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TIKYBININKAS JIM JONES BUVO
STALININIS KOMUNISTAS

“SPECTRUM” SKELBIA JO PADARYTUS 
PAREIŠKIMUS GUANOS SPAUDOJE

NEW YORK, N. Y. — “Spectrum” skelbia, kad Jim 
Jones, ‘‘Liaudies maldyklos” kulto vyriausias dvasiškis, 
visą savo gyvenimą yra buvęs stalininis komunistas, Jis, 
kaip Mao Cetungas, nenorėjo tikėti, kad Stalinas būtų 
buvęs toks blogas ir vien asmeniškais garbės išskaičia
vimais būtų žudęs komunistų partijos vadus ir prievar
ta varęs Rusijos ūkininkus Į valstybinius ūkius. Jis tai, 
daręs valstybiniais išskaičiavimais, kad galėtų išauginti 
ir pašerti didelę kariuomenę, kuri pavergtų visą pašau, 

Ii. Vakar pakartojo radijas “Spectrum” surinktus duo
menis. -

Jim-Jones Amerikoje priklau na. Ten pastatė laukuose keli®[J 
sė komunistiniam jaunimui ir namelius ir skelbė savo idėjas, 
komunistų partijai. Besikalbė-, Bet kolonijos gyventojai buvo 
damas &u Gijanoje leidžiamu nepatenkinti. Jie skundėsi sa
vi etas dienraščiu prieš trejus vo kongreso atstovui ir 
melus, pareiškė, kad jis buvęs 
ir pasilikęs komunistu.

Nuo partijos pasitraukė, 
kai Chruščiovas žemino Stali
ną. Jam patikusi Mąp Cętungo 
pozicija šiuo klausimu iri jis 
palaikęs ryšius su Kinijos' ko
munistai®.

Jis buvęs didelis ir veiklus

prašė
gelbėti juos iš Gi j anos.

Kangreso atstovui su keliais1 
laikraštininkais atskridus į Jo-j 
nes koloniją, Kaitros aerodro-, 
mą, kolonijos smogikai jį nu
šovė Kolonijos vadu tarpe ki
lo baimė ir vadai pasiūlė, pi’Q- 
testuojant prieš “persekioji
mus”, nusižudyti.

komunistinių idėjų propagan-j Dauguma tikinčiųjų paklau- 
distas, bet jam nesisekė. Žmo.įsė pamokslininkų ir sutiko nu
neš juo netikėjo ir nesekė. Jis 
bandė prisiplakti prie demok
ratų partijos, bet ir -demokra
tai komunistinėms idėjprti ne- 
tidomėjo. Be to, policiją jį! pabėgti, bet smogikai jį sučiu- 
areštuodavusi, dienomis’jį tar po ir nušovė. Visi lavonai par- 
dydayo, klausinėdavo apie par vežti į JAV. Kai kurie atpažin

ti, bet daugelis dar neatpažin-j

sižudyti bet dalis jų bėgo. Bė
gančius smogikai gaudė ir žu
dė kimsynose.

Jim Jones taip pat planavo

tijos veiklą.
Tada jis nutaręs panaudoti ti. £ia atvežti smogikai ir pa.| 

tarėjai. Jie- bus teisiami už 
žmonių žudymą ir žmonių pi
nigų pasisavinimą

Anksčiau atimtus tikinčiųjų 
pinigus, Jones padėjo į Gija- 
r.os ir Panamos bankus, kad 
atiduotų Sovietų Sąjungai.

Jim Jones buvo komunistas 
ir naudojo “Liaudies maldyk
los’’ kultą komunistinėms idė-

tikėjimą komunistinėms idė
joms skleisti. Prie organizuotų 
tikybinių grupių jis neprisilai
kė, jo nepriėmė.

Tada jis suorganizavo “Liau 
dies maldyklą”, kurios narių 
skaičius ir turtas augo. Jis pa
siskelbė vyriausiu ‘‘Liaudies 

maldyklos” dvasininku ir pra
dėjo rekrutuoti savo tikėjimo 
šalininkus.

Pensilvanijoje jam nesisekė, ioms skelbti it partijai pini
bet Kalifornijoje jis rado šali
ninkų juodųjų ir baltųjų tarpe. 
Savo maldyklos nariams jis: 
kalbėjo apie “amžiną gyveni-* 
mą”, bet jis skelbė ir komuni-Į 
®tines idėjas.

Jis bandė prisitaikyti prie 
Kalifornijos demokratų ,bet 
policija -neleido jam sauva
liauti. Policija dažnai jį tardy, 
davo ir buvo nepatenkinta jo 
bažnyčios narių skundais. Ta
da jis nutarė išvažiuoti į Gija- 
ną ir ten įsteigti savo “maldy
klos” koloniją. Prieš kelionę 
jis surinko visų savo kulto na
rių pinigus ir išvyko į Gija-

gams rinkti, antradienį paskel
bė “Spectrum”.

IZRAELIO PARLAMENTAS LEIDO 
BEGINUI PASIRAŠYTI TAIKĄ

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Carteris iš
skrido iš Egipto labai nusiminęs. Jis buvo tiktras, kad jo 

; kelionė buvo bereikalinga. Tris dienas prezidentas ta- 
i rėsi su Beginu ir kitais Izraelio valdžios atstovais, bet 
i nesusitarė. Jis prisimena Izraelio parlamento narių pa - 
i leistus Įžeidimo šūkius Amerikos prezidento adresu.

Prezidentas Carteris kelioms valandoms buvo sus“ 
tojęs Kaire ir išsikalbėjo su Egipto prezidentu. Prezi
dentas aptarė su Sadatu didelės JAV paskolos

i ma, o vėliau vakare išskrido namo.7

Šiuometinis Amerikos Baltų Centrinis Kė’ąi itelas M'ashingtone, D.C. Iš kairės: John Bols-' 
teins (latvis), Mai-do Kari (estas), Julian Simon son (estas). Alolfs Riekstins (latvis), dr Kazys' 
Šidlauskas, dr. Jonas Genys (lietuviai), Gunars Mcirovics (latvis).
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JUPITERIO PAVEIKSLAI STEBINA
PASAULIO MOKSLININKUS

DĖL BLOGŲ APSKALBI AVIMŲ UŽMUŠTA S
41 KELEIVIS

PASADENA, Cal.— Naujai universitetams išsiun
tinėti Jupiteriui paveikslai nustebino viso pasaulio 
mokslininkus.

“Keliautojo” parsiųsti paveikslai patiekė daug 
žinių apie Jupiteri, kiek visi mokslininkai kartu su
dėjus.

Praeitą savaitę paskelbė Ju
piterio ‘‘raudonų taškų” paslap 
tį. Iš tos fotografijos buvo aiš
kiai matyti Jupiterio žiotis, iš 
kurioe veržėsi raudonos lieps
nos. Vakar paskelbtos fotogra 
fijos rado bazaltinius tos žioties 
pakraščius.

