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Vietnamo. .Teigi 
bandj's pulti bi
kini ecius, tai k i 

apsaugos priemo 
fronto i 
daliniu

REIKALAUJA ATIDUOTI IRANIEČIAMS 
IŠVEŽTUS 15 MILIJONŲ DOLERIŲ

C./

— Doleris pradėjo kilti Ja
ponijoje ip Europoje, o auksas 
—kristi.

MULA IRANE ĮVEDĖ 
ISLAMIŠKA “KOŠER”

— Prezidentas Carteris, ke 
lių patarėjų lydimas, trečiadie Caru-ris, pasita 

prezidentu Sa 
aeli ir bandvs i

KINIEČIAI TRAUKIASI 
Iš VIETNAMO

ianos. Michigano

Kovo 7: Felicija, Tomas Ak- 
vinas, Vaidilutė, Rimtautas, 
Jogminas.

Saulė teka 
5:30.

Kinija netoleriuos jokių įsi
veržimų į Kinijos teritoriją ar 
užpuolimus pasienyje.
- Vietnamo kubiečiai turi pra 

Reikia neužmiršti^ kad “Kt. įmokti gyventi taikiai su kai. 
!iautoją”ir visus jaJn«»<0g»n§a$ mynals. t

Dabar apkaltinta 
nys, kuriems tel 
teisme.

Paaiškėjo ,kad ir mula, Cho- 
meini y ra i rano. .".Re volj uc i n i o 
komoteto” narys. Jis pritaria 
idėjai, kad šachas būtu teisia, 
mas in absentia, (už akių).

TEHERANAS, Iranas. — Revoliucinis Irano komi
tetas vakar paskelbė, kad Irano šachas Rėza Pahlevi, jo 
žmona, vaikai ir kiti giminės traukiami atsakomybėn už 
Įstatymų laužymą, žmonių žudymą ir Irano valstybinių 
turtų eikvojimą.. Dabartiniu metu-Irano šachas su šeima 
yra apsigyvenęs Maroke, bet teismas nagrinės bylą ša. 
chui nesnt teisme.

Komitetas apskaičiavo, kad 
šachas ir jo šeimos nariai užsie 
nio bankuose laiko 15 milijo
nų dolerių.

Tribunolas reikalaus Šveica
rijos,-Amerikos, Anglijos ir ki
tus bankusatiduoti Irano isla
miškai '-respublikai užsienio 
bankuose laikomus šacho pini
gus ir kitas vertybėse*^

Dalis šacho brngenybių iš
vežta į Maroką. Irano, valdžia 
reikalaus tas brahegnybes ati. 
duoti Tranui.

Jupiteris rodo žemės 
praeitį

Revoliucinis tribunolas 
giaši nusavinti visus šacho 
tus pačiame Irane.

Tas tribunolas svarstys 
keliu buvusios Irano valdžios 
atstovų ir karių bylas

Septyni kariai nuteisti 
praeitą savaitę.

PONTIAC 
vasarą 
maištas 
žudvti I

Jeigu ten prasidės karas, ta 
niekais .nueis^yisos pastangų 
mitriai gyventi*fr pagerinti vi
sų gyvfehimd standartą.

TRAUKIA TEISMAN IRANO ŠACHĄ
IR VISĄ JO ŠEIMA

Revoliucinis Irano komitetas, 
teisdamas šachą, nori atimti vi 
-sus jo asmeninius turtus ir nž- 
vienio bankuose IaikdniąsxYer-

Pranešimą visuomenei pas 
kelbė Bazargano vyriausybėj 
viceprezidentai, kuris yra Re 
voliucinib komiteto” pirminiu-

Tardymas parodė, kad kali 
niai iš anksto susitarė ir plana 
vo tuos sargus nužudvli.

Gen. Dajanas David, stovyk- 
į loję buvo didelis svetimų žc- 
i miu kombinatorius, jis pasiūlė 
atiduoti Egiptui visą Sinajauss 

(pusiasalį, bet paskutiniuose pa 
si tarimuose jis buvo didelis už-

Library of Congress
Feriodwal Division
Washington, D. C.

— Astrofizikai tvirtina, kad 
vietomis Jupiteris paviršius la
bai panašus į Mėnulio.

Viena toki dekretą mula Cho- 
meini paskelbė praėjusį penk
tadieni, kuriuo uždraudžiama 
importuoti mėsa - iš neislamiš- 
kų tautų. Dekrete įsakoma vi
są mėsą ir mėsinius produktus 
visahi Irane sunaikinti arba 
pedirdbiti į trąšas daržams tręš
ti. Stebėtojai tvirtina, kad ne 
pagal Isiąni tikejimb -nuostatus 
paskerstą gyvulių ir. šaldytu
vuose laikoma mėsa yra “na
ram”, t.: y. nevalgoma ir dėlto 
draudžiama.-

Stabėtdjai sako, kad tas de
kretas neatitinka. Irano gyven
tojams kurie ir iki šiol nužten- 
kamai mėsos gaudavo, ir mula 
Chomeini jausdamas prieš save 
didėjantį nepasitenkinimą ža
dąs grįžti į savo vienuolišką 
izoliaciją. Jo dekretas paken
kia Irano prekybos santy
kiams su Naująja Zelandija, A- 
ustralija ir Argentina, kurios 
kasmet siųsdavo už milijonus 
doleriu šaldytą jau tiena ir avie-

NELEIS VIETNAMU!
• PULTI KINIEČIŲ

BANGKOK AS, Tailandas. — 
Jeigu Vietnamo karo jėgos ban 

| dytų pulti besitraukiančius ki
niečius, tai Kinijos karo vhdo. 
vybė dar kartą pamokytų Ver 
namiečius.

Izraelis, netekę 
jaus, neg;
Sinajau
atidavė

TEHERANAS, Iranas.—Pra
eitą pirmadienį Irano valdžios 
atstovai ir pora darbininkų ati
darė vamzdį, kuriuo pardavi
nėjamas Irano žibalas užsie
niečiams.

Iki šio meto iraniečiai gamin 
davo aliejų tiktai sau, kad ga
lėtų apšildyti namus ir išsivir
ti valgio?' ’■ ’ * * • ■ * r

Tris kartus derėjosi su sek. 
retorium Vance ir pačiu prezi
dentu, bet nesutiko vykdyti l)a 
vid stovykloje priimtų pagrin
diniu taiki s dėsniu. Izraelis 
buvo pasižadėjęs atiduoti ara
bams karo metu paimtas -že
mes, bet dabar nenori to pada« 
ryti. Jis nenori perleisti palesę 
tiniečiams Jordanijos žemių ir 
nenori atiduoti Jeruzalės.

Prezidentas Carteris žino 
kad tarptautinė padėtis keičia
si. Pasikeitus Irano vyriausy
bei gerokai pasikeitė strategi
nė Artimųjų Rytų padėtis.

EGIPTAS NORI ATGAUTI VISAS KARO 
METŲ PRARASTAS ŽEMES

1 WASHINGTON, D. C. - Prezidentas Carteris ruo 
i šiasi skristi Į Artimuosius Rytus, kad galėtų Įtikinti Iz 
• raeli ir Egiptą pasirašyti taikos sutarti. Prezidentas yrt- 
Įsitikinęs, kad Izraelio ir Egipto taikos sutartis bus pa 
grindas Artimųjų Rytų taikai.

Izraelio karo vadus ir 
‘aliniai greičiau pasi

rašyti taikos sutartį >u Egiptu 
ir siekti taikos vismw Arti
muose Rvtuose.■.

Prez. Carteris darkaną” ban 
dys izraelitus įtikinti, k^ij tai
ka yra naudingiausi a.

Mich. — Praeitą 
vietos kalėjime kilo 
kurio metu buvo nu- 
kalėiimo sargai.

Atrodo, kad Izraelio karo va 
dai netiki taika ir nenori dary

ti jokių nuolaidų nelEgjpTo pre 
zidemui. Sųdatui.

Kai Washingtonan atvyko 
premjeras Begiu, tai ir jo užsi
spyrimas buvo nepaprastai 
didelis. •

TEHERANAS. Tranas.— Re. 
voliucinė Irano taryDa apskel
bė, kad praeiti} pirmadienį su

lyti dar aštuoni šacho Pah- 
iš+ikimi pareigūnai.

n si rodo, kad Irano “revoliu
cine ‘ taryba” kontroliuoja visą 
perversmą prieš šachą ir jo ša
lininkus.

Kovu metu žuvo didokas 
C

žmonių skaičius he jokio teis, 
mo.

Suimtųjų nelaisvėn neimda
vo ir jokių teismų neruošiąvo. 
Žuvo daug vyresnio laipsnio 
karininku.

Saudi Arabijos žibalo vers
mių išsekimas taip pat reikalų 
nepagerins. Tarp Pietų ir Siau
tės Jemenu prasidėjusios ko
vos nieko gero Artimiesiems 
Rvtams nežada.

instrumetnus veikia šaltis, kū
nus' radijacija, erdvėje esančių 
kūnų trauka, saulė, šviesa ir 
kitos jėgos.

Reikia neužmiršti, kad “Ke
liautojas” vežasi taip pat labai 
jautrius instrumentus, kuriuos 
veikia elektra, šviesa, šaltis ir 
kitos jėgos.

Visi tie instrumetnai taip su
derinti, kad laiku galėtų ne tik 
padaryti nu trauką, bet ją pa
siųsti į Pasadena arba į kitą 
elektronikos stotį, kad būtų pa 
daryta pati naujausioji nuo
trauka.

Mokslininkai, erdvių tyrinė
tojai savo pasiektomis žinio
mis dalinasi su viso pasaulio 
astrofizikai', ir sovietų moksli- 
linkais, kad ūsams nereikėti] 
Jupiterio fotografijų vogti.

Gen. Dajano ir premjero 
Beginu vesti pasitarimai \Va- 
shingt- :i<- parodė, kad Izraelis 
keičia taikos salvg.s.

David stovykloje padarytu 
susitarimų Izraelis nenori !ai- 
kvtis, o dabar (.’ar reiSKia l.ibai 
didelių pretenzijų į Sinajaus 
vandenyse Įrengtas z.b...o ver
smes.

'Pakilęs- vanduo gadina sfebdo trafiką Illinois
Kentucky valstijose.

i POSADENA, Kai- — “Keliautojas” tebesiuncia Į Pa 
sadeną šimtus įdomiausių Jupiterio fotografijų. Paaiš 
kėjo, kad Jupiterį dengia balti debesys. Vietomis tie de
besys yra tankesni, o kitur labai reti. “Keliautojui” pa 
vyko nutraukti Jupiterio blotus, visai neturinčius de 
besu.

Amerikos mokslininkai, ast. 
rofizikai, naudoja atsiųstas fo
tografijas ir kitas apie Jupiterį 
atsiųstas žinias, naujoms teori
joms formuluoti..,

Bet labiausiai mokslininkus 
džiugina nepaprastai tikslus 
apskačiavim-as. “Keliauytojui” 
valdyti. “Keliautojas” ne tik 
pasiekė Jupiterį, apie jį apskri 
do, o vėliau pasiiko tiesiai į 
Saturną, esantį 20 ''mėnesių 
greito skridimo atstūmėję. , 

“Keliautojas“ kiekvieną va
landą nuskrieja 81,000 mylių. 
Saturno apylinkėse jis bus tik
tai ateinančių (1980) metų 
lapkričio mėnesį. “Kėliau-, 
tojas" kiekiveną valandą pra
neša Amerikos Erdvių Admi
nistracijai, kur jis yra ir ką jis 
daro.

