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Tiriamas chemikalas 
vaistui nuo vėžio

Azijos komunistai patys 
pasibaisėjo komunistais

to dalis.
AP žinių agentūra praneša, 

kad prisikasti iki kiauro vamz-

— Veik visi J. Jones organi
zacijos nariai, likę gyvi, vedami 
į teismą liudyti arba atsakyti 
už nusikaltimus.

Lorraine .Juodvalytė Vaicekauskienė, gimusi Chicagoje 1924 
metais ir tėvų nuvežta į nepriklausomą Lietuvą, buvo pralai
kyta rusų prievartos darbo stovykloje iki praeitos savaitės, 
kai atskrido Į Chicagą. (Al Vaičio nuotrauka)

VIETNAME BUVO TIKTAI
100 TŪKST. KINIEČIŲ

— Grupės žmonių nepralei
džia New Yorko mero Koch, iš 
jo nepasityčiodamos, policijai 
skundėsi pats meras.

vo žemes. Kiniečiai nori, kad ir 
Vietnamas pasitraukiu iš Kam- 
botlijofc. ’' *-- ’

Vietnamo žin ų agentūros skel
bia, kad tame mūšyje žuvo ke
turi tūkstančiai kiniečių, bet tik
rovė buvo kitokia. Kai kiniečiai 
pasitrauks, tai vietnamiečiai tu
rės progos suskaičiuoti žuvusius.

Japonai užklausė generolo, ar 
Kinijai nesudarė pavojaus So
vietu karo jėgos, Gen. Lee Chee 
atsakė, kad visą laiką grasina 
Kinijai, bet jie dar nėra pasiruo
šę pulti Kiniją. Kiniečiai pačio
je pardžioje paskelbė, kad jie 
nesiekia ‘Vietnamo teritorijos ir 
kad negriebs nei vienos Vietna
mo pėdos. Kiniečiai įsiveržė į 
Šiaurė® Vietnamą, nubaudė ka
ro vadus,so dabir ttaukitai į sa-

Daug izraeliečių naudojasi 
pareiškimu, kad jų religija ne
leidžia Sabbato (subatos) die
ną vairuoti automobilį, rūkyti ir 
dirbti bet kokį darbą.

Atodrėkis aptvindo lau 
kus, ir miestelius

SPRINGFIELD, Ill 
drėkis ir savaitgalio lietus ap
tvindė laukus, kelius, kaimus, 
miestelius ir miestus. Vietomis 
upės ir upeliai pakilo po 10 pė
dų, apsėmė tiltus ir sutrukdė 
susisiekimą. Miesteliuose ap
semtos gatvės ir namų rūsiai.

Jeigu potvynis neatslugs,. tai 
Illinois, Indianos, Ohio ir Ken
tucky valstijų gyventojams bus 
padaryti dideli nuostoliai.

PREMJERAS MENACHEM BEGIN IŠSKRIDO Į IZRAELĮ 
SU DVIEM NAUJAIS PASIŪLYMAIS

Eksperimentams parinkti 100 
ligonių, kurių liga jokiais žino
mais vaistais nebepagydoma.

— X, Massachusetts valstijoje 
staigūs potvyniai prigirdė ketu- 
ri« keleivius. .»► i

Kalbėtojai pareiškė užuojautą 
dr. Bobeliui, nutarė priimti 
šmeižtus smerkiančią rezoliuci
ją ir pasiųsti visai lietuviškai 
spaudai ir pranciškonų ordino 
vadovybei.

Idi Aminas išvarė į frontą sa
vo skerdikų “gvardiją", polici 
ją su . kalėjimų sargais ir sku
biai išsiuntė delegaciją Į Jung
tines Tautas prašyti, kad su
stabdytų karą.

— Trane nėra mėsos. Gyven
tojai nejaučia valdžios įsakymo 
pirkti mėsą tiktai islamiškai 
skerdžiamų galvijų, Igianąo vals
tybės mėsos neparduoda.

Izraelitėms nusibodo 
motery teisiu lygybė

TEL AVIV. Izraelis. — Poli
cija areštavo keturias jaunas žy
daites bevažiuojant automobiliu 
šeštadienį. Izraelio apsaugos 
ministerija pradėjo tirti, ar tiek 
maldingos yra tos moterys, ku
rios išvengia kariuomenės tar
nybos, pasiremdamos įstatymu, 
kuriuo nuo tos tarnybos išsisu
kama tikvbiniais motvvais.

— George Dunne tvirtina, 
kad Chicagos demokratai rems 
J. Byrne, bet ji pati tuo netiki.

KAIRAS, Egiptas. — Izraelio 
jaunimas ir vyresnieji nori tai
kos. Karas jiems Įgrisęs. Jiems 
nepatinka Begino valdžios tai
kos atidėliojimas. Izraelio gy
ventojai reikalauja, kad vyriau
sybė remtų taiką ir sutvarkytų 
santykius su Egiptu. Izraelis 
mano, kad prekyba su Egiptu 
būtų naudinga abiem pusėms.

Egipto vyriausybė kitaip gal
voja. Jeigu nebus aptartas pa
lestiniečių klausimas, tai Egip
tas bus izoliuotas nuo arabų pa
saulio. Be to, Saudi Arabija 
spaudžia Egiptą, kad išreika
lautų iš Izraelio koncesijų pales
tiniečiams. Pačiame Izraelyje 
yra stipri grupė, vadovaujama 
gen. Ariel, reikalauja greitos 
taikos su Egiptu arba nutraukti 
visus pasitarimus.

KIEKVIENĄ VALANDĄ SKRIEJA 81.000 MYLI! 
GREIČIU PRIE SATURNO

Iranas nutraukia .santy
kius su P. Afrika

TEJffiRANA^ Tr^^.y^y Įįa- 
no premjeras Bązarganas • pa- 
skelbė. kad jo vadovaujama vy-- 
riausybė nutraukė diplomati
nius santykius su Pietų Afrika.

Bazarganas yra įsitikinęs, kad 
pirmoji islamiškos respublikos 
vyriausybė gali nutraukti ryšius 
su “neislamiškomis vyriausybė
mis”. Bazarganas nutraukė ry
šius su Izraeliu ir atidavė Izrae
lio ambasadą palestiniečiams.

Protestas prieš šmeižtą 
skleidėjus

ST. .PETERSBURGAS, Fla. — 
St. Petersburg© Amerikos Lie
tuvių Taryba, patyrusi apie 
įžanginiame paskelbtus šmeižtus 
prieš dr. Kazį Bobelį, labai 
griežtai prieš šmeižtų skleidimą 
protestavo ir priėmė visuotinio 
susirinkimo rezoliuciją, smer
kiančią Darbininko redaktoriaus 
paskelbtą šmeižtą ir reikalaus 
atšaukti.

KINIEČIAI NUBAUDĖ VIETNAMĄ IR TRAUKIASI 
Į SAVO TERITORIJĄ

■. <1*--- ---------“---- :
PEKINAS, Kinija. — Genero

las Lee Chee. glaudus generolo 
Tengo Hsiao-pingo bendradar
bis, pareiškė japonų žurnalis
tams, kad Kinija, tinkamai nu
baudusi Vietnamo karo vadus, 
jau traukia savo karius iš Viet
namo. Buvo ne ketvirtadalis 
milijono karių, bet tiktai 100 
tūkstančių. Kinijos kariai už
kirto vietnamiečiams labai skau
dų smūgį Lonson miesto apy
linkėse. Vietnamiečiai siuntė vis 
daugiau karių Į Lonson apylin-. 
kės. Kiniečiai ten jų laukė ir 
.naikino. Niekur nežuvo tiek 
Vietnamo karių, kięk,Lonson

— Popiežius Jonas Paulius II 
pranešė Lenkijos vyriausybei, 
kad jis b .s Lenkijoje birželio 
2-10 diriminis?

Bazargano vyriausybės parei
gūnas. kad Iranas jau gamina 
daugiau naftos, negu praeitą 
savaitę. Nori pasiekti milijoną 
statinių naftos į dieną, bet jiems 
dar nevyksta. *

CHICAGO. — Amerikos Vė
žio Draugija pranešė naujų vil
čių žadančią naujieną, kad de
šimtyje centrų pradėtas darbas, 
kurio rezultate galimos geresnės 
oasekmės kovoje prieš visų rū
šių vėžius. Tos draugijos pirmi
ninkas dr. Frank Rauscher pa 
sakė, kad tas chemikalas (inter
feron) yra natūralus, paties 
žmogaus organizmo celių pasi
gaminamas ginklas atsiginti nuo 
virusų, kai virusai celes (ląste
les) užpuola.

Interferonas jau 21’ metai kaip 
žinomas, bet pasidarė galimas 
panaudoti eksperimentams, kai 
nasisekė ji oagaminti laborato- ■, , . v, .. * * .. .. -r... 'kad tie taškairijose. AVD (Amerikos Vėžio 
Draugija) įdėjo $2.4 milijono 
pradėti eksperimentus dešimty
je institucijų New Haven.. .CL, 
Madison, Wis., Los Angeles, 
New Yorke, Baltimorėje, Hous
tone, Tex., ir Buffalo, Cal.

Iš Khmer Rouge atėmę Phnom 
Penh miestą vietnamiečiai jau 
leido tris laikraštininkų ekskur
sijas iš Hanojaus į Kambodiją. 
Pasirodo, kad mūšiai su nuvers
ta Khmer Rouge dar tebevyksta 
Kambodijos vakaruose.

Patirta, kad Kambodijos gar
siųjų Angkor- Wat šventovių 
kompleksą nuo vandalų ir 
Khmer Rouge gaujų saugo Viet
namu! draugingos pajėgos.

Kambodijos sostinė Phnom 
Penh nuo 1975 metu balandžio 
17 dienos tebėra visiškai tuščia, 
kaip atominei bombai sprogus: 
ant stalų daug kur padėti pus
ryčiai, bet nevalgyti; spintose 
drabužiai sukabinti, bet be

Ugandos budelio dienos 
jau suskaitytos

NAIROBI. Kenija. — Karas, 
kurį prieš kaimyninę Tanzaniją 
pradėjo Ugandos diktatorius Idi 
Amin, tikslui sunaikinti pabė
gėlius ir nubausti Tanzaniją už 
pabėgėlių priglaudimą, dabar 
virsta į Amino nenaudą. Pabė
gėlių -partizanų bei Ugandos su
kilusių kareivių susidariusios 
jėgos, Tanzanijai padedant, Idį 
Aminą su jam dar klusniais da
liniais yra apsupusios ir apsupi
mo žiedas darosi ankstesnis.

Politikai išardė 
pol’cijos uniją

MEW ORLEANS. La. — Ne
ramus New Orleans policijos 
elementas no-ėjo suorganizuoti 
streikuojančius New Orleans 
policminkus Į pol’cijos darbuo
tojų uniją, bet jiems nepavyko. 
Kai po’ic'ninkaJ pamatė, kad į 
New Orleans miestą pradėjo 
atvykti Nac’onali’nės gvardijos 
kariai, tai pclicminkai grįžo į 
darbą. Jie negalėjo pakęsti, kad 
Nacional'nės gvardijos kariai 
prižiūrėtų “Mardi Gras” pra- 
vedimą.

Pol;c.’n;nkams nusibodo taip 
ilgai būti be darbo. Jie pradėjo 
vyti laukan unijos narius, nemo
kėjusius taip ilgai išspręsti strei
ką. Politikai susitarė su policijos 
vadais, atleido agitatorius ir 
pagaliau įvedė tvarką New Or
leans mieste.

— Irano premjeras Bazargan 
pareiškė, kad be mulos Chomei- 
ni jis negalės valdyti Irano.

— Pakistano diktatorius ruo
šiasi sušaudyti buvusį premjera 
Ąli Bhutto, nežiūrint teismo 
sprendimo.

Kovo 6: Rožė, Marei jonas, 
Raminta, Norvilas, Algaudas, 
Barvydas.

Saulė teka 8:30, leidžiasi 5:29.
Oras vėsus. ■■■ ■ . ;

Erdvės mokslininkai stebisi 
Jupiterio nuotraukomis, bet vi
so pasaulio mokslininkai stebisi 
nepaprastai tiksliais ir nepa
prastai tolimais amerikiečių ap
skaičiavimais.

81.000 mylių Į valandą skrie- 
jąs “Keliautojas" ne tik pasiekė 
Jupiteri, bet padarė apie jį di
delę kilpą, padarė šimtus nuo
traukų iš arčiau ir toliau, per* 
siuntė tas nuotraukas į Pasade
na. pasirinko tiesiausią kelią į 
Saturną naujon erdvės kelionėn.

Reikia neužmiršti, kad ame
rikiečiams reikėjo tiksliai ap- 
skaičiuoti Jupiterio traukos jė
gą ir re kali "a stiprumą nuo 
Jupiterio at. Laukti ir pasi- 
rm’ .ei ą į Saturną.

Nei vienos tautos mokslinin
kai nepajėgė padaryti tokių 
tikslių apskaičiavimų ir nei vie
nos valstybės “Keliautojas" ne
pajėgia pranešti JAV mokslinin
kams tiek daug ir tokių tikslių 
žinių apie Erdvę, jos jėgas ir 
galiojančius Įstatymus.

. darytos labai primityviomis 
i priemonėmis. Iki šio meto moks
lininkai neturėjo tikslesnių pri.e- 
i monių. Amerikos mokslininkai, 
I suderinę modernią elektroniką, 
pajėgė pasiekti Jupiterį ir iš ke
lių dešimčių tūkstančių mylių 
atstumo pajėgė ne tik padaryti 
nuotraukas, bet jas persiųsti į 
Kaliforniją. Moderniomis prie
monėmis gamtos fotografijas 
amerikiečiai išvystė ir dalina 
erdvės klausimais besidomin
tiems mokslininkams.