Bandys pasiekti Neptūną

“Keliautojas” atsiplėšęs nuo 
Jupiterio, pasileido kita erd
vės kryptimi.Jis skemda 81000 
mylių į valandą ,o Neptūną jis 
pasieks tiktai už 20 dienų.

“Keliautojas” perkris Ura- 
nijaus kelią, bet prie planetos
jis nepriartės. Jis bandys pasi* Į 
tikti Neptūną ateinančių metų 
lapkričio pradžioje.

I

KINIEČIAI TRAŪKIASI
iš Vietnamo

LAKŪNAS BLOGAI 
APSKAIČIAVO

DUBUR, Persijos įlanka. — 
Didelis Irano lėktuvas, nešęs 
keleivius į Persijos įlankos pai 
kraščius, praskrido vietos aero 
dromą> trenkė į žemę, užside
gė ir užmušė 41 keleivį.

Kiti 24 keleiviai ir dalis įgu
los -buvo sunkiai sužeisti ir nu
gabenti į ligoninę.

Lakūnai, besileisdami į šį 
aerodrc'mą. ntiksliai aspskai- 
čiavo aukštį ir prašovė pro ae- 

j rodroma. Apdairus ląkąnas bū 
> tu tuoiau davęs degalų, jeigu

KALENDORfiLIS
Kovo 15: Liudvika, Longinas, 

Gunta, Tautas.

Saulė teka — 6:07, leidžiasi 
— 5:40.

.iriai tzi trii'1

tų tuojau davęs degalų, jeigu 
turėjo ,ir vėl pakilęs, bet laku, 
nas to nepadarė. Jis būtų galė
jęs iškilti ir dar kanų bandyti 
nusileisti.

_  Pabėgo pas komunistus 
dar vienas Bonos vyriausybės 
tarnautojas. Atrodo, kad jis bu 
vo parsidavęs Maskvai. Jis bi
jojo .kad vokiečiai jo nesūim-

— Izraelio parlamentas ir' rikoos vyriausybė nutarė pasių- 
krašto gyventojai nori taikos, įsti į šiaurės Jemeną apie šimtą j 
bet valdžios atstovai neri išsi-1 amerikiečių patarėjų 
derėti iš Egipto daugiau prr 
legijų

— Vokiečiai skelbia, En'-l T~, 
raelis sušaudė 4 toro- ; no
rėjusius suruoš!’ yasiKėsininis 
prez. Carter?-, vizito įlietu,.

— “Keliautoja'-’ praskrido 
20,000 kilometrų atstumo j nuo 
.Jupiterio' palydovo, bet padarė 
labai ryškias palydovo nuotrau

— šaltas šiaurės oras paken 
HONGKpNGAS, Britų k<>lo- kė ruonių medžiotojams. Ruo- 

nija. Kinija traukia savo ka- niukai lenda į vandenį, 
rius iš Vetnamo, bet netrau
kia tokia Kuba, kokia vietna. 
miečiai ntrėtų.

Kiniečiai turi savo tempą ir 
jo laikosi, 
sti jų skili

Hanojų:
rengiasi pisilikti keliose
bazėse. Ji tvirtina, kad kinie
čiai nesitrįukia, bet kelias pa- 

: sienio ba

— Prezidentas Carteris pata
rė gaminti daugiau gazolino be 
švino.

parei-
gems.

Amerikos specialistai 
Lys- Jemeno "karius, kaip 
doti naujausius ginklus.

Buvo planuota pasiųsti 
i 300 patarėjų, bet vėliau 
' tarta skaičių žymiai 
i žinti.

Dalį ginklų š. Jcmenui davė 
Saudi Arabijos -vyriausybė.

iPietų. Jemeno kariai sustab
dė veržimąsi pirmyn, bet dar 
nesitraukia iš š. Jemeno pakra
ščiu.

apmo-
nau-

apie
nu-

siuna-

Už VIENĄ IZRAELITĄ—
38 PALESTINIEČIAI

Kariškiai nori 
mobilizacijos

WASHINGTON, D.C.— Atsa
kingi kariai reikalaja saukti ka 
ro tarnybon Amerikos jauni
mą.

Iki šio meto karo tarnyboje 
buvo tiktai savanoriai, bet sava 
norių neužtenka

Karo vadovybė apskaičiuoja, 
kad reikės žymiai daugiau -ka 
riu.

siekas negali p river 
ėti.
skelbia, kad Kinija

karo

i stiprina.
planuotų išvykti iš 
ai bazių nestipri n-Vietnamo, t 

tų.
Kiti trirt r 

vo žodžio i 
kad iš Vi, 
karius, t: 
rys.

Didokas
čius jau p-.ėjo sieną.

Kinijos 
vežti visą h o medžiagą, ku
rą jie atsivec. Be to, kiniečiai 
turi teisę išsivežti ginklus, 
atimtus iš V tnamiečiu.

— Jane Byrne nori kontro-l 
liuoti visą demokratų apylin-l 
kę, bet demokratai taip lengvai I 
svetimų neįsileidžia.V

*■— Kongreso atstovai, pagei
dauja, kad JAV palaikytų glau
desnius ryšius šu T&mmu. Jie 
nepasitiki prezidento "susitari-
mu.

— Vyriausybė įsakė uždary 
ti atomo dirbtuves elektrai ga 
minti.

a, kad kiniečiai sa- 
aikysis. Jie praneš.'• 
namo atšauks savo 

jie taip ir pada-

Kinijos karių skai

tlį iniai privalo Assi

— Visa ež senatorių reika
lauja imtis iriemonių Taiva
niu apsauge su Pekino vy
riausybe.

— Pradžije planuota pa
siųsti kelis atarėjus j šiaurės 
Jemenu, betdabar norime pa
siųsti 300 iccialistų.

—■ KongrO narių tarpe sti
prėja įsitikžnTas, ■ kad reikia 
subalansuot * valstybinį biu-

si

w.

DAMASKAS. 
elio vyriausybė 
tė belaisviais

Izraelio karo

Sirija. — Izra- 
vakar pasikei
sti palestlnic- 
vadovybė pa

leido 38 nelaisvėn paimtus pa
lestiniečius, už vieną palesti
niečių laikytą Izraelio karį.

Aukšti pareigūnai 
prezidentą už atliktą 
misija. Visi žinojo, k 
dentas buvo labai išvargęs. 
Grįžęs į Baltuosius Rūmus, jis 
paprašė jį kelti tik tuo atveju, 
jeigu ateitų žinia iš Jeruzalės.