Amerikos mokslininkai gavo 
tūkstančius telegramų ir laiš
kų už pajėgumą pasiųsti “Ke.' 
liautoją” į Jupiterio apylinkes. Į 
Taip pat gauti šimtai prašymų 
dnoti tikslesnių žinių apie Ju
piterį. Visi pripažįsta ,kad A- 
merikos moksiliniųkai. taikyda 
mi kelių technikos skaičių duo 
menis. pajėgė taip tiksliai ap
skaičiuoti nuotolį, svorį, masę 
ir trauką. Svarbiuasia, apskai
čiavimus paruošti tokiame to-

PASADENA, Kai. — Moks
lininkai, panagrinėję Jupiterio 
naujausias fotografijas, yra 
linkę manyti, kad žemės praei
tis buvo labai panaši Į Jupite
rio dabartf.

Jupiterio viduje — didelis 
karštis ir liepsnos, kurios pra
siveržia, kaip Žemės 
nai. ; • -

idško 
žmogaus, kuris galėtų būti išti
kimas Jane Bvrne.

' - X ■

šios žinios atrodo 
raujančios, bet jos gali 
mis nebūti.

Kinijos karo vadas 
tartis su Vietnamo karo 
vybe apie Kinijos kato jėgų 
traukimą iš 
vietnamiečiai 
sitraukiančiib 
n iečiai imsis
nių. Jie gali į fronto linijas pa. 
siųsti naujus dalinius, kad ga 
lėtų pasitraukti mūšiuose da 

SPRINGFIELD. IU._ Ulinis 'S'-ainsieji daliniai.

guberantorius Thompson vra 
paruošęs planą
mokesčius už parduodamą ga
zoliną.

Gubernatorius norėtų, kad 
už kiekvieną gazolino galioną 
valstijai mokėtų po pusantro 
cento. Jis žino, kad valstijai rei 
kia pinigų, bet nežino, iš kur 
gauti.
... Lengiausias būdas vra paini 
ti iš automobilistu.

Thompson yra' Hanojaus radijas skelbia, 
pakelti valstijos kad.ijię nesitars su kiniečiais, 

kol riėpasitrauks visos karo jė
gos aš Vietnamo. Juo greičiau 
kiniečiai ’ iškeliaus, tuo 
bus abiem valstvbėm.

BANGKOK AS, Tailandas.
Kinijos vyriausybė paskelbė 
kad ji nutarė atšaukti savo ka 
ro jėgas iš šiaurės Vietnamo.

1 iio tarpu pranešimai is Ha
nojaus sako, kad Kinijos karo 
vadovybė atsiuntė naujus ka
riuomenės -raliniiis į Šiaurės 
Vietnamą.

TEHERAN, . Tranas. -- Isla
mo tikybos dvasininkas mula, 
Aja tola Ruhcla Chomeini kurs 
nuvertus šachą dabar skaito-

• m as visos Irano revoliucijos va
du, suskubo ta reta proga pasi
naudoti Islamo vahtybei į;te:g- 
ti. Nors -ir -mihislerį pirminin
ką paskyrė sau ištikimą Mehdi 

! Bazarganą. tačiau mėgsta val
dyti savo skelbiamais dekretais, 
visą Irano revoliucijos progra
mą padaryti'griežtai priklauso- 
mą nuo’ rėligifitų* Islamo (mu- 
slumonų) principų.
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Irane 
ikyti 

teritorijoje. 
Gipneciains 
pakraščiuose 

ūias žibalo versines, bet 
gali atiduoti rytiniuose pakraš 
■čtuose esančiu veršiniu.
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Kaip prifūprupėt; -Arkivysku
pą? iLZM Iii-J JjJ

Ne vienas klausinėje Va'sario 
16 minėjime.

Per 22 metus Nepriklausomu 
bės Paskcibiino D'ena buvo 
švenčiama su džiūgavimu. Da-

vą prieš okupantu laikydamosi 
tikėjimo kaip atramos taško..

Tokiai padėčiai esant. lietu
vių katalikiškai - avangardinei 
(autai yra reikalinga moralinė

siindomauti. Tačiau diacezijos W 
hikraštis “Voice” gausiai žinių 
patiekė prieš ir po minėjimo, 
j Tat gal ir tikrai?Arkivysku
po minėjime dalyvavimais ’ dairi 
giau naudos atnešė pavergtųjų 
ir mūsų pačių dvasios sustipri
nimui (o gal ir geresniam savy- 
tarpyje ber.dravLuui?), nei ku-' 
ris politikierius btšitengiąs sa-'

bar tik up. Lietuvoj su giaudu- parama pasaulio. Ajne- vo r ik.minę sėknię pagerinti.
Arkivyskupui, fi|ynčiųjų var

dą. Dr. kun. V. Apdriuška įtei
kė Kulpos išdrožiąėtą krj-žių, 
prie kurio jis pažadėjo kasdien( 
melstis už priespaudą kenčian
čias tautas.

Reikia pažymėti, kad Altos J 
čekį arkivyskupas suliko pri-j 
imti tik labdarybės vardu- Tai
gi buvęs įtaigavįmas, kad to
kiais atvejais esą būtina įteikti 
piniginę dovaną nėra visad tik
slus.

ių ryštu. La-svaru pasauly-! 
u, bet gerokai- 
’’yž'mu, ypač 

■ ;s (bet oku- 
lecekrykštau- 

t ofus dar n<- 
/.dedi ne tik 

i.ytis Įvairiem s kryptimis, 
bei ir byrėti. Prasidėjo reikala
vimai programų Į\ai?umo ar ir 
patrauklumo- Daigi kalbėtojo 
priimtinumas ne pagal suge
bėjimą ką nors pasakyti, bet ar

liu
k; i

r >

■ rikos lietuviai ieško kelių tokią 
paramą jiems suorganizuoti. 
Miami lietuviai, su gausiais sve- 

i šiais iš šiaurės Amerikos ir Ca- 
, nados, Lietuvos nepriklausomy- 
įbės atgavimo 61 metų sukaktį 
! minės 1979 m- vasario 18 d. 2 

p. p. Mes nuoširdžiai prašo- 
Jūsų Ekscelenciją, ininėji- 
dalyvauti ir pasakyti kai* 
kuri sustiprintų čia mus, o 

už vis labiau ok. Lietuvos tikin
čiuosius. Jūsų kalbą hetėtu-

val.
me 
me 
ba, € r

roiris.

i
rim

Ain

turn kiausytojų pažiu-; iuėni užrekordueū ir per Voice 
! of Ameriką, Vatikano ir kitas 

re kalams . besiklostant, i radio stotis pei'duoti ok. Lietu
kas ivos gjwentojams. Tas rodytų 

kad jų kova yra remiama ir lai
svojo pasaulio tikinčiųjų.”

Matomai įtikintas jo dalyva

buvo susirūpinta 
r apyl nių lietuviams ga- 
iti akstinu; Ir nukrypo 
į ryžtinga žmogaus iei- 
;čją, ir r.tažu'mų teises įvimo prasmingumu, arkivysl 
dį M ’ ......  ’ ....................... .... ' ■
k re:

pas Edward A. McCarthy į mi
nėjimą ir atvyko. Kruopščiai pa
rinktais domenimis įtikinamai 
pavaizdavo komunistinės Rusi
jos pavergtos Lituvos ir kitų 
tautų žmonėms vykdomą reli
ginę priespaudą ir tautinį geno- 

Laikėsi savo cidą.
tikimai ir pavyzdin

porį metų turė- 
a islikinimo šiuo

Jūsų Ekscelencija,

-aisvoj Lietuvoj lietuvių ka 
K.U CUVO 8u./C 
šjim 
. Kt

žs-I
I;

vus, 
fkin

sidėjo g

L
I
I

j'-taunti ar 
bažnyčių 
muziejais.

Į Sibirą išvežti. Daug 
uždaryta - paverstos

s
S

I

P. Šilas

Arkivyskupas Edvardas A. McCarthy

ŽURNALISTAS L ABRAMAVIČIUS

V. ,t

Gerbiamieji Lietuvių Tautinių Kapinių 
sklypų savininkai.

Lietuvių Tautinės Kapinės rfra Nuosavybė visų į^ypų (lotų) 
savininkų, kurie per sklypų (lotų) savininkų metinį susirinkimą

(išrenka patikėtinius—direktorius šioms kapinėms prižiūrėti ir 
' tvarkyti. Todėl visų mūsų pareiga yra dalyvauti būsimame meti- 
j niame susirinkime kuris įvyks kovo (March)- litą dieną 1 vai. 30 
; iin. po pietų Dariaus ir Girėno Post didžioj salėj, 4416 Sduth 
| Western Avenue, Chicago, Illinois.

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 tvaiky- 
tojus: - K

ENERGY
WISE

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

Mes esame įsitikinę, kad Jūs kaip prieš trejetą metų pageibė-
jote pašalinti kapinėms gresiantį pavojų, taip ir dabar paremsite 
mūsų kandidatų sąrašą ries šitie sklypų savininkai, jei jie-bus 
išrinkti patikėtiniais-direktoriais, tikrai daug prisidės ; prie .ka
pinių pagražinimo ir gerovės. Todėl mes juos ir -M^cįnienduo- 
jame: '.l'vri-A-

-f

Titas Briškaitis — Juzė Gulbinienė
G. Lazauskas — Balys Dundulis č 
Aldona Olienė — Vito Uznys ”.

Charles Bubinas — Pranas Butvinas
Marija Žalpienė — Edita ‘Rimguvienė 
Dr. Juozas Bartkus — J. Stanaitis

Juozas Ascilla — Kostas Augustas • 
Juozas šmotelis — Petronėlė Laukaitis 
(Petras Bružas —. Sofija Klimkaitis

Bronė A. Kova — Valdas Adamkus '
Lidijo Skripskis — Ida Kasparaitis 
Agutė Galinauskas — K. Kupreišisv 
Paulina Maskoliūnas — Jonas Talala

Yra ir kitų (autų žmonių, ku- levskiu, kuris griežtai smerkė 
rie rūpinosi Lietuvos valstybių-. Vilniaus aneksiją ir palaikė Lie- 
gumo išlaikymu. Vienas tokių tavos valstybingumo idėjas. Tai 
tai būva L. Abramavičius (Lbšie du Lietuvos valstybingumo 

palaikytojai sutarė kartu dirbti. 
Apie 1921-22 m. Abramavičius 
sumanė atgaivinti jo paties 
prieš pirmąjį karą leistą “Prze*

I

Jo kalba jau nuskambėjo 
platųjį pasaulį. Daugeliui bus 
sustiprinau laisvės siekimo ko- 

. i voj. Miami ir plačios apylinkės 
arkivyskupo į minėjimą atvy
kimas kaip tik ir buvo priedi- 

i niu—paskatinimu įdidžiają šven
tę atsilankyti ir sausakimšai 
(350) salę pripildyti.

Įvairiais keliais kviestos tele-

buvusiu trijų semi- 
ko tik viena ir tik su 
iši Tikintieji persekio-

inteligentai, del lan-. vizijas stotys ir laikraščių re- 
kymesi bažnyčiose, nei vaikai į dakcijos nepramatė “sensacinių 
mokyklose pajuokiami ir bau-jžinių” ir nesiteikė minėjimu pa-

larliu pal

Buy a car no larger or 
more powerful than you 
need.

Doni be a Bom LOMri

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

Abramovicz), kurio šįmet tenka 
paminėti 100 m. gimimo ir 40 
metų mirties sukaktis. Gimė jis 
1879 m. ir Krokuvos universite
te įsigijo istoriko specialybę. 
Bendradarbiavo’ spaudoje ir rin
ko įvairias senienas.

