et sev, 
karo jėgos j Iraną neįsiveržė.

MASKVA. Rusija.
Sąjungos Aukš. iausiosios ta

rybos pirmininkus Leonidas 
Brežnevas viešai pasiūlė JAV 

(pasirašyti nepuolimo sutarti su 
Sovietų Sąjunga. Sovietų Są
junga buvo pasirašiusi nepuo
limo sutartis su daugeliu vals
tybių. liet vėliau tas sutartis 
laužė ir įsiveržė i Lietuvą. 1 Len
kiją, Rumuniją. Vengriją ir ki
tas valstybes.

— Irano vyriausybė uždraudė 
įvežti mėsą, gaminamą iš neis- 
lamiškai skerdžiamų galvijų. 
Krašte mulos prižiūrės sker. 
dimą.

— Keli Amerikos inžinieriai 
sutiko pasilikti Irane ir dirbti 
naftos pramonėje. ’

tų i

Susitars dėl strateginių 
ginklu

Brežnevas pareiškė įsitikini
mą, kkd jam pavyks susitarti 
su JAV dėl strateginių atomo 
ginklų. Patys svarbiausieji klau
simai jau aptarti, o dėl smulk
menų neturėtu susidarvli sun
kumų. —

J ’ _ 'I ‘ ' X * - ' ' ”
' Brežnevas lajp pat ^areipkė 

! hord'^usittktl ai prefc. Cš r toriu.

JANE BYRNE IEŠKO 
PARTIJOJ VADŲ

CHICAGO, 111. — Jane Byrne, 
išstūmusi merą Michael Bilav- 
diką iš demokratų partijos va* 
dovyliės. dabar ieško partijos 
vadų savo pozicijai konsoliduo
ti, siekiantlaimėti' balandžio 
3 d. rinkimuose^ iBe -dertxvkratu 
paramos ji nebus išrinkta.



Pauliaus Leono kalba Nepriklausomy 
bės sukakties minėjime Floridoje

kelbė, atrodo, negalimą dalyką: 
Nutraukianti visus jryšįus su 
Rusija, ir atstatanti nepriklau
somą Lietuvos Respubliką su 
sostine Vilniuje.

Kaip tai? Ar ne per daug už
sibrėžta? Ar tai nebuzo tik gra-j 

Ižus sapnai, drąsios svajonės?
ūsų tautos t jUk neturėjome savvs kariuos 

davi- menės, jokių ginklų, jokios jė-I 
L^etu- g0S> jokių materialinių išteklių;

gyvena jau 4,000 kraštas karo nualintas; trūko

x’ AS.\RTŲ Iti-sios diena mi
nime iškilmingai ir su didelių 
susikaupimu; apmąstome ir pa
galvojame ap’e mūsų tautos 
praeitį, apie mūsų padėtį tarp 
kitų pasaulio tautų, ir kur mes 
einame ir kur turime eiti.

Mes galime didžiuotis didvy- 
r’š'zr !• gražia 
praeitimi. Paj?'
nius lietuviai dabartinės 
ves žemėse 
metų, kovodami už būvi ir gin- pakankamai prasilavinusių' 
damicsi nuo priešų. Didžiuoju-; žmonių. Vienok užsidegė ir su-i 
mės šviesiais didvyriais, kaip ‘ ‘ ~ ‘
Mindaugas. Kęstutis, Vytautas 
ir kiti.

Bet per nelaimę jau 1795 me
tais Lietuva pateko į pirmąją 
rusų vergiją. Per 123 metus bu
vome nustumti kaip nepagei
daujami vaikai į rusų imperijos 
užkampį. Niekas mūsų neužta
rė. Visi mus užmiršo. Mums 
netgi buvo uždrausta turėti sa
vą spaudą. Mūsų dainius Stane
vičius rašė:

p r a s i 1 a vinusių'

kruto visa Lietuva. Į priekį išėr 
jo vėl nauji didvyriai — garbin
gi mūsų savanoriai, kurie ap
gynė mūsų žemes nuo grobuo
niškų lenkų, rusų-koinunistų ir 
vokiečių užmačių, — ir mūsų 
Tėvinė pražydo nuostabiu lai
svės žiedu — mažai, narsiai 
mūsų tautai užtekėjo tikros 
laisvės saulė. Tik kietu darbu 
ir lietuvišku pasiryžimu iŠ nie
ko ir be nieko aut karo’ griuvė
sių atstatėme savo šalį. ‘Per se
kančius 22 Nepriklausomygės 
metus padarėme stebuklus — 
neįsivaizduojamą pažangą. Tik 
dabar, iš tolo, iš istorijose per
spektyvos žiūrėdami, pilnai su
prantame ir įvertiname, kokiu 
tempu mes kilome aukštyn, ge
ryn, šviesyn. Su pagrindu ga-

symą.
“Draugas” šio mano laiško 

nespausdino ir negrąžino.

Detroito lietuviai tokie ■ 
neįspės nelemtosios gi 
do. Jei prelegentas b 
l<ęš atvirąĮų taxi tM j V [ / 
fronto bi&i£iaV taill j-- J A 
nepakakę švilpimo. - Jties minėjime; kurį suruošė 

Detroito Lietuvių Organizacijų; 
Cąntro Valdyba, nesutinku- Pir
miausia tai, jis nemini publikos 
kiekio, kaip kitais sykiais, kad 
suskaičiuodavo iki pask utinio 
dalyvavusio. Nors bendruome- 
nininkai ir būriavosi neiti į iš
kilmingą minėjimą, bet prisi
rinko pilna salė. Buvo apsčiai 
ir jaunimo.

Aprašydamas minėjimą A I 
Nakas padarė pastabą, girdi, 
minėjimas prasidėjo' keliomis 
minutėmis anksčiau. Toliau ra
šo, kad kongresmano J. J. 
Blanchardo kalba buvusi keis
čiausia: be skausmo grimasų, 
be pažadų, kurių nevykdys ir 
nesistengs vykdyti. Girdi, pub
likai plojant, kalbėtojas puste
kinis išbėgo. Gerai, kad plojo, 

J nenušvilpė. Tai tokia A. Nako 
padėka Kongresmanui už daug 
kartų lietuviams padėjusiam 
įvairiuose reikaluose. Padėjo ir 

J Jo sūnui Viktorui demonstruoti 
> prie Baltųjų Rūmų su būriu 

jaunimo, kaip įprasta, ir nusi
fotografavo. Juk lietuviai visi 
žino, kad kongresmanas J. J. 
Blanchard yra lietuviams pa
lankus ir reikalui esant pagelbs
ti, tai kodėl apie ji nepalankiai 
rašyti. Kad ir šįmet, kitiems 
valdžios pareigūnams atsisakius, 
buvo prisišauktas kongresma
nas J. Blanchard. Dėl laiko sto
kis trumpai tekalbėjo, priėmė 
rezoliuciją ir pažadėjo įrašyti

butinę kąvą paveržti 
to Lietuvių Organ zaei 
per 35 metus ruošiamą Vasa
rio 16’osios ųiinej.mą ū- aukas. 
A.N. nenori gi rdėt i, ko.a; p 
paganda vedama per Lie u vi 
Melc’dijo Radijo valandą ir la
biausiai dėl to dąler o gadm 
šventės nuotaikas. .

į Ta įkyri propaganda prasidė 
; 1 jo nuo vasario pradžios, tris 

kartus savaitėje ėjp pilnai ą. 
mokėti skelbimai <kel x 
15 dol. plius atspausdinti pro
pagandiniai lapeliai, štą.- k 
eina dupsnių lietuvių pirig 
Per LB aukų rinkė.ių į>ąh-. d :, 
tarai suaukojo’ giaž.ą sumą L 
tu vai laisvinti reikalams, be. 
tie pinigai buvo panaudoti pi o 
pagandai prieš Qrganiz.aciju 
Centrą ir Altą. > A. Nakas toliau 
porina ant pagrindipja kaltei- 
jo. Girdi, “kalbos ^one tekėjo 
partizanų kraujo np§f-'. Neabe
jotina, kąd Nąjp širdyje 
iš pykčio' virė,kraują^. Jam at
rodė, kad iri Įfitiem-^alęje sė
dintiems virę. Gerąją kad atsi 
randa tokių, -įiur.e li^ye.igia iv 
sos pasakyti. .

Toliau A.N. rašo ^ci tuo Ji 
“Kai prieš trejus metus čia sk*. 
ričiojosi čikagiel s kiaunas, m 
ir juokėmės, ir.- piktinemės1 
Kas tokie mes? Gal tik p. A. 
Nakas su grupelė. Detroit eč.ai 
žino, kad p. A- Nakas mėgsta 
savo repoi-tšžųUiė'.jpasityrioti š 
j atii hepat-nkančięę pravai • 
džiuodamas: trojaiis? arkliu, ei-' 
ceronu, klaunu ir kitais užga:i- 
IŽojanėiais va’kdais. Labai ,a . 
savimi pasitikinėism • žurnalistui 
gal ir tinka toks metodas.

Užkliuvo ir programa. Girdi, 
pirmame lape užrašas Detroiso 
Lietuvių Organizacijų Centra 
A.L.T. Skyrius. Manąs, k.ul U 
tik pokštas. IsahfttVgaita, WT1 
vrik£. Į?5.rai pąjąteųį .įr viską g.;-' 
rąi . žinai, * bet įįaųg ; ig pęz.n K 
dėl to, kad c^aiūzięijpsę nei 
darbųoji, A.N. Toks/Įįrąšąą ari t

skelb-mai

pav., Kinija jau prieš kėlėjąpasaulis nenorėjo mūsų girdė
ti. Vėl iškilo nauji kenčiančios metų kalbėjo pasauliui, kaltin- 
mūsų tautos didvyriai, kaipįdama Sovietų Sąjungą imperia 
Kalanta, Simas Kudirka, Pet
kus, Sadūnaitė, kurie ir kanki
nami nepalūžo.

O Dieve, kas bus toliau? Ar 
jau lemta mūsų tautai žūti, bū
ti išnaikintai? Prie Stalino tas 
pavojus buvo didelis — Stali
nas tikrai galėjo liętuyių tautą 
fiziškai nušluoti nuo žemės pa
viršiaus. Bet jis patš mirė. Lie
tuvių tauta, nors ir toliau pa

tarpe. Galim didžiuotis — lietu
viu būti yra garbe.

Bet su Antruoju Pasauliniu 
karu, kuris pakartotinai nute- 
riojo atsigavusią mūsų šalį, mū
sų vargšę Tėvynę užtvindė rau
donoji lava. Mus vėl prispaudė 
rusiška šiuokartu dar ir komu
nistiška letena. Nuo laisvo pa
saulio mus atskyrė nusileisda-

! nia galežinė uždanga. Tai už
danga ne apsiginti nuo užsie
nio priešų, kaip kad kinų sie- 

jna, bet sulaikyti vergais paver- 
! stų tautų žmones, kad nepa- vergta, kankinama, — atsigav

"Anei rašto, anei dmko 
mums turėt neduoda, — 
Tegul, sake, bus Lietuva 
ir tamsi ir juoda”.
Iš tiesų, mūsų tautą apgau

bė nakties tamsybės — pasida
rėme rusų baudžiauninkai ir
nykoine. Bet čia vėl iškilo nau-' Hm didžiuotis, kad sugebėjom 

garbingi knjg- per trumpą laiką apšviesti 'i-jsry. tauLų žmones, aao nepa- vergia, naiiKiuaina, — atsigavu, 
nežiūrėdami di- są tautą — jsivedėm privalomą (b ‘ . }aisvę Vįsa Soviet Są. susLprėjo. Atgijo didvyriška

ji didvyriai 
nėšiai, kurie 
džiausiu pavojų gabeno lietuvi-; mc’kslą, išsiauginom savų rašy- 
šką spaudą iš Prūsų, 
prie ratelių mokė vaikus skai
tyti. Tauta nesidavė išnaikina
ma ar nutautinama.