Izraelio parlamentas lebes- 
, varstė preziednto pasiūlymą ir 
galimas pasekmes, jeigu būtų 
kitoks nutarimas.
Paaiškėjo, kad Izraelio prem

jeras ir užsienio ministras ne
sutiko, jiems pritarė visas ka
binetas, tuo tarpu parlamen
tas pasisakė už prezidento Car 
terio pasiūlymą ir įsakė vyriau 

i sybei pasirašyti taikos sutartį 
su Egiptu.

Prezidentas buvo prašyląs 
palaukti Egipte, bet jis pakeitė 
savo nuomonę ir išskrido.

Žinia apie Izraelio sutikimą 
pasirašyji taikos sutartį su 
Egiptu, žaibo greitumu apsk
riejo visą arabų pasaulį.

Prezidentas Carteris buvo 
prikeltas ir jam pranešta Iz
raelio žinia. Prezidentas tuo
jau informavo sekretorių Van
ce apie Izraelio parlamento nu 
tarimą ir įsakymą valdžiai.

Pranešama, kad Saudi Ara
bija sustabdė visas Egiptui tei
kiamas subsidijas.

Tuo tarpu nežinia ar Saudi 
Arabija buvo nepatenkinta 
Egipto sutikimu pasirašyti ta^ 
kos sutartį, ar jai pačiai reika. 
lingi pinigai krašto apsaugai.

Saud Arabija padėjo šiaurės 
j Jemeną apginkluoti, kad 
munistai neužimtų Jemeno 
kraščiu uostu.

Protestas prieš 
ru9”iii žudymą

Saudi Arabijos aliejaus ministėris, šeichas-Jamahi kalba 
su spaude* atstovais. U

ko
pa

IL' i "FAX, Can. Į vietos sa 
las v-uvažiavo ruoniukų naikin
tojai. Maži ruoniukai nebėga 
nuo žmonių. Naikintojai kanliė- 
ku kelią į galvą, užmuša ruo
niukus ir nusivelka Į laivą. Vė
liau nululpa kailį ir parduoda..

Daugelis žmonių protestuoja 
prieš ruoniukų naikinimą, bet 
žvejai patenkinti, nes ruoniu
kai ėda žuvis.

Lenkai nutarė suvaidinti 
popiežiaus parašyią scenos vei
kalą, kai jis atvažiuos į Len
kiją.

— Šį savaitgalį snigą^ r cdtei- 
narrtioifi savaitė bus šalta.



Kuršiu mariosLIŪDNOS IŠVAKARĖS
Prie tų liūdnų išvakarių, ku- kėlė Lietuvos vyriausybės iš ka

rias čia bandysiu aprašyti, pri-'Įėjimo išleistas Klaipėdos nacių 
klauso ištisi 1939 metai. Tais vadas Neimanas. Jis visas ins- 
metais Vokietija užėmė Klaipė-, trukcijas gaudavo iš Rytprūsių 
dds kraštą ir jau visame pašau-! oberprezidento Kocho. Jau vei- 
iyje vyko neramumai. Pagaliau^kė Vokietijos pavyzdžiu Įsteig- 
prasaiėjo antrasis karas, kurio ti SA (Sicherkeits Abteilung) 
eigoje žuvo milijonai žmonių, būriai. Tai buvo fanatiški naci-* 
Karo pradžioje Leituva atgavo onalsčcializmo palaikytojai ir 
Vilnių, bet buvo priversta įsi- būk tai turėjo kažkokias saugu- 

Įguias. Tuomet mo pareigas.
Prieš seimelio rinkimus buvo

leisti rusiskss
jau buvo jaučiama, kad komu-, Prįęš seimelio rinkimus buvo 
nistinė Rusija ruošiasi užimti įsteigti Ordnungdiensto būriai, 
visą Lietuvą, ką sekančiais me- turėjo teisę tik rinkimų 
tais ji ir Įvykdė.

Tai visi 1939 m. ir praėjo tų (pilnai veikė ir po rinkimų. Hit- 
liūdnų išvakarių ženkle, kurių Įlerio valdymo' 6 metų sukakčiai 
šiemet tenka prisiminti 40 m. pažymėti, pradėjo gatvėse ruoš-

metu prižiūrėti tvarką. Bet jie

sirašinėjimai atleidžiami nuv 
žyminio mokeščio ir nuo rašti
nės rinkliavų. <

♦ * *
LielHyos.ų žrpiiii^tų- Sąjunga;^ 

norėdani^pabkatif^ gabesniuo
sius laikraštininkus; iš savo lė
šų paskyrė 1,500 litų prf“*:1 
ti žurnalis[y >s 
vo skiriamos 8 
ėjusiais (193&) 
tus geriausių^ publicistikos, in
formacijos, -kritikos straipsnius 
ir repc'ntažuš* Tai buvo naujas 
sumanymas, į nes iki to lajikp 
žurnalistų .^i-bai būdavo tylo- 
uis praeinami. 'Spauda pagei

davo^ kašd- pYeniijų paskirsty
mas būtų taikomas visų srovių 
žurnalistams.

i
■M

NtooUa CM VTrgiBw 
&eži>;ena$

DONIZETTI OPERA

LUCIA DI LAMMERMOOR
Roma Mastieni,

Alisa

Alvyda VasalA
Dirigentas

Gina Capkatakkn^ 
Lucia

ji kalba bus nustatoma pagal 
vaikų tėvų norą. Toki veiksmai 
nesiderino su Klaipėdos krašto 
statutu. Bet į tai nebuvo at
kreiptas griežtas dėmesys. Vo
kietijai tik rūpėjo greičiau ap- 
gingluoti nacių organizacijas ii’ 
atplėšti nuo Lietuves 1 
araštą.

Sausio mėn. pradžioj M. Ba
ronaitės vadovaujama tautinių 
šokių grupė gastroliavo Angli
joj ir ten susilaukė didžiausio' 
pasisekimo. Dalyvavo norvegų, 
danų, olandų, prancūzų, jugo- 
siavų, rumunų, angių ir lietuvių 
tautinių šokių-grupės. Iš visų 
lietuviai buvo pripažinti geriau
siais šokėjais. Ypač anglams pa
tiko “Blezdingėlė” ir “Kepuri
nė”. šokiai nufilmuoti ir rodyti 
pasaulinėse kronikose. Dides
nieji laikraščiai Įsidėjo ir lietu-! 
vių šokėjų nuotraukas. *

1979
Balandžio 21 d.

Balandžio 22 d.

Balandžio 28 d.