Library uf Congress Gr 
Periodk-al Division 
Washington, D. C. 20540

WASHINGTON, D.C. — Pra- Išgąstis Kanadoje
eita sekmadienį prezidentas Car_ aiu“ *
. : . . . . i EDMONTON, Alberta. — Gateris ketvirtą karta susitiko su
Izraelio premjeru Beginu tartis z° la.du, prakiurus >r uz- 
Egipto ir Izraelio taikos reika- pras.dejo sprogmepmai.
lais. bet nesusitarė. Beginąs vi- Vlsos Mmontono nuėsto p.etry- 
sa laika buvo tiek užsispyręsĄn^ dabes gyventoja., apie 17 

. v v. „ v ~ .. t-, tukst. žmonių, pabėgo ar buvo kad laikėsi griežčiau uz pati Da- . , x■ o - • x
t i- trro skubiai evakuoti. Sužeistas bu-janą. Izraeho vyriausybe yrą . . . .... v . . ,- -• • vo tik vienas, kuriam sunkvezi-pasiryzusi ginti savo pozicijas ir . . - . . y. . , , .i a.- -r. • a. • • i ; miu vairuojant įvykęs dujųnedaryti Egiptui jokių nuolaidų. . - x 5 ■sprogimas rimtai jį apdegino.

-Prez. Carteris, matydamas, Policijos, gaisrininkų departa- 
tokį užsispyrimą ir žinodamas mentai ir kt. pradėjo laužti į ak- 
arabų nuotaikas, sekmadienį pa- menį sušalusį gruntą, kad ga- 
siūlė Izraeliui naujus ■ projektus lėtų prieiti prie prakiurusio 
taikai su Egiptu..Beginal, nau-vamzdžio ir jį.sulopyti. Specia- 
jus projektus vežinas, išskrido ius policijos dalinys saugojo 
į Izraelį, kad galėtų sušaukti ka- be gyvos dvasios* likusias mies- 
binetą ir aptarti taikos galimy
bes. Beginąs gana Igai kalbė
josi su Valstybės sekretoriumi, 
bet ir tas nepadėjo.

Egipto premjeras Khalil labai 
nepatenkintas DajariU,- o dabar 
ir Begin tr. Jredtr padceliš kartus 
kalbėjosi su Vance, ir Carteriu, 

_bet nesiteikė klausimo rimčiau 
apsvarstyti siRatvykusiu prem
jeru. Egiptas mano,, kad. sekre
torius Vance turės skristi i Iz
raelį ir aiškinti kabineto na
riams naujas taikos galimybes.

NENORI ATIDUOTI 
. 3 ŽIBALO VERSMIg 
’ Atrodo, kad žibalo stoka yra 
nauja, nesusitarimų priežastimi. 
Izraelis, netekęs Irano aliejaus, 
nori visiems laikams pasilikti 
kelis naftos šaltinius^ kuriuos 
izraelitai -surado ir įrengė. Egip
tas reikalauja mokėti už -Egipto 
aliejų ir naftą.
IZRAELITAI NORI TAIKOS

PASADENA, Kai. — “Keliau
tojas". vakar arčiausiai priartė- 

i jęs prie Jupiterio, pasirinko ki- 
j ta kryptį ir pasileido Saturno 
, link. “Kekautojas" (Voyager) 
j jau atsiuntė ir tėbesiunčia nc- 
j paprastai įdomias Jupiterio, jo 
paviršiaus ir palydovų fotogra
fijas. “Keliautojas” skrieja 81 
tūkst. mylių greičiu kiekvieną 
valandą. Apskaičiuojama, kad 
Saturną jis pasieks už 20 mėn.

I

MOKSLININKAI DOMISI 
FOTOGRAFIJOMIS

Amerikos erdviu mokslin nku
I “•paskelbtomis fotografijomis do- 
Įmisi viso pasaulio mokslininkai.
Ypatingai juos nustebino Jupi
terio "‘Raudonųjų taškų” foto
grafijos. Iš jų aiškiai matyti, 

ra ne kas kita, 
kaip pro Jupiterio luobą prasi
veržiančios liepsnos.
- Mokslininkai pripažįsta, kad 
--'Keliautojas’’ nustūmė užmarš
tin visas iki šio meto padarytas 
Jupiterio fotografijas. Jos buvo
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In The United States //

— Patys naujausieji ~*.-ri- 
kos 1 edlaužia i_naudr'—.apirus
ią orą ledui pr-Tusti.

— Chicagos respubli’ ->nai 
stengiasi respublikonų rumdida- 
tu mero pareigoms įsiūlyti Ogil
vie. buvusi Illinois gubernatorių.

— Sovietų karo jėgos nėra pa
siruošusios įsiveržti į Kiniją.

— Kmijos kariai “pamokys” 
vietnamiečius, jeigu šie bandys 
pulti besitraukiančius kiniečius.

— Prasidėjo ruonių medžio
jimo • sezonas. Kelios artistės 
protestuoja prieš ruoniukų gau
dymą ir žudynes.

— Irano vyriausybė įsakė su
šaudyti 7 šacho šalininkus.

— Irano valdžia siuntinėja 
mulas į naftos gavybos laukus, 
kad darbininkai gamintų dau
giau naftos, bet darbininkai ne
nori jų klausyti.

— Saudi Arabijos vyriausybė 
labai susirūpinusi savo naftos ir 
aliejaus laukais. Bijo, kad ne
prasidėtų streikai.

- - Jane Byrr.e bando susiži- 
no‘; su paskirais demokratų vei
kėjais, bet jie neskuba, susitiki
mą atidėlioja.

— Respublikonų partijos kan
didatas Wally- Johnson pradėjo 
garsintis anglų laikraščiuose, 
kai patyrė, kad Ogilvie siūlo
mas būti kandidatu.

HANOI, Vietnamas. — Viet 
namui 
je invaziją į Kambodiją,'komu
nistams vizitatoriams leista įva
žiuoti Į tą nelemtą kraštą, kurį 
valdė komunistų Khmer Rouge. 
Grįžę atgal tie vizitatoriai buvo 
labai paveikti patyrimais apie 
Khmer Rouge žvėrišką režimą, 
kuris buvo nuverstas. Apsilan
kiusieji pasakojo, kad ims eilę 
metų, kol Kambodija beatgaus 
nors kiek panašumo į 20-ojo am
žiaus kraštą.

Vienas lenku komunistu-žur
nalistas Wieslaw Gomicki buvo 
nuvežtas į Prey Veng miestą, 
kur visi 22,000 gyventojų buvo 
išskersti. Iš kelių gyvų likusių 
pasakojimo Gomicki patyrė, 
kad Khmer Rouge skerdikai 
miestui ištuštinti vartojo tokį 
spartos metodą: kapojo galvas, * žmonių
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IGNAS PJTRAUSKAS

KOKIA PRIEŽASTIS?

dr. J. 
pasižymi 
rim □

Sausio i’.ėn. 12 dieną
vedamah parašė ktm.

P.unskis. Visi jo raštai
giliomis mintimis,

nurodymais iš kur atei
na didžiausi pavojai. Tai ir tą ta ramybė. Padėtis staiga pasi
vedama ii 
mas. ta i

įdėjo nurcdyda- keitė, kaip

m

B-nės vadovybe; 
komunizmas;perėmė frontininkai. Tuoj pra-t 
kad jo grė

virrtyli '". i ■ 
ž.J.iigrs rie :.

d ir mūsų 
Jdispyr’ni is 
-t. duris yra 
i prieš oku*

.\cs .sLkiujų, tear žmo
nės nebežinos su kuo kalbėtis. 
Turiu vieną L..B’. rašto kopiją, 
rašytą federalinai Įstaigai, ku
riame 
vieni a stovauji

cirau Kur

lietuvius. 0
• lokių laiškų 
vcpartmentui?
Prauskis pri- 
nori ir Chica-

savo kdiisulalą. Tuo 
kebliams, aiminams 
kitiems bendradar-

goie turėti 
visokiems 
ir tiems 
biaulcjams 
do j asi 
globa 
m as.

Visos organizacijos 
darba ii buvo šven-

kur e kovoja prieš lietuvius’’ . .
Taip kunige, išeivijos lietuviai 
r laikėsi vieningai, nekovojo 

tarp savęs, 
d'rbo savo

Žvejyba po ledu Kuršių mariose

1W

Gerbiarniftįi Uetuviy Tautinį^ Kepiniu 
sklypų savininkai,

dėjo akciją už bendradarbiavi
mą su okupanto agentais. Išlerj 
do va:kams vadovėlį, pilną oku-į 
panto propagandos nuotraukų.! 
Pradėjo vaikus siųsti į pionię-J 
ių s'ryklas, lyg neužtektų ketu

rių stovyklas čia P. L- B-nes 
pirmininkas, L.B. tarygos su
važiavime, nei žodžio neužsimi- 
nė, kad už poro, mėnesių bus 
Kento un-tete lietuvių kalbos . > Chios 
kursai. Bet jis ragina jaunimą '
važiuoti į propagandos kursus, ‘ 
nors ir prieš tėvų valią. Nuo to1 e

simphonlnis

i - Ii

- .£

Lietuvįų Tautinės Kapinės yra nuosavybė visų sklypų (lotų) 
savininkų, kuine peę sklypų (lotų} savininkų metinį susirinkimą 
išrenka patikėtinius—direktorius šioms kapinėms prižiūrėti ir 
tyarkyli. Todėl visų mūsų pareiga yra dalyvautj būsimaęnę meti
niame susirinkime kuris įvyks kovo (March) litą dieną 1 vai. 30 
liri. po p’ętų Dariaus ir Girėiio Post didžioj salėj, 4416 Sclitli 
Western Avenue, Chicago, Illinois.

Į Šitas sklypų savininkų susirinkimas bus labai svarbus, nes bus 
• renkami penki (5) nauji patikėtiniai-direktoriai kapinėms tvar
kyti ir prižiūrėti.

Mes Jus prašome į patikėtinius rinkti šiuos žemiau išvardin
tus sklypų savininkus, kuriuos mes gerai pažįstame ir žinome 
kaipo darbščius, dorus, sąžiningus ir sumanius reikalų tvarky-

1. GUDELIS, MARTYNAS
2. PRANEVIČIUS, MYKOLAS
3. KARAZIJA, KAZYS
4. KUZAS, JULIUS, JR-
5. DAGYS, STASYS

Jeigu žmogus tiko okupantui, 
redaguoti ckupa nk> milicijos 
žurnalą, tai ar reikia stebėtis, 
kad jis Drauge rašo, kad mūsų 
nepriklausomas Lietuvos atsto
vai užsienyje yra lyg kokie 
Turkijos unukai. Tai viešas į- 

kos. O kokia Draugo redakto- žeidimas visų lietuvių. Tik oku- 
rių sąžinė ir jų etika? Jie sike!- panto agentas arba asmuo ne

U įvykiu, kad a-. Tiesa, gerbiamas kunige, kad 
jos lietuvų organi-į amerikiečių laikraščiąi kovos 
McCormick pasta-j neveda. Iki redaktoriumi buvo 
.ą^ Ten 
orkestras

Chicagcs - L. šimutis ir taip mūsų laikraš- 
grcjoĮčių kovo> nebuvo. Amerikiečiai

a kc r prasidėjo akcija P™^’niūsų geriausio kemp. prof. VI. redaktoriai turi sąžinę, jie ne 
tuos okupanto pataikūnus išei- jakuUeUb kūrinius. Pasaulinio kunigai, ir laikosi spaudos ęti-
vijvj.

Dėl to ir skilo L. B-nė. Atro
do. kad tą visuomenės akciją 

kurie iki šiol nau- i pajuto ir Draugo redaktoriai. 
lėvišKės draugijos! Todėl ir pradėjo', kaip tas pasa

lius didelis palengvint-j'Kos viįk3s kalbėti su. suplonin- 
:u liežuvių. Todėl visi lietuviai 
isisąmininkime kun. dr. J. 
Prunskio žodžius, neremtame certas 
tų kurie kovaja prieš lietuvį c Draugo red ik te.ai

didelis
gi Draugas jiems į 

yra plačiai atidaręs duris, tai ir 
paties Draugo redaktoriai gal 
turės iš to naudos.

Tiesą 
Pavergtos 
ėda vilčių

Męs esame įsitikinę, kad Jūs kaip prieš trejetą nąetų pagelbė- 
jote pašalinti kapinėms gresiantį pavoju taip in dabar paremsite 
mūsų kandidatų sąrašą nes šitie sklypų savininkai, jei jie bus 
išrinkti patikėtiniais-direktoriais, 'tikrai daug prisidės prie ka- 

Įbia kun. Kezio laišką, šmeižian- rėdamas jam įfkti, gali rašyti pinįų. pagrąžinimo ir gerovės. Todėl męs juos ir rekoimmduo-

masto dirigentas nuėjo į salę ir 
atsivedė kompozitorių Į scena, 

.ai plojant. Drau- 
prietio redak torius iį 
aprašymo ar Įver damas, kad jie užpuolė jį prie okupanto darbas tik Kviklio 

not altcriaus, nors jie, ledaktoriai, rankomis? Labai prašyčiau Jū-

I

garbina okupantą. Kokią akc:
žmonės į,:1 Draugo 1 - _

dabar prieš Altą ir Zliką! t kun.-run
Taip pat yra puikus kunigo žj-

. “Visi, kiek gali turi

go k Užtū ri 
nedėjo jei 
tinimo. Redakcija nedėje 
opmokamo skelbimo. Bet 
visas pastangas, kad tas 

nepasisektą, štai 
moka 

tliktais darbais

organizacijų atstovus, šaky- tokius vedamuosius. Ar tai ne jame:

dėjo gerai žinojo, kad tai netiesa. O sų nuomonės, gerbiamas kuni- 
kon-rtų apšmeižtų asmenų viešo laiš-.ge, apie tuos ir" panašius ve- 
kaip ko nedėjo. Nes lame laiške jie'damuosius? Ar nebus jie nukri- 
dži

G. Lazauskas — Balys Dundulis 
Titas Briškaitis — Juzė Gulbinienė 
Aldona Olienė — Vito Uznys
Marija Žalpienė — Eddą Rimguvienė .