Ir taip vargstančią Lietuvą 
užklupo Pirmasis Pasaulinis 
karas. Frontas perėjo niokioda- 
inas, 

, mas 
nėra 
kios 
meilės Įkvėpta susidariusi Tau
tos Taryba Vilniuje 1918 metu 
vasario mėnesio 16 dieną pas-.

iizmu, ir specialiai paminėjo so
vietų pavergtos Lietuvos vardą. 
Kinija yra vienintelė jėga, prieš 
kurią dreba sovietai.

0 dabar kinai, užmezgė san
tykius su Amerika. Galingas 
Kinijos vice-premjeras Teng, 
Hsiao-ping, kuris neseniai lan
kėsi JAV ir buvo pagarbiai su
tiktas, pakartotinai puolė So
vietų Sąjungą už jos hegemo- 
iiinius kėslus užvaldyti kitas 
tautas. Galim laukti nenumaty
tų politinių įvykių ir iš kitų kra
štų. Remiantis Helsinkio 'aktais 
Lietuvos klausimas buvo judi- į Kongreso rekordus- Jei kas iš
gamas Belgrado konferencijo- verstų tą, rašinį kongresmanui 
je, jis bus keliamas ir Madride. J. BĮ^nchardui, kažin ar be

būtų lietuviams draugiškas. Ar 
ne meškos patarnavimas ?

A. Nakui lietuvis kalbėtojas 
taip pat nepatiko, gal dėl to, 
kad jis nė fronto bičiulis. A. X. 
rašo: girdi, karštesnės publikos 
būtų nušvilptas. Gerai, kad par 
skaitininkas sveikus kaulus iš
nešė iš minėjimo sąlės. Girdi, 
A. Kury# įrodinėjo, kad vieny
bės skaldymas tai tik’ vieno?' 

nu tildyti-—kitaip.
Kurį laika tos

vardą dar slė- programos ir pernai «bųy(a 4r 
pė. Bet, tur būt, pagalvojęs, kad (Nų^elU , o s '

junga paversta didžiuliu stori- lietuvio dvasia.. Laimingu pat- 
joj negirdėtu kalėjimu- Mus varkymu buvo leista ir paverg- 
'vėl apgaubė beviltiškai tamsi tiems lietuviams išsimokslinti, 
j naktis. Po kraštą siautėjo žiau- Su mokslu žmonėse kažkaip sa- 
■ rus teroras. Patrijotai — ge- vaime kartu brendo ir tautinis 
Iriausi Lietuvos sūnūs ir dukros susipratimas, šiendieną lietp- 

vom mėses ir pieno produ <tu» — sukišti i kalėjimus, kanki- viai pavergtoje 'jėvyne yra pil- 
— ir konkurencijos keliu užka-į 
riavom bei užsitikrinom visa 
eilę užsienio rinkų. Mūsų litas 
buvd stipri valiuta. Krašto vi
duje tobulinom kelius ir susisie
kimą. Lietuva klestėjo, subren-

. .Motinos i tojų, menininkų-kūrėjų, moks
lininkų. Knyga ir laikraštis ne-i 
šė šviesą i kaimus. Atstatėmi 
sunaikintą, pakelėm ir sumo- ■ 
derninom žemės ūkį. Eksportą-i

nualindamas ir griauda- 
mūsų šalį. Atrodė, mums 
jokios vilties ateičiai, jo- 
švieselės. Vienok tautos

įnami; iš mažos' mūsų tautos nai sąmoningi, tikri patrijotai. 
’ 300,000 ištremta žiauriam liki- Lietuvis okupanto nemyli ir Be
rnui i Sibirą.-Jau pakelyj dauJmyles. šiandieną visos tautos 
gelis mirė.

Krauju raudojo mūsų Tėv
do ir pasiekė aukštumas bei' nė — bet mūsų,,pąĮąas pro geie- 
garbingą respektą kitų tautų žinę uždangą nepraėjo' — arba 
• /■■■- - ’ - , v • 7 • c z ' , . r -L; f 1 ' \ -

-v.-r.enca w ttia place that la made 
__  And, ILS. Savings 

Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for yeąrs. 

Nowf Bonds mature in less than 
<ix years. That means your dreams 
canuprne true fester than ever before. 

You can buy shares in your parti* 
•uiar dream by joining tnę Payroll 

Plan wdwe ymi work, or the 
ioTsi-a Month pmn where you tank.

»re you know it, your American

jau nė komunižųiąs nepajėgtų 
išnaikinti — pasaulis to nepri
leistų, nes komųmstai jau pri
versti skaitytis su pasauline o- 
pįniją. ... ;

_jau ^blogiau būti kaip buvo 
nebegali. Gali tik gerėti. Ir ge
rės. Mūsų tauta gyva — nemir6 
iigi šic'i, tai dabar tikrai nemirs-

Visos imperijos žlugo, ku
rios rėmėsi prievarta ir žmonių 
Kankinimu. Ateis diena, kada 
milijonai vergų, komunistinių 
rusų imperijoj sukils. Nė tan
kai, nė lėktuvai, ir net nė ato
minė bomba neišgelbės paver
gėjų. Truks vergijos pančiai 
Kelsis visos tautos — tada nau
jam gyvenimui įiejas ir įškan- 
Kinta mūšų Lietuva — ir wums 
vėl piašv.s nauja tikrą Vasario 
og^ipuxyivji.

Kelias ilgas — bet tikras. Bo 
šiurpios nakties jau rytp žara 
švyti. Gal visai i^numatytos jė
gos atneš mums Štai,

Musų byla išnešta | vieša pašau-, 
line areną, kuri sovietams yra 
labai nejauki.

Mes patys kiekvienas esame' 
Lietuvos -ambasadc’rius. Turime 
kitiems kalbėti 'apie pavergtą 
mūsų Tėvynę. Turimp ieškoti 
draugų visur-ir visada.

Okupantas bijo mūsų veiklos.' 
Mes čia pėKetiam "balsą - ten, 
Lietuvoje, pasidaro lengviau, j 
Jungtinės Amerikos Valstijos' ,° . . , . į galvojančius,atsisako pripažinti Lietuvos m--?, .1 .i vienos grupesKorporavinią Į Sovietų Sąjungą 
ne dėl .kokių nors ten esamų i 
žemės turtų ir alyvos, bet dėl.to,!
kad čia, Amerikoje, lietuviai 
netyli.

Mes niekad neatsisakėm prin
cipo laisvai gyventi.

Jeigu šiandien mažos puslau
kinės tautelės gauna nepriklau
somybę, tai kieK daugiau turi
me teises į Laisvę ir ^ęmiklau- 
soniyoę mes, garo.iĮgą lietuvių 
tauta su sena istorija ir aukštai 
k ui t ura t! Mes tam esam pilnai' 
primeiidę. Norime ir reikalau-į 
jame laivės Lietuvai!

ir musų šalis tikrai -vėl bus 
laisva ir nepriklausoma!

laiškas naujienoj
Atsakymas žurnalistui A. Nakui

t ' - •

Gerbiamas Naujienų. Redai:-} atsakymą 
loriau, i
atspausdinti šį mano laišką

Alfonsui Nakui i
' I

malonėkite Naujienose “Drauge” š.m. vasario 15 d. Va
sario UrosiOs minėjimo apva

Ir ■ jai

# pjouse i
a— === .. - 'Syfrfa K. Low, Itf*

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Faskioru 
League, is Floor Fashįb/i Specialist, GAF Corporation. *!v

Perk Up The Kitchen For Holiday Entertaining

wf
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
*1 -

SIxA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba' __ _ ...

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

SLA — apdraiidŽią pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno. Da
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu. _

Kkkvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susi v erti jlme apsidrausti iki $10,000.

1 $ - ~ -

-SLA — and) mdžja w Taupomąja apdrauda — Endowment 
Ins’irfųct* kari ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 

» i aukštojo mokslo ir jų gyvenimo praožiai. •.

!SLA —vaikus apdraudžia pigia tcrminuita apdrauda: už 
« 1 $1,000 ipdraudos sumą temoka tik $3.00 metams. -

-SLA —ku< pif-yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
j ęav^įpyl nUČs' SLA kunpų veikėjus, jie Jums 
mickii pagelbės, j SLA įsirašyti.

■•Lil?d-kreiptis ir tiesiai 1 ŠIA Centrą:

LrTHtfMWAM OF AMERICA
V v "B New York, N. Y. 10001

307 W. 30tk S+. <» **.• • i.“* • • wt
-^8 > 5. '4'< !‘y
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With the holiday season 
upon us, you’re sure to be 
enjoying festive activities with 
family and friends. You’ll 
probably be doing lots of en
tertaining right in your own 
home, so why not perk it up?

Sinpe more entertaining 
takes place* centered around 

x the cozy kitchen, you can 
start there. Guests love to 
gravitate there when a meal is 
being prepared, so make it 
dual purpose: a place to serve 
a meal and to visit with, 
friends.

Your kitchen must be func
tional but you want it pretty, 
too, not just for guests, but 
for yourself as well. Nothing 
boosts your morale like beau
tiful colors and a play of 
different textures. Let your 
imagination soar and you’ll 

. be delighted with your own 
creation.

In the contemporary kitch
enette shown here, note how 
the color keynote lies in the 
vibrant geometric-patterned 
floor covering. Using the 

? floor as a starting point, the 
creamy apricot paint ou the' 

į cabinets and door Were done

cotta tone of the cushioned 
GAF sheet vįnyl floor. Then, 
the textured stucco walls were 
painted a pale sand-beige. 
Mixing a bit of country 
warmth with streamlined con
temporary, a natufaHook was 
further emphasized with strew 
baskets, rush-seated chairs and 
butcher-block countertops. 
The round table with its soft 
cloth provides a graceful 
accent among all the square 
corners. Extra seating is; a 
comfortable bench cushioned 
in easy-care polished cotton 
in chocolate, With blup and 
terra-cotta stripes. The sleek s J 
no-wax vinyl floor covering is 
GAP’s new "Belmont" from M 
the GAFSTĄR Softred lifte, 
fca turing a diagonal geometric 
against a pleasingly textured t 
background, tay to maintain, 
the^ are five cofarwaya styled 
to complement or coordinate 
with the latest appliance 
colors. • * r

With minimal effort aid 
lots of imaginatkm. yocuWo 
can achieve a decotatftt taftt 
in your kitchen. Just a& h 
patūq&d floor and lota pf 
coloT and you're ready fog

.NAUJIENOJ. CH£A0Q K JLU \ JUITOM!
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Taupykite dabar

UNIVERSAL
Chicago, III. 60608

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

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

S<ILL
IS \t4\^\S USČD
IN MRWN PRRYs ?

OP CHima.
Outf PHRRSČ

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

— Ketvirtadienį Izraelio prem
jeras Beginąs dvi valandas ta
rėsi su prezidentu Carteriu, bet 
nesusitarė dėl taikos sąlygų. 
Beginui būtų geriau, jei Izrae
lis nesusitartų su Egiptu.

cl^o LOAVSS CFSR*M>
MftPE 8OVEAPS 9ĖFo5t 

Christ can be seen ay Yhe 
kauges MUSEUM THEY WERE 

FOUND SmOnG YiE RJihiS OF ftJMPEU 
PND TREiQ Fine PRESERvAYon 'S Due 

'SO ’TRE LAYERS OF PEBBLES WO ASKS 
TUaT (XXERED YiEM » I x a .

bet kartu ir reikalingas Lietu
vės bylai. Gi be ALTO ir VLIKO 
tinkamai jo niekas kitas nepa
rytų I>ei padarytų, tai nesulauk- 
rytj bei padarytų, lai nesulauk
tų nei reikiamo atgarsio, netu
rėtų ir reikiamo veiksmingumo.