M.
8:00 vai: vakaro

3:00 vaL popiet

8:00 vai. vakaro

Stefan Wicik, 
Edgardo

Antanas Pavasaris, 
Lordas Arturo

MARIJOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE

BILIETAI GAUNAMI
VAZNELIŲ PREKYBOJE — GIFTS INTERNATIONAL

2501 W. list St, Chicago, III. 60629

KVIEČIAME VISOS IR IŠ VISUR 
ATVYKTI Į SPEKTAKLIUS

Algirdas Brazis, 
Lordas Enrico

Jonas VazneiiSj
Raimondo-

1939 m. sausio 1 d. Didžiojoj 
Lietuvoj ėjo 157 laikraščiai. Iš 
jų 15 dienraščių, 43 savaitraš
čiai. 27 dvisavaitiniai, 43 mėne
siniai ir 29 kitokį. Lietuvių kal
ba ėjo 129 laikraščiai, žydų 13, 
rusų 5, lenkų 4, piancūzų 2, he
brajų 2.

“Vyriausybės Žinių” 629 nu
meryje buvo paskelbtas Pavar- 

sukakti. Manau bus įdėtam po ti demonstracijas. Iš visų auto* džių įstatymas, šiuo įstatymu 
buvo stengiamasi atitaisyti pa
vardes, turinčias slaviškas prie
sagas, verstas į "kitas kalbas ir 
iškreiptas svetimųjų įtaka. Pa
vardes tįsys vidaus pasus duo- 

aisymas ne-

nominių Įstaigų pašalino Vyti 
ir Lietuvos prezidento paveiks
lus. Direktorijos leidžiamos 
“Valdžios Žinios” pradėjo.dėti 
vokiškąjį tekstą pirma lie-

liek metų vėl žvilgterėti j mūsų 
kasdieninio gyvenimo eigą ir 
prisiminti pasaulinius Įvykius. 
Tai ir pabandykime.

* * * ’

1939 m.
neramumų ženkle. Neramumus'pagrindinė mokyklose dėstomo-’privalomas. Tuo reikalu visi su-

Kalalikų Veikimo Centras už 
plaoLLx.į n.eiią iė i .oaO --

Klaipėdos, Premiją. Bet Jury komisi-.
| ja, neradusi premijų taisyklėms 
pilnai atitinkančio kūrinio, nu
tarė numatytą KVC premiją 
padalyti į 3 dalis. Tuomet pre
mijas gavo: J. Rimša už “Indė
nų procesiją”^ Liuščinaitė-žiu- 
rinkorienė už “Sėk, sūneli“ ir 
V. Drėma už “Švenčionių gim
nazijos simboliką”. 

* * *
1939 m. pradžioj “Dirvos” 

bendrovė minėjo savo veiklos 
20 m. sukaktį. Per tą laiką ji 
išleido apie 500 leidinių. Ta pro
ga suruoštame koncerte buvo Į Liudas Vailionis, gimęs 1886 m.

Spaudos bendradarbis, lietuviš
ko botanikos, žodyno ir kitų

i vęjkalų autorius.

Arūnas Kaminskas, 
Akompaniatorius

Emilija Sakadolskienė, 
Chormeisteri

K. Boruta už romaną “Medi
niai stebuklai” laimėjo Ukmer
gės miesto visuomenės skirtą 
literatūros premiją. Ją autoriui 
Įteikė kovo 18 d.

Poetui Milašiui paskirta 600 
litų pensija.

* ❖ *
Vasario 27 d. Kaune mirė

Klaipėdoj prasidėjo į luviško. Išleido Įsakymą, kad dančiog.-įstaigos.

New Cookbook—A “Sneak Preview”
Fragrant Pumpkin Nut 

Bread and luscious Buttery 
Apple Squdrei are sure to be
come harvest-time favorites, 

j whether to warm a chilly let’s- 
stay-at-home evening or pro
vide a congenial welcome to 
friends or relatives. These 
kitchen-tested recipes are a 
‘"sneak preview” of a brand new' 
hard-cover cookbook.

The Kellogg's Cookbook in
cludes 200 pages of recipes, over 
20 of which are shown In full- 
oclor photographs throughout 
fee book.

It U being offered for $3.50 
and twx> box tops on packages 
ef several of the company’s 
cereals and other convenience 
foods.

OPEROS

OH 0 R a S

Alfonsas Gečas, 
Chormeisteris

J u liixs Savrimas, 
Normano

Dažnai Lankoma Vieta
Anglų rašytojas - poetas Wil

liam Morris, pakliuvęs į Pary
žių, daug’ laiko praleisdavo Ei
felio bokšte, rašydamas ir pie
taudamas ten. Vienas jo drau
gų paklausė:

— Jums turi būt labai patin
ka šis bokštas?
• Patinka! — suriko Mctris, 
— Aš čia ilgiau užtrunku del 
lo, kad tai yra vienintelė rietą 

.Paryžiuje, iš kurios aš nematau

— Neprotingas klausimas. Ži- 
nema tiek pat

— Tai visiškai ne protingas 
atsakymas. Nuo Kalėdų iki 
Naujųjų Metų tėra tiktai septy
nios dienos/ o nuo Naujųjų Me
tų iki Kalėdų beveik visi me
tai.

išpildyti “Dirvos” bendrovės
išleisti Č. Sasnausko ir J. Ben-

Idoriaus kūriniai. Bendrovė is- mokslinių
teigta 1918 m. Jr jai visa laiką Daug dirbo Įvairiose organiza- *
vadovavo A. Dunuzila ir B. Si-I rijose ir ilgą laiką buvo šaulių ° ° * ° T

Pirmą sykį prancūzų armija 
pradėjo naudoti lėktuvus prieš 
50 metų, bet tik pranešimų jš- 
nešiojimui. į . ■

PUMPKIN NUT BREAD
VA cxrps regular all-purpose 

flour
2 teaspoons baking powder

"U teaspoon baking soda
J4 teaspoon salt

1 teaspoon ground cinnamon 
teaspoon ground doves 

Jt teaspoon ground ginger 
JĮ teaspoon ground allspice 
54 cup regular margarine or 

butter, softened 
Ji cup sugar

1 egg
Ji cup milk

♦ 1 teaspocn vanilla flavoring
1 enp solid pack pumpkin
J cup AU-Brsn cereal or Bran 

Buds cereal
Ji cup chopped nuts

♦ In small miring bort, stir 
together flour, baking pow&r, 
soda, salt and spires. Set aside.
♦ Tn Targe mixing heat 
margarine and sugar until wen 
blended. Add egg. mf’k ar.l 
vanilla. Beat well. Stir in 
pumpkin. All-Bran cereal and 
nuts. Add flour mlxteh' Mix 
until well combined. Spread 
baiter evcrJy in well-greased 
8x5 3-inch loaf pan.
♦ Bake in oven e* 350* F about 
50 minutes or until wooden nick 
inserted hejx center comes out

Ucinv c from pan. Cool 
complexly on wirA he'ore 
slicing. bene half slices sand- 
wfch~st$te With softened cream 
rh cse as the filling, if drsdrod. 
Yi< ia 1 loaf
Jw/Trir 4* cup rtrtnpkin half’ 

t 1 lb. can. Remainder can 
liūlia. . * / ‘

2 enps Rier Krispks cereal
1!S cups regular all-purpose flour

12 teaspoon salt
regular margarine or

Hatter
milk

2 teitespoons regular 
aJ-purpose flour

rutis.