Juozas Ascilla — Kostas Augustas 
iPetras Bružas — Sofija. Klimkaitis

Lidijo Skripskis — Ida Kasparaitis
Paulina Maskoliūnas — r Jonas Taiąla

, Agutė Galinąuskas — K. Kuipreišis 
Bronė A. Kova — Valdas Adamkūs

Juozas šmotelis — Petronėlė Laukaitis 
Dr. Juozas Bartkus — J. Stanaitis- 
Charles Bubinas — Pranas Butvinas

paaiškino, kad jie netik neuž- tę iki viduramžiu, iki inkvizi- 
puolė jo prie altoriaus, bet net’ei jos laikų.

vedamąjamebažnyčloje su j*ro nekalbėjo- O kaip Tamsta manai, kas 
Prauskis. Neužteko, kad jie Kalbėjosi parodų salėje. Kur spausdint tą melo ir lietuvius 

nedėjo skelbimo ir grąžino dr- Draugo redaktorių sąžinė ir šmeižianti šlamštą, kurio ne 
3aičlūno prisiusią čekį. Jie apš- kaip ji derinasi su spaudos eti-Į tik autoriai nepasirašė, bet ge- 

daklarą amerikiečių žui-jkcs ratkalavintais? O, JdeiUdinpsi pažymėti net spaustuvės 
i rašytame laiške. Ji“, Į daug tokių pavyzdžiu yra! |vardą. Jį platino vienuolynai.

Toliau, kun. Pranskis \-ąšo:’Gud^aidarė redaktoriai, pa- 
. . . -"Kaikurioje mūsų spaudoje) raides, bet susegė ta pati 
atkrintami į senc’ves lietuviu;luašina M ir Pasaulio Lietuvi, 
išeivių laikraščiųjygi, koks bu-(Dabartinė technika greit išaiš- 
vo prieš daugiau, kaip pusę.]^^na kriminalą, kad ir- iš nia- 
šimtmečio” ... Gaila, kad gerb.|ž^usi^ Ir '^ton suniek’ 
kunigas neišvarihuo, nepasakė,;^ kilus>.P^ apsijuokė, 
auti spauda taip,, žemai krito ’I Visada gerbiau kun. dr. 
žinant, kad Draugas visada že-.prunsi<i gu malonumų,skaity
luma Naujpenąą, jai reikia ma;j davau jo. rašinius, ? kaip gilios 
iiyti, kad ir kun. Trunskis Nait, IW|nties< sąmojaus reiškėją. Ne- 
jienas turi galvoję, fada negy-:ga]ju suprasti, kas atsitiko’ da
rėliau dar Ameboje ir nega-;bqr-> Ka.s privertė jį taip žemai 
.ečiau pasakyti, koks tų metų Įpulti, kas privertė ji kartoti

redaktoriai išvystė pie kuriuos O kaip Tamsta manai, kasrašo kunigas, kad . .
■eVtvos
i.nlsų išeiviją A-
Tea lietuviai kiek
ja prieš okupan džia

us, vengia visokiu kur-i dirbti pozityviai, nelipti ar t kul-1 
onierių stovyklų. Ir jie'nų, metėdami pasidžiaugti ir

. . Pažiūrėkime,

galėdami 
to agent: 
su ar pi< 
yra labai apsivylė, kad išeivijos kitų darbais’ 
jaunoji inteligentu karta, kad kaip elgiasi to laikraščio redak- 
jie ta p lengvai griebia tą pro- toriai, kurie Įdėjo tą kunigo ve- 
pagandos kabaliuką ir vyksta j dainąjį? Kai išstūmę ; red. si
jų kursus. mutį, kun. Garšva tuoj Įvedė

Aižks.o žodžius kun- J. Pruns' cenzūrą. Nedėjo straipsniu, 
kis paberia: . . “kad visi turi ^kupriuose buvo iškelta vadovė- 
išvien kovoti prieš okupantą o lyje Įdėta propaganda arba bu- 

“kupanto 
O kaip Draugo 

tuo di-

ne tarp savęs. Visuomenė turi.vo pasisakoma prieš 
remti tuos, kurie kovoja prieš, bendradarbiu 
Maskvos tironus, ir neremti tų, redaktoriai "džiaugėsi

! kunigai, tame iaiške parašė, kad 
dr. Balčiūnas norėjo to skelbi
mo veltui. Kun:gai melagiai, 
laip gerbiamas kunige, kokios 
Tamsia n Jonienės esi apie toki 
D r a u g o redak torių elgesį ?

igo redaktoriai tokios tak- 
j laikęsi dar ir šiandieną, 
’eipki'.e (lėmveį gerb. luni- 
i ird ktoriaus Br. Kviklio 

yędąinųpsitis.

1979 metų ŠALFASS-gos Varžy- 
binis. Kalendorius !

:KC; J

£ «rts rad enough wr had to fight the British 
kr oca trecdom. but co Lap oi that, vx had co. fig'z 
she wcatfier. t.o.

in An-.erka back E »en. and you 
aimed out

Nowadays, people are still helping America ttaj 
•croog and sclf-^uifu ienc And they re helping thera- 
*dves to sale, dependable savings By taking stock U

America u-ith the Payroll Savings Plan. 
Buy United Stares Sa'-ings Bcnd». 
They »xxx t Uave yvu out !3>

Žemiau duodame 1979 m. d-, Kanadoje. Praveda — Kana; 
šALFASS-gos ir š. A. Pabaltie-J dos Latvių Sporto S-ga. 
šių Sporto Federacijos metinių! S. A. Pabaltiečių Trauko Teni- 
nnmenybm kalendorių, siidary-;soi : lųdfcLYddF^1^“/ Firųięnybės 

l t pagal VJi§ųot'iųio šALFASS-įnųmąto^nos, Įsįįsį ųų lieį^ 2jį :

šAPSF-gc^- Koijyenc’jęs. nutari
^ukrascių lygis QlOQ. Bet zino~p<^x.—Garšvos - ar—Kviklio veda-:mus.—Kai—kuriu—varžybų—datos
damas kad tuo metu Dr. Jonas:mųjų. sakinius? Labai dažnai 
šliupas, Dr. Grigaitis, Nora Gu-įjle kitus kaltina bendromis fra- 
gienė ir kiti kultūrininkai rašy->zėmis, kad kiti “dirba-su išdavi- 
davo Į Naujienas, tai manau, kais ir panašia’, bet nenurodo 
kad turėjo būti geri straipsniai.;k?.s ir kada- O Dalyt, priima re-

Pasakymas bendra prasme, dikcijoje agentą Kazakevičių ir 
nieko neduoda, neaišku. Būtų;prctegueja bcndrad'Tbiartopas 
gerai, kad autorius plačiau, pa-<su okupantu.
vyzdžiais nurodytų, kd:icje; Gerb Redak(oria.A 
spaudoje, kokie straipsniai taip! v . ........ ,.
žemai nupuolė? Juk ir Draugei, šį miįno
yra daug u-, labai geru siraipa-i W« PVaĮWU ar.,miąusių 
niu, Lk 'jo reaakloriai'uesilaikoį^ft. «» jį «W> ’lEŠlF 
nei sąžinės, nei spaudos etikos. į 
Įdomu, kaip autorius vėr«.ina 

redaktorių
lengytau d.ųp-

Įįą4 Ihįtjiyiai Į
etaųnįiną Cejv;

riząugp
sius? Kad būtų 
siu pavyzdžius.
vięion parašyti, 
demonstravo prie
,ro.
filmų rodymą, ■
žo, kad lietuviai komunistai uz

Šluotas raštas.
137ft IR.3 "

6.50čį S. Ąr^ęsįąn ąyę. 
Chicago, -|iį ąįįžį

lta©ųinėjįe

nas beprotis sėdėta už pie 
jis g ndamas komunistinių p ų stale ir. užuot paprašęs, sięk- 

damajame ra- davo per visą stalu toliau esan- 
iio patiekalo. ,

puolė Jaunimo Genirą. Juk tai Ką tu, ar liežuvio neturi? 
melas. Melą skelbė, kad lietu- paklausė jį kiĮas beprolįs.
viai užpuolė kunigą prie aite- — Liežuvį tai turiu, bet ran_ 
rlaus ir daug paiiašių vedamų- kos juk ilgesnės, — atsakė pir- 
jų. niasis.

SbSIVIĖNUmAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra scn.ausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or- 

gan.zacija, lietuviam^ ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA

ribose. Rengia - JAV-bių Lątv.ii 
Spoylo S~gą,___ '. • . ' ___ ■

Š. A. Lietuvių Vasaros Žaibą- 
nės įvyks 19.79 m. rugsėjo 1 -2 
d., Clėvėlande, Ohio. Varžybų 
programa' apims Lengvosios At
letikos, Plaukymo, Lauko Teni
so ir GoĮĮo ILniicnyhes. Vykdo 
- ClevęįąęęĮp/LSJĮ. Zaib^ir Cle
veland© Lietuvių Golfo Klubas.

Š. A- Pabąltięčįų ir Lietuvių

b.ęi vięloYės dar nėra galutinai 
patvirtintos.

1979 m. š. Amerikos Pabal- 
:iec;ų ir Lietuvių Aljųnistinio ir 
Cro,ss-cpųntry Slicįnėjūno Pir
menybės Įvyko 11179 m. kovo 
2-4 d., Moonstone Ski Resort, 
nęjolį Bąrrię, On t. Vykdo — Ką.- 
nado^ Latvių Spprtp S;gą. Lie
tuvių pirmenybes bus išvestos šaudymo Pipw.ęny.bės ųuioątai
š 13^^a.Jtit‘riU varžybų, hįforųia- mpą 1979rin, ęug§£įo Ip - lQ,d, 
rijos buvo jau ankščiau pas- Kąnadpįie. ¥yk<fa;- Toronto, es-.

1 T f 1 * • V j > • -v • - x • * —kelbta spaudoje ir pranešt;) 
kiuįiąpis.

197Q ųi. š. z\. yieliįvių Krep- 
šį$jp ję TinįdinJp Rįrniegy|>ė$ 
ivyjc§ ių. haiaipdžta 2&. - 29,

nips Į979ai^ ęug§£jo 15 - l(į,d

tąj. • Llptųvjų pjrmenyb^ bus 
iš paįįitieėių vąpžyhų. 

I&įa, jr viefc dąr gąta^ųąi, ne: 
patvirtinta.

-Ia - A- - -
Krepšinio, Individualinės x bei 
Rąmąufiinės. $talQ Teniso, ir In-EASS-^>ois Vįd. Sporto

AiyfeSh diykkiąįįn^ šadunąlų, Hnme-

Š. Ą. Pąbąltįpčių Lępgy<p,ąįps kripta MI,' 
AtlpU^()~v Pirųienybės 
1979 m. birželio 30 - 1

didenybės.

nųiųąjpnios m. lapt
1 Ir d, iŠic iv Yorke, 

N. iP, Rengėjai - Nėw Yorko 
(N.uKeįtą į. a. psl.J.

i

i

na-

5HEMF

DON'T CUT IN. BETV^EEN GARS 
that are allowing safe 
FO|XOVyiNG DtSTĄNGES. ..

SCįtfE CHICAGO tyCTOR CLUB TIPS ON 
a?rara»'

I - NAUJI1NQŠ» CHICAGO i, AL, Tuesday, Maręįt b, 1U/Z

darbu§ dirba.

išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

npcLatrtlžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno.
i wins patarnauja 'tik savišalpos pagrindu.

K -kv.enas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
emjime apsidrausti iki $10,000.

Jdžia >r Taupomąja apdranda — Endowment 
®ce, kur ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
>jų uioįįslo ir jų gyvenimo piaužiai.

. ’sunirau‘iž ą pigia tciminuila apdrauda: už
i ..įMpauuoj sumų temoka tik S3 00 melams.

yra visove lietuvų kolonijose. Krepkrtes 
rtpyuui»ės SLA kuopti veikei u.b, jie Jums

i pĮsdVės. 1 I8*!*??*'-
Mtr£iR|ię ir. tiesiai i SLA Centrą:

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

307 W. 3Qth St.

IE YOU. DRIVE AT THE 
SPEED STAY IN

SLA

Subiv i

SLA - 3f ri. :
In su-a
a c

SLA --- v. iki <
j

SLA -- kur p./
• j

Julitc

riftf

short on nx>u€ y 
Arui rhen H*e

neariv etxxigh food, and slxxt on 
sramui»iUort
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ITS AMAZINGKanados naujienos

Lietuvos vėliavos iškėlimas DENTURE WEARERS

R S A L
1800 So. Half tod St

pareiškė 
yra dau-

Federalini ai patvarkymai reikl
iau j a bausti ne laiku išsiėmus ser
tifikatus.

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

tinių rtovyfc- 
4 dol

Išeivio Dilia

Am aras
VOAAN SHOWS Ht* 

respect toward a person
TURNIf*3 «ER BACK WWM 

eeiNa spoken to ....

•®Y AfY-Y’.NG SOPS 
POTOSSWM ON THE TIP 
Or A CIGARETTE, YCO 
CAM LIGHT n- wrr>, 
ORDINARY ICE!

il.. $1.00.
80 pel. *2.50. 

. T 
Mitologijos posmri.