J. Kairvs

cigc> Aukštąją komercijos mo
kyklą. Vėliau perėjo į Leipcigo 
universitetą studijuoti literatū
ros. Atspėjamu laiku bendra
darbiavo spaudoje ir padėjo ją 
redaguoti

Susirgęs džiova -persikėlė Į 
Šveicariją gydytis. ir studijuoti. 
Turėjo paruošęs daug sumany
mų, planų, bet juos įvykdyti

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

mų, bet Jonas Biliūnas buvo 
apeitas”.

0 kaip Anykščiuose?
“Paminėdavo Joną Biliūną ir 

jo tėviškėj, Anykščiuose, kur 
jis ne tik nebuvo pripažintas 
pranašu, bet ne kartą turėjo iš

— Sekretorius Vance pa
reiškė įsitikinimą, kad pavyks 
Egiptui ir Izraeliui susitarti. 
Gyvenimas juos verčia taikytis.

Tuoj po pamaldų 4 vai. Ame
rikos Lietuviu Piliečiu klube bus 
trumpas akademiuis paminėji
mas. Paskaitą skaitys inž. Jonas 
Kučinskas, meninę dalį išpildys 
muz. Danutė Liaugminienė ir 
visuomenininke K. Kodaitienė. 
Po' minėjimo skanūs pietūs, ku
riuos paruoš klubo šeimininkė. 
Kviečiame Miami ir apylinkių 
lietuvius gausiai dalyvauti.

M. Vitkus

pasirengęs,1 
gimnaziją, j 

‘■Baigęs 4 klases atsisakė- stoti 
jį kunigų seminariją. Todėl ne-Į 
Icko giminių paramos ir pats

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

bėgti akniea 
Paminėdavo ji 
universitetu 
Unn\ pi, 
paskaitė1 
atsargiai, 
supyks n 

Panas ai 
“Kad ii- 

tinėj Kami 
vardais p 
a kštės 
Kūno. \cl 
mokykla i 
gu vardu, 
kiek pilnesnės 

Kodėl 
mėgo?

»G a BEDFORD 
Calf With 2 KEPK . 61EGS 
ano 2 Z»/4S, om a ūaikv 
FAt^M KANADA . CUQfr f! 1

Iš tolimesnio aprašymo ais- 
kėja, kad J. Biliūnas buvo visai 
kitokių įsitikinimų žmogus. Jis 
viešai ir drąsiai atsisakė eiti į 
kunigų seminariją, bet iš Lietu
vos nebėgo Į svetimus kraštus 
duonos ieškoti. Jis gyveno savų
jų žmonių tarpe, vertėsi pamo-

sAep įr oi dn Xiqejjojujoo 
spioų uoĮieojidde šuo

3A1S3H0V 3HniN3Q
dlHD NOIHSnO
J ĮUaUJaOUEApE
® jofeiu v *

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

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS r

Atdara šiokiadieniais nuo

DR? ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
NAUJIENOSE G A LIKA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Ovssmt — MINTYS IR DARBAI, 230 psL, liečiančiu* 1908 

metų įvykiui. Jablonridc ir Totoraičio jaunu dienu ir aush 
rūpinlmą. ----------------------------------------------------$*.08

Or. A. J. Guuen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožls- 
Eetai* Tilteli*!*, vietoje $4.00 debar tik__
Minkštai* vtrfell*!* tik____________________________

Dr A. J. Qq**m — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS. 
< Kelionės pe fcropą įspfidž!>± Dabar tik ____

Floridos Pietinio Atlanto Pa
kraščio Šaulių kuopa šįmet ko
vo mėn. 11 dieną ruošia Lietu
vos šaulių Sąjungos įkūrėjo 
Vlado Putvinskio-Putvic’ 50-ties 
metų milries sukakties paminė
jimą, kuris prasidės pamaldo
mis, kaip aukščiau paminėta, 
kovo 11 dieną 3 vai. popiet šv. 
Roberto kat. bažnyčioje. 3405 
N.W. 31 Avė. Pamaldas laikys 
dr. kun. Vincas, Andruška-

iL, $1.00. 
. 80 pel. $2.50. 

METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psk $8.00. 
NOVES LIETUVIŲ DIEVAI. Mltologjos posmai.

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepi* 
lazdynui Išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakų 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelme*.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. Autuifaltyt* - VallIOnlate, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 ptL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltruiatfls, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmė*, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAITAI. 15S psl.- $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 185 

psL Kaina $8.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 108 p«L $3.00.
8. AnetolHu* Kalryi, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai. 86 psL $2.00.
7. Nedai Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietįntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nedai Rastenis, THE FOREST OF ANYKičIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 pst, $3.00
11. Stasys Ssstvsr.s, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50,
12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

Uai. 92 psL. $1,00. ” "
13. Petras Segatss, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 pai. $1.00.
14. Cugenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 pat, $1.00.
13. liana TumleM, KARALIAI IR 1VENTIEJI. EIlėrašr
18. Alfonsas T
17. Jonas Vale

53 psl. $1.00. _____
18. Adomas Jaus, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $300.
Norėdami įsigyti šių ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 

nštlną arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

Jis vienas pirmųjų švieses
nių žmonių aiškiau viešai ir gan 
griežtai pas:sakė už lietuvių kal
bą, pasųjriešino tautos lenkin
tojams ir drąsia’, su gryna są
žine stojo nelygiom kvon su ru
sų valdžia, Lietuvos dvaru ir 
tuo laiku lenkuojančia kleboni
ja. Iki Jbno Biliūno visi anykš
tėnai, kurie tik leido savo sū
nus i klases, visi leido juos į ku- 

kuris be di- 
tėvų palaima 

kitokią, ne 
Kiti visi, pa
lminiu valiai

s aptjtfMB. 
vietos Ikiuditv 

mokytojai, pažįs* 
kaitydavo vieną kita 
, bet vis labai kukliai, 
apsidairius ar kas ne
neįtars*.
ir Kaune:
mūsų laikinojoj sos- 
e: jau kieno-ne-kieno 
ivadūites gatvės ir 
tik jaa ne Jono Bi- 
ir nė viena pradžios 
icsipuošia jo garbin- 
Netarime jo ir bent 

iografijos”.
senieji Žilienės jc ne-

EARLV BHGUSH 
MVW0 CF CU»EiG L0CKJW

TO H0T MUM CNBR 
A PRT1€HTŠ BACK......... - SEVERAL
TIMES a

šįmet sukanka 100 
bet nekreipiantiems į juos rei-ąkai š:o pasaulio šviesą 
kiamo dčmesic, ir paskelbti rašytojas, publicistas J 
tiems, kurie neturėjo progos as-Įnas. Gimė 187h m. kovo 
meniškai pergyventi ir pažin-'Niūronyse, Anykščių vaisė. 1891 
ti juos

Tokį priminimą greičiausiai 
išsiuntinės valstybių galvoms, 
vyriausybių žmonėms, parla
mentarams, kitiems politikams 
ir ‘ žymesniems visuomeninin
kams, UNO geiibraliniam sek
retoriui ir šios organizacijos 
kai kurių narių atstovams.

Apskritai, tai didelis darbas,

; neleido Įsigalėjusi džiova- Vė
liau išvyko' gydytis į Zapokanę 
(Lenkija) ir amžinai atsiskyrė 
su šiuo pasauliu.

1 Jonas Biliūnas mirė 1907 m. 
gruodžio'8 d. Zakopanėje. Prieš 
mirtį pageidavo, kad būtų pa
laidotas Lietuvoje, “kur maty
tų kapas sodžių, kūdikėlis kur 
užaugau” 1953 m. liepos 1 d.

, .velionies palaikai perkelti į 
Anykščius ir palaidoti Liūdiš
kių piliakalnyje.

Toliau, dar tenka pasinaudoti 
“Naujosios Romuvos” 1939 m. 

. 20 numeryje patalpintu A. Vie
nuolio straipsniu. Tai dalinai 

. susipažinkime.
. Ar Jonas Biliūnas buvo pa
mirštas?

nigus, ir tik retas 
dėlių konfliktų su 
pasirinkdavo sau 
kunigo, profesiją, 
sipriešinę tėvų ir į 
ir negalėdami savo krašte gauti 
kokios nors vietos, kraustyda
vosi į plačią Rusiją ir būdavo 
iš anksto savųjų pasmerkti, 
kaip išėję “šunims šėko pjau
tu. ..” Ii- už tai visi kaltino Bi-

$2.88
‘UMsn* Mp pat ■laliifcjfl pateu, atoiunhn &»kĮ «rb* m«n*7 seteri, P»te 

psradytaa kalaaa prftetenf 38c. parsiuntimą SMteaM.

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto lai*rė Ir lietu

vių garbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygom!*, 
čia suminėtas knygas galim*' užsisakyti Naujienose.

Jw«as K>p*člmlns, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobė*

Juozas Kapačlnskat, IŠEIVIO DALIA. Ataiminimai Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 dol.

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO, - LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskįnlnkuoae. Kaune. Naudakluoae. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, k* ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. SB p*l. S1JO. Yr* taip p«t 
išversta Į anglų kalba.

M Žotčsnko, SATYRINES NOVELES Genialius rasų rašytojo 
80 satyrinių novelių. 199 pusk, kaina $2.

D. KunlHa, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au 
toriam pastabumą neapgauna Intateto ir agltpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygo* parašyto* lengvu, grašiu rtLIlmni.

Prvž. P. Pikarkll*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie priteų likimą 
Kaina S3.

Vincas tam»ltIi- LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAIteJ*.
M p*L Kaina SU0. < ■.<.•’>

K* ir kiti laidiniai yra grenanš
MAUJIINOSI, 1737 Sa. MAUTTID STH CMICAPO. ILL. MM

■HteakaM Arta V*tMteMM~**ba vlaakate pais* Ir art^atete 
šakį •* ptelelaa partatte.

kanus, inukduų
darbininkų kultūros būrelius, i. 
buvo žinomas kaip veiklus vi 
suouienės darbininkas. .Ils tu 
rėjo savo pasaulėžiūrą, bet n-.-
Įianeigė ir tų idėjų, kuries k: 
tiems buvo šventos.

V. \’vten‘et-i;

metais, privačiai
Liepojos

4 klases a

“Mūsų visuomenė, o ir jos 
balsas, spauda, per tą ilgą laiko
tarpį tauriosios ir kilniausios 
sielos veikėją buvo kaip ir pa
miršusi. Juk susikūrus' Nepri- 
klauso’mai Lietuvai daug buvo 
atšvęsta įvairių jubiliejų, su
kaktuvių, minėjimų, paminėji-

ropoje.’ Sakau, ALTA ir VLI- 
KAS, nes jie yra lietuviams 
svarbiausi vedesniai, kurie Lie
tuvos laisvinimo byloje dau
giausia it latrai taikliai visą ku
ką dirba, kuriems mūsų patrio
tinė išeivija pasitikėjo seniau 
bei pasitiki dabar, į kuriuos sa
vo visas viltis sudeda Maskvos 
sukurtoje vergijoje gxvenanti«‘- 
ji lietuviai ir kurie gerai žinomi 
net pasaulio sostinėms.

Be eilinio budėjimo ir darbo 
Lietuvos laisvinime reikaluose, 
šįmet bene turės, užsiimti dar ir 
ekstra dalyku, būtent: taip va
dinamu Molotovo - Ribbentropo 
paktu su jo slaptais protokolais. 
Mat, ateinančio rugpjūčio 23 ci
anam paktui sueis keturiasde
šimt metų. Kaip žinom, 1939 m. 
raudonojo Kremliaus valdovai 
atsuko savo nugarą britams su 
prancūzais, kalbinusiems juos 
sudaryti bendrą bloką prieš Tre
tįjį Reichą, ir ranka rankon nu
ėjo su pastaruoju bei, geriau* 
pasakius, su Hitleriu šituo sa
vo žygiu jie, anieji Kremliaus 
ponai, pataisė sąlygas kilti ant
ram pasaul'niam karui, jo metu 
drauge dalinosi bei prekiavo 
Baltijos kraštais, prisidėjo' Len
kijos sudraskymui, buvo už
puolę Suomiją, laužė ir tebelau
žo tarpvalstybines bei tarptau
tines sutartis, nesilaikė ir nesi
laiko jų, net po Helsinkio nesi
skaito su žmogaus teisėmis, 
nors čia pats* Brežnevas.yra pa
žadėjęs gerbti jas, ir 1.1, ir t. t.

JIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
ĮjrtMft* IMI m*t*l*. K 4X1-8070

Įstalfoc jdetvoM Nbcum *womoMlL*m*

lDrn€R AMTS cross’
STREAMS FO2M\M<3 WIR 
Bodies ihTo a compact ball»

ALTA IR VEIKAS TURĖS IR ŠIEMET 
PASITEMPTI

melų, turėjo užsidirbti lėšų pragyve- 
išvydo nimui ir mokslui.
Bi,;r-‘, j Mėgo gamtos ir visuomenes 

’ ( en:) 1 mokslus, domėjosi literatūra.
Dalyvavo slapstosi- moksleivių 
organizacijose. 1899 m. baigė 
gimnaziją ir kurį laiką gyveno 
Liepojoje. Vertėsi pamokomis 
ir pinigus taupė Studijoms. Su
sipažinęs su P. Višinskiu ir ki
tais inteligentais pradėjo bend
radarbiauti lietuvių spaudoje.

1900 m. įstojo į Tartu uni
versitetą ir studijavo mediciną. 
Bet už dalyvavimą studentų ju
dėjime buvo iš jo pašalintas. 
Gyveno Šiauliuose, Panevėžyje, 
rašė politinius straipsnius tr 
plątino socialdemokratų atsi-

Taigi, sakau, ALTA su VLI-, 
KJU turės, atrodo, neišvengia
mai vienaip ar kitaip priminti 
pasauliui, jog buvusio’ karo su-, 
kėlėjais yra ne vien Tretysis 
Reichas,, bet ir bolševikinė 
Maskva, kad šios abi diktatūros 
ginklo jėga grobė svetimas tau
tas bei kraštus, vykdė genocidą,! 
mindžiojo pagrindir.es žmogaus! 
te’ses, kad jos abi padalė tarp-! 
tautinį kriminalą, kad bolševiki-Į 
nė Maskva tebedaro šį krimina- [ 
lą ir visą laiką po karo, kad ji 
nekaltųjų krauju suteptas ran
kas tiesia ir į tikusį pasaulį ir 
1.1, ir 1.1.

Kartu, bene įrašys ir reikala
vimą Maskvai, kad, pagaliai', 
pasitrauktų iš okupuotos Lie- 
Auvos ir iš kitų okupuotų kraš
tų ir savo hegemoniją baigtu 
taip vadinamuose satelitiniuose 
kraštuose ir pan.

Žinoma, jei čia ir nieko nau
jo nebūtų, bet nepakenks, jei 
bus priminti dalykai žinoju
siems juos bei dar žinantiems.

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
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.

•Liamtrn*, a K‘.52 IN THE DARK. Pikantiškų ir tntvuiij nuotykis 
aprjšynūJ, paimti U gyvenimo. Lengvai stilius, gyva raiba, yrfiii išleisti 
150 psl. Kairi* $2.50.

Or. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos l*torilt» 
jmtrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 14! 
p»i.. cainaoj* $3.C0. , ; |.«^3ffeS

t>r. Ju«** B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybe* ir jo* kaimynų istorija 
211 peL Kaina $3.00. Kietai* viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knyga* galima įsigyti-atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį a: 
piniginę perlaidą.

pagrindir.es
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SECOND - CLASS POSTAGF PAID Al CHICAGO, ILLINOIS

A* of December L 1977 
Subscription Re te*:

in Chicago $33.00 per ye&r, $18.00 per 
months, $10.00 per 3 months. In

jther USA localities $30.00 per year, 
516.00 per six months. $9.00 per 
.hree months. Canada $33.00 per year; 
ithar countries $34.00 per year.

20 cents per copy

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraičio kainos:

mestoje ir pnemiesčiuoae
metams ______
pusei metu __
trims mėnesiams
vienam mėnesiui

pusei metų ____
trims mėnesiams 
rienam menesiui

DARBININKAS, kuris save galąna būtų pavadinti tik pus- 
vadina “Tėvų Pranciškonų leijbernio svaičiojimais. Ir savo tu- 
džiamu savaitraščiu”, įsidėjojrinio mintimis, ir savo sti'iumi, 
vedamąjį vasario mėnesio 23- 

laidojp, 
savo

— • -čios dienos, 1979 m.
a1®-®® į sukeliantį pasibaisėjimą 
t 3*00 j turiniu ir žiauria, visai iš lyg-

<itose JAV rieto#* 
roptdimi _

r jLI

KAUNO PILIS

šis rašinys daugiau neužsitar
nauja. Tačiau šitoks neatsak'il
gas svaičiojimas drauge ir bau
gina. Jis aiškiai parode', kad to 
ėdamojo rašytojai ir rėmėjai 

nes'vadovauja nei lietuviškos 
eiklos idėjoin’s, nei gera valia 

darniam visų lietuvių subūri
mu:, nei vieningos kovos su o-

svaros išėjusia, politine linija. 
Nežinia, koks asmuo tą vedamą
jį rašė; bet yra visai aišku, kad 
kaip kiekvienas nepasirašytas ( 
vedamasis, taip ir sis kūrinys, 
turėję pilną redakcijos pritari- kupantu organizavimo ^reika- 
mą. Tuo pačiu DARBININKO 

__ _________ ___ZZZ_____j redakcija yra pilnai už. šio veda- 
Naujienrm <<ma h&sdicm ii»timni Į mojo turinį atsakinga.

Kanadoje 
metanu 
pusei menj _ 
vienam mėnesiui

$18.00 
J 3.0(>

Užsieniuos 
metanu — 
pusei metu__
rienam mėnesiui

$18.00 
$ 4.00

$18.00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-1 Darbininko vedamasis, 
tinnn Hmvp Sa Rsbrtpri St C!hir*san * . ,$10.00 drovė, 1739 So. Existed St, Chicago, 

111. 80608. Telef. 421-6100.
Pinigui reikia dqgtl paitc

$30.00> Orderiu kart? m užsakymu.
Money

NAUJIENŲ raštinė aidai* kasdien, išskyrus sekmadienius, nūs

lais. Tai yra grynai grupinis pc- 
it'nis pareiškimas, tarnaująs 
ven darnaus (farbo ardymui. 
Tai yra vieno iš stipriausią as
menų, kovojančių už Lietuvos 
laisvės atgavimą, suniekinimas. 
Tai yra nesąžiningas mūsų- ko-

juokingi juokai”, kaip yla iš
lindusi iš maišo, parodo ne 
pačios redakcijos intencijas, 
ir asmenų ir grupių, kurios su-'vos inst’tucijų, Airi o ir VLIKo

tik 
bet

I

gr'orimas.
Nesiskaitydamas su priemo

nėmis, paneigdamas žurnalisti- 
ko prątu, ši rašinį Darbininke nės etikos principus, Darbinin-

daro Darbininko užnugari 
mačias. Paprastu Lietuvos kai
mo, išsireiškimu, sveiku ūkinin-

uz-

Darbininką į nerimtų savaitraščių skaičių. Jeigu kada 
nors, kam nors teks vertinti žurnalistinį kun. Bučmio 
darbą, tai tas įžanginis bus juoda dėmė visoje jo žurna
listinėje karjeroje. Pro minėtą įžanginį tylomis praeiti 
niekas negalės. O kam teks ties juo sustoti, tai tuojau 
bus matyti žurnalisto pavartotas šmeižtas-

matė, o kai kurie net asmeniškai tame pagerbime daly- 
ivavo, ir visdėlto jie pirmieji pasiskubino tą kun. Buč
mio šmeižtų įžanginį Draugo skiltyse atspausdinti. 
Draugo žmonės turėtų žinoti, kad šmeižtais visuome-

___ ——---------------------------------- —.  .........—v------—   —— 
siruošę su savo “visuomenine nežiūrint koki vadukai lieptų 
komisija” užimti Altos ir VLIKo 
darbo barus? O pagaliau, kas 

e “ eorgai”? Ar tai nėra dide- 
i grupė patrijotų beturiu, bu- 
kiislų tos pačios Bendruomenės 
narių, kuriuos Bendruomenė 
oan:ekino, apspiaudė, iš savo 
zeikkSs “dem krąt.škai” išsky- 
3. ir ku_- uos diLtaUriškai sa- 
0 ‘Teismuose”

kai, net neišklausydami kalti- tų nesąmonių dėstomų Darbį- 
amųjų žodžio, baudė, kuriuos ninko vedamajame, eikime prie 

šiandien niekina tik dėl to, jų pagrindinio puolimo. Jie .pa
reiškia griežtą pasipriešinimą 
prieš Dr. Kazį Bobelį, kaip kan_ 
d datą į Vliko pirmininkus.. Jų 
valia turėti savo nuomonę. Mes 
jų metodais, diktatoriškai, ne
dirbame. Tačiau turime reaguo
ti Į skleidžiamą neteisingą. in
formaciją! Atsakysiu papunk
čiui.

1. Darbininkas Dr. K. Bobelio 
veiklą, kaip buvusio ALTos 
pirmininko, vadina skaldomąja. 
Tai yra absurdiškas melasz-Dr- 
Bobelis .j^drįso’ pakelti T ba^Sa 
prieš neteisybes ir prieš darnios 
veiklos skaldymą, kurį pradėjo 
vadinamoji Bendruomenė, at
stovaujanti viena grupę ar bent 
labai siaurą politinį bloką. Bet 
Dr. Bobelis organizacijų near
dė ir ardymo netoleravo. Jis

1 — - -----

kas parodo save veidą: visomis 
jėgomis remia tariamų ben- 
druomeninką ir jų užnugario 
re~iėju (frontininkų?) siekimą, 
suardžius visas dabartines ko
vos už Lietuvos laisvę organiza
cijas ar veiksnius, galutinai pa
glemžė “monopolį veiklai” į sa
vo rankas.

i x e politikai atstovauja, 
ad jie tokio monopolio nori? 

Ar jie atstovauja visą lietuviš
ką išeiviją? Ar, iš tikro jie ne
bando savo mažumos valią dik- 
t-Jūriniai, per prievartą, primo
ji visai lietuviškai visuomenei? 
vla. pagaliau, išlindo iš maišo! 

e’kime prie to vedamojo 
.: rikos.

j Darbininkas, tarp kitko gi- 
bet laukia dienų dienas |ria. kad PLB labai demokratiš- 

kai išrinko savo va’dybą Toron--

Šmeižtų skleidėjai
Kun. K. Bučmys, pranciškonų leidžiamo Darbinin

ko redaktorius, paleido šmeižtais paremtą įžanginį, ne 
tik sutepė savo, kaip žurnalisto vardą, bet įtraukė ir

niniame gyvenime nieko nepadarys. Tai turėtų žinoti 
kiekvienas redaktorius. Jiems daug turėtų pasakyti 
jų patirtis. Juk visa Amerika atsimena šmeižtų anplū- 9 
dį prieš Naujienas ir jų redaktorių, prieš Amerikos Lie-- 
tuvių Tarybą ir Reorganizuotą Bendruomenę, šmeiži- 

_ „ , . , . „ ... kai tiek tikėjo savo galia, kad buvo besiruošią antraTas šmeižtas bus juodesnis, nes juo apšmeižtas is-j v . ...
kilus katalikų veikėjas.. Būtų buvę negražu,, jeigu būtų 
apšmeižtas koks netikintis bambizukas, bet dar negra- 

. žiau ■ apšmeižtas teisingas, energingas, veiklus katali
kas. Reikalą dar pasunkina faktas, kad šmeižtą palei-

paškvilį paruošti. Kaip žinoma, nieko- iš' to neišėjo. Jie 
patys sau labiau pakenkė, negu tiems, kuriuos norėjo 
suniekinti.