Sausio' 29 d. Kaune atidaryta 
Jubiliejinė krikščioniškojo me-, 
no paroda. Ją globojo preziden
tas A. Smetona ir ark. metrop. 
J. Skvireckas. Parodoj išstaty-’ 
ta 000 eksponatų, kurie sudarė 
metalinių kūrinių, skulptūros, 
architektūros, tapybos, raižinių 
ir audinių-siuvinių skyrius. Dau
gumoj vertingi neno dalykai, 
kurie išsilaikę misų bažnyčio
se ir laukuose.

* w *

Kiek pažengus į 1939 m., pra* 
sidėjo literatūrinu premijų 
skyrimas už 1938 m. “Sakalo’* 
premija 2.000 litų, paskirta P. 

1 Cvirkai už novelių rinkinį “Kas
dienės istorijos“i Spindulio 
spaustuvės tokio pft didžio pre
mija paskirta A. diškiniui už 
poemas “Keturi mestai".

KVC premiją-gap J. Marcin
kevičius už rbmaią “Kražių 
skerdynės”. Raudoojo' Kryžiaus 
vaikų literatūros iremija pas
kirta P. Mašiotui u knygelę “Ir 
aš mažas buvau”. Tais metais 
Rašytojų draugija P. Mašiotą, 
sulaukusį 75 m. tnžiaus, pak

los dralgijos garbės
1 I

vietė būti 
nariu.

Sąjungos centro valdybos pir- 
universiteto 

fakulte-

Neįvyko Pakeitimų

Besidairvdamas universitetoI *
: knygyne, studentas klausia par-
! davėjos:

— Ar neturite vėliau išleistu

skatHOats ir paragink 
DAR KITUS .-SKAITYT* 

DIENRAŠTĮ ^NAUJIENOS”

— Gerbiamasis — atsakė par-

mininku,
Gamtos-Ma tema tikos 
to profesorius.

❖ *

Kaune mirė Valstybės teatro!
gabi baleto šokėja O. Malėji-jknygų apie anatomiją? Visos 
naitė. Ji turėjo gerą paruošimą i šiofe yra mažiausia dešimties 
ir balete dirbo nuo jo Įsikūrimo metų senumo.
1925 m. šoko pirmaeiles parti
jas, kurias išpildė su dideliu j davėjas, — tas nesudaro Skir-
meniniu pajėgumu ir švelniu•• tumo. Juk per pastarųjų desėt- 
grakštumu. Bet paskutiniu me* į ką metų žmogaus kūne neatsi- 
tu ją ištiko nelaimė - buvo iš-į rado nei vienas naujas kau- 
silaužusi ranką ir visai nusto-jlas . . .
jusi darbingumo. Jos mirtis bu
vo didelis nuostolis mūsų bale- Neaiškus Atstumas

# : — Tėveli, kaJp ilgai reikia
.r v įvažiuoti nuo Kauno iki Šiaulių?v. Galmaitis paraše mažos; . ...,.TT .. , . .., —- Greituoju traukimu apievertes komedudę Vaiduokią’.!dvi va]andas

”US iri-l->UX^S oAl —O nuo Šiaulių iki Kauno? 
viskio teismo raštininkas. Beir!_____
dradarbiaudamas .spaudoje, pa-į.
įrašydavo slapyvardžiu Vilka- lskde kaip mėš1^ ant šakės- 
viskio Viktoras. Kai aktyviai Į Praeities Aidas,
okupavo Lietuvą, tai aktyviai i 
įsijungė į jų veiklą ir dabar yrai 
respublikos prokuroras. Taigi, i

KNOW YOUR HEART
Every hour your 4 
beori puts forth 
enough energy 
to hoist o 150-tb. 
man to the roof / 

o 3-story / 
bufldlQg. / /

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAYDR/WN<r
BUTTERY APPLE SQUARES

Ja teaspoon ground rinnam«B
% teaspoon ground nutmec
JI cup Sugar ' ■
5 cups sliced, pared tart applet , 

(about VA lbs.) >
1 tablespoon lemon juice 

Confectioners’ Sugar Glare
• Crush Rice Krisiucs cereal to fine crumbs. In
mixing bowl, stir together crushed cereal, the IS cups flodt ftM 
the salt. Cut in margarine until mixture resembles coarse me^t 
Add milk, stirring until entire mixture is moistened. Pat bwM the 
dough in bottom and about half way up the sMes of greased 
9x9x24nch baking pan. Set aside.
< Stir together the 2 Ubk^poons flour, the cinnamon, 

sugar. Mix with sliced apples. Spoon into Sprinkte With 
lemon jiner. Se< aside.
• Roll out remaining dough on lightly floured furfaoa U» fit pan. 
Place over apples. Prick crust unth fork 3 or 4 times.
• Bake fr oxrn at 375* P. about 45 mtnutex or unril aopl<^ 
tender. White mh warm, drterio with Confectioners' Svw 
Cut Into squares and serve warm or cooled.
Yield: 9 servings

VARIATION: 2 cups Com Fhkes cereal. crush*xl to inewrre 
’. cup, may be su^tthrted tor the Rice Krkptes cereal.

' CONFECTIONERS’ SUGAR GLA3E t
1 cup sifted confectkwes' sngar 4 teaspoons warm water
• Ccmbire *’Jga~ and wpter įn 'mall mixing bowl, sWrritijg iidft 3 
smooth. If a GihriHT L> GesiTTd, add to 1 tcwspKK»u
wale:*.
Yield: M cup

VAri/TTONf 4 
stxtuted tv the wa^r

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

you'u. RUN INTO TROUBLE if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHIuE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY...

ENERGY
wiseta ime.jo 

už dra-spaudos i
UTČS VV.Ti

I < .
ikamhiją 
MarcinkeviciuSid žygelis, V, 
lįjfirėnas ir S. Nė s.

Valsty^Mnę liter ūros premi
ją- laimėjo S, Nėi
knygą “Diemedi i žydėsiu”.

»Komisiją sudalė

daųA, f Keli klotis, J

už poezijos

Masiliūnas
įV,. Nlv+cOląitis'Ppj? s, AL Biržiš- 
;ka. J. Grušas/il’ t. .Temintas.

Įstybės tęa 
literatūros

<t.s temos or orxngx

US- IniVQ 
Rašytojai 
įkalu iš- 
taii atliko

; trt buvo suriKįšI :
■ šventė. tTa <ukūriau
i Vwj .*

šventę

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
•ventag meal, and cut 
excessive use of water 1 
knd electricity.

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED STAY IN 

the R7e;tr LANE.