PoeriJ*. 115 p«l. $3 00.

kitas knyga*, prašome atsDankytl I Ninjienu

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

i. niėrsia 
METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psL $8.00.

jie, kad! 
yra nair 
. Nurodėl 

uo jie gali

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

TeL 476-2206

EVER NTADE VJEMSHED
885 LBS. AND WAS 

MORE TMAN J- MILS’
LONG! 2 -

1 IT V/AS SPECIALU-/

Siekdami palaužti tautinį at
sparumą, ėmė užversti mokyk
las, universitetus Lietuvos pra
eiti klastojančiais veikalais, kad 
Lietuva gali būti “laimingiau
sia” tik besąlyginiai Įsijungusi 
j Sovietų tautų šeimą. Taip pat 
Sovietai ir užsienyje varo didelę 
propagadną per spaudą, kad jo
kios Lietuvos nėra ir nebuvo; 
kad Lietuva nuo senų laikų pri
klausė Rusijai ir po kurio laiko 
vėl grižo ir prisijungė prie Ru
sijos. Rusų propagandinės spau
dos, kaip New Yorke leidžiamas 
Daily World, atveža net po porą 
šimtų veltui į universitetus, pa
vyzdžiui, Į Buffalo universitetą. 
Be to, universitetų bibliotekose 
apstu istoriją klastojančių vei
kalų, kur nežinantis tikrovės, 
perskaitęs susidaro abejingą 
vaizdą.

Prelegentas ypač atkreipė dė
mesį į rusų klastingą propagan-

čių tarpe.
Barbora 

ėmusi karūną ir 
jei kas'sies iškilic

1979 m. sausio 19 d- The St. 
Catharines Standard dienrašty
je B. Skrebutėnaitės nuotrauka 
buvo patalpinta su sekančiu už
rašu: “Lithuanian Queen”. Be 
to, minimo dienraščio reporte
ris po nuotrauka pažymėjo, kad 
B. Skrebulėnaitė tapo Lithua
nian Queen, minint 61-ąją Lie
tuvos nepriklausomybės šventę 
Slovakų salėje. Šiais metais Lie
tuvos nepriklausomybės šventė 
Kanados spaudoje brvo pami
nėta keturis kartus.

Vasario io-osios šventės mi
nėjimas baigėsi 1979 m. vasa
rio 18 d. vienuolyne pamaldo
mis, dalyvaujant organizacijoms 
su vėliavomis. Vienuolyno sode
lyje padėtas vainikas prie tau
tinio paminklo, žuvusiems už 
Lietuvos laisvę kovotojams pa
gerbti. J. šarapnickas

nėra Rusij< 
buvo raud<

Dr. Slavėnas 
atkreipė dėmes 
vius, kurie nebekalba 
kai. Kvietė lietuvius 
tokių neignoruoli, nes 
ir nekalba lietuviškai, 
dingi lietuviškai veiklai 
ir būdus 
pasitarnauti Lietuvos laisvei-

Dr. .1. Slavėnui baigus kalbėli 
publika ilgai plojo.

Turininga meninė dalis
Menine dalį išpildė Toronto 

Lietuvių Namų Moterų Dainos 
Grupė “Antroji Jaunystė”, ku
riai akompanavo muzikas J. 
Govėda. Dainininkes padainavo 
10 dainų, bet, publikai ilgai ir 
vis stipriau plojant, dainininkės 
grįžo į sceną ir dar dainavo. 
Svečiai antra karta dainininkes 
palydėjo stipriais plojimais.

Atliekant meninę dalį, per
traukos metu, buvo atliktas ce
remonialas: buvusi iškilioji lie
tuvaitė Daiva šetikaitė perdavė 
iškiliosios lietuvaitės pereinamą 
karūną ir juostą “Miss Lithua
nian Community” naujai iški
liajai lietuvaitei Barborai Skre- 
butėnaitei. Daiva šetikaitė, per
duodama karūną, tarė žodį. 
Savo kalboje trumpais bruožais 
peržvelgė metų bėgyje kaip iš
kiliajai lietuvaitei patirtus įspū
džius ir atliktus darbus repre-

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

,N 192,9. * virgin^ //AM, 
A “AMlU/ HEiR'uCom For rt years 

WAS INSURED Soft $10t OQOI
> “THE HAM IS KEPT IN A —j

Fireproof

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 

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

trispalvę iškėlė K.L. B-nės pirm, irų Lietuvoje. Vėliau perėjo 
dabartinę Sovietų 
Lietuvoje. '

Ją analizuodamas 
kad dabar Lietuvoje
giau mokslo žmonių ir okupan
tas nebegali nuslėpti buvusios 
nepriklausomos Lietuvos kaip

mažą išsireiškimą prieš Soviet i 
žiaurų terorą yra baudžiama il
giems metams kalėjimu. Kaip 
pavyzdį nurodė ir Viktoro Pet
kaus nubaudimą 15 metų kalėti 
už tai, kad reikalavo Sovietus 
laikytis Helsinkio konferencijos 
nutarimų ir įsipareigojimų.

Inž. Steponas šetkus straipsnį 
baigė: “Ateis diena, kada visos 
tautos, didelės ar mažos, bus 
laisvos”.

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

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

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

lazdynui išsldeliti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžią šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda 1 gamtos vaizdu Ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir_mlnčių 
gelme*.

Naujienose yra gauru pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. AvfuitaltyH-ValčIOnhn*, ŽVAlbžDETOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 pal. Kaina $1.—.
2. Jurų!* Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
S. Butkų Jusi, EILĖRAŠČIAI IR RAITAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJI. Hilų rinktinė. 10B 

psl. Kaina $8.00.
B. Klaopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 p«L $2.00
8. Anatolllvs Kairys, AUKSIN* SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.0C.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

S Išvletintes lietuvaites senovės laikais; su autoriaus Iliustracijomis. $5.00.
8. Nsdas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščio gilelis", vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL 81.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 paL, S3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURI, 5-jI lyrikos knyga. 152 psl. $2.50
12. Petras Sagatss, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

Ual, 92 psl, $1,00. -
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
14 Eugenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. U“‘
16. Alfonsas Tyrvof
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI

SS p«L $1.00.
18. Adomas JssaĄ BOK PALAIMINTAS.

Norėdami įsigyti Mas
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderį.

$2.88
Ta’Ima Mp pat riMeatyfl pašto, atsiuntus Saicį arba menoy ardort prie 

■aredytoa kahiee pridedant 58c. perriuntMo SlaldeaM.

da ir neslėpė susirūpinimo, nes zentuc'jant 
tokia propaganda yra iiiiiai pa 
vojinga ateities Lietuvai. Kai 
belojus kreipėsi i visus šventėj* 
dalyvavusius ir prašė 
nors alsuas, išleisti anglų kalba 
te:singą i- tarinį veikalą apie 
Lietuvą, kvietė visus prisidėt’, 
o teks veikalas '.ra būtinas iš
leisti ir išsiuntinėti universitetų 
biblic'.ekoiiH. kad būtų galima 
inJxsl:škai įrodyti, kad Lietuva 

žemė, kad Lietuva 
jju carų okupuota, 

avo paskaitoje 
ir į tuos lietu- 

lietuviš-

Skrebutėnaitė, per
juostą iš buvu- 

os lietuvaitės D. Še- 
tikailčs, pasakė: “Aš lankyda
ma š.štad eilinę lietuvių mo
kyklą ir šokdama liūtinių šo
kių grupėje “Nemanas” sustip
rėjau lietuvių kabioje. Esu gi
musi Kanadoje. Alan Kanada ir 
Lietuva yra vienodai brangios 
ir mielos. Pagal .-avo sugebėji
mus pasižadu pareigingai atsto
vauti lietuviams svetimtaučių 
tarpe”.

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laistė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygonils. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvcm Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo boBevikų Ir gyvenimą tn 
loce Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kali

Juozą* Kapačlntka*, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. ___ ______
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kudančio Ir patvariai įsikūrusio ajtmeu istorija Knyga Kanalai Ulo- 
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO- .LIETUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Nandaklųose. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 90 psi. UBO. Yra taip pet 
išversta 1 anglų kalba.

M ZoUanko SATYRINES NOVELES. Genialaus rasų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusi-, kaina 42.

D. Kuraiti*, KELIONE j ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Ao- 
tariaus pastabumą neapgauna Intmdsta ir agltprapo propaganda bei 
dteaaakavimaL Abi knygos parašytos lengvu, grafiu stillomL

Prri. P. PskarirlU, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota Istorinė stadija apie prūsu Mirimą 
Kaina SX . * > > įgEp1 mi|į

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PAKAITE J S. 
M pat Kaina SUS. L i

Be Ir kiti laidiniai yra gavaasd
NAUJIENOSE, 1H9 $«. HALSTWD ST„ CNfCABO, ILL. MME

eSriiaafcMN darts Miandsiab arte ušaaksat paltv Ir nridedM 
la*l ar pMata* periaMą.

A, šetikas, asistuojant tautiniais 
rūbais apsirengusioms Virginia! 
Žemaitienei ir Daivai šetikaitei.

Labai vykusiai vėliavos pakė
limo ceremdnijas lietuvių ir 
anglų kalbomis pravedė Stasė 
Verbickaitė - Zubrickienė. Vėlia
vos pakėlimo nuotrauka su ap- valstybės, dėl to’ naudoja kitu: 
rašymu buvo patalpinta The St. metodus lietuvių nutautinimui 
Catharine Standard, dienraštyje. 
.1. Vyšniauskui vadovaujant bu
vo sugiedoti Lietuvos ir Kana
dos himnai. ■

Oficialioji dalis su paskaita
Programa įvyko vasario 17 d.

7 vai. Slovakų salėje. Minėjime 
organizacijos dalyvavo su vė
liavomis. Invokaciją perskaitė 
kun. J. Liauka OFM. Paskaitą 
laikė dr/j. Slavėnas iš Buffalo, 
N-.Y1 -Prelegentas' iš profesijos 
istorikas, todėl ir paskaita lietė 
ateities Lietuvą, žiūrint istoriko 
akimis. Prelegentas jaunosios 
kartos mokslininkas, kuris pro
fesoriauja vienoje kolegijoje 
Buffalo mieste. Kalbėjo be jokių 
užrašų. Trumpai palietė kaip 
Lietuva prisikėlė ir atgavo ne
priklausomybę iš po daugelio 
metų caro okupacijos, kada tais- 
laikais mažai buvo mokslo žm<r

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJIENOSE GALINA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO. 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR MiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Own — MHTfS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1908 

metų įvykiu*. Jablonikic ir Totoraičio jaunu dienu ir susi- 
Tūptnimą. ___ $8.08

Or. A. J. Gvsun — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir groži* 
dėtais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---
Minkštais viršeliai* tik _______________ ___________

Dr. A. J. Owm — AUDITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
KsUodEs pc fcropą įspūdžtei. Dabar tik ----------------

Jau yna žinoma, kad Sovietų 
Rusija trūklio okupuotų kraštu 
tautinėms grupėms viešai minė
ti tautines šventes. Pavyzdį pa- 
reniiu ir faktu: 1978 m.* Hamil
tono miesto burmistras Jack 
MacDonald perskaitė Lietuves 
Nepriklausomybės šventės pro
ga proklamaciją, skelbiančią 
Lietuvių Dieną, linkėdamas lie
tuviams ir Lietuvai susilaukti 
laisvės. Be to, burmistras pra
nešė, kad yra gavęs iš Sovietų 
Sąjungos ambasados Ottawoje 
raštą, reikalaujantį, kad Sovie
tų Sąjungos ribose esančių res
publikų — tautų laisvės j>rokla- 
macijų Hamiltone neskelbtų ir 
nekeltų miesto rotušėje jų vė
liavų. Hamiltono miesto bur
mistras pranešė, kad į .tą raštą 
atsakė neigiamai ir pridėjo^ už 
kišimąsi į svetimus reikalus 
“Go to ihell’.

St. Catharines miesto bur
mistrai keičiasi, bet nei vienas 
netrukdė Sovietų o k u p uotų 
kraštų tautinėms grupėms iš
kelti tautines vėliavas prie 
miesto rotušės, minint nepri
klausomybės šventę. Be to, ta 
proga paskelbia proklamaciją 
ir pasako kalbas, teikiančias 
viltį,' kad ateis diena ir Sovietai 
bus priveisti grąžinti okupuo
tiems kraštams laisve. ’

šiais metais minint Lietuvos

J. Js^mlnc*, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir Intymių nuotyki’, 
aprašymai, patinti Iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva laiba, gražiai Išleista 
150 pal. Ksina $230.

Dr. Juecaa S. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos iatorita 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio fonnatp.^ 14? 
pat, kainuoja $2.00. 'ii

Dr. Juesa* B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
testo bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybe* ir jo* kaimynų istoriją 
211 pal. Kaina $3.00. Kietai* viršeliais $4.00,

Daugam* šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Ja* h 
kita* knyga* galima įsigyti »tril»nkfn« j Naujiena* arba ataiuntu* Čekį r 
piniginę perlaidą. ...ufrifaaMg

. A major 
advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

Vasario 16 d. 10 vai. ryto 
miesto burmistras paskelbė pi— 
klamaciją, kad St. Catharines 
lietuviai mini 61-ąją Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį. O 
miesto burmistrui negalint as
meniškai dalyvauti, proklama
ciją perskaitė vienas iš pava
duotojų — aldermanas, ir pa
sakė šventei pritaikintą kalbą. 
Aldermanas įvertino lietuvius 
kaip didelius patriotus, kurie 
nežiūrint sniego ir šalčio atvy
ko dalyvauti vėliavos pakėlime. 
Vėliavos pakėlimo ceremonijoje 
dalyvavo ir ukrainiečių, estų bei 
latvių atstovai, kurie taip pat 
tarė sveikinimo žodį.