Sunku suprasti, kodėl Amerikos katalikų dienraš- 
džia katalikų kunigas. Dar kunigai yra labai atsar- tį pagrobusieji frontininkų redaktoriai, taip .jau skuba 
gūs. Paprastam nusidėjėliui mesti nepagristą šmeižtą! paskelbti šmeižtinį straipsni, 
nederėtų,, bet reikalai komplikuojasi, kai lietuviui inte
ligentui metamas nepagrįstas šmeižtas. Kunigas turė
tų suvaldyti kiekvieną šmeižtą, bet pats į žmeižikų ei
les niekad- neturėtų stoti. Neapžmeižus- žmogaus- ne tik 
sąžinė būna ramesnė, bet ir gyventi linksmiau

Negana, kad įsiklampojo lietuvių katalikų suorga
nizuotas ir pranciškonam^ atidruotas artimo ir Dievo 
meilės leidžiamas katalikų dienraštis, į tą patį purvy- 
nėlį abi kojas įklimpęs ir marijonams^ atiduotas Ame
rikos katalikų Draugas.

Nespėjo Darbininke pasirodyti šmeižtinis įžangi
nis, dabartinis redaktorius savo dienraštyje įdėjo visą 
tą įžanginį.

Kun. Bučmys šmeižiamo daktaro asmeniškai galė
jo nepažinti, su juo gyvenime nesusitikti, Jam medžią- 
gą galėjo pateikti koks frontininkas, norįs vadovauti, 
bet nežino kur vesti. Bet tokios nuolaidos negalima 
duoti Chicagos Draugo redaktoriams, kurie šmeižiamą 
daktarą gerai pažino, jo veikla ne vieną kartą 'buvo 
viešai paskelbta ir didelės lietuvių daugumos labai auk
štai vertinama. Praeitais metais visa iškilioji Chicagos, 
visuomenė jam suruošė puikų banketą, pagerbdama jį kio reikalo paskubomis savo skaitytojams- pakišti kum 
už lietuviams padarytą naudingą darbą- Bučmio šmeižtą. Būtų geriau,, jei būtų rimtą, straipsnį griovėjus, kurie dabar skei-

Draugo redaktoriai visa tai žinojo, su akimis tai paskelbę.

tikrus gyvenimo įvykius aprašančiam -straipsniui.
Jeigu kuris katalikų veikėjas nepritaria “fronto 

bičiulių” vadų diktuojamai politinei linijai, tai būtų kandidatus? Ar ne pati 
daug naudingiau iškelti tos linijos silpnas vietas- Mes .dzia ? ° pasikalbe-
žinome, kad kiekvienas politikas gali suklysti. Klaidų‘-pirni^n.Ras Ja, dvi savaite3 
gali padaryti ir tas, .kuris .nepritaria Uetųvai vado- prieš rrnkfmiw^ tw ar nebuvo 
vauti norintiems frontininkams. Jeigu taip būtij,. tai “valdžios” numatyta, kas tą pov 
geriausia būtų tas silpnas vietas iškelti viešumon. užims? Kas. buvo, rinkimų

Lietuviai yra galvotojai. Jie skaito įvairius laikraš- -mstu' Toronte,- tas- žino rinkimų 
. , . . . ? , , , einat iaus., Skaito ne spaudai remti, kaip kai kas pasako, , 

bet skaito keliamoms mintims aptarti. Kas. moka ais-’riasir mums nesvarbu.. Svarini 
f ęr tiesiog baisu matyti ką ir

geriausia būtų tas silpnas vietas iškelti viešumon*

teisė, vienšališ-

užeiaupti burną! <
Komunistai pagrobė Lietuvą, • 

ir mes prieš tai protestuojame t 
Fronto vadukai per bei'drucnie- 
nininkus bando atimti mūsų 
veiklos laisvę, ir mes čia protes
tuojame! Norite tartis — gerai; 
norite, įvesti savo diktatūrą, iai 
jau be mūsų!

Pagaliau, praleidus daug ki-

JUOZAS KARIBUTAS.KELIONĖS APYBRAIŽA
(Tęsinys)’

Štai 1978 metų rugsėjo mėn. 29 dienos rytas. 
Stalo dešinėje mano kaimynas vyskupas Deksnys 
kiek pavėlavęs sėda pusryčiams. Mes su ameri
kiečiu kunigu, jau po Pysryčių rakinėdami dan
tis, planuojame ką šiandieną turime aplankyti ir 
pamatyti. Staiga įbėga išbalusi seselė ir vokiškai 
mums sako— “Pop geštorben”. Tai sušukus, jinai 
apsisuko ir nubėgo atgal. Tas kunigas nemoka 
vokiškai ir mane klausia, ką ji čia pasakė. Man 
paaiškinus, jis nusijuokė ir replikavo- kad ji sap
nuoja. Tai jau seniai, kai mirė. Nespėjus jam nie
ko pasakytų atbėga kita seselė ir kviečia prie 
televizijos, kur žinia pasitvirtina. Ką tik išrink
tas popiežius Paulius I praėjusį vakarą mirė savo 
lovoje. Staiga ta žinia lyg perkūnas iš giedro dan. 
gaus nuskamba per visą Romą ir pasauli.

Roma liūdi. Romoje nematysi šypsenų. Roma 
popiežių per 33 dienas pamilo. Praneša, kad ryt, 
šeštadieni, bus pašarvotas koplyčioje, kurioje jis 
melsdavosi. Visur vėliavos nuleistos pusiau stiebo, 
luomą, i : ’ija, visas pasaulis gedi taip staiga mi- 
y.ęjio popiežia is, kuris daug žadėjo, į kurį buvo 
'Aug vildiu sūdė a ir kurį per trumpų laiką iš jo 
F’TOiųjų kalbų h; onės taip pamilo.

r.d jie drįso iškelti mintį, kad 
Bendruomenės veikla, yra taisy
tina; reorganizuoiina, ir kad 
ieiidruomenę. reikia grąžinti į 

Ikrą demokratinę santvarką ir 
veiklos būdą? Jei ~kas kritikuo
ja diktatūrinius vadukus, LB 
nuomone nustoja teisės net sa
vo mintis išreikšti, nekalbant 
jau apie išjungimą protestuo
jančių iš “visagalės” valdžios 
tvarkomos Bendruomenės for
malios veiklos? Ką tie išjungtie
ji turėjo daryti.? Bučiuoti ran
ką Nainiui, Gailai, Gečiui, ir 
prašyti atleidimo? Juk užnuga
rio ponai, kurie Bendruomenės 
vadukus tvarko, nebūtų leidę 
su protestuojančiais tartis. Ir 
neleido!

Tad ko stebėtis, kad Ben
druomenė, nors iš- dalies, pra--ragino visus vterrybėn, ragino 
dėta tvarkyti Reorganizacinės 
Lietuvių Bendruomenės tikrai 
demokratiniais principais. Jūs 
Darbininko, redaktoriai, supras-^, 
kite, kad negalima atimti balso 
dešimtims tūkstančių kitaip 
galvojančių lietuvių! Jūs aklai;
(tarnaujate vienai politinei gru
pei, bet tie kurie kitaip galvoja 
turi teisę tos grupės diktatūros 
neklausyti! Kiekvienas patrijo
tas lietuvis turi teisę pasisakyti 

bia Darbininke, kad jau jie pa- prieš tai, kas jam nepriimtina.

praeitą vasarą.. O kas statė 
“val-

eigą
Tačiau, kuo Darbininkas si--

kiai bet kuriuo svarbesniu klausimu: pasisakyti, tas-
skaitytojus Patraukia. Tokiu būdu Naujienų, skaitytojų -kaip Darbininkas niekina, štai 
skaičius išaugo*. Jiems patinka minčių dėstymas, fak
tų aprašymas. Jiems patinka, kad kitaip galvojančių 
nešmeižė. Jos tik nurodydavo kitaip galvojančio silp
nas vietas. Kiekvienas žinojo, kad Naujienų skaityto
jas turi daugiau tikslių žinių, jis. apdairesnis ir geriau 
pasiruošęs savo mintims ginti, negu kitų' laikraščių 
skaitytojai-

Draugui šmeižtų skelbti nederėjo. Jiems nebuvo- jb*

šeštadienis. Po pusryčių, su minėtu kun. ame
rikiečiu išvykstame į Vatikaną. Čia jau biznieriai 
sujudo-sukruto. Jau pardavinėja specialius išleis
tus vokus su popiežiaus atvaizdu. Pilna jo nuo
traukų, suvenyrai: raktams sukabinti, koplytėlės 
ir visokie niekniekiai vis su popiežiaus atvaizdu- 
vis išnaudojama proga, mirties proga...

Per šv. Petro aikštę nusitiesusi eilė. Ir vis 
plūsta žmonės. Eilė riečiasi net keletą kartų. Ir 
vis eina ir eina. Po keturis stojasi, kur eilėje vie
ni kalba rožančių, kiti gieda, treti tylomis mel
džiasi. Bet niekas nesijuokia, niekas garsiai ne- 
plepa, visų nuotaika pilna gailesčio ir rimties.

Eilėj vėžio žingsniu, bet vis slenkame Į prie- 
1 kį. Ir štai po poros valandų laukimo mes jau eina- 
| me į vidų, bet pasirodo, kad ten palipus laiptais 
dar yra didelis kiemas, toliau vėl laiptais į viršų 
ir tik tada jau randame pašarvotų mirusįjį po
piežių. Lipdajni garsiai meldžiasi. Nuo viršaus 
tvarkdarys sustabdo m aklas ir nutildo. Jau mes 
viduje, kur iš tolo matosi pašarvotas popiežius 
Povilas I. Jis guli labai pamėlynavęs, apvilkas 
raudonu arnotu, su popiežiaus kepure, o ant kojų 
raudonos kurpaitės. Prie jo stovi uniformuota 
šveicarų sargyba ir dešinėje sėdi jo giminės bei 
keletas kardinolų. Gal jie vietiniai, nes kiti dar 
nespėjo atvykti.

žąsele einame pro jo lavoną ir padarau ke
letą nuotraukų. Ir vėl iš kur atėjome- tik kitais

!jo- žodžiai: . 38-tas suvažia.
kos. Lietuvių. Tarybos suvažia
vimas Chicagdje- 19-78 spalio 21 
jau buvo kažkoks, visuomeninės 
•veiklos jaukalas: netvarka bai- 
■savime, užuot savo veiklą pla
navus, teista Lietuvių Bendru o- 
;m.esiė; tariamom “visuomenės 
' nuotaikom/’ reikšti atsigabenta 
būrys- reorgu*’- Ar ALTa neturi 
teisės svarstyti ir kritikuoti sa

laisyti kelius, Tagino jungtis 
bendram darbui, o ne silpninan
čiai tarpusavei kovai, kurią. 
Bendruomenininkai kelia vien 
save išaukštinti - sekdami. Dr. 
Bobelio linija visada buvo plati, 
.teisinga^ bet smerkianti klyst
kelius ir skaldomąją veiklą. Dn 
K. Bobelis nueis istorijon, kaip 
vienas iš veikliausių ir labiau
siai efektyvių kovotojų už Lie
tuvos laisvės atgavimą.