Apie 1906 m. Vilniuje susior
ganizavo vietos jaunųjų lenkų 
būrelis ir ruošėsi išleisti laik
raštį. šis būrelis iškėlė ir Lietu
vos, kaip atskiro politinio vie
neto klausimą. Išsiaiškinta, kad 
Lietuva nėra Rusija Ir nė Len
kija. Ji yra kraštas, turįs teisę 
pats apsispręsti fUsavo vardu 
kalbėti. Tai buvo naujas lenkų 
tarpe sąjūdis, kuris ieškojo ry
šių su lietuviais. Bet tc’S gražios 
mintys senų lenkų tarpe sukėlė 
didelį pasipriešiniHią ir jie sten
gėsi to būrelio vriklą nuslopin
ti. Būrelis apie 19t<6 m. pradėjo 
lesti laikraštį “Gazeta Wilen- 
ska”, kuriame pradėjo bendra
darbiauti ir L. Abramovicz. Tai

glad Wilenski”. Atgaivintas laik
raštis nebuvo surištas su jokią 
grupe, kuri varžytų redaktorius 
ir pats buvo savo laikraščio šei
mininkas. Jo leidimą, jis pats 
sustabdė tik trumpai prieš sa
vo mirtį, atsisveikindamas su 
skaitytojais 1938 m. rudeni. 
Spaudoje propagavo geYus lietu
vių lenkų -santykius ir kovoje 
prieš lenkų klastingą grobuo
niškumą. Jam pavyko pasiekti, 
tą žurnalistinio veikimo formą, 
kad kiekvienas publicistas turi! 
savo žodį ir gali jį laisvai tarti. 
Savo idėjos keliu ėjo keliolika 
metų ir ją atsiekė. O Vrublev- 
skių bibliotekai padovanojo se
nesnių laikų spaudinių ir pa
veiksiu kolekcijas.

Liudvikas Abramavičius mi
rė 1939 m. vasario 9 d- Vilniuje.

RAŠO J. VENCLOVA

Dr. J. BASANAVIČIAUS(BASANIO)
REIKŠMĖ LIETUVIAMS

. 1

i

1 -< 1 c 1 ill. SclCytVliV <7 XI• ▼ ViliujC.buvo jo žurnalistinės karjeros po jo mWfc$ ViWaus

sumažėjo to sąjjęygį žyniaus ir vertingo sąžinės
ir
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don't cut in between cars BlMl
THAT ARB ALLOWING- SAFE L-A -
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įsitikinimų žmogaus.
V. Vytenietis

Vėliau jis susidraugavo su žy 
nriu Vilniaus advokatu T. Arui’

pradžia. Bei tas laikraštis ne
ilgai išsilaikė ir

Don’t Go Out Without It
• l97QM.H'*r Morton Company a S’.rOsrd'i^V of 

AH Rob^sCo Richmond VirQ.fha 23230
SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON - • ’ • ,

tika ir visuomenė pajuto nete*

FOLLOWING

fl \

i
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nat when he went into barfs 
coring the Revo', u'Jon, she did too. Right by his side, 

day, while leading cannons, he was 
•h bullet.

Kock in her country. So she picked up 
wnere her I risband left off. And when 
die sraoke cleared, America had a 
sew victory and anew heitjhe.

Tdday. wherilcs tim^o take 
^tock in theircclt.uv, Afftriaua 
bur US. S

Savings Rian at work, a little !$ set aside from each 
paycheck to buy Bon ds. Regularly. Autcmaticaliy.

That way, you're making a real investment ią 
your future. And in America s, too.

So buy United State* Sarings Bonds.
Right from the start, it’s been an equal

nmyw.tz^. menrof
Bondb can be replaced it reexos p nvkic i. Vv’Sr*' 
needed. Bouli or. be cashed at bctpic 1

jūdžio veikla. Liko tik keli tai j 
ideologijai ištikimi žmonės, ku
rių skaičiuje buvo ir L. Abra- 
moviez. Jis visuomet stengėsi t 
pabrėžti Lietuvos skirtingumą 
nuo Rusijos ir Lenkijos.

1911 m- redagavo lenkų de
mokratų leistą laikraštį “Prze- 
glad Wilenski”. Po pirmojo ka
ro-kartu su kitais įsteigė Vil
niuje laikraštį ‘čazeta Rrajo- 
va”. Bet juose įsigalėjo lenkai, 
su kurių nuomone nesutiko, ir 
pasitraukė.

WINTER 
OVERCOAT.*

(Tęsinys)
Kaip žintfma, dr. J. Basana

vičius beveik visti “ * "
yrinėjo lietuvių tautos praeitį, 

; todėl visai natūralu buvo Lie
tuvių istorikų draugijai išlei
sti dr. J. Basanavičiaus mono
grafiją jo 50 metų mirties pro
ga. Tuo tarpu (Lieiuvių istoriku 
draugija rūpinasi atžymėti Lie
tuvos valdovą Algirdą, kuris, 
pataikaudamas savo žmonoms 
pravoslavėms,' savo valstybini 
dvarą padarė rusišku bei slavų 
kalbą Lietuvos valstybine kal
ba, tuo padėdamas pagrindus 
lietuvių tautos rusinimui.

Ir Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoj prezidentas P. Dargis 
ne kartą didžiavosi spaudoj, 
kad jo vadovaujama organiza
cija turėjo garbės nariu dr. J. 
Basanavičų, bet ligi šiol irgi nei
šleido jokio atskiro leidinio šio 
garbingo nario 50 m. sukakčiai 
atžymėti. Taip pat ir Lietuvių 
Fondas lai galėjo padaryti . . 
Pagaliau prievolę dr. J. Basana-

vieiaus monografiją išleisti tu
rėjo ‘lietuviai daktarai, nes jtš 

v, jiems.paliko, geriausią -pavyzdi, - 
a savo amžių §ykžtaino neiSeido.
♦ oilTz^rt. _

(Pabaiga)'

Powerful anti-itch 
drug you can buy 
without an Rx!

• Stop itching fest of external 
vaginal; rectal, and other akin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now. get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching.

I

J

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or- 

^anizaeija, lietuviam* ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriy 
nariams.

SLA — apdraudžia pigrausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 
iuuls patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Sujrvienijtme apsidrausti iki 310,000. *

SLA — apdraudžia 4r Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kurt ypač naudinga jaunimu siekiančiam 
auk ojo mokslo ir gyvenimo praužiai.

vark s apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

<•**."** ' ■ c c * • t -' »
SLA— kuopų, ynr visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės

j.ipyf.nkės SLA fcuopu veikėjus, jie Jums 
nc.ai pagelbės,i SLA isirafcytt

ahi kreiptis Jr tlcšiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
«• G Ntw York, N. Y. 10001 ' 

307 W. 30th St. » 
JtL 012)4634210

** •» i ■
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Bendradarbi-autojų ir tiltinin-
ku partneriai terorizuoja stu- vičių esą labai slegia. Jis esąs 
dent ils ^Tėviškės Žiburių (i nr. reikalingas moralinės pagalbos. 
Keleivė pateikė Lokius duujuc- Išeivijos lietuviai galėtų jam 
uis:

Tokia būklė Arvydą čekana-

Dail. J. PautieniusRestorane

nadėti- per tarptautines organi
zacijas - International Amnes- 

Raudouąjj Kryžių ir pan.
Taip fat Arvydo reikalu galima 
būtų rašyti soykTnčni įstaig-.n

PAMURKDĖ V, VOKIETIJĄ ORIŠKAI

iš oKuputros l/cluvos cauto 
m:s ziniomrt,'Naujc^ios Vilnios i -’ 
psichiatrnėie lidųninėjc jau k--| 
tvirti metai priver-iiiia. taiko-1 
mas medienos studentas Arvy
das čekanavičius. Jis buvo su
imtas prieš 6 melus Kaune u: 
tai, kad rengė privačius litera
tūros vakarus savo tėvų namuo
se. Buvo nugalM^nfas i kal:nių: 
ligonine Čerkovsko mieste, kur 
kiekvieną dieną gydytojas jam 
leido skauTningus vaistus, ar
dančius nervų sistemą. Taip jis 
ten buvo “gydomas” dvejus me- 
tus. . . / .

Po to buvo perkeltas į Nau-i 
josios Vilnioszpsichiatrinę ligo-; 
ninę ir patalpintas tarp sunkių 
psichinių Įigoninų. kriminalinių 
nusikaltėlių. Iš Arvydą aplanki
usių sužinota, kad jis nėra joks 
ligonis, tik saugumiečių terori
zuojamas. Esę jis tikisi, kati 
anksčiau ar vėliau bus paleis-j 
tas ir vėl galės tęsti medicinos!

j Panašiai yra teroruuo amas 
Petras Sidzikas. Jis irgi buvo 

į laikomas čerkovske tuo |>ae>u 
i laiku, kaip A. Čekanauskas. Da
lbai* P. Sidzikas yra išleistas ir 
dirba vienoje parduotuvėje —Į 
krauna maisto gaminius į len
tynas. Ji sturijavo teisę, bet bu
vo priverstas nutraukti studi
jas. Dabar jam neleidžiama grį- 

ižti į pradėtas studijas. Gyvena?
labai skurdžiai. , ,

Ta’ padarė dirlumė'ųjŲ orga* :š aplinkyliės, jog Įmonių tvai- 
nizacijcc savo streikais. Įkymuisi turi <!aug vietos <lir-

Po karo paša mkda na demu-Į banė ųių atstovai, ne! pastarųjų 
kratinę suitvaika, V. Vokietija > organizacijų v .lovytės žino- 
pisidarė ne vien p iitiškai pa- nės, kurie 
stovia vastyba, bet iškilo ir 
ūk škai. Be to. cii ve kia labai 
plati ir už ektinai tobula sočia-' 

nė apsauga bei globa.

organ zttoįa bri skel
bia sirokus, šitokk

dxr\ti 
uis,

jalmia buvo 
u- savo š

> išv <l:i bene 
ir iš ijlakali:

I taliją ūkiš-ic ūkiško iškilimo prisidėjo,
darbd.T- 1) kai ir poii iškai. kas padeda kv-
Č:a ilgą i munlrtams pieškcricti 

j ūkiškai j poliarumą masių tarp

orais sugv'. eniaias 
su dirbant uis u's.
Į nebuvo kraštri 
kdanėiu streik >. Ir 

mc.u V. Vokietija yra ’ 
vcja's pranašausias kraštas 1 
icp j a. Todėl 
ko, gyve.ik ir 
praetu m: tu 
SpHU 
Jis buvo

taip šiuo 
visais at-

Prie saugumiečiu terorizuoja
mų asmenų priklaus'; ir Jūratė 

jGaleckaitė, kilusi nuo Biržų. Ji 
buvo suimta 1972 m. Lietuvoje 
su kitais dviem jaunuoliais už 

itai, kad vienoje demonstracijo
je pasirodė apsisiautusi lietu
viška vėliava.. Ji taip pat yra 
“gydoma” psichiatrinėje ligoni- 

Inėje. Su~ja buvo susitikęs latvis

1979 m. Š. Amerikos Lietuvių Krepšinio 
ir Tinklinio Pirmenybės

1979 m. Š. Amerikos Lietuvių se klasėse: a) Vyrų, b) Jaunių
tynas. Jis-stndijavo teisę, liet bu-j Qunars RO(jė, būdamas Sibiro’Kdepš’nio ir Tinklinio žaidynės A (1960 m. gim. ir jaun.), c) Mo- 

.lageiyje 1974 m. J- Galeckadė' ivvks 1979 m. balandž’o 28-29 d. terų, d) Mergaičių A (1960-62 
| tebėra terorizuojama ir rcika-, Chicagoje, III. ; 

"j pagal i" TT* .
s atvežė Va- žybas vykdo Vidurinių Vakarų

saugumiečiai paėmė jo viduri
nės mokyklos baigimo diplo-’ 
mą, prigrasino jo draugus nejlih lai3VUJU lieluviu 
pnsnmnti jo medicinos stud.jųj^ A ie ja -n 
ir charakteristikoje įrašė , . į ,, . ., . a s , ^(kartis pasiekęs minėtas latviunebaisios vidurines mokvklos.i .. - . .

i - j a i-i-i < -i • I disidentas.1 uo budu Arvydui liko uzkirs-t 
tas kelias i universitetines stu
dijas ateityje. Taip pai jo diag
nozėje pažymėta, jog serga “ši
zofrenija”.