Prie miesto rotušės Lietuvos

EViGLAlOD, "WERE iŠ A
WITH HORNS 

L-lKH A COW.1!-

nepriklausomybės šventę 
net keturis kartus apie šventę 
rašyta vietos spaudoje, The St. 
Catharine Standard. Inž. Si. šet- 
kus parašė du rašinius. Pirma
me supažind:no kanadiečius su 
minėjimo eiga- Antrame rašiny
je antrašte “Lithuania still 
fights oppression'’^ .autorius su
pažindina kanadiečius ir pabrė
žia, kad Lietuva yra viena iš se
niausių valstybių Europoje, ku
ri jau 1253 m. turėjo savo ka
ralių ir buvo išplėtusi sienas nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros. Pa
žymėjo kad šįmet sueina 1(M) 
metų nuo įsteigimo Vilniuje uni
versiteto. Taip Į>at painformavo 
kanadiečius, kad Lietuva buvo 
žemės ūkio kraštas ir būdama 
nepriklausoma turėjo dideli 
maisto perteklių ir savo gami
nius eksportuodavo į užsienius. 
Tačiau Sovietų Rusijai okupa
vus Lietuvą, ir rusai patys bū
dami išbadėję ir nuskurę, viską 
grobė ir vežė iš Lietuvos. Tūks
tančius lietuvių {.radėjo' vežti į 
Sibirą ir daug, vietoje nužudė. 
Painformavo kanadiečius, kad 
dabar Sovietų okupuotoje Lie
tuvoje trūksta maisto ir visi bu
vę patenkinti nepriklausomojo 
Lietuvoje ūkininkai, prievarta 
suvaryti į kolchozų lagerius ir 
turi dirbti kaip baudžiauninkai 
kad išlaikytų priespaudą. Oku
pantai turi visur agentų ir už

K1M
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.Dr. Z. DANILE^ČIUS

BAUGINANTYS SVAIčiOJIP.IAI
(Tęsihys)

Nežiūrint kad D.-aūgas ir Dar-
š'": ’ •_ m veiklą nu.
■t ••n’ ’

k‘~ms pasaulis ži-
Bobei’s yra nuveikęs

‘ inte.ek ua ų 
v«rdu
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“)»ehraš£io kair»o<

.m- melu
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Ualsted St

'JĄOJiĖNU raiti"* atdna kasdien išskyrų? sekmadieniu*.
° vii ryto ik 5 vai vakaro šeštadrentnb Iki 12 »TI

nu

Prieš vėją nepapūsi

h,.g t no, Be grade, 
č’v. mūsų tarpe. Tik 

■’gi ši tau 'ų lie
to’p šy’.čri pulti ir jo 

io g r.ga komentuot1!

Toliau Darbhnnkas sako,

.' * ». . m ? 
rtert ’ ni 

Štl’
3 Earbinink 

L Bobelis ligi šiol VLIKo v< 
l’.oje nedalyvavo, tad ir daba 
p'rm: ninkus neturėtų pr$ 
duoti. Nemanau, kad dr. Va 
nas buvo daug VLIKe dirl 
kai jį rinko pirmnarfiku, d 

iriau ‘s labai gerai sūgeb 
vLlKui vadovauti. Tas pats du-. 
vo ir su kitais pirmininkais, čia 
daugiau reikia zb r i ė ht arijos 

politika. 0 kas tie intelektūa- bendruose kovos už Lietuvos pą-nhii^ jis nepalaikys vienos geriau būtą ir pasivadinti tc^agūcti ' esantieji demagoginėje 
lai? Gal tai grupė su okupantu laisvę--aspektuose, reikia pažin-rgrupelės interesų, bet sieks visų 

ir čių įtakingų Amerikos ir tarp-jjjefūvių Vienybės.

T 'iwane 
m :.
tuV

* ‘e

•kad dr. BoS>’ro veiklai renri a. 
; ė nei spauda (išskyrus Naujie
nas, Dirvą ir Laisvąją Lietuvą), 
'n’-'i vadinami “intelektualai”. 
Kad Draugas ir Darbin'nkas jo 
nerėmė, žinome. Dabar gi m 
tome ir kodėl taip darė!

Dr. Bobelis nėjo su jų sukta

SIS

Liefuvos Nepriklaūsolnybes laikais 1937 metais Kėdainiuose
Statyta gimnazija ,

bendradarbiauti pasišovusių i
priešo- propagandos apgautų ti- tautmių politikų tarpe, reikia-

-L/Ullj AJL UCIOA ▼ UkXXAXvl VJ 
grupės oficiozu? Tada bent bū-į 
Jį išvengta anoniminio piktos 
valios skelbimo statuso. Rinki
minė kampanija yra vienas da
lykas, o kliidingi ir klaidinan
tys švaičiojiniai — vėl kitas^ 

Matėme iš jauno, energingo, 
šviesaus, patriotiškai nusiteiku
sio ,dr. Kšžio Bobelio veiklos, 
kad jis yra kaip tik priešingo 
charakterio, negu kad Darbi
ninkas jj vaizduoja. Todėl jis 
ir yra” baisus politiniams pasi-| laisvės atgavimą — dr; Kaži 
nietėliains ir intrigantams, nes Bobelį.
jis gali jų skaldančias pastan-j------------- -------
gas sustabdyti.

Tad tuo labiau Visi už dr. Bo
belį, visi eikime už vienybę! 
Tegul Darbininko vedamasis 
atidaro mums ūkis, parddyda. 
irias kas lietuviškai veiklai yra 
rengiama. ■ DarlMnlnkaš ' išdėsto,' 
kad Bobelį išrinkus, .'Bendruo
menė paleistų savo visuomeni- 
nių reikalų komisiją VLIKo 
vėiklai perimti ir VLIKūi izo
liuoti. Ačiū, liiiėli Darbininko 

- -ėdaiktorįa’, kad taip aškiai 
šrnes . planas atidengėte. Apie 
įilos įneš seniai žinojome, bet 
Ukbar Jūs patvirtinote raštu- 
daugelio lietuviu apmulkinti 
jėnis nepavyks. Geriau Skaity
kite, kad atidarėte žmonėms 
aiis

mažumoje? Tur būt tik taip, 
kaip Darbininkas reaguoja: 
bandymu neteisybėmis oponen
tą sudergti. O kaip žemai jūs 
puolėte, Darbininko redaktoriai 
ir leidėjai! O kur jūš nueisite?

Tegul VLIKo dauguma nenu
sileidžia. Tegul mažumai Die
vas protą ir gerą valią grąžinai 
O tuo tarpu mes visom .s j ėgo
mis remkime taurųjį patriotą, 
vienytąją kc’voje už Lietuvos

4) Darbininkas stebisi, kad 
. Bobelis anksčiau ffebitvoKeli lietuviai pbiitikai, apdovanoti katalikų infor- tuluotų bevalių? O gal inte-ek- tvirto pasiryžimo kovoje hepa- (]r

, kurie į j lūžti! Geresnio kandidato už dr. Krikščionių Dehiokratų partijos' 
kandida-, Bobelį vargiai ar yra. O Darbi- fomialųs narys. Savo širdyje' 

protingie-jninką jis ir baugina savo tvirta jS šeinjai būro, bet fornra- 
kurre aklai seka vadinamų,patriotine linija. Jis nepritars-ųai priklausė Darbininko mė- 
iruomenininkų liniją? Ne-Jsfcaldomoms demagoginėms pas-'gjamų frontininkui ėilėnts. Ra-’ 

matęs gi neteisybes if klaidas,’ 
jis iš frontininkų pasitraukė ir 
dabar perėjo ten, kur visi do
rieji frontininkai esmėje savo 
politine kilme priklauso — į 
centrinę demokratinę dešiniojo 

. bloko Crgamzaciją.

cia ne tik hera nieko nuosla- 
badš, bet tai yra sveikas ir švėi- 
’. 'Mhftš žygis. Didziuokiiiiės, 
kad ŪR BvbėĖš laurus lietuvis, 
p'matė, kad ?-r frontininkų 
m’figarttĄ® jkni’'ifčpį&eliĮii. Aš 

kajl Kilkft ddū^y^bė' 
dora frofeAfiife!&', o fbfeų yra 

Triašė, niirikr^fps /nuo savb 
.Xi-i ■■■'. iia a . , ’ --r- -■-v 'ušėbte-vaŠu^^ kiai^hgts if'
Nuo gruodžio pradžios iki kovo 11 dienos pūtėjai

macijbs organais, teikia savo škaitytojamš nė iū^otnia-1vadinami tie, 
ei jas, bfet pū'čia Prieš veją, jite niSnb, kad tbktu pūtišiui Sari)ės_ dūktai atus 
jie šusipūs politinio kapitalo ir galės kalbėti Amerikos, 
lietuvių vardu.

Dūb'ar jte pradeda pr'arėgėti, kad iš tb pūtimo nie
ko gero neišeis. Vietoje pūtimo, būtų buvę daug geriau 
parinkti tikrus gyvenimo faktus ir paskelbti skaityto 
jams, kad jie patys galėtų pasidarjūi reikalingas iš
vadas.

Prieš porą savaičių skaitėme piktas žinias apie 
Chiėagoš Lietuviu Tarybos Vasario 16-toš dienos siii 
krktiės minėjnfĮą.. Žmonitį buvo' daug, aukų susinkta- 
didokas pluoštas, o, jeigu ne šaltas oras ir sniegas, ’tai 
Chicago Lietuvių 'faryboš suruoštas minėjimas būtų 
buvęs pats šauniausias. NegilėdAirii ftiėko minėjimūi 
primesti, jie pradejb kabihtis prfė šūšmhkūfeiuš Sveiki
nusio ALTo pirmininko. Trumpu savo sveikinimu jis 
ižeides susirinkusius lietuvius..

tuoja? O gal tai tie
;ji”, į / 
btendruonre:
aišku. Bet vremr’p ar kitaip, tango^ns, j^.nepataikhus sku

Panašaus amato pūtėjai ėrūėsi fr i Vyriausią Lie- 
tuvos Išlaisvinimo Komitetą pūsti.Jiė pūtė prieš metinę 
VLIKo konferenciją, o dar daugiau pūtėjų atsirado 
konferencijai pasibaigus. Jie pradėjo pusti konferenci
jos metu, bet dar smarkiau pūtė, kai dumples prasiva
lė ir pradėjo pūsti konferencijai pašifeiguš. Tas pūti
mas reiškėsi Įvairiū stiprumu, bet iki šio ūiefo jrė niė- 
ko iš savo vietos neišpūtė. VLIKas, kaip štovėjo, taip ir 
tebestovi. Niekas jo nenupūtė. Pūtimo metu paaiškėjo, 
kad VLIKo statutas yra truputį silpnokas, Jbet pfūti- 
nias jiems nepadeda. -Matyti, kad statute yra didoka 
olyšių, kuriais vėjas įeina ir išeina-. Tuo tarpu tas sta
tutės veikia, bet ji galima pataisyti, Apfhftištjrti,

BLUMENTHALIS TARIASI 
SU JAPONAIS

TOKYO, Japonija. — Finansų 
sekretorius M. Blumenthal, grįž-

Naujienos atspausdinę visą kalbą, leido patiems lie-j
tu--:- sJuckffliVmS attdžtži ją Raityti fr ieškoti toj^gį g tug--0 j nį kad jJSaš
iže 1 md- Svhfbu buvb šūitašti-, kAS te kokiais žodžiais , 
ar mintiūiis buvo įžeistas. N tekąs pokio įžeidimo toje 
kalboje ft'etad'o, ilės k'albėtdjės h'ėftorėjo nteko 
žeisti.

bloką.

ZJP giliau Darbininkas

nijoje Amerikos ir Japonijos fi- 
nanšų reikalams aptarti. Praei- 

J tu metų prekybos balansas trin
bilijonais dolerių buvo naudih" 

vo gas Japonijai. Sekretorius rei
kalauja balanso skirtumą išly
ginti. Japonijoje doleris; pakilo 
:ki 205 jenų. Valdžia" nūtbrė im
tis priemonių smunkančiai jenai 
sustabdyti. ’

mato ir negirdi-

Putėjai mano, kad lietuviškoji vi'šūomehė nežino, 
ką jie daro. Jie pučia prieš vėją, Bet Bando sudaryti 
rimto darbo išpūdi. Jie vadovaujasi statuto paragr'a-

Tokia® tuščiais kaltinimais jie ha tik iSeiž&aė AL- jafe. veda j,a5itariffiiiš Ef kliudo sudalyti vįiklfa va^
To pirmamko,j5-ėt neftuveijtinš & ^ciošjfiaSiauĮros A-j dovybę> ir man0> kad mtdšiiiėji šiamsiii

apie jų darbūs nteko hbsužinos. Jie klysta. Šitas pūti
mas ytA iri^gn'ėtbfofiė užfėgistruotas. Ateis Taikas, kai 
jiems bus pagrota visū pūtimb plokštelė. 'Jte 
s~W balsu te jiems Bus gėda dėl užmojų.

Kaip apsigynė ALTas ir atsistojo ant cvtei'iį K^tų, 
taiįp atšištaš ir VLIKas. Pūtėjai neišpūtė pirifrdj'b iš 
VO vietos, heišpuš if antrojo. , išvadoje, liūdna matyti, kad

Didelė Amerikos lietuvių dauguma nori rinito Šar- .taip žemai puolęs. _
Bo. Jeigu pūtėjai nebaigs savo intrigų ir neleis visuo- uBįvnktl S Tu «n wmir necun jsu-

Imeni-io darbo atstovams dirbti ten&K toMin&h Pricipus VLlhą sudarančių grupių) nori karniBmriiėŠ tSMSnu, kad
rimta darbJ?X fo v t 1 dirbti laisvės VA1 haūdmgO lk?tinė^ grupelė^ inte-^nkti dr. Bobelį savo pirmi- . JWz&ijbs

. - darbo, tai lietuvių dauguma JUOS nupūs, kAd hekllū rgšafiYš^ 0 jeigu jau nutarta ftttku ■, kėfftfriheb^. TŽr^§fi?jR§ kariai,
dytq- < VteftUi tarnauti, tai ar ne- Tad kaip gi kitaip .gali re- nŪyertę diktorių, grįš namo.

merikos organizacijos. Keliate atvejais jie bandė nu-

bai už .ją stipriau kalba, negu pūtimas prieš vėją. ALTa 
yra atlikusi daug naudingų darbų, ji dirbs <Juos ir 
aMtyje.