(Bus daugiau)

laiptais ir kitais takais. Kieme sutinkame keletą 
kardinolų, kurie atvykę į laidotuves.

riu po> pusryčiui vėl vykti į Vatikaną. Pažiūrėsiu 
kokios nuotaikos žr ar bus žmonių, kai lietus taip 
šturmuoja. Kai pasiekiau Šv. Petro aikštę, nuste
bau. VeJ buriasi įį edę. ir laukia į katedrą įėjimo 
Nors dar tik 9 vai., bet jau eilutė per šimtą jardų 
nusitęsusi. Stoju ir aš, manau sau, dar kartą ge
riau įsižiūrėsiu. Mažai teko laukti, tuojau atsi
radau katedroje

čia dar gerokas tolumas, bet prie gausybės 
žvakių jau matome lavoną, čia irgi su ta pačia 
sargyba ,tik šonuose, nemažas garbės svečių, val
džios atstovų bei atvykusių kardinolų būrys. Ne
žiūrint to, vis dėlto pilna katedra turistų, kuriems 
vadovai aiškina. Čia kalbų babilonas. Turistinės 
grupės, jų vadovai iškėlę įvairiau ženklintas vėlia
vėles, kad nei vienas nepasifiktų. Ir taip nuo anks- 
fyvo ryto iki vakaro tos grupės nesibaigia. Žino
ma- yra čia ko matyti. Čia tikras muziejus it įvai
rių tautų bei tikybų turistai jaučiasi lyg muzie
juje, o ne katedroje.

Išeinu. Dideliam nustebimui, žmonių minios 
su lietsargiais, nusitęsę Per visą didelę aikštę. Ir 
vis dar važiuoja ir važiuoja pilni autobusai į Va
tikaną atiduoti paskutinę pagarbą mirusiajam. 
Tai tikrai nuostabu, ypatingai matant dideles

-eiles jaunimo.
'■ Visur pfekataf, kad “mirtis fašizmui, mirtis 
kapitalizmui”, o prie plakatų dar ir kūjis su šau
tuvu. Vadinasi, komunistiškas metodas ir galvo
jimų išaukis. Skelbia demonstracijas. Nustebau 
kaip gi, tomis dienomis, kada vėliavos ligi pusės 
stiebo nuleistos, kada gedi ir siunčia užuojautas-' 
visas pasaulis Vatikanui.- Girdi, atsitiko vakar, 
kad kažkokie pravažiuojantys motociklais vaikė
zai nušovė vieną komunistuojantį vaikėzą, o- kitas 
guli ligoninėje Peršautas, bet pavojaus gyvybei 
nesą- Dėl to. ir tas demonstracijas jie ruošia. Va
žiuoju į tą aikštę, kur jie rinksis demonstracijoms, 
'talų komunistai, kurie tušuodami vietos gyven
tojų akis, žada atsiriboti nuo Maskvos arba, mask- 
vinio komunizmo ir veikti kitais, savarankiškais 
pagrindais, sakosi imsis kitos linijos. Dabar ren
kasi tie svieto lygintojai su raudonais skurliais 
ant pagaikščių, su iškeltais- kumščiais ir tais pa- 
esrfa nuo plakatų nurašytais šūkiais *Mirtis fa- „ 
šizmui, mirtis kapitalizmui”; Nežinia tik kodėl I 
kapRalizmas duoda jiems laisvas rankas veikti ir 1 
neina su tokiais pat šūkiais į gatves ir nevykdo 
tų šūkių skambesio.

f (Bus daugiau) “ 1 r,i 1
if į f
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Mažeika & EvansAut politikos laktų (Grafika)WINNIPEG, MANITOBABE 3-5893

EUDEIKIS
DA1M1DGAIDAS

Telefonas 523-0440

Strikaitis.

SLSlKiNKLMU

direktorių 
A«<ocia.cijo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 
Valandos pagal susite rimą

New Quiche Made With 
North Carolina Apples

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-8601

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairi y atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tek 37.4-1882 arka 376-59%

Meksikos valdžia nenau

Telef. 476-2345

4424 WEST 6JKb dTKKKl ka-jhipUc. 7-1111
1314 WEST 23rd PLAO Vilnia. 7-4471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe HUk, DL 974-4414

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Ra. (Crowford 
'♦dical Building). T«L LU 5-04« 
Pnimg adomus pagal susitari tąjį.

Jei neauiUlepid. 374-tHKh

Klubo narių susirinkimas į. 
vyko š. m. vasąrio 4 d. Kana
dos Lietuvių Klubo patalpose. 
Atidarė klubo p-kas Bob Ur
bonas. Prie įėjimo finansų sek 
retortas J. Demereckas rinko 
metinį nario mokestį. x

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

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

administratorius.
Tada siisirinkimas, su. Puikiai tvarko klubo adminis

tracinius reikalus ir tvarkingai

ErŽYi.lkieįiŲ susirinkimas trečia
dienį, kovo 7 d., Jt7:30* vai. vakaro. 
Anelės svetainėje, esančioje 4500 S. 
Talman Avė. Kviečiame visus narius 
dalyvauti susirinkime.

Berniče Žemgulis, sekr.

Pradedant susirinkimą p-kas 
pagarsėjęs paprašė atsistojimu pagerbti

Visuotinas klubo narių 
susirinkimas

UK VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR SMIRURUAS 

dandra praktika, spot MOTERĄ ||9e±. 
Ofiaaa 2652 WEST 5yth SlR'JET 

Tai. PR 8-1223
jjflSO VAL.: pirm., antiad., treėian. 
<r penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šfeštadie- 
aiais 2-4 vai. popiet' ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Po to, p-kas padėkojo šeimi-- 
ninkėms už skanios vakarienės! 
parengimą ir kvietė visus link 
smintis ir šokti, o J. Rimkaus 
akordeonas linksmai visus nu
teikė savo skambiais tonais ly
dėdamas susirinkusiųjų lietu
viškas, o Ypač senoviškas dai
neles. Taip linksmai užbaig
tos Lietuvių Klubo parengi
mas, o rytojaus dieną visi rin
kosi į visuotiną narių susirin
kimą naujos valdybos 1979 m. 
rinkti. ,

DR. C. iv. BOBidLib 
INKSTŲ ir ŠLAPUMU TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5Q25 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, FL 33711 
Tef. 813)-3M-3C20

f Oi

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
ubo metinis susirinkimas Įvyks 

____ i, kovo 6 d., Vyčiu salėje, 
1-nie 24^5 W- 47,tį 1 vai. popiet

Visi nraiai ir norintieji būti na- 
po ? riais kviečiami ątsilankyti. Bus daug 

‘ svarbiu reikalu aptarti. Po susirin
kimo vaišės. A. Kalys

ją pneme, 
Šarąuskie-i prižiūri patį klubą, 

i *
Klubo iždininkas Victor No- 

] vogrodckis, taip pat būtą ge- 
! ras darbuotojas ir veikėjas, tik 
I per šonus pučia (ružavas. K. 
Į S.) vėjas”.
•
> šiais metais klubo valdyba,

PETKAS BIELIŪNAS
♦34S So. CALIFORNIA AVE. Phone; LAfxyette 3-3571

BUTKUS - V AS ATTIS
So, aUUi Ave, Cicaro, HL Phone: UJLympic Z-1VU1

Mirė 4979 ox ^ovo 2 dieną, &30 vai. vak., surukusi B8 meh| 
augaus. Gimusi XiMuvoje.

Amerikoje šg^reuo 72 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus John Gestautas, 4 anūkai, 13 proanūkų 

ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Ave. Antradienį, Jįpvo 6 d . 9 vaL ryto bus lydima iš koplyčios į šv. 
P. Marijos Gimiflo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a Agnės Gestautienės giminės, draugai ir pažįstam; 
nuoširdžiai kvicč^Hjnį dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini

GEORGE F. KUDMINAS 
J312 So. LITUANICA AVK T*L; lAr<f 7-11X8-11M

A -‘Lietuvos Aida? 
|EL „KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

1""f - Programos vedėja 

\W/ Pirmadieniais ir antradie- 
niais 9:00—0:30 vai. VSk. 

Penktadieniais 9:30—10 vaL vak. 
Šeštadieniais 2—8 vai vak.

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM. _

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

PERKRAUŠTYMAI

MO VING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

' ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
tel. WA 5-8063

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

Kilo ginčas. K. Beniušis to
liau aiškino, kad skelbimas įdėjdos žemėje esančių degalų, kol 
Įas viename laikrašciuke, ku- krašto daugumą nesusitars, ko
ris leidžiamas Amerikoje ir;kiu būdu geriausia ji išnaudoti. 
4ąr tokiame, kurį mažai kas 
Winnipege skaito. Galiausiai 
Odininkas pasaka, kad nemo
kėję. nieko ir viskas.Paklausus, 
įoks tas laikraštis, K. Beniušįą 
nesakė. Bet paaiškėjo, kad 
Skelbimas įdėtas į komunistinį Antradienį' 
laikraštį “Laisvė” X 
19į79 metų sausio 5 d 
dviejų skelbimų pasirašyta: 
‘‘Lietuvių Klubo Valdyba’’, o 
y-ba apie tai nieko nežino. Be 
to, ižd. V. Novogrodskis taip 
jiadarė, lyg komunistinė “Lai
sve“, būtų “Lietuvių Klubo 
Nįlanitoboje”. spaudos orga^

DR. FRANK PLECKAS 
QPTPMETR1STAS 

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

rurnna akis. Pritaika akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree.

"Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.
gitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar- 

ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingai* 
pasaulinių ir būti patinkamais Dievuk

5V. KAITO TYRINĖTOJAI
J. vaikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

W pound bulk sausage
V4 cup chopped fresh j .« 

onion 9
U teaspoon dried leaf 

thyme
2 Red Delicious apples,

pared, cored and cut 
into 1/2-inch cubes 
(1 1/2 cups)

In large skillet ceok sausage, pnton and thyme until sausage 
ft browned and onion is .tender, about <10 minutes. Remove 
from heat; drain off excess fat. In bowl toss apples with lemon 
juice andsugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar cheese, 
eggs and cream; mix well. Line a'9-inch quiche dish or pie 
plate with pastry. Turn apple mixture into dish. Bake in 350°F. 
oven 40 to 45 minutes, or untš custard is kL Let stand 10 
minutes before cutting toaerve.

’Makes: 6 serving*. #

NuU^d^ lieka:
Sūnus, anūkai, prpanūkai, gimines.

Laidotuvių Direktoriai Jouas Evaus Jr. ir Stasys Evąn 
Tel.737-6800."

nas. Dabar kyla klausimas: Ai 
klubo ižd. V. Novogrodękis tir 
ii teisę tai dary ti be klubo v- 
bos žinios — sutikimo ir ar 
klubo v-ba neturėtų į tai ata- 
inkaiuai reaguoti?

Toliau sekė valdybos rin* 
kiniai. K.Strikaitis aiškina,kad 
senoji v-ba neatsistatydiuo ir 
visą susirinkimą veda, tai nė. 
ra reikalo naujos v-bos rinkti, 
tegu palieka ta pati. VI, Stepo
navičius pasisako kad buvę 
kalbų, jog praeity metų valdy
bą išrinko tik Vi. Stępotnayi- 
čius ir V. Novogrodckas, tai 
šiais metais prašo rinkti val
dybą ir kandidatus rašyti ant 
lentos.

mirusius klubo narim 9 po to, 
pateikė dienotvarkė

K. Strikaitis, gavę> balsą, pa
siūlė susirinkimui išrinkti die
nos p-ky ir sekretorių, nes v- 
ba jau esanti atsistatydinusi. L. 
Jasilionis pareiškė, kad io kuj) 
stitucijęje nėra atž\ mėta. K. 
Strikaitis paaiškūu*. kad šito
kiu principu vadovaujasi visos 
organizacijos. Kada bus dienos 
p-kas viąi buvę V-bos nariai 
negalės ištįsus pusvalandžius 
plepėti. D.ąbąr ižd. v. Xovogro 
ckis kalba net po 3 —1 kartus 
nusiskųsdamas sunkiu darbu 
ir iškeldamas tik-JSavo nuopel
nus, lyg tai ištisus metus kiti 
klubo pačiai nieko nebūtų dir
bę. Bet šis mano pasiūlymas 
nebuvo priimta dėmesin. Pe
reitu metu protokolą perskai
tė skret. Viktoras Matutis. Pro 
tokolas priimtas. Toliau prane 
Šimą padarė fipan>ų sekrėt. J. 
Demereckas, ižn. Viktoras No. 
vogrockis, Revizijos komisija 
ir užbaigai 1978 metų klubo 
veikimo apžvalgą padarė Bob 
Urbonas.