Nesunku pastebėti, kad abe
jose geležinės uždangos pusėse 
yra naikinamos ir slopinamos 
patriotinės jėgos. Atsimmlina

KNYGOS ANGLU KALBA

, III. ŠALFASS-gos (ni. gim.) ir e) Mergaičių B (1963 
Centro Valdybos pavedimu, var_ m. gim. ir jaun.).

Vyrų krepšinio A klasei pri

Smulkios informacijos yra 
praneštos visiems sporto viene
tams.

Preliminarinė, informacinio 
pobūdžio registracija privalo 
būti atlikta iki kovo 15 d., o ga
lutinė, formali registracija — 
iki balandžio 14 čL, šiuo adresu:

Mr. Z. tūpsny s, 7118 So. Mo
zart St., Chicago, III. 60629. Te-

į j Sporto Apygarda, talkininkau.- klauso pajėgesnės komandos, lefonas (312) 776'6412.
jant Chicagos LSK Nariai. oarinktos ŠALFASS-gos Krep- ŠALFASS-je neregistruok vie- 

šinio Komiteto. Likusios ko- j netai, suinteresuoti šiomis žai- 
mandos žaidžia B klasėje, kur 
taipogi gali dalyvauti ir vyrų A 
klasės komandas turinčių klubų 
antrosios komandos.

4. Jt.mlrKsi, A IN THE DARK. Hicactlikq n •ui'.- 14 ouuij*’ 
aprašyme!, paimt: ii g> vedine l^nfva* ttillua grvt ęajn* i/ažiai teiriau 
150 pal. Kaina $2.50.

Or. Jwui 8. Kočėlu*. HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos tCtOlUo. 
antrinki nuo pat aenuju amžių iki pokario metų. Vidutinio formato.
Dai, aainadja $2.00. , |

Dr. Juvzm B. Konėlva, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto DruoiaJ. paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir joc raimynų istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0u.

Dauguma siu knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h I ’ ....... .. . - .. . ......................
piniginę perlaidu .

jant Chicagos LSK Nariai.
KREPŠINIO varžybos bus 

vykdomos šiose klasėse: a) Vy
ru A, b) Vyrų B, c) Jaunių A 
(1'960-62 m. gimimo), d) Jaunių 
B (1964-65 m. gim.), e) Jaunių 
C) (1966 m. gim. ir jaunesnių), 
f) Moterų ir g) Mergaičių A 
(1960 m. gim. ir jaunesnių).

TINKLINIS bus pravestas šio-

ŠALFASS-je neregistruoti vie

dynėmis, gali krepitis aukščiau 
nurodytu adresu.

ŠALFASS-gos C. Valdyba

ėl, kaip žmonės sa" 
norėk. Bet štai 
pr. dž'.oje Įvyko 

uvių bei spaudos streikas, 
didžiausias Vokietijos 
ir krašto ūkiui atnešė 
nuostolius. Pasitaiky 
ir seniau, bet nebuv-

iv, baigia 
sugriauti D:dž. Britaniją ir, kai;> 
mat. in. jau atsisuka ir į V. Vo
kietija. Jei jiastarosios dirban
čiųjų organizacijos eis ir toliau 
savo tautai bei valstybei žalin- 

r šis kraštas pa- 
į ūk’škus sunku- 

b-t susmuks ir politiškai.
J. • Kairys

mus,

u

New Yorko tiltininkų įnešta re
voliucija prieš “Įiatriolinius iš
puolius” veiksnių konferencijo
je, kad jie galėtų bendradar
biauti, vykdyti svetimų padik- 

____  ________ __ _ __ _____ tuotą Sonnefeldto doktriną nei 
klt*» toyg*« gihmT'įiįyti atiilankiui 1 Naujienų arba atriuntua teki m‘ kitas pseudopolitikierių užma-

- - - -* ' ‘ Įčias ir niekas nieko dėl to nesą-
NAUJIENOS Jkytą.

173f Baith Hxlitod Street, Cktex«®, ffi. K, Petrokaitis

Krepšinio varžybose, kiekvie
noje klasėje, gali dalyvauti ne
daugiau, kaip 8 komandos, rei
kalui esant, atrinktos pagal apy- 
gardinių pirmenybių davinius ir 
pagal Krepšinio K-to parėdymą.

Krepšinio varžybos bus vyk
domos vieno ^minuso (single 
elimination) sistema su paguo
dos ratu.
. Tinklinyje, dalyvaujančių ko
mandų skaičius neapribojamas. 
Visos tinklinio varžybos bus 
pravestos dviejų minusų (dou
ble elimination) sistema.

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

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

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doans. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes' There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

didelius 
davo jų 
taip žalingi, kaip šitas. Pagaliau 
į pabaigą praeitų metų sustrei
kavo kelių kraštų plieno gamy
boje dirbantieji, šis streikas bu
vo apėmęs virš šimtą tūkstančių 
dirbančiųjų ir bus pridaręs dar 
daugiau tautos ūkiui 
pii m as is.

Aukos ir moderni 
matematika

žalos, nei

ncutraliu- 
abu strei-

Pagal darbdavių ir 
jų įsitikinimą, iš viso 
kai nebuvo reikalingi, nes čia, 
V. Vokietijoje, atlyginimai bei 
algc's yra beveik didžiausi, nei 
kur kitur laisvajame pasaulyje, 
gerai aprūpinti bedarbiai, visi 
yra apdrausti ligoje ir pan. Be 
to, streikavę galėjo tą patį išsi
derėti geruoju. Todėl manoma, 
kad tai buvo komunistų užsi 
moijmas žlugdyti V. Vokietiją 
ūkiškai ir kiršinti dirbančius. 
Tokią išvadą daug kas daro ii

Vienybės 2 nr. Stebėtojas t- 
dėjo tokią pastabėlę:

“Vladas Nakas ir Jurgis Iva
nauskas skelbia galutiną apy
skaita Pabaltiečiu demonstra
cijos Washingtone, 1977 m. 
rūgs- 24 d. Aukų Lietuvių komi
tetas susilaukė $21,965. 24 (iš 
latvių ir estų gauta dar $2,865.- 
37), išlaidų būta $19, 143.20. Li
kutis $5,487.11 visaip padalin
tas. Lietuvos Pasiuntinybės na
mo remontui paskirta $609.68, 
latviams ir estamas lygiomis po 
$1,742.71. Mūsų spaudai, kuri 
demonstraciją skelbė, rodos, 
nieko. Sakoma, kad iš organiza
cijų daugiausia (38% visų au
kų) atėjo iš Bendruomenės da
liniu.

For your headache get 
extra strength and safety, too

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

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

by a panel of experts, used as 
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.

No. 79
5

Taupykite dabar A

SXMi pas mus
K3LMDUBIOJ

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitot 
neša

Ha Ir kiti laidiniai yn $r«nan<
MAUJIINOSR, 1735 Sa. MALfTRD FT\ CHICAGO. ILL. M4M

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO* 

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. jCj7Gsman — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, liečiančius 1906 

metų Įvykius. Jablonskio Ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rfiptniaą. '__________________ SS.OB

Or. A. J. Guasan— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis 
Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik----
Unkštais viršeliais tik  -------------------------------- ——

Dr- A. J. Gossm — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės pe fcropą ĮspūdžUi. Dabar tik ----------------

čiagiesmė*. poemos.

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

1781 So. Halstcd Street, Chicago, niinoU W108
H4

1 _ MAWMBOt, OBSCAOO ILL, Wednaiday, March 7( 197g

$1.50.
Eilių rinktinė, 18S

X Jurai* Battnrfaltla, ŽEMtS PAKOPOS. HegŲo*. 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

S. Butkų Juzė, EILtRAŠČIAI IR RAITAI. 155 psL
4. Vincas Jonikai, LYDtJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. 

psl. Kaina $3.00.
B. Kleope* Jurgellonla, GLODI ■ LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
5. Anatoll|iM Kairys, AUKSINE StJA. Eilėraščiai. 88 p«L $2.00.
7. Nedae Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTt. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išrietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKIČIAI, Antano Baranausko 

“Anrkščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9 Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės,,95 psL SLOO.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00

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

lazdynui, išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmts ir pamažu Įveda Į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja Ir Yerkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų Ir minčių 
gelmes. N**

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. AvfustaHyt* - ValčIOnlenė, ZVAIGZDtTOS NAKTYS. Didelio fer-

18.
Norėdami Įsigyti Hss ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

' - NAUJIENOS,

11. St»«y» $*ftv»r«s, AUKGS TAURt, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
12. Petras Segėtas, SAULBLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti-kūrinį

Ual, 92 PLAUK, MANO LAIVELI. Etlėrašaal, 112 psl. $1.00.
14 Eugenijus Gruodi*, AGUONOS IS SMtLIS. Elite. 70 pal.. $1.00.
15 Ilona Tuffllenš, KARALIAI IR ŽVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 pat $2.50.
18. Atfoneee Tyruoll*. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $8.00.
17. Jonas Valaltle, SĖNOVtS LIETUVIŲ DIEVAI. Mltologijos^ogad.

M AdS^M Jaša*, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3 00.

17Sf S*. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. Mttl

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, Ill. '

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS ■

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas Pas mns taupomi jūsų pinigai at

lieka didelius darbus. Pirma, jie pa- j 
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

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lletu- 
garbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
(uminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Jpeos Kspečlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai spled- 

džlant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juoztt K.pačlnskatr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
yri natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bėjai- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai Uio- 
rtruota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIET4S ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO. .LlRTUVO.. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. AB psl. S1JJ0. Yrą taip pet 
Išversta 1 anglų kalba-

M ZoUanko SATYRINIS NOVtttS. Genialaus rusų rašytojo 
50 satyrinių novelių, 199 pusk, kaina $2.

D. KuralHs, KELIONt | ANAPUS GCLEŽINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intmlsto Ir agltpropo propaganda barf 
uŽmsakąTimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi,

Pr«4. p. Paksrklta, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota Istorinė 
Kains XX

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS

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

UNIVERSAL
HJKAKTW PARAŠTĖJ I.

< VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

latnlgta 1K> metai*. 411-8070
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| DR. K. BOBELIUI KALTINAMASIS AKTAS
Skaitau savaitraštį “Darbi- sekėjams ne prie širdies ALTa, 

ninką” senokai. Jo leidėjai yraio jeigu bus VLIKO pirmininku 
vienuoliai prančiškonai. Nei lai-1 išr ūktas buv. Altos pirminin- 
kraščio turinys, linija, ypač ve-< kas dr. K. Bobelis, tai jau ir De
damųjų paskirtis ir tikslas ar'gerai, ir jis netinkamas, nėra 
tikslai nebuvo taip žymiai dras
tiškai pastebimi, kaip dabar re
dakcinės komisijos neapykan
tos ir pykčio lyškiirmas.