ALTo iš savo vietos neišpūtė. Iš A-LTo pradeda bį^> 
rėti stipriausieji pūtėjai. Vieni teitikihe, kad lietuviai 
taį> lengvai neštumdomi ir jau planuoja pūtėjų pozici
jai užimti kitose vietose. Kiti, nepajėgs atsistoti priės 
šakyje, pradėjo ieškoti kitų vietų pūtėjų pareigoms, nes 
ALTas pūtimams betinka-. AL'Te reikia 
dtebti. »

; ‘ė ii neleisti Beirtiruomc-: 
ačia: išsirinkta savo vyk- 

mūoslus organus: Tai absur
diškas kaltinimas. Dr. Bobelis 

■ n’nosį vien . įnešti _plačią bazę 
sėPlnša forma Bendruome^Z * v- - - - ■ ” •

d’..’.ei veikia’. Juk ir jis 
~ 'TF jh&iė j A'?ys tad a

- įa(j Be-d
'ės , .'Akžlm būtų teisin

gai, ir. kitų neskriaudžiant,

d

irms hurodciui J '^altfyino ir 
Vęflclos uzbĄ55-_. Zs į)lahūš, tū

tiČmenė 'fūBtša. niro

TANZANIJOS KARIA1
VERŽIASI Į UGANDĄ

'ta-TROBI. Kem ja.— Iš Ugan- 
ateinanč us žynius sako: kad 

Tanzanijos karo daliniai; Ugan
dos kSHų fnSiMmnkę rbm:ami, 
artėja prie Kampalos, Ugandos 
šost'nes-.
< Savo laiku diktatorius Amin

Bej-- ---'T* * - — Įsiveržė i Tanzaniją if kvietė
biihrfriil prireikė taip susijam NyerČre rfersiimti.
(tinti dėl dt.- Bdfidig kandidą- Dd^ar Tahžsm’jos ^aro daliniai 

žygiuoja į Ugandą diktatoriui 
nuversti? Idi Ambr neturi išti-

lūrcs? Kaip tik dėl tb, kaū dau- 
i iš penkiolikos

JWDZAS KARIBUTAI bina*, kad tik pas juos pilna laisvė- O jdk ten jokių k&d VAkiti'djAffie p’er kafnuš ir miškus- Tik atikš-' V.• KAROSAS'

A P V R R A T 7 A ir negali būti. Tokius uz vieną toki fyn ir žemyn. Po pusvalandžio praneša, kad
iieLIvIi Du Al I D it A 1 Z A sušukimą penkiolikai metų uždarytų; sakydami, skrendaffit^ Vilrl FWėftėijos ir audrą palildoRib 

kad esi liaudies priešas. užpakAlyjė. Vėftlai prašvito, ifefilios
stuard&ėS gėrimus, o po to ir

----- --------------- ------ -------- užkandžio. Nėūžilgb ftttšileidome vėl AiHjO§! n ■ 
r demagogija. Arba, kaip Amerikiečiai mieste — kū? pasakškai žalia, kūbl^10 j’®- Atiminimai”, kurių ilgės ižtratt-

(TbMhyš)

Matau jau antrą tokią demonstraciją. Bet šita 
pralenkia aną matytą ir gausumų, ir organizuc- 
tuftiu. Ir ką jie dainuoja? Ogi maskvinę, į italų 
kalbą išverstą KatiušĄ. Per garsiakalbius ją groja 
ir šu vėiia'toibiš žygiuodatni traukia vis Katiušą. 
Tai tau ir nepriklaūšyš nuo hiekb, o savaip tvar
kykis. If fšteūda yla iš mhišb- Dūirtiių ieško.

Gal durnių ir randa? Kaip gi ffe. Juk niekas 
jiefns nepasako, kad Idfete naudojantis reikia ją 
ir gerbti. Šaukti tiems MIRTIS, kurie laisvę su
telkia tėVO nuomonei ir tū gėli ją viešai reikšti,

Na ir suprasti dabar tokią politiką, kad geras. 
Susimaišai ir nebežinai kur laisvė ir kur demo
kratija ir
ako, viskas “up set down”.

Gimbutiene prel. Jonušas veža Į aerodromą. Nu
gi ir pila lietus, trankosi žaibai ir perkūnai. Nie
kados nemaniau,kad tokios audros čiA kada nors 
būna. Gatvės pilnos vandens ir pravažiuojant 
taško į šalis bangomis. Subėgam į aerodromu, 

neatrodo logiška. Kitaip gi; tą teisvę ta jau [Renkasi visi jau anksčiau matyti Veidai. Visi
tiėhis neri kilpą ant kaklo. O jfe čfž Pat ant šali
gatvių stovi ir linguoja galvas abejingi. Ir jų dau* 
gdfria. Ką laiškia ^ora tūketančiU- prieš Romos 
milijonus? Niekis. Ir tas niekis bado akis šaukt 
daftii MIRTIS. Kaip leidžia, ypač šiomis neįpras 
tebris gedulo dienomis, Romos miesto galva tokią 
dėftionsdraciją? Klausiu vieną pilietį. O jis man 
■tvilko: Tik pabandyk neteisti, šauks, kad nėra 
lai? ve.'.

r*
devintinės! Nagi kas ir kokiai or- 

ri ■ i demonstruoti komunistų kraš- 
. kač įsistiprintų, visais balsais triu

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
; ' (RdMENTARAlJ

Tokiu pavadinimu išėjo iš spaudos dr. Mėr
- ® ft -F % 1.1 ft. I • . ■ ft a ■ - : *. L ♦ 4

kės dar 197S ffi. tilpo Naūiiėhiį ir lietuvių tau
tos praeities“ žurnalo puslapiuose, sukėlustes 
gerokai aštrią kritiką ir polemiką spaūddje'. 
Be autoriaus, prof. J. Jakštas štojd ginti iškel. 
tus “Atsiminimuose” faktus ir išvAtiaš* kuiW 
rado reikalą plačiMU ildestyti išleistos knygos 
įvade- Prof. Jakštas pakartotinai atrėfflė ąnkš- 

ičlau bietaftiūš Autoriui priekaiškus) hirtintia- 
Vėl būriuojasi, su šAvaiš šveildnaši ir Visi i ttiAs, kšd “AHysAš pAŠifbdb atviras istorinei iik- 

mįelus namus važiuoja, čia žinp; pasitiks šdvOs; rovė! ir tteikiąg jĄ škAftyfdjtil tokią, kokia ji Btf. 
’mielos akys, savi veidai ir gMIėsi daliritis atsi- vo” (81 psi ).

erodrome galima apsipirkti ir atsigaivinti.
Lėktuvas tekia Sdlt Lakė City liftk, kur dar 

.. . « , i ten’nutūpė atsikvėpti ir kulrb prisipildyti. Pėrėi-
1978 metų spalio men. 2 d. rytas. Sfas su profj^ ir $ jaB gkrisime (

tes- Calif. Pabodo, Skrėndante 20 valandų, te die- 
na ir diena. Pagaliau^ Baigiant Į Los Angelei; su
temo. , • -

džiaugsminagis veidais, nes važiui į namus. - _
Žinoma, natūralu, nes ir kregždės vaikai iš po vežtais ne tik suvenyrais; betš te įspūdžiais; Gai- 
tilbo išlėkę Vėl grįžo; šaky d aidi, kad visur gera, 
b AAftiUosė gerlittšia. " » . ;

Apsipirkinėję Fbėe Dūty 'ir jau bėgame į ji lauks Čia..
autobusą, kuris nuveš prie lėktuvo- Ir autobu* Jfr.u limuziną, RAip ir visada, leidžiuosi na- 
sas sustojo prie pat laiptelių. Visi bėgte bėga ir Tnų link- TaihšA gAUbia palikėmis Pasipuošusį 
slepiasi po lėktuvo stogu. Vis dar žaibai ir griau- miestą, žėri savo miesto žiburiai ir palaima kky- 
stiniai... Kažkaip nesmagu. Nesi tikrks, kas gat ifeį kad vėl,kaip ir visada, laimingai jį namus par 
nutikti. Taip dar niekur nepasitaikė. Žinoma, L 
nepasakysi ne, nes kito kelio nėra. • togu, kaip jo jūsų štogū. *■ ■*

LlktūVSs keliasi. Pradeda skristi. Atrodo, ’ (Pabaigay-

feli veikalu buvau šįsipt žinąs dar iAtn
T la tos ligonės; kuri^BU- neštuvais iš lėktuvo išhe- e*aht rarikHštyje ir gyvu žodžiu Bei laiške bu- 

šė- Susirgo. Ją paliko Šalt City, d žinoma, sA vie- vau išdėstęs autoritii Šato fiĮdtoiftoh^. pij&relgb-

grįžai. Ir nameliai brangūs; niekur nėra taiįi pa- 

s

puiriui parašyti išsaibiUš kbmentaHs, kai 
tik knyga pasieks skaitytoja.

Mirus autoriui mano įsipareigojimas nesu
mažėjo; bet (prasiplėtė; nes Mažosios lneti>vus 
krip h* vir j phOfilt į

istorinę praeftįt bM Rkb gffa ir neatskiriama 
Lietuvos laisvės kovos dalimi.

. (Bus daugiau)
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M. Gudelis

AKUtERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
*Aodical Building). T»L LU 5-8446 

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

1NKSTŲ |R SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

5025 CENTRAL A V L. 
St. Petersburg, FL 337If 

TeL 813J-384-3020

IV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Mokant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

/ • • •

"Žiūrikito, broliil, į mvo pasukimą, kad nedaug yra iimtnfinfv kO- 
ny, nedaug galingu, nedaug aukotos kilmes yra pašaukto" — 1 K o r. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli Žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrai g ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir ii- 
rinkimą tikrą.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wqsfcbester Community klinika* 
Medicinos direktorius

1938 S. Manhoun Rd., Westchostwr, IL.
VALANDOS: 3—Q darbo dienomis ir 

kas antra šeštadienį 8—3 vai.

TEi------ BE 3-5893

DK A. B. GLE VECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimu

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

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

Tikrina akis. Pritaiko akiniu; 
“contact lenses’”

ir

Apdraskė komunistinių šnipų lizdus
Taip padarė Vakarų Vokieti

jos saugumas. Sak.au, apdraskė, 
nes, kaip kituose laisvuose 
kraštuose, taip ir čia, komunis
tinių šnipų knibždėte knibžda? 
Pagal oficialius duomenis, jų 
veikia tūkstančiai. Daugiausia 
jų yra iš Rytų Berlyno. Iš kitų 
komunistinių kraštų po mažiau. 
Bet, žinoma, vis tiek viskas su
eina į tą patį Maskvos aruodą- 
Antra, Rytų Berlynas ne vien

Jprigabena į Vakarų Vokietiją 
j savo šnipų, bet užtektinai pri-

'VaL asai susitarimą. Uždaryta treč.i verhuo3a JV ir betoje
*• - i -_______ _________________ l * * *

DR.LE0NAS SEIBUTIS Komunistiniai agentai veikia

žmogaus teises pripažįstantięms 
lietuviams ir leistume kiekvie
nam išrinktam pareigūnui sąži'i 
ningai eiti savo pareigas. Nedera ; 
protokoluose nuslėpti nepateisi
namų dalykų.

Man atrodo, kad kapinėms bū
tų daug naudingiau, jeigu direk
toriais išrinktume ne Slenčiaųs- 
kus, bet Mykolą Pranevičių, Ju-

Lietuvių Tautinės Kapinės 
Chicagoje buvo įsteigtos papras
tų Amerikos Lietuvių, kad ga
lėtų garbingai palaidoti miru
sius savo tautiečius.

Ilgus dešimtmečius Kapinės 
pavyzdingai tvarkėsi, jų turtas 
augo, išmokėjo skolas ir įsigijo 
daugiau žemės. Jos ūpo pačio
mis gražiausiomis lietuvių kapi
nėmis visoje Amerikoje. Iški
lieji lietuviai noriai Įsigijo savo 
šeimoms sklypus ir laidojo savo 
artimuosius.

• Paskutiniais keliais metais se- 
_ Į najai kartai išmirus, į kapines

5 atėjo nauja lietuvių grupė, kuri 
buvo pasiryžusi pasinaudoti vy
resniųjų sukrautais lobiais ir pa
daryti kelias esmines pakaitas 
—-. sumažinti pagrindines žmo- 

grin- 
dinius geros adų .. u.rauijos > 
nuostatus.

Aną atbėgėlį By tų Vokietijo’sĮ Tuometinis kapinių pirminin-| 
” 1 kas Slench, norėdamas parodyti 

savo galią ir naujus kapinių ad
ministracijos reikalus, visuoti
niame sklypų susir.akime už
draudė man, kapinių direktoriui, 
tarti žodį kapinių reikalais. Per 
60 metų kapinių direktoriai tu
rėdavo teisę pranešti sklypų sa
vininkams savo nuomonę apie 
kapinių reikalų tyąrkymą. Jiems 
buvo leidžiama kalbėti direkto
rių posėdžiuose, jie turėjo pri
vilegiją informuoti susirinkusius 
sklypų savininkus.

Būčiau galėjęs reikalauti sa
vo teisių, bet įgriso nuolatinis 
pirmininko plaktuko daužymas. 
Buvau įsitikinęs, kad maža .gru
pelė, kad ir atkaklaus vado ve
dama, nepajėgs diktatoriškomis 
priemonėmis primesti savo va-, 
lios laisviems, lietuviams.