Lietuvių Klubo banketas rovno iaumsKiu sūnus dakta
ras Alfonsas AaunisKis, kuris 
mirė pačiame amžiaus vidury
je, paukdamas vieną sūnų, 
uukrą ir našlę Alargarėtą.

L'o gana turtingos vakajie. 
nės, uar kalbėjo v i. Steponavi
čius, K. Bemusis 
v-Dos p-kas V. Januška (.klubo 
revoliucionierius). Baletą tvai
ke b-bos sekretorius Viktoras 
Alatutis, o akordeonu visus 
linksmino klubo narys Juozas 
Rimkus, kuris neseniai, su 
žmonele, atsikėlė iš Montrealio 
čia nuolatiniam apsigyveni-į 
mui.

DR.LEQNAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. popįe.t, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak; 
Ofiso telef.: 776-2880 

. Rezidencijos teleU 448-5545

Tenka pažymėti, kad klubui 
vadovauja gerai prityręs admi 

Po to, Samulaitienė pasiūlė! nistratorius Bob Urbonas, ku- 
į klubą priimti Emiliją Sarau. , ris yra gimęs Winnipege, bet 
skienę, bet ji neturėjo užpil- gerai kalba lietuviškai ir yra 
džiusi pareiškimo, kaip reįka-, Western Paper Bo£M£ų.,.Į.td. 
Jauja, klubo konstitucijos nuoi-; direktorius ip administratorius, 
statai, 
mažomis išimtimis 
Tuo būdu Ęrpilij 
nė į klubą buvo “įšmugeliuota” 
per užpakalines duris. Matyt, 
kad ir mūsų, -klubui reikia ira- 
niškų ‘‘mulų”. ?

Dabar K. Beniušis užklausia 
ižd. V. Novogrodckį, kiek jis 
sumokėjęs už skelbimą spau
doje dėl klubo banketo ir su. ‘ atrodo,--bus—veikli,-darbšti 
sirinkimo, nes jam iždininkas energinga, 
sakęs, kad sumokėjęs iš klu 
bo iždo...

Š. m. vasario 3 d., kaip ir j 
kieKv»enais metais, Klubo vai-, 
uyna surengė savo nariams 
metinį nanKetą - vakarienę. įė
jimas Kiuno nariams $2, o sve
čiams $3. .

BaiiKetą atidarė v-bos p-kas 
Bon Urbonas, kuris kaitų pa- 

! sake ir įžanginę kainą, ro to, 
į pristatė Kiuno semnnuiKę Pra
našę Steponavičienę, kūnai į- 
leike savo asmeninę dovaną 
už gerą šeimininkavimą klu- 

į bui iy/8 metais, be to, dar įtei 
i kė atatinkamas dovanas ir klu
bo šeimininkės pagelbinm- 
kėms. i

• paoekGjęs susirinkusiems uz 
1 gausų akaianKymą (visus Kvie.

te vaKanęnei. parapijos Kieb. 
kun. J. Bertąšipi isvyxus į na. 

, vajus, pnešvaKarieninę mamą 
sukalbėjo D.avid Tusnerer. Jis 
buvo vedęs iš senųjų ateivių, 
visuomenes vėikejo, Povilo 
Yauniškio brolio a. a. Izido- 

| riaus dukterį - Emiliją (miru- 
įsi). Kita duktė Salomėja gyve- 
Į na New Yorke (gailestinga se- 
I sno — dirba ligoninėje) ir tre
čia Johaną (ištekėjusi už Riau 
bos), gyvena Čikagoje ir dir
ba vienoje įmonėje kąip steno- 
grafė. Bob Urbonas yrą arti
mas jų giminaitis.

Iš senesnių emigrantų Yair 
niškių cgirųinė buvo plačiai ži
noma Winnipeg^ bet paskuti
niu metu jie iŠsikrąuątė. į visus 
pasaulio kraštus. Vįeųi jau iš- 

L mirė, o kiti dąr tepagyvena Jų 
■tarpe pląčįąi hųv

Orchard-fresh t> the perfect description for the Red and 
Golden Delicious apples from North Carolina, because that’s 
exactly what they are. These Southern gems are the Gist of the 
year’s really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will serve you well in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over
whelmingly good, savory yet lightened by the fresh apples >n 
the dish. Try this for a change-of-pace main dish at your table.

Fresh Carolina Apple Qu (che 
tablespoon fresh lemon 

juice
tablespoon sugar 
cup (2 ounces)shredded 

Cheddar cheese 
eggs, beaten 
cups light cream or milk 
Pastry for single-crust 

9-Mch pie

S
ORTHOPEDAjy-PROTEZJSTAS 
Aparatai - Protezai. M4o. ban
dažai. Spacial-; pagalba Moms. 
uKrcn SupdqtU; ir t t.

rax.; y ą j 8—8, ^ęštadieni&ig 9__1
^50 West 63rd St, Chicago. VL 60629 

Telaf.; PRoapoct 6-5084

Ant lentos surašoma 12-ka 
pavardžių, bet K. Strikaitis ir 
P. Bagdonas griežtai atsisako. 
Tada ant lentos, lieka dar 10 
pavardžių, kurios visos susirin 
kimo patvirtintos ii’ nauja 1979 
metų vaidyba išrinkta ir vasa
rio 7 d., v-bos posėdyje, parei
gomis pasiskirstė sekančiai: 
Bob. Urbonas — p-ku, VI. Ste- 

! ponavičius —vicepirm., Vik
is eilės sekė naujų narių pri- toras Matutis — eskręt. V. No- 

ix i, r>-nės i ėmimas. P-kas pristatė V. Gie1 vogrodekis—iždininku, J. De. 
draičio įr L Nąyjįcko šu žmona mereckas — finansų sekretu 
pareiškimus įstojimui į klubą Franusė Steponavičienė — vir 
nariais. Pusiau slaptu balsavi- tu vės šeimininkė ir Juozas 
mu abudu priimti vienbalsiai. Rimkus — klubo šeimmiąku, 
V. Giedraitis turėjo didelį ūkį Atsarginiais liko: L. Jasilio- 
netoli Garbenio, Man., mies-mis, Arena King., ir J. Radze. 
telio, kurį pardavė, pirko na-: vičius. Revizijos k-ją sudaro: 
mus Winnipege ir čia nuolati- Vera Zavadskienė, M. Šaraus- 
niai apsigyveno. Navickai at-: kas ir J. Mališauskas, 
sikėlė iš Montrealio. Abudu 
senųjų ateivių.

on. Paul v. dargu.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Whichever Community klinikos 
Medicinos direktorius

193S S. MAjtheun kcL, West chesterg IL.
VALAiN^; ą-ą oarbo dienomis u prof AD VARNAS 

Kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
Tįą 562-2/27 -arba 562-2728 ----------- ’----------------

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

VUoit programoj Ii WOPĄ, 

1490 WL A. M.

Llatuvly kalba: kasdien nuo pir- 
madienio iki penkta rlipnią 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieuiįū aup 8:30 iki 9:30 
vaL Orio. '

VadiĮa Aldona Daukut

Tolafu HEmloek 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL. 60629

) AMBULANCE

lx

, PATARNAVk
MAS DIENA 

i IR NAKTL
: *
. TURIMI

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTU 

DALYSE.

į
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(Atkelia iš 2 psl.)
spaudoje buvo. Kurios organi
zacijos bendrauja ir dirba su 
Aha vąd namo.s . skyriąi ar i d 
padaliniai.

11/73 metais tas pavadinimas 
DLOC buvo diskutuojamas ir 
nutarta to žodžio nesikratyii. 
DLOC jau 35 metai dirba su 
Altą, DLOŲ skiria į Altos šuva - 
ž avimus, seimus atstovus, duo 
da žinias iš savo veiklos. Altą 
siunčia DLOCui informacijas, 
biuletenį, žodžiu, glaudžiai 
bendradarbiauja. 14LOC žino, 
kad LB nepatenkmta, kad su 
Altą glaudžiai bendradarbiau
jama. Į tuos ratus jau seniai 
centrinis Jonas kaišioja šaka
lius, o dabar jau bando kaišioti 
A. Nakas, pabuvęs vienus me
tus DLOC valdyboje pirminin
ku. Yra DLOCe išbuvusių jx) 
17 metų valdybose ir po du ir 
daugiau metų pirmininku. Jie 
žino, kokia veikla DLOCui tin- 
komesnė, o ne tie, kurie nori tik 
kenkti. Kiek žinau, p. A. Nakas 
pirmininkaudamas n e m okėjo 
sugyventi su organizacijomis. 
Aiškiai matosi ir dabar, kad 
ieškoma kabliukų sumenkinti 
DLOC veiklą. A.N., ateik į Or
ganizacijų Centrą padirbėti ir 
būk toks idealistas, surask vi
siems priimtiną kalbėtoją, štai 
i vėl Jūs su pastaba. Girdi, pa-, 
gal seną ir logišką tradiciją di
džiosiose kolonijose nepriklau
somybės šventė būdavo šven
čiama savaitgalį, kuris yra ar
čiausias Vasario 16-ajai. čia ir 
vėl nežinai, nors stovi kas sek-

1U t n --------- 1

ivsu-
T<o ItiiTturiruo“centro‘retka’ltią ir 

, ,. . duląįT-kada -išnuomoti
Vasaio 16-ajai salę DLOCui ar 
visai nenuomolF. T.abai gaila to
kių dalykų, nežinoti, kuriiics 
jau žino visi parapijiečiai, ir 
klaidinti visuomenę.-Tikrai, kad 
A.N. atsilikęs nuo-DLOC. ir kitų 
organizacijų veiklos? "

A ntanas Su ka ū.ska s 
11)79 m. vasarią. 2.3 d.

tų,jrąifktforbių Taip pat
a ętks^va}g|-fcja $u phnate-pie
tumis ir kitokiomis gėiybėmis, -- 
Visi kviečiami mugėje daly- i 
va,uti ir paremti skautišką]) 
jaunimą. Į

— Elena Bagdžiuvienė, Mar-
i quette Parko lietuvių Bendruo-’ 
I menės pirmininko Bagdžiaus 
žmona,

• ninėje, dr. Tumascnio ir kilų’
guli šv. Kryžiaus lige

gydytojų priežiūroje. .Ji taiso.'-i 
ir ateinančią savaitę tikisi būti 
namie. «

3 VL VtX
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REAL ESTATE
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Nam«l, Ž«ni4 — P«rd«vlmul 
REAL ESTATE FORMALI
_________________ _ -

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACUV KREIPTIS L

skaitytoja, prisimindama savo 
mirusį vyrą, atsiuntė $10 au
ka. Dėkui. V

•— Petras Velykis, ROck-

— Dėl sniego pūgų atidėtas PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
pianisto Manigirdo Motekaičio £212 W. Cermak Road Chicago, UI. Virginia 7-7747 
koncertas įvj’ks š.m. kevo mėn.
18 d., sekmadienį. 3 vai. popiet 
Jaunimo Centro Didžiojoje sa
lėje. Pianistas yra paruošęs nau
ją, įdomią pasaulinių ir savų 
kompozitorių kūrinių programą.
Anksčiau įsigytieji bilietai- galio-Į ' ŠIMAITIS REALTY 
ja. Neturintieji — galės gauti' 
bilietų koncerto dieną prie įėji
mo’. Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti šiame koncerte.