—n INU ■" ■ ........-
?£irch < fili

'A u? h ffi ai i40 h 1 ai <'



■T’G AMAZING!
IfH Rural Madagascar , its the- 
FATHER WHO 19 GlFYEO AUD 
LIPOM "I.AE BIRTH OF A CHILD'. ~THF I 
MOTHER is COMPLETELY K314ORHD.'

Los Angeles, Cai

CIO

SYolFŪTRom
HlS VJ1FE7

Paulius Jurkus savo prakalbą 
pradėjo nuo savos vaikystės Že-

"THF fiHCIFMT GREEKS PLF^CBD 
GIFTS Obi TWE STATUES OF TH© R 
GODS... UH ORDER'TO APPEASE 
TįJEM AKO THUS 'yAM THEIR FAVOR

ir literatūrinį

POPIETĖ SU ŽEMAIČIŲ .kos, buvo pilna - daug seni-' 
DIDŽIUOJU mo, bet nemažai ir jaunuome-' 

r, . I nės, studentijos amžiaus.Praeitais metais is spaudos ... , '.... , ... , .. i Programa pradėjo šauliuišėjo dr. (ingo Valančiaus pa- , h . - . . , ., ,. -. . , , ... .... kuo|x>s pirmininkas Kazys Ka-rasytos knvgos Žemaičiu Didv- . ' . . . . ' . į
• j . -r.. i >' • i ‘ ruza, paminėdamas, jog susi-isis du tomai. Storokos dvi knv- . . 1 V >. ... . ...... . rinkta pagerbti Grigą valančiu,gos. Pirmasis lomas pusla-j ... I . .... . . . . , palikusi literatūrini paminkląpiai, antrasis tomas arba an- ;1 , 1; .. , ..... . ............— knygas apie žemaičių Didy-itroji dalis — .’>22 puslapiai, lai .. . , .: ... , . i . _. . . ... .ji. klebonas prel. J. hucingtsistonobiografmiai pasakojimai ..... , . v-. . .. .perskaito invokaciją, malda uzapie vvkupą Motiejų Valančiu, . . . . , • <. ... 'mirusi minimos knygos auto-apie jo laibus, ajne žemučių j .

vyskupiją ir daug kitų temų pa
liesta, antrame tome net apra-j Rašytoja Alg Rūta kalbėjo j 
šinėti Grigo Valančiaus dienų jo apie paskaitininką Paulių Jur-. 
pažįstami katalikiškosios sro- kų, trumpai paminėdama bio-Į 
vės žymūs žmonės.

Taip jau nutiko', kad pirmajai darbą. Paulius Jurkus rengėjų 
knygos daliai Į knygų rinką išė- kviestas atsklido iš Brooklyn, 
jus nebeilgai Grigas Valančius N. Y., ten jis gyvendamas dir- 
gyveno - praeitų melų gegužės ba Darbininko savaitr 
11 d. Los Angeles mieste mirė, dakcijoje. 
septyniasdešimt antruosius me
tus eidamas.

Daukantu patriotinė ideologija baigėsi, kas norėjo, prie kavcs 
ir vyskupo Valančiaus skaityti1 prieš lai šaulių pirmininkui K. 
įpratinta lietuvių tauta. Valan-' Karužai padėkojus programos 

lietuvis beletristas,atlikėjams ir susirinkusiai pub
likai už tokį dėmesį autoriui 
Grigui Valančiui.

IS USED IH ACTUAL 
BRIbės construction'. 

L SUSAR ADDED To MORTAR 
INCREASES ITS STREWGTHt

Ko Reikia \ esijrti
Tėvas bara sūnų:

• •— Nesuprantu, Antanai, 
tu gali tinginiauti, ištisas 
nas nieko neveikiant. Juk 
has — tai malonumas.

— Taip tėveli! Betgi man ne- 
į karta esi sakęs, kad šiais sun-

kaip 
die- 
dar-

SsmjTjhia/ 'Frenkun once- ; 
advertise p in n local 

NEWSPAPER, ;
OFFERING A 

REWARD FOR
TrlF RETURN ‘

Knygos išleidimu rūpinosi 
pats autorius, jam daug padėjo, 
prenumeratas rinko, Los Ange
les lietuvių šaulių kuopa. Ant
roji knygos dalis iš spausdinta 
po autoriaus mirties, spaudos 
rūpesčius paėmė mirusiojj duk
tė Dalilė Polikaitienė.

Dabar, kovo 11 d., Los Ange
les J. Daumanto šauliu kuopa 
ir mirusio autoriaus šeima su
rengė literatūrinę popietę, pa
vadintą dr. Grigas Valančius ir 
žemaičių Didysis. Tai autoriaus 
prisiminimas ir jo veikalo pris
tatymas visuomenei.

šv. Kazimiero' parapijos salė, 
talpinanti 400 su viršum pūbli-

kytis, pradėjęs studijuoti, ko-
maičių Kalvarijoje, kur bažnj-[^je VySj-ll;pO laikai buvo, kokia 
čioje matęs keturių v>skapų,giminystė? Išspausdintose kny-

1 gose Grigas Valančius nesivar- 
ižęs nuklysti nuo pagrindinės te- 

Valančius iš ūkininkų, bajorys-j . . .
tę “susikombinavęs”, kad gaiš-į 
tų gimnazijos mokslą gauti. Ž.į 
Kalvarijoje ne tik M. Valančius,: 
bet ir Simanas Daukantas mok-l 
slą ėjo. Didelį Įspūdį Žemaičių j 
Kalvarijos istorija jaunam Jur
kui dariusi. Pro vyskupo Valan
čiaus portretą Grigas Valančius įg vyskupo dėdės. Toliau

portretus — trys vyskupai iš d 
dikų kilmės ir vienas, Motiejus, nun na<?rindinės te-

i mos, bet centre esanti vyskupo 
Valančiaus epccho. Anų laikų 

^parapijos, vyskupai bendradar
biai ir net iki mūsų laiku isto
rija perbėgta. Trumpai minėjo 
prakalbininkas Jurkus ir kokia 
giminystė Grigo Valančiaus c- 
santi, bene 4-tas ar 5-tas pali-

liūs pirmas 
rašytojas, po jo atėjo Marijam
polės gimnazijos auklėtiniai 
Basanavičius, Rygiškių Jonas, 
nustatęs dabartinę mūsų bend
rine kalba. Prielaida darė Jur
kus, jei po Valančiaus dar bū
tu buvęs žemaitis rašylojas, gal 
šiandien kuri nors žemaičių tar
mė būtų besanti bendrine mū
sų kaliai. ,

, Žemaičių d dysis, vyskupas;
Valančius dar didėsiąs, apie
būsią rašoma ir ateityje, nes Va-' kiais laikais reikia atsisakyti 
tikane esą jo vyskupavimo lai-'nuo malonumų.
kų archyvai tebesą užanstpau- 
duoti publikai neprieinama, 

' o juose, abejo, esą vertingos
istorinės medžiagos. I

Paskatindamas imti ir skai
tyti Grigo Valančiaus parašytas' 
knygas, Paulius Jurkus prakal-j 
bt baigė. Kalliėjo Įdomiai, tad' 
ne be reikalo pabaigoje šaulių 
pirmininkas Kazys Karuža lin
kėjo Jurkui susigundyti persi
kelti Į Lc's Angeles, nes čia rei
kia tokių gabių kalbėtojų.