;j Protestą pareiškiau pirmame 
direktorių posėdyje. Pasakiau, 
kad kapinių isterijoje nebuvo

lais-Tai tikra tragedija jiems, 
vietos kraštams, kad jų geru
mą judošiškam darbui panau.- gaus teises ir apkar 
do ja net savieji.

* * *

taip užsimaskavę, kad vietos 
saugumui ne kažkiek pasiseka 

|ir iššifruoti juos. Bet šįmet iš 
Įkarto į pastarojo rankas pateko 
visas būrys. Taip atsitiko pir
miausia dėka Rytų Berlyno vie
no saugumiečio, tūlo karininko, 

Įš.m. sausio mėnesi atvykusio į 
DR. VYT. TAURAS j Vakarų Berlyną. Atvykdamas į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8endr« praktika, spae. MOTERŲ ilgee. asmenis, šnipinėjusius R. Ber- 
Ofiaa* 2652 WEST 5nh SiRGET lynui. Pagal tai prasidėjo su- 

Tel. PR 8-1223 • • - - .............
OFISO VAL.: pirm- antrai, trečiai

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

aiži• 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 
pagal susitarimą.

karo teismas už akių nubaudė j 
mirties bausme, šešiems saugu
mo karininkams Rytų Berlynas 
pavedė pabėgėlį gyvą ar jo la
voną pristatyti atgal ir paskyrė 
milijoną vakarietiškų markių 
premiją už jo galvą.

Kalbama, kad vienoks ar ki
toks pavojus gresia ir jo sužie- 
dbtinei su vaiku, kurie atvyko 
kartu.

Varžybų kalendorius
(Atkelta iš 2 psį.) j(;

Lietuvių Atletų Klubas. Krep
šinis bus vykdomas vyrų ir jau
nių A klasėse. Stalo Tenisas - 
suaugusių ir visose prieauglio ’ 
klasėse. Šachmatai - 5 ratai pa
gal šveicarų sistemą.

Š. A. Pabahiečių Klubinių 
linklinip Pirmenybių tentatyvi* 
data yra 1989 m. gruodžio 1*2 
d. Vietovė rengėjai bus pranešta 
ėliau. Data galutinai dar nepat
virtinta.

Mažeika &1 Evans
■

Laidotuvių Direktoriai

Į čia jis atgabeno ir žinių apie

minėjimai. Bet daugelis išbė
giojo ir greičiausiai randasi jau 
Rytų Berlyne. Yra išbėgusių net 
sū šeimomis.

>5 S 3

Į Tarp suimtų, besislapstančių 
’ Į bei pabėgusių šnipų yrą visokio 

_ _] išsilavinim?o, profesijos ir užsi- 
Šk__________________________ įmonių, kaip, pyžj pro

fesorių, inžinierių, technikų ir 
taip panašiai.

Buvo renkamos ir perdavinė
jamos žinios pirmiausia apie iš
radimus, pramonę ir kitką, kas 
yra. surišta su kariniu apsigink
lavimu bei kitais kariniais rei
kalais. Bet neturėjo ramybės ir 
kitos gyv’enimo sritys.

OBTHOPEDas-PBOTEZ 
Aparatai - Protezai. 1K<

(Aren Support;) ir L t

T«I«f.; PResyct 8-5084

PERKRAUSTYMAI '

moving
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
fel.' WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš jvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

TęL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADUO iEIMOS VALANDOS

Lietindy kalbax kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadięnįaia xuįo &30 iki fc30

Vedėja Aldona Daukua

Telnfu HEmlock 4-2413
7157 So. MAPLEWOOD AVI.- 

CHICAGO, ILL 60629

Pagal vieną atbėgusį KGB 
agentą, Vakąrų Vokietijoje yrą 
parengti atitinkami būriai, ku-: 
rip, karui kilus, žudys aukšto 
rango karininkus, naikins gink
lų sandėlius ir, žinoma, vykdys 
visokius sabotažus; šiuo metu 
jie laikosi taip užšimaskavę, 
kąd savo gyvenimo būdu nė kiek 
uesiskirią nuo visų kitų ramių 
gyventojų.
’“Šiaip tpuįca pasakyti, kad, 

kąs liečia Vakarų Vokietiją, at- 
rųdo, komunistinis blokas turi 
jąu viską surinkęs, kąs jam iki 
dabar buvo reikalingas, nes tu
rėjo savo šnipą net prie valdžios 
viršūnių, žinoma, ne kitaip yra 
ir kituose laisvuose kraštuose-

£ “Lietuvos Aidai’
-KAZĖ BRAZDŽIONYTe"

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki 
puakta^ęnia 9, vaL vaL 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Visos laidos iš WOPA stoties, 

banga 1430 ĄM.

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374

— Jei žinote Asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa-

ENERGY 
WISE/

J

•uy a oar notaro* ar "

Deal bf a Boca

Compare! bristai Tablets 
relieve more colds 
miseries than Contac
or aspirin. Dnstan Contac Aspinn
Nasal Congestion
Runny Nose i / 7
Aches & Pain / /
Fever - ✓ /

SUSIRINKIMŲ

š. A. Pabąhierių Plaukymo 
Pirmenybių data, vietą ir rengė-, 
jai bus paskelbtą vėliau.

Š. A. Lietuviu Stalo Teniso 
Pirmenybių data ir vieta bus - 
paskelbta vėliau. Yra. galimybėj 
kad jos bus vykdomos kartu su 1 
pabaltiečių pirmenybėmis, 1979 
m. lapkričio. 10-il d. New Yor
ke.

šis kalendorius apima tik me
tines pirmenybes. Regioninės, . 
lokalinės bei paskirų sporto vie
netų privataus pobūdžio varžy
bos i ši kalendorių neįtrauktos. 
Kalendoriaus pakeitimai bei pa
tikslinimai bus nuolatos skel- ; 
biami.

Paskiroms varžyboms bus 
skelbiami detališkesni praneši
mai spaudoje ir smulkios infor- 

. ,.T ,..fi macijos išsiuntinėjamos klu-
toks atsitikimas, kad direktoriui įams.

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

EUDEIKIS
GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

< . - ” Z ♦ ‘ r r - ■ . = - X

DAIMID

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

nebūtų leista pasakyti savo nuo
monės kapinių reikalais, išdės
čiau, kad mažos grupės vanos 
primetimas daugumai gali būti

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
klubo metinis susirinkimas Įvyks 
antradienį, kovo 6 d, Vyčiu salėje, 
2455 W. 47th St, 1 vai. popiet

Visi nraiaį ir norintieji būtį na- . . . _ . .
riais kviečiami atsilankyti. Bus daugi kenksmingas kapinių gerbūviui, 
svarbiu reikalu aptarti. Po susinn-yg^ slenčiauskininkai klausimo 
kimo vaisęs. A

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

A. Kalys esmės nesuprato, jo elgsenos ne
pasmerkė, o -jį patį norėjo ir to
liau laikyti kapinių priešakyje.

Jie nesuprato žalos, kurią ne
ša toks, elgesys kapinėms ir ne
turėjo drąsos atsirubežiuoti nuo 
diktatpriškų metodų. Jie. laukią 

bas turės metini susirinkimą kovo 9 patogaus momento jo valiai prr 
d 6 vai vak. Vveiu saleip -2455 r J *

Eržvil kiečio susirinkimas trečia
dienį/ kovo 7 d., ’7:30 vai vakaro, 
Anelės svetainėje, esančioje 4500 S. 
Talman Avė. Kviečiame visus narius 
dalyvauti susirinkime.

Bernice Žęmgulis/ sekr.

Našliu, Nasliukiy ir Pavieniu klu- 
l_________ ■_ ■ : ■ ■ ■ ■’ ; ‘ *

d. 6 vaL vak. Vyčiu salėję. -2455 W. 
47 St. Nauja klubo valdyba perims 
pareigas. Bus pranešimai ir aptaria
mi svarbūs reikalai. P.o susirinkimo' . . .
bus pobūvis. Visi ‘nariai kviečiami tų daug genau, jeigu pavestu- 
dalyvauti. cinką me kapines tvarkyti pagrindines

mesti.
Man atrodo, kad kapinėms bū-

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammatioR 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation, No 
prescription is needed. Prepa
ration HL Ointment and sup
positories. Use only as directed.

JilARQUETTE FUNERAL HOME 
b/ 2533 W. 71st Street

Telef. 476-2343

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

F Tired of north-of-the-border 
meals? Then go south with a 
Mexican -flair. According to 
Kellogg Company and Whirl
pool Corporation home econo
mists, Mexican Stuffed Peppers 
prepared in your microwave 
oven can give you a taste of 
Mexico right in your own 
kitchen But don’t stop with 
the main dish. "End your micro
wave mealtime adventure with 
Bran Custard Surprise.
U MEXICAN • ; 
P STUFFED PEPPERS 7 
total cooking time: 23 minutes 
Į 6 large green peppers

Salt
1 lb. ground beef
1 medium- sire onkm,

f tex<peeoK ehffi p 
1 teaspoon satt 

U teaspoon pepper 
1 teaspoon socar

Cook at HTGK iboot 15 minutes or until Affing fc thcrcmWr 
heated and peppers are tender. Sprinkle tops with, cheese. CooK 
ti HIGH until cheese melts. Makes 5 servings. - —«

"A BRAX CTSTAEB SURPRISE /

otrrts ' ” CgW \
1 cm (S on.) tantalo pade eaps mitt -
1 can (16 ok.) whole 

tomatoes, drained

i ebfddag cbėeat K
f Wash peppers. Cut off topt 
nd remove seedy portions, 
lightly salt inside of each pep
per. Place poppers, cut ride up,

♦ Place ground beef and onton 
in 8 X 8 X 2-ifich glass baking 
dish. Stir to crumble. Cook, un
covered. at HIGH 6 to 7 miff-
xzfeg or until beet is cooked, 
<&ran£ qccasianaHy. torain off 
ęu**5$ Uw'in^Sr AM rmaiA- 
(jįx ingredient fexec^t cheesa 
USbr to coQibwe, cutting tpma* 
4*rs 4nta wttv spoocu 
Spomį >tt> įjeppei^L'dividing 

C*wT'^tuAe4 peppers 
several

* įi teaspoon « cop seedless raisiaa
' Tn medium-svv mixing bowi. W eg»s unta fawn?. Stfr M 

remaining ingrecteuU, Portion, evenly into fot»-fr-ounce gias 
custard cups. Place in shallow glass baking dth filled, with abooA 
1 inch of hot 4

Cock ai HIGH $ ixrfButes. Rotate and cook at HIGH aboct • 
minutes longer or until knife inserted near center canes cat 
clean. Let stand 5 minutes before serving. Serve warm wUh 
cream or whipped bopping, if desired. Makes 4 serving*.
NOTE: Custards mv cook at slightly different xatet teewja 
amount of custard in each pup tends tt varj# |

MICRO TIT*. W Ws deBciotM to senp*, widwVheg, 
and cnektail sauce ? Meaiballs rwse. Whirlpool home econ*® 
mists suggest that y<ni make several hatches to freeze so ymiTJ 
have the makings toę > quick iseal on band. Basic ingredrmtM 
ground beef, your favorite seasonings *tTC> liquid, a>d KeWogg** 
Com FUke Crumbs. Tonn into 1-inch baDs, and place in fr-ineh 
glass pic plate. Conic, uncovered, at XI DIUM tan>»

NARIAI:
Gkkxgof
LJetsvjų
Laidotuvių
Direktorių
Auociacijoa

AMBULANCE 
fATARNAVL 
MAS DIENA 

IR MAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ardą 7-344/1

1446 So. 50th Ave, Cicero, HL Phone: OLynpie %-19G3

4348 So. CALIFORNIA AVK. Phone: LAfnyMU 3-8571

GEOKGE F. RUDAUNAS
4319 8o. LITUANICA AVK TtL: YAr*i Minint

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LAOLAWIC1)

2424 WEST S HR STXKE7 7-1111
2314 WEST 23rd PLAUK Vlijhia 7-«71
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palof Hflk, 11 •74-4411

*154 S«. HALOTKD STREET 
ii MiiiPim - n

Phene: TArdi 7-1IU

Tuesdav, M ai



Apie “Radio Moscow” IlRnojąys fepwje
Davis pats pripažinę’, kad k; i 

iš Maskvos siunčiamos
Geraširdžiai amerikiečiai, tra

diciniai pratę į visą, kas nauja, kurios 
žiūrėti iš gerosios pusės, nere. juostelės yra liek “baisios’’ (tep
tai pasijunta prikropti kaip tas rible), kad jis turįs pats cenzū- 
paukstelis kielė, pamačiusi, kadaruoti- Jis patyręs kad amcrikie- 

egužiukas. Vie- čiai informacijomis apie rusus - 
naujausias pavyzdys yra sovietus nesidomi ir dėl to l)a- 

pcpulia- vis spėja, kad sekančius tris mė- 
rinli JAV-bėse atsiradęs veiks- nesiūs "Radio Moscow” gal tu- 

Anne Keegan savo-rėš nutilti. “Ko klausylc'jai tik
rai nori, tai juostelių iš Raudo- 

“RADIO MOSCOW iš ll inos Kinijos”, pasakė Davis.

lizde išsų>erėję
nas
staigus komunizmui

nys, kurį Anne Keegan 
straipsnyje Chicago T ribune pa 
vadino
linojaus far.merią miestelio”.