Karolina Bcleckytr, 17 me
tų, Marijos aukšt.mokyklos sen 
iorė, atrinkta dalvvauti Illinois 
valstijos ” jaunimo gražuolių 
konkuse. Konkursas bus kovo 
23—25 d. Decatur mieste Vi

- V. Kaltūnas iš East Chi-, for<1’ IIL- Part’mė Naujienų lei
dimą ,$10 auka kalendoriaus' 
proga. VI. Jocas, Weston, Ont.,Įsos Amerikos jaunimo gražuo

lės rinkimas bus rugpiūčio 
mėn. Georgia valstijoje. Kan
didatės privalo būti geros mo
kinės, veiklios visuomenėje bei 
aplinkoje, turėti patrauklią as. 
nienybę įr išvaizdą. Laimėto
jos gaus stipendijas bei kito
kias premijas.

— Tradicinė Los Ant/e/ešj 
skautų magė įvyks kovo 25 d., I 
d., sekmadienį, mokyklos kie-J 
me ir salėje. Bus įvairių lenty
nai, pilnų skautų padarytų fan

cago, Ind., kiekvienais metais, 
staihbia auka paremia Naujie.j 
nų leidimą ir laišku gerai nu-- 
teikia darbuotojus bei bendra-,

! atsiuntė $2. Dėkui.

— Marijos aukšt. moKyklos
darbius. Dėkui už tai. šį kaną 41 mokinė už pažangumą mok- 

■ Siunčiu Jums sje gavo Illinoisjis taip rašo: “!
$;>0 prenumeratai, o kas liks} pendiją. Tarpe gavusių yra 
nuo jos, tai lai būna Naujienų Į gjos mokinės: Guoda Antanai- 
paramai. Mūsų apylinkėje nie-|tytė) Tonj Auškalnytė, Lina Ei- 
ko naujo. Tik spalvoti žvirb-j delytė; Janė Geštautaitė, Asta 
liukai pas mus pradėjo čirškė-! jyfotušvtė, Lina Paškevičiūtė, 

Debora Skrebutėnaitė, Asta 
Spurgytė, Daina Titenytė, Pat
ricija Oskeliūnaitė ir Ramona 
Žygaitė.

ti pagal Rodinos.žvirblio diri
guojamą dainelę ir nori, kad 
visi

valstijos sti-

unisonu dainuotų:
Būsim geri ir tylėsim,
Tiktai tau paturavosim...

— Stasys J. Paltus, Los An
geles, CaL, prie metinės pre-j 
numerates pridėjo $5 auką. , ■ .
z.:_ZL 2 ji Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar-
Beach, Fla., atsiuntė $3 už ka- Į bo valandomis informacijų prašome kreiptis te-! 

lefonu: ■

Naujienoms reikalingas

Ed.Varekojis iš St?"Petersburg

lendorių. Dėkui.

_ Mary Zalga, Jackson
ville, Fla., ilgametė Naujienų Į
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HA 1-6100.

Registruokite savo namus,1 O GERIAUSIAI ČIA 
biznius, sklypus pardavimui jau] LABA1 ŠVARUS 2 but namas
26-tus metus veikiančio] įstai
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujieną vadovybė ir Platinimo rajaus komiška kreipia^ 1 risus žkaT 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant ši seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
su 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- -

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 « TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

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

SVARŪS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralinis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namu apylinkė.

$53,900.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir .2 auto 
garažas. Apie $6,000 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 profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų,- Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKL5TPAS ir garažas Mar- 
ouette Parke.

. » xtz-ti ■ MODERNUS z aukštu mūro namas,sausio nu-<Įvairi apdrauda — INSURANCE apje $18,000 pajamų. Geros sąlygos, 
meriš skirtas pagerbti,dailinin--BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- Marquette Parke, 
ką Adomą Varną, atšventusį 
100 metų amžiaus sukaktį. Vir
šelį puošia dailininko dabartinė 
nuotrauka. Užpakaliniame vir
šelyje yra dail. Ad. Varno piešto 
paveikslo nuotrauka. Tame pa
veiksle didingai pavaizduotas 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
vainikavimas. M.š. aprašo dail. 
Ad. Varno 100 m. sukakties pa
gerbimo akademiją Čikagoje. 
A.C.V. pateikia dail. Ad. Varno 
gyvenimo ir mokslo apįarą. Skil
tys gausiai iliustruotos dail. Ad. 
Varno gyvenimo ir darbų pa- 

I veikslais.
Rašytojas Jurgis Gliaudą skil-j 

timi įvertino prel. Jono Kučin-i __gio asmenį ir jo darbus šv. K;i"i R * G

Notary PubBc 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

Mūsų spaudoje
1

“Lietuvių Dienos’’ gražiai, pami
nėjo prof? dail. Adomą Varną

“Lietuvių Dienų”

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS RE ALT

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

L. J. ČIAPAS
INCOME TAX SERVICE ..

MIDLAND SAVINGS & LOAN
4040 S. Archer Ave.

Tel.: 376-1522

PERSONAL 
Asmenų Ieško

REAL ESTATE
2625 West 71st .Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

iLECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chkagos mlerto leidiny 
Dirbu Ir užmlesčluoM greit #«■ 
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS ’— 
4514 S. Talman Ava.

Tai. 927-3559

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
rkaityti tr platinti Naujienas, atsirado' mecenatą, fante prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Reridencinlo viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9733, paskyrė 
trijų dienu atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambarin, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. ' '■ I <

zimiero lietuvių parapijoje Les j šuniukus prižiūrėti. Geras atly- 
j Angeles, jam sulaukus 70 metų Į ginimas. Prašau rašyti: 
I amžiaus. J Mr George Truksnis

3 Ž a 3 5 I o
ši—-S? SL AMŽIAUS 

TIJeM pusrmčlol iufomoWlr

Kreiptu z ?
A. L A U t A I T I S /

g*. ASHLAND AVI.
SCM775

Visas ir visus krleSame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu skaitytoju reikliam 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

MAUJISNOf 
1739 SO. HALSTTD FT. 
CHICAGO, IL ttttt

T

* I] anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
ndamai sudražinėjlmo Išlaidas, Priede —-- dot

TiTsrdė fit rtrdu

Adrmf

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną save _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardai-----------------------------------

tarti

Adresai

SpoD sorlaus pavardė, vardas ir vietovė

pastangas, prašau jas

Farardė Ir Tardai

Adresu

• Platinimo vajam proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslp*. 
tinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimu.

Pavardė Ir vardu

Adresu

Pavardė Ir vardu

Adresu

Pavardė Ir vardu

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL W A 5-2737

Į Kviečiame visus kurie įdomaujasi Florida, 
į suvažiuoti į SUNNY HILLS

Kovo 10,11, ir 12 d. d. •
ir taip pat

Gegužės 26,27 ir 28 d. d;
Dėl informacijų kreipkitės į:

V. Belecką, Sunny Hills — 904—773-3333
R. Kezį, New York — 212—769-3300
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
D. Dulaitį, Detroite 313—549-6878
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190
M. Kielą, Chicagoje 312—727-1717 ,

C

?

Kun. dr. J. Prunskis aprašo 
poeto Bernardo Brazdžionio 
poeziją dr. Briedžio kompozici
joje. Žentą Teniscliaitė pateikia 

1 naujausią savo poeziją. Alė Rū- 
| ta aprašo komp. Broniaus Bud- 

. riūno pagerbimo akademiją. M. 
Aukštuolis rašo Klaipėdos Pre
kybos Instituto įkūrimo’ istoriją.! 
žurnalistas J- Pr. aprašo komp. 
Br. Markaičio koncertą Čika
goje. A. Tyruolis pateikia du 
Francis Jammes eilėraščius, 
versdamas juos į lietuvių kalbą. 
Visos skiltys gausiai iliustruotos.

Anglų kalbos sekcijoje rašo
ma apie dailininką Adomą Var
ią, jo sukakties proga, supa
žindinama su jo turiningu gy
venimu, mokslo atsiekimais ir 
meno darbais.
. “Lietuvių Dienas” leidžia An
tanas Skiriūs, rędaguoja Re
dakcinė Kolegija.’ Metinė prenu
merata $15. Adresas: 4364 Sūn- 

] set Blvd., Los Angeles, CA 90029
K. Petrok aitis

I

Mr. George Truksnis 
509 Island Avenue 
Rockford, IL 61102

Ieškau susipažinti su būsima 
gyvenimo drauge. Amžius ne
svarbu. Rašykite ir iš užsienio. 
Suinteresuotas prašau rašyti:

Naujienos, Box 223, 
1739 So. Hoisted St. 
Chicago, IL 60608

LAIKRODŽIAI h BRANGlNYlti

FardaTtaaa ir Triiyaai 
2644 WIST 69H STRUT
T-iM.i R1»®MI« 7-1941 J

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

SiiHitnii&i i Lietuvą
Ir kitus kraštus

p. NEDZINSKAS, 4065 ArcMr Ar.
Chicago, III. 60632. TaL YA 7-5980

PASSBOOK 
SAVINGS 
the bestweytosa

CAFETERIA

ITT Research Institute has an open
ing for part-time employment in our 
cafeteria for an individual with 
cafeteria experience.

Part-time Hours
10A.M—2 P.M.

Individual will work at the steam 
table serving line and cashier. Inte
rested applicants should contact 
Personnel Dept.

567-4159 to arrange for interview
IfT RESEARCH INSTITUTE

10 W. 35th St., Chicago 
EOE

Katery Public 
INCOM! TAX SIRVIC1 

4259 S. Maplewood. Tai. 254-7451 
Taip Pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. ?

BEST THINGS IN LIFE

WITH REPAYMENT 
vo FIT YOUR INCOME

see us for 

financ5n9 

AT OUR 10W RATES
lamas lietuvišką spaudu ir Naujienų 
pridedamus dol.

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, IUJNOC5 OR* 
Pfeo&Bt Virginia WT4t

Ccmpcssiri

OUR SAVINGS 
.CERTIFICATES

EARN UP TO 7H%

Mutual 
Saving

saaBrtWk

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
□adėti teisininko Prano įšalo 
paruošta, — teisėjo Alphonsf 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomi; 
ormomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.00 
ra formomis — $3.90.

SEBVDiG CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Gyvulių globėjas
Montessori mokyklos moky

toja klausinėja mažuosius mo
kinius, kokius gerus darbus jie 
yra padarę gyvuliam. Po kele- 
tos širdį veriančių pasakojimų, 
mokytoja paklausė Petriuką, ar 
jis neturėtų ko pridėti.

— Nagi, — atsiliepė išdidžia’ 
vaikelis, — vieną kartą aš įspy
riau vaiką, kam jis spyrė šunį.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
erauta autoriau? 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.

I

»| Frank Zapoll* 
OMVi W.TSttt S*

GA 4-0654

tun usa

INSUtAMC^

Stale Farm Life Insurance Company

advokatas 
CHARLES P. KAL & AmocI«U« 

2649 West 63rd Street, 
-Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Seštalieniais iki 12 v. 

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams.

%
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Compare! Dristaif Tablets 
relieve more colds 
miseries than Cdntac
□r Aspinn. Dr fill* jCertac ASIwki

Masai Co’tgesbe* fl *

Most /1 Y
Aches $ Pa* f
F«»W ✓

CONSTIPATION
Doctor proven ingredient 
requires ho prescription

Doctors ‘ind a special laxative 
■ojred’ent to be highly effective <n 
renevinq evpn Bt’vėre constipation 

I overflight Dc*n t let irregularity or 
constipation Become a ptpfciem

i THs bariai 9ėTiow
available wtheĄroiuąiye Jx-iax 

,. iorr* ula u4e v Mty ra|*d  Tr dfied
Chocolated Tablets , 
or Unflivored Fdls. EX’LAX

e. — MAURINO*, CHICAGO I, HA, įfaufyi į, 1979
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