Savaitraščio vienašališkumas 
jautėsi ir matėsi ne vakar ar 
anksčiau, bet dabar asmen’škų 
sąskaitų suvedžiojimas, ypač 
garbingų ir nusipelniusių kovo
tojų už Lietuvos laisvę užpuo
limas ir smerkimas, net punk
tais registruojamas. Svaitraščio' ir susigėsti, kad HeTuvh galėtą 
komisijai sukrėtė nervus pasku
tinis ALTo seimas Chicago;e 
1978 m. spalio 21 d.

Kai įvykusiame VLIKO seime 
Chicagoje 1978 m. gruodžio 
9-10 d. paaiškėjo, kad VLIKO 
pirmininku sutiko būti pasitrau
kęs iš Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininko pareigų dr. Ka
zys Bobelis, tai “organizuotos 
išeivijos lietuvių daugumos” 

. . .v. .. - skelbėjams ėmė svilti kojų pa-Sių metų balandžio 29 dieną didžiojoje Martinique sa-'dai Dr K Bcbelio dvasia ne_ 
Įėję bus paminėta Naujienų 65 metų sukaktis- Pirmasis davė ramybės, sukėlė baimę L 
Naujienų numeris išėjo 1914 metų vasario 19 dieną. Lei-: isteriką, kuri atsispindi ir ryš- 
dėjai atmušė 25,000 egzempliorių, kad kiekvienas Chica- 
gos lietuvis turėtų progos susipažinti su nauju Amerikos 
lietuvių laikraščiu. Sekančią savaitę išėjo kitas Naujienų 
numeris, kitą savaitę jau išėjo du numeriai, vėliau trys 
numeriai, o netrukus Naujienos tapo dienraščiu. Tuo me> 
tu Chicagoje nebuvo jokio lietuviško dienraščio. Tuo 
metu Chicagoje ėjo Dėdės Šerno įsteigta Lietuva, o ki
tų laikraščių nebuvo.

Tuo metu Amerikoje buvo daug lietuvių, kurie gau
dyte gaudė žinias apie Lietuvą, bet negalėjo niekur jų 
gauti. Karo veiksmai ėjo Žemaitijoje, Suvalkijoje, Prū
sų Lietuvoje, Karaliaučiaus srityje, Tilžėje ir kitur. A- 
merikoje gyvenusieji lietuviai angliškai skaityti dar 
nemokėjo,d todėl ir gaudė pirmą lietuvišką dienraštį. 
Jiems rūpėjo Patirti, kas darėsi gimtiniame jų krašte, 
nes karo metu susisiekimas laiškais buvo sustabdytas. 
Daugelis Mažosios Lietuvos lietuvių priprato prie Nauj 
jienų ir.tapo nuolatiniais dienraščio skaitytojais. Tuo; 
metu Amerikoje Draugo dar nebuvo. Pirmas Draugo 
numeris išėjo tik 1916 metų kovo 31 dieną, kai Naujie
nos jau buvo virš dviejų metų. 

L ’ -
Naujienos eina iki šios dienos. Tai yra pats 

niausiąs lietuviškas dienraštis Pasaulyje. Nėra kito 
kio seno lietuviško laikraščio visame pasaulyje.

65 metų sukaktis yra svarbi bet kokiam laikraščiui. 
Lietuviškams laikraščiui ji yra dar svarbesnė- Naujienos 
yra nepriklausomas laikraštis, laisvai ginąs Lietuvos 
teisę savarankiškai tvarkyti visus savo reikalus ir gina 
pagrindines pavergtos lietuvių tautos teises. Jos pade
da ir laisvojo pasaulio lietuviams atskirti ghūdus nuo 
pelų ir reikalauja leisti patiems lietuviams daryti pro
tingus sprendimus visais svarbesniais klausimais.

Naujienų steigėjai nutarė įsteigti tokį lietuvišką 
dienraštį, kuris visą laiką galėtų laisvai ginti Lietuvos Į kakties. 
ir lietuvių reikalus. Jos buvo tokios iki šio meto, jos to- Kviečiame visus.
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Naujienų 65 metų sukaktis

būti tiek išsiblaškęs ;r pasfrfie- 
tęs> jog savo raštais save plaka 
ir padorius asmenis juokina ir, 
piktina.

Darbininkas Nr. 8 vedamaja
me rašo': “Savo nepalankų nu
sistatymą dr. Kazio Bobelio 
kandidatūrai į Vliko pirminin
kus registruojame dėl šių prie
žasčių:

1. Būdamas ALTos pirminin
ku, Bobelis pasireiškė ne kaip 
lietuviškų jėgų konsoliduotoj as, 
bet kaip jų skaldytojas”.

Kaltinamajame akte turi bū
ti nurodyta, kur Bobelis lietu
viškas jėgas skaldė, kaip skaldė, 
kada skaldė. Vedamojo’ retori
ka yra šmeižtas ir baimės bur
bulas.

2. Bobelio veiklos taktika ne
susilaukė pritarimo nei iš lietu
viškos spaudos (išskyrus M- Gu
delio -Naujienas ir voldemari- 
mnkų Laisvąją Lietuvą ir tik •• ' - - w —■. • . •, nei

kėja spaudoje.
Prieš VLIKO seimą savo ve

damajame kun. P. Garšva suda
rančias VLIKĄ partijas išvadi
no nedirbančiomis, susenušio- 
mis ir .baigiančiomis išmirti- 
Davė suprasti, kad reikia naujų 
jėgų, kurias juk teturi tik Conn, 
state registruota L. Bendruo
menė.

Baimė neaplenkė ir syaitraš- dalinai tautininkų Dirvą), 
čio Darbininko redakcinės ko- iš atsakingų lietuvių visuome- 
misijos ir jos moderatorių. Ir nės veikėjų, nei iš intelektualų.

ir jųl Jeigu remtis spauda, tai tikdarbininko vienuoliams i

i V. KAROSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS

is
ir

s

pranciškonų rekomendacijos įs- lam. Kol vyko pilnas susitari- 
toti į sąjungą. Nenuostabu, kad 
Lietuvos Krikščionų Demokra
tų Sąjungą dr- Kazį Bobelį, įsto
jusi nariu, tuoj išrinko savo 
kandidatu. Tas parodė, kad Bo
belis yra tinkamas ne tik būti 
sąjungos nariu, bet ir VLIKO 
pirmininku. Savo sugebėjimus 
ir darbus Bobelis parodė ir įro
dė dirbdamas ir vadovaudamas 
Amerikos Lietuvių Tarybai. Jam 
pasitraukus iš pirmininko parei
gų, jis buvo vienbalsiai išrink
tas Tarybos garbės pirmininku 
su visomis teisėmis.

vienuolių laikraščiai “Draugas” 
ir “Darbininkas”, kaip vienaša
liškos linijos, gal ir nepritarė. 
Bet tai yra mažas ramstis, nors 
Bobelis visiems buvo lygus ir 
visiems dirbo, stengėsi padėti 
ir padėjo. Bet Bobelį rėmė, re
mia ir rems senosios emigraci
jos lietuviai išeiviai, visi kiti ge
ros valios lietuviai, gi nepritra- 
ria tariamieji “atsakingi lietu
viai veikėjai ir intelektualai’’ 
kurių yra tik maža saujajė vie
nos grupės. Ir čia Darbininkas 
gieda vienašališka giesmę, lai
kosi retorikos, bet nenurodo 
faktais kas yra tie “atsakingi 
veikėjai, intelektualai”. Kaltina
majam. aktui ne žodžių raizgi-

’. : 7” j 7 ” i'Pys, bet konkretūs ir realūs rak-
kios pasiilgs ir ateityje. Iį;aį tinka ir yra reikalingi, o ne

Kviečiame visus Amerikos lietuvius dalyvauti ir pamokslo nuo kalno gražbilyste 
Prisidėti prie šios reikšmingos 65 metų dienraščio su-, paramstomi.' 
kakties. - _ t 3. Bobelis niekad nedalyvavo

Kviečiame lietuviškas organizacijas, kurios naudo- VLIKO veikloj, o iš kart veržia- 
jasi Naujienų puslapiais savo draugi jų,tįdubų, kultūros1 si i jo pirmininkus.
ir savišalpos reikalams tvarkyti, kurių kvietimai susi--1 Bobelis bendradarbiavo su 
rinkti ir svarstyti draugijos reikalus buvo skelbami jų ;Vliku jtf vęiklų geriąu žino, įy 
svarbesnes problemos aptariamos bei sprendžiamos Nau* 1 Jis buvo labai al- 
jienose, o draugijų pobūviai, piknikai ir banketai buvo Tos^veikla, 

to- j garsinami-
se- visą laiką dirbo ir 

su Vliku dalinosi mintimis bei 
! Kviečiame organizacijų pirmininkus tapti Naujie- informacijomis. Gėda spaudoje 

nu 65' metų sukakties komiteto nariais ir kviečiame ba- rašyh mel4> kūno negalima nei 
landžio 29 dienos popietę skirti Naujienoms. •'kauke ar skurliu

Naujienos daug pasitarnavo visuomeniam lietuvių 
gyvenimui praturtinti ir praskaidrinti. Būtų labai gra
žu, jei plačioji lietuvių visuomenė Padėtų šauniau pami
nėti dienraščio sukaktį.

Reikia neužmiršti, kad sukaktuvinis Naujienų ban
ketas įvyks š. m. balandžio 29 dieną Martinique salėje. 
Metas pagalvoti kiekvienam, kuo prisidėti prie šios su«

Štuopio ir G. Galvos recenzijos, bet jose tapo ne
paliesta esminė veikalo mintis. Tai Klaipėdos 
krašto gyventojų kova prieš Kauno vyriausybės 
politiką, kuria buvo siekiama panaikinti maž- 
lietuvių istorinį identitetą ir sulyginti šio krašto 
kultūrinį, ekonominį ir socialinį gyvenimą su 
Didžiosios Lietuvos lygmeniu.

(KOMENTARAI)
(Tęsinys)

Veikalo nagrinėjimas pareikalaus išeiti 
įprastinių istorinių rėmų, kuriuose autorius
jo kritikai svarstė faktus ir įvykius vykstant ko
vai dėl Klaipėdos krašto. Nenorint skaitytoją ap
sunkinti knygos turinio atpasakojimu- kas būti
na rašant recenziją, iš karto pereinu prie ko
mentarų. ,

Pirma, nagrinėjant pačią temą, teks pada
lyti keletą įžanginių pastabų.

Palyginus galutiną knygos redakciją, pa- vos prasidėjo su Hitlerio atėjiihu prie valdžios 
ruoštą kruopščiai ir profesionaliai dr. M. G. Sla
vėnienės, su mano skaityta rankgraštyje ir ant
im kartu jau paruoštą spaudai paties autoriaus, 
metasi į akis didelis skirtumas. Pašalinus piktus 
epitetus, taikomus Centro valdžios viršūnėms ar 
jų reprezentantams Klaipėdos krašte bei auto- 
raius sušaržuotas situacijas, “Atsiminimai” įga
vo žymiai kultūringesnį stilių ir ramesnį toną.

Kaip tik dėl piktų ir sarkastiškų išsireiški- Į 
mų autor/’s sulaukė dar piktesnės ir kartais la
vai gi ubios k’itikos ,vos jam paskelbus pirmą
sias savo. “Atsbninimų” ištraukas. Dabar, išlei
dus knygą, jau pasirodė spaudoje pirmosios P. autonomijos teises.