Jaunimo veikloje besireiški
anti Vita Polikaitytė ir Saulius 
Matas perskaitė vieną ištrauką 
ir žemaičių Didžiojo knygos,

sis knygnešys, pradėjęs Prūsuo- Dalilė Valančiūtė - Polikaitienė 
se lietuviškas knygas spausdinti perskaitė vysk. Valančiaus apsa- 
<pats parūpinęs, parašęs skaity kymėiį apie malūninką, kurs su 
mų įvairiomis temomis. Po Va- savo sūnum dvisėdais jojo, 
lančiaus Aušra rėmėsi Simano Ta graži literatūrinė popietė

Biznio Painokoje

Ekonomijos profesorius klau- 
• si.i studento:

— D’.ick man pavyzdį netie- 
siogir.ri aptaksavimo.

- Cai gali būti taksai, užde
dami šunims.

— Kodėl taip manai ?
Pats šuo nėra verčiamas 

jų mokėti.
(Praeitų metų pavasarį, kai Lietuvybė tebuvo beraštėje tau- 

mygos pirmasis lomas jau par toje. Atėjo Sidanas Daukantas, 
tavinėjamas ir skaitomas, susi-j pirmas lietuvis Lietuvos istori- 
tikau Grigą ir. sakyčiau, neina- kas.
loniai prašnekinau:

— Ką tu padarei su vyskupu? tė, blaivino liaudį. Pats pirma- 
Kiek jis žmonų turėjo, jei pa
sivadinai provaikaičių?

Grigas Valančius kažkur sku
bėjo, bet trumpam sustojo ir Į 
klausimą klausimu atsakė:

— Ar tu teisybę kalbi?
— Taip, teisybę, — atsakiau 

jam, pridėdamas, — tu galėjai 
pasivadinti giminaičiu ar pali- 
koniu, bet tik 
Jei vyskupas 
negalėjo būti 
anūkų, lygiai 
provaikaičių.

Grigas susimąstęs nuėjo, bet 
tai buvo paskutinis su juo pasi
kalbėjimas. Po poros savaičių 
žinia, kad Grigas Valančius li
goninėje, vėliau — laidotuvės. 

* s - *
Grįžtant prie Pauliaus Jur

kaus prakalbos reikia pastebė
ti, jog publika nekartą plojimais 
jo žodžius palydėjo, kai jis apie 
vyskupą Valančių kalbėjo. Po 
Lietuvos-Lenkijos padalinimų 
bajorų Lietuva buvo mirusi.

Vyskupas Valančius švie-

s-t :-c

Seni Prieteliai

Policijos pareigūnas klausia 
kaimiečio:

— Ar t# tu ištikro sakai tie 
sa? v

— Ponas viršininke! Mes tiek 
metų esame kaimynai, kad vie
nas kitam juk negalėtumėm 
meluoti — atsakė Jurgaitis.

KNYGOS ANGLU KALBA

1781 Beiti ftdiUd StrtM, Cklcaf*, m. HIM

i a

$3.9f

■witfylii kaime pridedant 58c. pertiuntlmt Ištoii—w.

proptgand* fa#

PrH. P. Pakartota, KRYŽIUOČIU VALSTYBĖJ SANTVARKOJ

iBKfĄĮM

nekartą praėjęs, o motina kar
tą jam net pasakiusi, jog lai 
“vyksupas iš mūsų giminės”.

Iš portreto' vyskupo žvilgsnis 
paskatinęs Grigą Valančių mo-

P. Jurkus kalbėjo ne apie kny
gą, bet pasakojo žymiausius 
vyskupo Valančiaus darbus.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA',A GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

Petras Sageta*, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 pat 31.00. 
Eugertllut Grvodla, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 -----
■Iena Tumlen*, KARALIAI IR iVENTIEJL Eli

ne provaikaičiu, 
neturėjo vaikų, 
vaikaičių arba 
negali būti ir

8100.
80 pel. 82.50.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, ILL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REKMETšYS

Atdara šiokiadieniais nuo

J. A KISS IN THE DARK. Pikxntiirij ir tntvnlq nuvC/kl'.
tpndyr&ii, paimti Ii gyvenimo. Lengvu xtiliiM. grva ulba, gražiai išleisu 
150 pel Ksina 32.50.

Dr. Juozas B. Km4Iu», HISTORY OF LITHUANIA. LietuvosJstarifa 
santrauka nuo pat tenųju amžių iii pokario metų. Vidutinio formato. 145 
pa!., kainuoja $2.00. l-.r'j'*!

Dr. Jutai* B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vaiatynea ir jos kaimynu istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais rlršeliaia $4.00.

Dtuguma šią knygą yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
piniginę periaiila.

• J

1

UNIVERSA
1800 $o. Haliled lt. Chicago, III. 60608

1731 So. Habted Street, Chicago, Hllnoia ŠMM

j — MUWKA, ca^CAeo i. «X Thursday, March 1571979 "

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

%S

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

■■

TCENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

imrtB im r< m-*o7o
Iffalfoa ytetvoM IfacnM »«cHDc>MlUm> ^aatatytL

metą įvykiui, Jiblonaklc Ir Totoraičio Jaunu dienu ir susi- 
rttpininM. ___________ ;__ _________________________

■>. A. J. Gusun — DANTYS, Jų priežiūra, rveikita ir
Klėtidi ririellaii. vietoje *4.00 dabar tik ---------------
KnHtata yfrfelUii tik —-----------------------------------

Dr. A. J. GoMM — AUKTTA KULTŪRA — ŽIAURŪS IMONtS.
Mionėe pe Europą įipftdfi»4. Dabar tik

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžią šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minėtu 
gelmes.

Naujienose yn gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
I. J. Aufustaltyt* • ValčIOnlon*, ŽVAIGžDtTOS NAKTYS. Didelio for 

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

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
$. Butkų Jusi, EILtRAičIAI IR RAŠTAI. 155 pst 31.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Hilų rinktinė. 18B 

nsl. Kaina $3.00.
3. Klaepas Jurgallonls, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL *2.00.
8. Anatoll|us Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.
7. Nadas Rastanls, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. 35.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. 82.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL 81.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, 83.00
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-jl lyrikos knyga. 152 psl. 82,50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kOrinA

llai. 92 p«L. $1,00. ’ ri--------
13. “ * ' ............ ........... .. ...........- * * “* ’ ------
14. _____ _____ _ . .
15. Elena Tumlenš, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eli-----——
18. AMontae Tyrvells. METŲ VINGlĄl. Lyrikos rinktinė, 180 psl. 38.00.
17. Jenas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai

55 psl 81.00. ■"
18. Adomas Jasat, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi.