Reikalas liečia Sterling, Ill., 
miestelyje tūlo T om Davis įsi
steigta privati radijo stotis 
\VSI)B, iš kurios nuo 8:30 vai. 
pradedama kiekvieną ketvirta
dienio lytą transliuoti iš Mask
vos gaunamas, ten įrekcrduotas 
žinias, apžvalgas, komentarus, 
klausimus - atsakymus ir pan. 
Tos stotelės bangos neša tik 40 
mylių aplinkui, bet apima far- 
merių apgyventą Rock River 
Slėnį. “Radio Moscow* progra
mą, 1240 AM, transliuoti pra
deda tuojau po Ronald Reagan 
komentaru, t

Tas transliacijas aptarnauja 
visa Davis šeima. Pats Davis 
besiaiškindamas apie laįiisvcįe 
Amerikoje pradėtą Kremliui pa
tarnavimą, dėl Maskvoje pa
ruoštų juostelių turinio pasakė: 

“Daugelis tų juostelėse įra
šytų dalykų yra vien šiurkšti 
propaganda, bet su kai kuriais 
aš sutinku. Aš nebūtinai favori- 
zuoju su visu, kas yra įrašoma 
Maskvos juostelėse, bet aš pa
tenkintas, kad mes galime juos 
bet kada sukritikuoti, jei tik 
norime”

nas. Linkime redakt. M. Gude-— L. Buivydas, Los Angeles
Cal, ruošiasi ilgesnei kelionei į‘ iįuį įr visiems darbuotojams, 
Europos kraštus. Dėkui už $10: pat bendradarbiams geriau-
aūką, atsiųstą tvarkant prenu*. sįQS sveikatos”. Dėkui už auką 
merą tos reikalus. - ir už laišką.

Palm Beach 'Lietuvių Klu- — Dėkui Aurelijai Bitautienei 
bas, vykdydamas savo veklos • Marquette Parko už ankstyvą 
vieną iš daugelio sričių remti • prenumeratos pratęstmą ir už 
lietuvišką spaudą, parėmė Nau-j ^ auką kalendoriui.

— Marcelė Knataitienė iš Le
mento, neatiaidi kovotoja už lie
tuvių teises, atšventė 83 m. su
kaktį. Ji savo prenumeratą per
leido dukrai Aldonai Laurent, 
Laurinavičienei, buvusiai versli
ninkei ir namų savininkei Čika
goje, bei jos vyrui Antanui, dos
niems aukotojams bendriesiems 
lietuvių reikalams. Dėkui jiems 
už $10 auką.

— Kazė Brazdžionytė, radijo 
programos “Lietuvos Aidai” ve
dėja, žymiai padidino translia-

jienas $15 auka ir ją atsiuntė per j 
sekretorę Juozę Daugėlienę. Dė- J 
kui valdybai, kurios pirmininku 
yra Vincas Mickus, ir visiems 
to klubo nariams.

— Helen ir Klemas Bizauskai. 
iš Marquette Parko, SLA veikė
jai ir lietuviškos veiklos vetera
nai, be raginimo pratęsdami pre
numeratą, taip kita ko,- taip ra
šo: “Likutį skiriame kalendoriui 
ir geroms pastangoms, kad nesi- 
jaustumėt vieni, kad atsispirtu- 
mėte prieš piktos žiemos šalčius 
ir prieš nepalankius vėjus, besi-į 
stengiančius sugriauti Naujie- Į cijų laiką per lietuviams žino- 

imą W0PA stotį. Dabar bus gir
dima nuo pirmadienio iki penk
tadienio 9 vai. vakarais, o šeš- 

į tadieniais 7-8 vai. vak. Reikia, 
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiari 1 visus tSal'jkad lietuviai remtų jaunos lie- 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei Hetuvfikds span- ■ 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
su 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 lietuviškų rd. 
kalų renesanso. .«

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

VI5 PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
įkaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems įkaitytojamt.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tek 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti

tuvaitės pastangas.

— Cicero Observer kovo 1 d. 
laidoje įdėjo Altos sk. pirm. dr. 
Petro Atkočiūno ir sekr. Vikto
ro Motušio raštą Vasario 16sios 
proga apie Lietuvos okupaciją 
ir Amerikos lietuvių pastangas 
atgauti laisvę.

— Morton kolegija Cicero
trijų uieuų aiusiugas uviems asmeninis. i .h imi ilgieji turės progos ouu; ,. , .
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu. | apyhnkeje penktadieniais nuo 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais' moderniais Įrengimais. J 7 iki-8:40 vai. vak ruošia vely-

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

Visas ir visus kviečiame I. didžiąją taiką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytoj? reikalam* 
praioma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpom!*-

NAUJIENOS 
1729 SO. HALSTTO FT. 
CHICAGO, IL Otn

* H inksto be raginime pratęsia javo prenumeratą, taupydama laitą h 
aatžlndamas sudrišinėjlmo išlaidas. Priede  dci.

Tavardė Ir Tardai

Adresai

» Užsakau- Naujiems kaip dovaną rave _
yra naujas skaitytojai. Priede  doL
Pavardė Ir vardas ________________-__

fcnrii

kinių kiaušinių marginimo kur
sus. Bus mokama marginti ir 
lietuviškais motyvais.

•— Dr. Petras Brazis pakvies
tas rengėjų komisijos pirminin
ku šv. Kryžiaus ligoninės medi
cinos darbuotojų metinio ban
keto su šokiais balandžio 21' d. 
Butterfield Country klube.

' — So. • Bostono skaūtijos tra
dicinė Kaziuko mugė bus kovo 
11 d. Lietuvių Piliečių Draugi
jos salėje. Minkų radijo valan
dėlės 45 m. sukaktuvių pobūvis 
įvyks kovo 25 d. Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys įvyks ba
landžio 22 d. Sol. Ben. Povilai
čio dainų ir arijų koncertas bus 
gegužės 6 dieną.

—Dail. Vytautas Ignas, Cleve-

Adresai

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

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

Pavardė ir vardai

Adretti

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites ruslpa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė Ir vardas

Adresas

Pavardė tr vardai

EAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namtl. Žemė — Pardtvlmui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l
Z

2212 W. Cermak Road
PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentaa

Chicago, DI. Virginia 7-774?

land, Ohio, ruošia savo kūrybos 
parodą balandžio 7 ir 8 dieno
mis Detroite. Dail. Jurgio Rač- 
kaus darbų paroda Čikagos Jau
nimo centre pratęsta iki kovo 
11 dienos.

— Dėl sniego pūgų atidėtas 
pianisto Manigirdo Motekaičio 
koncertas įvyks š.m. kovo 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
ja. Neturintieji — galės gauti, 
bilietų koncerto dieną prie įėji
mo. Visuomenė., maloniai kvie
čiama dalyvauti šiame koncerte.

— Horoscopes or Astrological- 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces. 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392; Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr-). 

z
t Parduodama taverna — 

playhouse 69-toje gatvėje? Tei
rautis tel. 778-8642 arba 737- 
8762 (Pr).

— Kelionių į Vilnių 1979 m. 
jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 737-1717. (Pr.)

Jėzus kalbėjo sakydamas: 
“Aš esu. pasaulio šviesa. Kas se
ka mane, niekad nebevaikščios 
tamsoje, bet / turės gyvenimo 
šviesą”. ’ ? '

Išgirsite, kaip patirti gyveni
mo šviesą asmeniškai, šiandien, 
antradienį, 9 vai. ir. 15 min. va
kare radijo banga 1490-AM per 
“Lietuvos Aidus”.

Pareikalaukite knygelės 
“Kaip atgimti iš naujo”? Prisi
usime dovanai. 4, 9

Lithuanian Ministries

P.O. Box 321
Oak Lawn, IL 60454

dvasia iev3H'iHni,

Naujienoms reikalingas

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARU A NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 • Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geroa rūšies Jrairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

Skaitytojų Balsai
Stropiai vykdoma instrukcija

Nuolatiniam “Margučio” ve
dėjui išvykus, laikinai radijo 
programų valandėlės buvo pra
vedamos E. ir R. Sakadolskių, 
kurie dalinai įnešė ir naujo
jo” į įprastą klausytojams pro
graminį šabloną. Naujovės kar
tais naudingos, žinoma, jei tuo- 
mi neįneša kai kurio kartelio 
klausantiems.

“vė-

Registruokite savo namus,’ O GERIAUSIAI ČIA 
biznius, sklypus pardavimui jau| L^BA1 gVA?Us 2 butų namas tr 
26-tus metus veikiančidj įstai-. garažas, elektrinės Mūrys, atskiri ga
goj, o kirkdami pasiteiraukite. zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

| ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrąhnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namų 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 laikaus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
ouette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 

Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —(NSURANCE apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- ‘ 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

PERSONAL
Asmenų Ieško

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

REIKALINGA MOTERIS

šuniukus prižiūrėti. Geras atly
ginimas. Prašau rašyti:

Mr. George Truksniš 
509 Island Avenue 
Rockford, IL 61102

i
SLECTROS ĮRENGIMAI, : 

PATAISYMAI z
Turiu Chicago* mlotte loidiirg, 

Dirbu ir užmiosžfuooo greit, H* 
s rantuota! Ir sąžiningą!
| KLAUDIJUS PUMPUTIS 
į .4514 S. Talman Avo.
• Tol. 927-3559 .

Ieškau susipažinti su būsima

Tenka paminėti, kad daug kas 
su įdomumu sekė programos ’ 
pravedimo eigą, nes įdomu buvo 
išgirsti senokai begirdėtus bal
sus, tai yra jaunų žmonių, kurie 
šiuo metu jau turi savo susikris
talizavusį galvojimą bei kryptį 
viešame betuviškame gyvenime, 
ypatingai lietuviško jaunimo 
veikloje.

Yra žinoma, kad daina, muzi
ka bei menas, o ypatingai tartas 
žodis, atidengia žmogaus dvasi
nius polėkius, siekius bei troš
kimus. . šiuo atveju, gal neju-i
čiomis ir nieko nepagalvojant, ] gyvenimo drauge. Amžius ne
atidengė savo pojūčių atspindį i svarbu. Rašykite ir išmžsiemo. 
ir E.-R. Sakadolskiai. - - z .

Paminėtina, kad pati progra
ma buvo pravedama gerai, bet, 
neminint kitų smulkmenų, skru
pulingai buvo vengta paminėti 
žodis “okupuota”, tai yra oku
puota -Lietuva. Prieš grojant 
muzikini dalyką jis pristatomas 
šitaip: atlieka Lietuvos kanklių 
ansamblis ir panašiai, žodžiu, 
sąžiningai pildyta kieno tai nu
rodytos instrukcijos dėl žodžio 
“okupuota”. 1

Štai čia ir glūdi bei išplaukia 
visos negerovės iš “instrukcijų”, 
bet kaip ten bebūtų, programos 
transliacijoj “Margutis” turėtų 
laikytis vidurinio kelio, nes 
klausytojas greitai pastebi ir pa
daro toli einančias bei neigia
mas išvadas.

|Suinteresuotas prašau rašyti: 
Naujienos, Box 223, 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

13—88 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai S9t pusmečiui automobHia 

Liability apdraudimas pewsinlntwjf 
«' 'Kreiptif

«*. ASHLAND AVI.
S5OK775

MALE-FEMALEHELP WANTED
Reikia Darbininkp ir Darbininkių

CAFETERIA

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

Part-time Hours
10 A.M—2

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

567-4159 to arrange for interview

IIT RESEARCH INSTITUTE.
10 W. 35th St., Chicago 

EOE

with

steam

LAIKRODŽIAI Ir BXANGINTBtt.
Perdavimas ir Taisysi* 

254g WiST'fftk STRUT
Tsl^.s RlpwW.te T-TM1

Siuntiniai į Lietuvą 
tr kitus kraštus : \ 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

Brangesnis žodis

Pauliukas buvo įpratęs var
toti vieną negražų žodį. Mama 
stengėsi jį nuo to žodžio atpra
tinti.

— Pauliuk, — ji sakė, — te 
tau dešimtukas, jei prižadi dau
giau to žodžio nevartoti.

— Gerai, mamyte, — atsakė 
Pauliukas, — daugiau jau taip 
nesakysiu.

— Paėmęs gautą dešimtuką, 
džiaugėsi. Po valandėlės tarė:

— Mamyte, aš žinau kitą 
dį, vertą 25 centų.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

ir

zo-

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapitj knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

Notary Public
INCOM! TAX SIRVICI 

4259 $. Maplwoed. T«l. 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. J

BEST THINGS IN LIFE
>h ■1,1 -------

i&II Prank Zapella 
W. TSttt SI 

GA 4-1654

nin m*m

State Farm Life Insurance Company

Nusikaltimas ir bausmė

Svečiuos kartą susiginčijo: 
kas geriau — būti nuteistam iki 
gyvos galvos, ar penkiolikai 
metų kalėjimo.

Ginčų klausėsi italų fizikas 
MarcoTū. Jis tarė:

— Aišku, geriau kalėjimas 
iki gyvos galvos.

— Kodėl? — karščiavosi sve
čiai.

— šią bausmę atliks kiekvie. 
mas nuteistasis, gi penkiolika 
metų ne kiekvienas išsėdės, — 
atsakė Marconi.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano Šulo} 
paruošta, — teisėjo AJpbons* 0 
Wells peržiūrėta, 1 
išleista knyga su legališkomit i 
formomis. - <

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

Aipnonsi i 

‘‘Sūduvos’

advokatas į 
CHARLES P. KAL & Associate* 

2649 West 63rd Street,
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v.

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

40 metų, patarnaudama klientams. I

CONSTIPATION 
Doctor proven ingredient 
requires no prescription

— Saudi Arabijos ambasado- 
įjus J. Barody prie Jungtinių 
Tautų mirė sulaukęs 74 metų.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 

DAR KITUS SKAITYTI * 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

Doctors find a special laxative 
ingredient to be highly effective m 
relieving even severe constipation 
overnight Don’t let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available m the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed 
Chocolated Tablets w
6r UnflavOred Pills. EX-LAX

. — MAUjiBNOS, CHICAOQ I. HA, Tutsdaj, March 6, 1979