Prieš ką būtų nusikalsta iš--, 
rinkus Bobelį VLIKO pirminin
ku? Prieš kokius “garbingus 
veikėjus ir intelektualus”? Toks 
neapgalvotas, siauras, grubus, 
užgaunantis ir įžūlūs kaltinimas 
ir spaudoje garbingo asmens ir 
veikėjo valkiojimas yra ne tik 
tų šlykščių autorių ir tos spau
dos pasmerkimas, bet reikalau
tų ir teisingumo atsakomybės. 
Toliau “atsakingi veikėjai ir in
telektualai” nusiima savo kau
kia ir pasako, dėl ko bijo, kad 
VLIKO pirmininku nebūtų iš
rinktas dr. Kazys Bobelis: “Iš 
Antros pusės, realiai žvelgdami 
: susidariusią padėtį, nemano- 
'mkad Bobelio manipuliacinis 
\ ūkimas į Vliko pirmininkus 
adi'ebintų lieiųvlškos veiklos 
'ūką. Manome, kad tai tik su- 
'aik’ntų patį VLIKą, kuris kaip 
rasų vienybės ir kovos už Lie- 
avoš laisves tęstinumo simbo

lis mums reikalingas. Tačiau 
• hsaulio Lietuvių Bendru ome- 
..s valdyba turi seimo įgalioji

mą sudaryti visuomeninių rei-

4. Bobelis niekados nebu 
Lietuvos krikščio-ių Demokrr 
tų Sąjungos nan. u į ją įsto' 
tik paskutiniu metu prieš 1978 
meįų Vilko seįmą, o staiga ta
po tos sąjungos kandidatu.

Ar ne ironija. Vienuolis yia 
jątalikąs, bet savo brolį kaltina 
ir smerkia. Blogiausia, kad Bo
belis nepasiprašė vienuolių kalų komisiją politiniam reika-

!mas su dr. K. Valiūno vado
vaujamu VLIKU, tol PLB val
dyba politinės komisijos veiki
me nelaikė aktualiu. Tačiau, 
kiek esame informuoti, pilnai 
pasiruošta tam atvejui, jei Vliko 
pirmi™riku būtų išrinktas dr. K. 
Bobelis”.

Vilko sunaikinimui, kaip raš
te kalbama tereikia paskyti tik 
Amen. Viskas buvo slepiama, 
dairomasi ir ieškoma silpnesniu 
vietų Vilką ir ALTą sugriauti. 
Kol kas ALTO mažai politinei 
grupei nepavyko kombinacijos 
iki sekančių rinkimų, pamatus 
pragraužti. .Pasiruošta sunai
kinti VILKą, kai tik bus pirmi
ninku išrinktas dr. K. P vbelis.

Dantė savo veikale “Praga 
ras” visiems įeinantiems pata
rė visas viltis palikti už durų. 
Taigi ir Darbininko svojoto- 
jams bei tai grupeliai, už kurią 
registruoja apkaltinimo 'punk
tus, patariama nenusigąsti, ne
pulti į nevilti, galvoti blaiviau 
ir gyventi-^avo protu. Ne taip 
lengvai yra sunaikinamas VLI- 
Kas. Vyriausio .Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto nei Darbinin
kas, nei frontininkai, nei vie
nuoliai nesukūrė ir jo neišstengs 
sunaikinti ir paversti visuome
niniu politikas komitetu ar ko
misija. Toks igaliavimas. jei ir 
buvo ar yra, yra tik saujalės ak- 
tivistų, ne visuomenės ir jos 
daugumos burbulą, kurį Bobe
lis. įstengs pradurti.

K. Pakalnis

•KAITYK PATS IR PARAG.N-
DAR KITjŲS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”
■----------------------------------------- j-------------------------------------

būti greitai sutapatinta su visa Lietuva ir jo . sa
vaimingumas turi būti paisomas” (44).

Tuo tarpu žinomas . mažlietuvių vaikėjąs 
Jurgis Peteraitis (neseniai miręs), kuris repre
zentuoja “atlietuvintų” klaipėdiečių generaciją, 
apie dr. Anyso “Atsiminimus” pasisakė visai

Šį tvirtinimą paliudija visi Klaipėdos krašto 
seimelių rinkimai, kuriuos prolietuviški sąrašai 
tesurinkdavo 15—20% visų paduotų balsų, nors 
pagal 1925 m, gyventojų surašymą, Klaipėdos 
krašte būta: 72,000 lietuvninkų, 59,000 vokieių ir 
keli tūkstančiai mažumų, daugiuasia žydų. Kaip —

■tik šią vidujinę tragišką kovą tarp Mažosios ir priešingai: 
~................. .. ’ * “Atsimini-1 ‘‘Kova dėl Klaipėdos”, nei iš tolo neatvąiz.

” atskleidžia pilnoje realybėje ir ta proga duoja tą lietuvių tautos kultūrinį entuziazmą ir
Kova dėl Klaipėdos krašto, kaip ir bendrai. Didžiosios Lietuvos dr. Anysas savo 

dėl Mažosios Lietuvos vyko įvairiose plotmėse/ muoseT ----- - - - - • -
Teko Lietuvai kietai grumtis su Vokietija ir vie- negailestingai kritikuoja neapdairią ir trumpa- viltis, kurios buvo į mūsų pajūrį sudėtos. “Ko-
tinių vokieių pastangomis sugrąžinti kraštą prie ’regišką Kauno vyriausybės politiką.
Reicho. Teko improvizuoti sukilimą, kad užbė-į Dėl šios priežasties dr. Anysas sulaukė gru- amžiaus pabaigoje Tilžėje “Aušrininkų” skelb

n2l dėl Klaipėdos” turinys yra tolimas ir 19-toReicho. Teko improvizuoti sukilimą, kad užbė-l-‘
gus už akių Lenkijos užmačioms pagrobti šį kra- įr pį^tos kritikos ne vien iš didlietuvių, bet Į tai kovos dvasiai, šie atsiminimai yra tolimi ir 
cą savo valdžion. Teko kreiptis i Tarptautinį mažlietuvių veikėjų tarpo, kurie nepriklau-1 Dr. Vydūno, Adomo Brako bei kitų puoselėtam
Teismą Haagoje, kad užtikrinus Lietuvos suve
renumą Klaipėdos krašte- Ypatingai sunkios ko-

ir vietinių nacių sąjūdžių pasireiškimu. Ta pro
ga Lietuvos vyriausybei teko susidurti su Klai
pėdos krašto konvencijos signatarais, kurie ne- 
daleido pažeisti autonomijos teisių.

Tame bendrame ir sudėtingame kovos fone 
dėl Klaipėdos krašto visu aštrumu iškilo vidu ji
nė kova tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos/

somybės laikotarpyje atitolo nuo lietuvnikų di- j idealizmui ir galvojimo būdui, jie apima daib 
džiumos ir perėjo į Lietuvos valdžios pozicijas. 1 giau tik siaurą politinį, materialinį bruožą, su

Vienintelis prof. J- Jakštas, pradžioje Tėv. Įpasenusiu Ir savotilku kUusimU interpreted- » 

Ž-burių pusdapiuose. ir dabar, savo svarbiu įžan L. . . . . n _Tr .
giniu žodžiu knygai parėmė dr. Anyso teisę ir ' nygnje, Nauj. ... 1974), _
pareigą palikti lietuvių tautai bent dalinį tikro
vės vaizdą ateičiai, kurio pasisakymas skamba keliant ir svarstant Mažosios ir .Didžiosios Lie- 
sekančiai: tuvos priešingumus ir jų pasekmes lietuviu, tau-

i pasenusiu ir savotilku klausimų interpretevi- 
Imu” (J. Pėteraitis, Politinis subjektyvumas dr. 
Į M-Anyso knygoje, Nauj. a IV. 1974),

Tai būtų šių komentarų pagrindinė tema, ik

tuvos priešingumus ir jų pasekmes lietuvių, tau- 
“M. Anysas savo atsiminimuose pasirodė ’ tos laisvinimo kovai. Vienok paraštinėje T>ąstą-

Jau anuomet aiškėjo; kad paskelbus, Tautų Są- buvSs Mažosios Lietuvos lietuvis patriotas. Jis (boję tenka atžymėti įdomų reiškinį. Užteko dr- ' 
jungos priežiūroje, plebiscitą, Klaipėdos krašto tik reiškė Klaipėdos krašto lietuvių per amžius 1 M.G.Slavėnienei perredaguojant “Ątsim«umW • 
gyventojai triuškinančia balsų dauguma pasisa- .susiklosčiusią dvasią, jų politinį mentalitetą, kai pašahuti kalbinius ar siilktimus grubumus, tai
kytų uŽ atsiskyrimą nuo Lietuvos ir už prisijun-1 pabrėžė reikalą išlaikyti jiems suteiktą autono- rie durte dūrė į keliamą klausimą, kaip visa prėb- “ 
girną Prie Vokietijos, palaikant sau kultūrinės miją. Jis geriau nei kas kitas suprato, jog Klai- lema dingo Štuopio ir Galvos recenzijoj. r 

pėdos kraštas, Mažosios Lietuvos dalelė, negali (Bus daugiau)
NAUJIENOS, CHICAGO 8- HI. Wednesday, M'arčh 7, 1979
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fHL K G. BALUKAS
■vu.tRlJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGUA > i }. į; 

>449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
'•dical Building). T»l. LU 5-8446
Priima ligonius pagal susitari iru

Jei neatsiliepia, skambint; 374-KOO4.

DR. C. K. BOBulis I

INKSTŲ |R SLAPUMO TAKŲ 
, CHIRURGIJA I

5025 CENTRAL AVE^
St. Petersburg, FL 33711 

Tel. 813)-3a4-3C20

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direkicrrius

1938 S. Manheim Kd., Westchester, IL. 1
VALANDOS: 3—9 darbo dienom ig ir * 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Stre* 
Valandos pagal susitarimą.

i

• neįlįs tikslams k u l Bučinys' 
trip žiauriai būtų suieižęs kitą

— Dajanas ir Beginąs nenu
sileidžia, bet daugelis izraelitą 
bijo, kad jie nebūtų visai at
skirti nuo pasaulio, jei taikos 
nepasirašys.

— Libijos diktatorius nuta
rė pasiųsti batalioną karių į 
Ugandą, kad galėtų įvesti drau 

' smę Idi Amin kariuomenėje, 
i Libijos diktatorius pats pasiū- 
• lė Idi Aminui pagalbą, jeigu 
I jos prašys.

— Prie Kampelos artėja ne 
'Tanzanijos kariai, bet diktato
rium nepatenkinti karo vačTai.

MOSĮJ SPAUDOJE
Dr. J. Grinius vienas nori iš- pirm. Bronius Nainys, pasikvie 

rinkti VLIKo pirmininką

Prasikaltusius savo valdinih- 
' kus caras kadaise siuntė tolimes 
nei tarnybai į Kamčatką. Pa. 

Į našiai daro dr. Jonas Grinius, 
• siūlydamas vėl perkelti išvie- 
‘ tintą VLIKą. Be to, jis nori vi- 
] sus lietuvius suvaryti Į vieną j 

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree.! didelį kolchozą ir VLIKo pir. 
"1 mininkais rinkti Pasaulio Lie.

DR.DE0NAS SEIBUTIS' tuvių Bendroumenės pinninin- 
j kus.

Pasisakęs prieš D r. Kazio 
i Bobelio kandidatūrą i VLIKo 

pirmininkus, dr. J. Grinius pa
čioje straipsnio pabaigoje Tev. 

t Žiburių 6 nr. tap rošo:
‘‘Juk per kelerius metus 

dr. K. Bobelio vadovaujama 
ALTa labiausiai galynėjosi 
dėl lietuvių vadovavimo, ne
pajėgdamas suprasti, kad ji 
tėra sritine (Amerikos) lie
tuvių organizacija, nelygi 
nei VLIKui, nei PLB valdy
bai. Beto,- kaikurie ALTos 
žmonės turbūt labiausiai yra 
prisidėję prie Lietuvių Ben
druomenės Čikagoje skaldy
mo ir griovimo. Šitą žalingą 
nuotaiką ALToje dr. Bobe
lis nepajėgė likviduoti, nė iš 
aiškinti, kokie ten asmenys 
atstovauja GI A mintims. Tai 
ką jis naujo galėtų atnešti 
ATIKui?” 
Yra didelis mitas ir melas, 

kad ALTa suskaldė Bendruo
menę. Ją suskaldė ne kas ki
tas, kaip JAV LB tuometinis 
pirmininkas J. Gaila, atvykęs Į 
Cicero, o Marquette Parke skal 
dyme dalyvavo pats PLB

DR. FRANK PLECKAjS 
OFIumEi RISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. /i it. Tel. 737-5149 

llKrina akis.. rnuiKo akinius u' 
“contact tenses’”

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA . 
2656 WEST 63rd STREET * 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti 5—7 vaL vale 
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos teter.: 448-5545

DK. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

**ndra praktika, sp*c- MOTERĄ Ilges. 
Ofisą* 2652 WEST 5nh Si RLE T 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm., antiad., trečiaa. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Štitadie- 
uais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Apaiaiai - Protezai. MOd. ban
dažai. Speciali pagalba kjjoms.. 
(Area SuoDorU; irt t.

2850 West 63rd St^ Chicago. Ift 60629 
_____ T*lef.: PRcspect 6-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS, 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iŠ jvairiy atstump.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Viso, programa. Ii WOPA,

Lirtwiy k. t bat kasdien nno pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30

VmH|a Aldona Daukvi 

Talat- HEmlock 4-2413 

'159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO ILL. 40429

r

£ “Lietuvos Aidai’
— ...KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ*

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vak.

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

banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
is WHS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

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

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

• • •
"Vakare ir ryte ir vidudieny ai dejuoju ir laukiu, o jis išgirdo ma

no balsą". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie, 

kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis į 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

S V. RASTO TYRINĖTO J Al
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, -Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika Evans
■

tęs talkon akira liniuką Karolį 
Drangą' ir panašius. Data ži
noma,kaip Juodojo Verbų sek
madienio diena.Tai prie ko čia' 
ALTa ir jos buvęs pirminiu-1 
kas dr. K. Bobelis? '

Pagaliau dabartinis JAV 
: LB pirm. inž. Gečys atsisakė 
ir sėdėti už to pat stalo su tos 
pat Bendruomenės veteranais 
iir kūrėjais. Dėl to ir tik dėl to 
jis buvo išrinktas 
pirmininku.

Kas liečia ČIA 
atstovavimą tos 
tims dr. Bobelis visai 
padarė neaiškindamas ir 
norėdamas didinti prarajos tar

Amerikos LB

tarnybas ir 
žinvbos min.

teisingai
ne-

ENERGY
WISE a

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Doni be a Bom Loser!

Strawberry Pie Snells ’^leisure

...

Tn France they are les fraises, in Italy le Fragole, in Germany 
die erdbeeren. We call them strawberries and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing surpasses 
Fresh Strawberry He! In this version, Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth base to hold 
the jellied ripe berries. Either graham cracker crumb crust or 
pastry crust may be used — the “store-bought” kind or your own 
favorite recipe. In either case, the finished pie is scrumptious.

Fresh Strawberry Pie
Few drops red food 

coloring (optional)
1 baked 9-inch graham / 

cracker crumb crust 
or pie shell, cooled 

1-1/2 cups halved fresh 
strawberries

package (3 oz.) straw
berry or strawberry
banana flavor gelatin 

cups boiling water 
tablespoons sugar 

ctainer (4-1/2 ot.) 
xozen whipped 
topping, thawed

Dissolve gelatin in boiling Water; measure 1/2 cup and chill 
until slightly thickened. Fold- thickened gelatin and sugar into 
the whipped topping; add food coloring. Chill again, if neces
sary, until mixture will mound. Line bottom and sides of 
crumb crust with the whipped topping mixture, mounding 
high around edge. Chill. Meanwhile, chill remaining gelatin 
until thickened; stir in strawberries. Spoon into the whipped 
topping-lined crust without covering the rim around the edge. 
Chill until firm, at least 3 hour*. ..  —— 

1-2/3
2

pusavio santykiuose. Tačiau 
jei dir. J. Grinius tai p labai no
ri, tai aš galiu jam viešai pa
aiškinti, nes nežinau jo adreso: 
daugelis asmenų, vietoje atsto. 
vavę savo tautą ir pi klasę savo 
partijų Centro k niitetams, 
klauso įstaigos valdininkų iš 
Virgkūjos valstijos, statydami 
tiltus ir vykdydami Sonnen- 
fieldto uoktrinū. Paisai juos 
daug geriau žino, negu mes.

K. Petrokaitis

KUN. BUČMIO ŠMEIŽTAS
WASHINGTON, D. G. Pasi

piktinimas kun.. Ėučmio pas. 
kelbtais apie Dr. Kazį, Bobelį 
keliamas visos lietuvių kolo
nijose Ajnerikos katalikai ren
giasi rašyti protestus pranciš-

SLSlKiUNKLVlV

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

Bernice Žemgulis, sekr.

, Našliu, Našliukiy ir Pavieniu klu
bas turės metini susirinkimą kovo 9 
d. 6 vai. vak. Vyčiu salėje. 2455 W. 
47 St. Nauja klubo valdyba perims 
pareigas. Bus pranešimai ir aptaria
mi svarbus reikalai. Po susirinkimo 
bus pobūvis. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN /VE

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

V. Cinką

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos Klubo metinis nariu susirinkimas 
įvyks sekmadieni, kovo 11 d., 1:00 
vai. popiet Anelės salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra svarbiu reikalu aptarti 
ir užsimokėti duokles. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

EUDEIKISGAIDAS DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

konų vadovybė: Romoje ir pa- Į 
čiam popiežiui. svietą

. ......................i vyks šeštadienį, kovo ±u ū.Kiti protestus rengiasi siųsti popiet 3808 So. Union Ave- 
New Yorko Katalikų vadovy
bei.

Niekas negali suprasti, ku-

Lietuviu Motery Draugijos uAp- 
metinis nariu susirinkimas 

kovo 10 d. 1:00 vai. 
_ ____ ______ įėjimas,

iš kiemo. Narės prašomos atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalu aptarti ir 
laikas užsimokėti nario duokles. Bus 
ir vaišės. v

Rožė Didžgalvienė,, rašt.

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Pagal tėvus Wertelka. Gyv. Marquette Parko apylinkėj.

Mirė 1979 m. kovo 5 d., 5:55 vai. p. p. Gimusi Chicago, UI.
Paliko nuliūdę: vyras Juozas, sūnus John, jo žmona Borgia, brolis 

Al Wertelka. jo žmona Margie ir daug dukterėčią bei sūnėnu. Mas-| 
sachusetts liko giminės - Joe Wilkin, Helen Gavarcki ir Lillian Mįalan-1 
dryno su šeimomis. Lietuvoje liko švogeris ir 2 švogerkos su šeimo
mis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. J

Priklausė- Moterą Sąjungai, V. D. Šauliu kuopai ir Lietuvių Mar
quette Parko Namą Savininku Organizacijai.

Ketvirtad ehį, 2:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Petkaus-] 
Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St.

šeštadienį, kovo 10 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į1 
šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingą pamaldų bus 
laidojama Šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

Visi a. a. Helen Bagdžius giminės* draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. - Tel. 476-2345.
4.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
i,/ 2533 W. 71st Street
Si S’ 1410 So. 50th Ave., Cicero Z 
F Telef. 476-2345

fRYb MODERNIŠKO* KOPLYČIOS
aikšte AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chieaęot

? AMBULANCl 
? PATARNAVI

MAS DIENA
S IR NAKTL 
? * 
<! rURlMl
i1 KOPLYČIAS 
'Į VISOSE MIESTU 
? DALYS S.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YArds 7-34U1

BUTKUS - VASAITIS
So. ŪOta Ave, Cicero, HL Phon®: OLympic MWJ

The home pictured xbove 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en- 
erry-savinr features in de
sign* materials and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent It 
has twe heat-eirculatlngr 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
thronrh the lower vents 
warm it and then re-direct 
the heated air baek Inte the 
room.

The more effective use of 
energy-saving dcsigix materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its ’Dmtenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical way* 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvement* wng approxi
mately $4,000 ... projected to 
he amortized within 4 to I 
yean through reduced «• 
Wm, XMlodad MhWL in

sulation within walls and-eefi* | 
ing as well as in earthen berms į 

around the foundation, orien
tation to seasonal sun Atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated sir 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signer* of “Centenergy

The fireplaeei were tupplied 
'bf Home Crafte, Flonl 
Park, New York, HeaiTlsicr 
Fireplace, A Division of Ye^e 
Industries, Inc* located hi ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a t^mpleie Une of btoX-'fak 
fr^nttendinff cs< wall- 
stomped jkepZaact • • •

PETKAS BIELIŪNAS
434© Bo. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayMU 5-^571

GEORGE F. RUDAHNAS
bo. LTTUANICA AVK r®L; YArd* 7-Uh6-ULSI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LAOLAVK3;

2424 WEST 6JU STRUT 7-1211
’ [ 2314 WEST 23rd PLAC1 Vlijink 7-6471

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo® flilta, DL 174-4418

, P. J. RIDIKAS
054 8«. HALSTED STREET Phom: YArda MtD

. - - --------------- ------ — —
( _ maujiimcx, CHICAGO «, MJ, Wedn^day, March 7. 1970



1

bendradarbiavimu ir už $10

Virginia 7-774?

siuncjt

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

- $5’7 Dėkui.

Dėkui Juozui Andriui iŠ—-J°seph Strunisk*s iš New 
P<.t R.chey, l'ia., be raginimo 
]*rat< 3ė prenumeratą ir kartu 
su gerais linkėjimais atsiuntė 
penkinę kalemloriui. Po $3 ac- 
s unit- A. S Ken.’l -v'čius iš 
1 e, B.itų Kolumbijoj, ir R. 
m ck-s iš Highland, Ind.

Santa MJ.iica, Gal., už vertingų
a.-t

REAL ESTATE

Pcn’a Aldona Valys iš 
Gulfport apylinkės, St. Peters
burg, Fla., vykdydama še’mcs 
trad.cijas — remti lietuviški 
spaudą, prenumeratomis ir au- 
konrs. atsiuntė penkinę už ka
li adonių. Ponia Marija Markū
nas iš Newburgh, Ohio, ir Pe
tras P. Rubs iš New Port Ri
chey, Fla., atsiuntė po $2. Dėkui 
visiems.

— ■ Paul J. Petraitis, Los An
geles, Cal-, SLA veikėjas ir kuo
pos pinnininkas, tarp kita taip 
rašo: ‘"’Labai džiaugiuosi gavės

to 400 metų sukakčiai paminė-š-m. kovo mėn 18 d., sekmadie- Bolševikiška premija 
ti St. Petersburgo lietuvių kolo-

Namsl, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL*

_________ ___ —___________ ___
’ASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TOIMINAMS 

3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJI1LAIŠ' '

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS &AZANAUSKAS, Prerdentea

; 2212 W. Cermak Road Chicago, Ill.

goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas

Registruokite savo namus, 0 GERIAUSIAI ČIA 
.biznius, sklypus pardavimui jau LABA1 §VARUS 2 butu namas Ir 
:26-tus metus veikiančio j įstai- garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 

. zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū

ras, centrahrris 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 $4L800.

MODERNUS 15 metų mūro namas 
2 butai ir profesionalui Euk«us ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė. S50.000.

GRAŽUS SKLZPAS ir garažas Mar- 
auette Parke.

oftiTv * x-rz-i-.' MODERNUS z aukštų mūro namas. Įvairi apdrauda — INSURANCE ap:e $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

nį, 3 vai. popiet Jaunimo Cen
tro Didžiojoj :
programa nauja ir įdomi. Anks
čiau Įsigyti bilietai galioja, o jų 
dar neturintieji galės įsigyti 
koncerto dieną prie įėjimo. Vi
suomenė maloniai kviečiama.

Vienas amerikiečių kclnikas į 2951 W. 63rd St TeL 436-7878

ir Maskvoje susitiko su to kra
što komikais. Jie buvo labai at
sargūs ir pasakojo senus, caro

saleje. Koncerto. jan^ — komunistinėje Rusioje

Supažindjnimis visu'-.nc- 
llo-.pf su knyga ‘ Gen. P. Plechavi- 
Ne* čius’’ bus sckmad'enį. kovo 11 
De-jd.. .‘> vai. piurei šan’hi salėje.

■ Pranešimns padarys irž. K. 0- 
želis ir teisininkas J. Našliūnas. 
Bus skaitomos trumpos ištrau
kos is tos knygos. Programai 
pasibaigus — kavutė. Rengia 
Lietuves kariuomenė? kūrė’ai 
— savanoriai ir ramovėnai. Vi
suomenė kviečiama atsilankyti.

I

j — Dr. Antanas Butkus išrink
tas LB Ohio Apygardos pirmi
ninku, Kazimieras Gaižutis — 
sekr., Juozas Mikonis — ižd., 
Bronius Gražulis — švietimo 
ir kultūros rekalams, Zita Kri-į
paviėiūtė — jaunimo reikalams.) nijoje jau paruošė pilną niinė- 

T „i -j . , {jimo programa. Be prof. V. Ma-— L. B. rlondos Apygardos! -- , • m ■j.__ L. u. H , Iciuno paskaitos apie Vlniaus u-
j niversitete’ reikšme lietuvių tau
tos kultūros istorijoje, progra
moje dar numatyta žymesniųjų 
Vilniaus universiteto auklėti
nių kūrinių ištraukų skaitymas, 
kurį atliks dailiojo skaitymo 
mene pasireiškę mūsų koloni
jos gyventojai. Trečioje prdgra- 

įmos dalyje bus ekrane parody- 
Jti senieji Vilniaus universiteto 
statiniai ir, jųjų istoriniai archi
tektūros fragmentai.

. Minėjimas įvyks 1979 m. ba
landžio mėn. 4 d. 7 vai- vak.

j klubo salėje. Minėjimui rengti

Naujienų kalendorių. Nors gau- vadovybės iniciatyva sudaryto-J 
nu angliškų kalendorių, bet jū- ji komisija Vilniaus universite-5

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių ~ Įfrlyų kelio 

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

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuoti vietai 
Iš anksto — prieš 45-60 dienų.NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS

Naujienų vadovybė Ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus i^ai 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant ši seniausią Amęrikos lietuvių dienrašti 
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 rei 
kalų renesanso. asįt

pirmininkas L. Kačinskas, na
riai —- E. Kačinskienė, V. Kul- 

{bokienė, Dr. H. Lukaševičius ir 
IK. Palčiauskas.i

— V1ncenta RadvOienė iš pie
tinės miesto apylinkės ligos ei
goje vėl gydosi Christ Commu
nity ligoninėje.

— L.B. St. PeLersburgo apy
linkė ruošia Lietuvių Fondo 
naudai koncertą-banketą š.m. 
balandžio mėn. 25 d. 5 vai. vak. 
be tuvių klube. Programoje: so-

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti !r platinti Naujienas, atsirado- mecenatų, kurie prisidėjo prie PI* 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio viešbučio 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9733, paskyrr 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būt ;>,•+. t t?
svečiais plūkiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu Ciena Blanayte, L. r. stei- 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais. Igėjo Dr. A. Razmos trumpa kal-

Mūsu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų nsmus1 | ^a’ šilta vakarienė ir dailininko 
iutorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau Petrikonio paveikslo laimėii- 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike,

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei įkaityto}^ relkilrm 
pražoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTID JT. 
CHICAGO, IL 6NM

* 3 aaisto be raglnfuo pntęriu kito prsnumentą, taupydami* laika b 
asažindaiais aurirašinėjlmo išlaidai. Priede doL

Tavardė Ir vardai

Adresu

mas. Įėjimas Į koncertą-banketą 
$5.00 vienam asmeniui. Kas pa
aukok iki koncerto Lietuviu 
Fondui nemažiau $100.00, gaus 
du garbės bilietus banketui.

— Lietuviškoji radio valandė
lė, girdima St. Petersburge 
kiekvieną šeštadienį 5:30 vai. p. 
p. iš WTIS stoties, banga AM 
1110, pradėjo transliuoti nau
dingas informacijas: Dr. K. Bo
belio sveikatos patarimus ir 
Juozo žvynio, Income Tax Re
turn specialisto, nurodymus pa
jamų mokesčio blankų užpildy
mo reikalais. .

— A, a. Elena Bagdžiuvienė, 
Marquette Parko (R) LB vykd. 
vicepirmininko Juoze- Bagdžiaus 
žmona, mirė kovo 5 d- šv. Kry
žiaus ligoninėje po ilgos ir sun
kios ligos. Jos vyrui ir artimie
siems Naujienų darbuotojai rei
škia nuoširdžią užuojautą. >

— Horoscopes or Astrological 
Tarei 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 
92įj>-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)'1 s

— Kelionių T Vilnių 1979 m. 
jau paruostas. Marius Kiela:

(312) 737-1717. (Pr.)
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. TeL247-5081. (Pr>)

• Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
6294. (Pr).

— Jane Byrne pareiškė, kad 
Chicagos mokytojai privalo gy
venti mieste.

IJETUVLS 
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town oi Like)

Dažo namus Iš U'J ko It Ii vidauv 
Darbas g a rantuota v

Skambinti YA 7-9107
• Ufeakair Naujienas kaip dovaną save — 
yra naujas skaitytojas. Priede ------ doL

Pavardė ir vardas .--------------------------—__

tūrii
- PIANISTO MANIGIRDO 

MOTERAIČIO koncertas įvyks STASYS ŠAKINIS

Naujienoms reikalingas
Adresą*

Sponsoriaus pavardė, Tarias ir vietovė
Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:
4

1-6100.
* Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviSką spaudą ir Naujieną 
pastangai, praiau jas siuntinėti už pridedamai  doL

Pavardė ir sardu

Adrenj

• Platinimo rajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susdp*. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimų.

Pavardė ir vardai

Adresai

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairiy prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Pavardė ir vardai

Adreaas

Pavardė Ir vardai

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

Gausus namų pasirinkimas
. .. . , x : pietvakariuoselaikų, anekdotus. Į

— Ar jūs naujų anekdotų ne- BUDRAITIS REALTY 
turite? — klausė amerikietis.

— Turime. Mes net naujų, a- BUTy NUOMAVIMAS—parėn 
nekdotų konkursus suruošia- kgm nuomininkus
me, — atsakė.drąsus ruskehs. ; 4243 w> 63rd st., Chicago

— Tai kokias premijas gau- TeĮ 767_ofioo.
nate už gerą anekdotą?

—- Dvidešimt metų PERSONAL
Asmenų Ieško 

f f

REAL ESTATE
262$ West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

TBEMENDOUS TEIFLK
THE FOUR SECONDS 

THAT DECIDED A 
WORLD CHAMPIONSE3

REIKALINGA MOTERIS

šuniukus 
ginimas.

arined the world heavyweight box
ing title when Champion Gene 
Tunney went down for the long 
count”—14 according to boxing 
history—and came back to defeat 
Jade Dempsey and retain his cham
pionship.

it was the night of September 
22pd» 1927. A rabid crowd had

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

grrming of the historic battle, ro-

knockdown, the count would not 
be started untH the aggressor had 
retired to a neutral comer. The 
gong sounded and the battle was 
cm. For the first six rounds, Tumey 
was on the defensive with Dempsey 
pounding him7 trying to break 
down his guard. The^ seventh saw 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to the head. A 
right caught Tunney on the head 
and reeled him against the ropes. 
Six sudden smashes with both 
gloves and Tunney was down for 
the count

Bedlam broke out in the stands. 
*Tmpe-tnous Dempsey had formed 
the habit of hovering over his vic
tim in all his previous fights. Be-

• timekeeper had reached the count 
of five over the prostrate Tunney. 
Jack immediately back-pedalled to 
an off corner and the count was 
renewed. At the count of nine- 
fourteen seconds after the knock
down—Tunney had regained his 
feet

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

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

prižiūrėti. Geras atly
Prašau rašyti:
George Truksnis 

Island Avenue509
Rockford, IL 61102

I
II ECTAOS {RENGIMAI, 

PATAISYMAI ’
Turiu Chkcpos mi»sfb Ie!dim«, 

Dirbu Ir užml«sč1uo»® g«- Į 
{rantuotai ’r sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
‘ 4514 S. Talman Ava. 

Tai. 927-3559
I* H ■!«! 11 '*■ —1 ■ 111 ■■■ I HllfHlT

į Ieškau susipažinti su būsima 
' gyvenimo drauge. Amžius ne- 
svarbu. Rašykite- ir iš užsienio.

.Suinteresuotas prašau rašyti:
i Naujienos, Box 223,

1739 So. Halsted St.
} Chicago, IL 60608

O S « 3 J ! O
SS M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

ATlfcM JVC pusmečiui «utomot»>ll< 
-tebility apdrauem»w p*rvstaln4»w 

Kreiptu . '

-ba. ASHLAND AVI. 
35SM775

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

CAFETERIA

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

Part-time Hours 
j 10A.M—2 P.M.

; Individual will work at the 
; table serving line and cashier. Inte- 
i rested applicants should contact 
j Personnel Dept.

567-4159 t© arrange for interview
IIT RESEARCH INSTITUTE

10 W. 35th St., Chicago 
EOE

with

steam

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta 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.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano Šulo
paruošta, — teisėjo Alphons< | 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ J 
išleista knyga su legališkomi* J 
formomis. j

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

LAIKRODŽIAI Ir BIANOINYBBS 

Pardavlmaa ir TtinsaM 
įėM west istk mm 

Tatefa RSpwMIe 7-1941

Siuntiniai | Lietuvą
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.

Chicago, III. 60MX TeL YA 7-WM

Katery -Public 
1NCOM1 TAX SnVICI 

4259 S. MaplaweocL Tai. 254-7454 
Taip pat daromi vertiDjaL glninių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

>11 Frank Z*pott«

GA 4-U54
♦

STATI FAX*

1MiVftft«<

State Farm Lite Insurance Company

ADVOKATAS I
CHARLES P. KhL & Associates 

2649 West 63rd Street,
Tel. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veiki* jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.
---------^^===7

CONSTIPATION
Doctor proven ingredient 
requires no prescription

e

Ooctors Imd a special Taxafiv®*' 
mgredrent to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight Don’t let irregularity or 
constipation become a problem, 

^This medical ingttfdie^ now

DAR RITUS ĮKAITYTI » a ToVm^T'
»__ i »»*. I .Z Khbcoteted, , w

' DIENRAStf ^NAUJffiSdS” r* or tmfiavdFed Allis EX‘LAX

SKAITYK PATS IR PARAGINKcw irt jtzv vn Į'Thts radical irgred'eftt & i
vrri*c ^aVfVTI r * &
KTTlvi SKAITYTI J formula use only as dtrec

MAUjllNOl, CHICAGO t, HA, W^dnwday, ^Į*rch 7t 1979 3