Norisi prisiminti Grigą Valan
čių, kuri man, kaip Naujienų 
bendradarbiui tekdavo susitik
ti, kartais pasiklausyti jo kritiš
ko žodžio, o taip pat ir jis ne
vengdavo diskusijų betkuria te
ma, nors jam ir nemalonia. Ne- 
užsigaudavo, visada' linksmas, 
dalyvaudavo parengimuose ir 
pramogose, mėgdavo ir šachma
tus. Tai tik pirmą Žemaičių Di
džiojo tomą į rankas paėmęs, 
nustebau, kaip tas žmogus sura
do tiek laiko tiek daug medžia
gos surinkti Į knygą surašyti.

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

Tel. 476-2206

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krakto laisvė Ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis 
Čia suminėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.

J9001 Klinikai, SIAUBINGOS DIENOS, Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolievikų Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 pfcl., kietais drobės virbeliais kaina 4 dot

Juozai Kaminskas, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
yn natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmenį istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^-LIlTUVOi. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Niudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiu 
Yalbas girdėjo ir ką iai žmonės pasakė. 05 p«L 11-50. Yį^i taip pct 
Išversta I anglų kalba.

M Zottenlro SATYRINIS NOVtttK Genialam roąj ndytojo 
60 satyrinių novelių. 199 puaL, kaina tt.

D. KuraMa, K ELI ON t | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriam pastabumą neapgauna Intadsto ir agltpropo propaganda W

Vlncet žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS JUKArTIBJ PARAŠTĖJ!. 
M paL Kelną tU®.

Me Ir kiti laidiniai yra tnsAz^
NAUJIENOJ!, im fa. HALITVD FT CMKA80, N-U

LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ: JOKUBĖNO, 
ČIURLIONIO, SĖS. BERNARDOS, GAIDELIO 

SIMFONINES MUZIKOSKONCERTAS
Vadovauja HENRY MAZER

Išpildo: SIMFONINIS ORKESTRAS
1979 metu kovo mėn. 31 d., šeštadieni, 8:30 vai. vakaro.
Orchestra Hali, 220 South Michigan Ave., Chicago, Ill.

Bilietai: $10, 8, 6, 4, ložė $100 (6 vietos), gaunami Koncerto salėje; 
Marginiai, 2511 W. 69 Street, Chicago, Ill. Tel. 778-4585.

Paštu: Symphony Coųcert of Lithuanian Composers, 
500- Xbrtlf‘Forest,''Oak Park, Illinois 60302.

Koncerto Rengimo Komitetas

Taupykite dabar
pas mus

S3M

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki
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u Chicago $33.00 per year, $18.00 pei 
<ix months, $10.00 per 3 months. In
ither USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
tree months. Canada $33.00 per year; 
•ther countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraičio kainos:

hicagoie ir priemiesčiuose-
metams __  $33.00
pusei metu $18.00 
trims mėnesiams$10.00 
vienam mėnesiui ----------- $ 3.50

Kitose JAV vietota- 
metams _ $30.00

pusei metu -------------------- $16.00
trims mėnesiams$ 9.00 
vienam menesiui  i 3.00

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

Užsieniuose:
metams _____ , $34.00
pusei metu$18.00
▼lenam mėnesiui  $ 4.00

________ j

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HI. 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia dusti palto Mon«y
Orderiu kartr nj dtsakymn

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai sekmadienius, nue
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 13 vtL 

------------------------------------------ —— ------ .... Į

vien energijom bet ir noro. Reikia imtis iniciatyvos, ku
ri dažnai yra surišta su ilgomis darbo valandomis.

VLIKo tarybos rinkimams pasibaigus ir paskelbus 
daugumos atstovų valią, kambaryje pasigirdo nelauk, 
tas balsas:

— Mes čia atvirai išsikalbėjome, kiekvienas na- 
kėm, kas širdį slėgė, o dabar visi stosime prie 
darbo...

Tai buvo ne “atviri išsikalbėjimai”, ne “širdies 
girnas”, bet mitinginiai pykčio ir neapykantos Pa"e:š 
kimai. Dėl baisios kelionės ir pyktis buvo reikiamas 
koridoriuose ir privačiuose pokalbiuose. Buvo net pa
leisti gandai apie susiskaldymą, dokumentų nuslėpimą 
ir kitų nedorų darbų.

Džiugu, kad koliojimai ir didoka dozė šmeižtų tapo 
“atvirais išsikalbėjimais”, o dar džiugiau, kad nutarta 
bendradarbiauti. Valdybos rinkimus pralaimėjusieji ne 
tik norėjo užmiršti “atvirus išsikalbėjimus” ir būtų pa
tenkinti, jeigu kuris būtų pakviestas Į valdybą. Ar ko- 
licnės išvirs į “atvirus išsikalbėjimus”, netolima ateitis 
parodys, bet visiems tenka džiaugtis, kad suvažiavusie
ji rado ne tik tinkamus kalbos pakaitalus, bet viešai 
pareiškė noro kartu dirbti

Mes nesakome, kad lietuviai neturi tinkamo epite-
Kaliforaijos pakraščiuose

vra tautininkas, ar voldemari- negerovėms, 
lieeian tiems

to savo mintims paryškinti. Mums neatrodo, kad turi
me glostyti galvoti nemokančius, bet dideles ambicijas 
turinčius politinius priešus, bet visi privalome rasti 
bendrą darbą ir bendrą kalbą Lietuvos laisvės reikaluo- 

j se. Eikime prie klausimo iš kitos pusės, iš kurios atei- 
! na patys smarkiausieji smūgiai.

Visi žinome, kad okupantas yra ne tik lietuvių, bet 
ir kitų tautų priešas. Turime rasti bendrą kalbą su ru
sų pavergtomis tautomis. Turime mokytis iš gruzinų, 
ukrainiečių ir gudų, bet saviesiems turime pakelti buo
žę ir padėti kirsti galimai skaudesni smūgi.

Visi turime kreipti ypatingą dėmesį į Madrido 
j konferenciją. Belgrade lietuviai pravėrė duris. Tas pa
sirodymas sukrėtė visą sovietų delegaciją.

Įtakingiausieji sovietų pareigūnai skleidė gandus, 
kad sen- Dole atvežė Į Belgrado konferenciją atominę 

i bomba, kuria nori viską išgriauti. Madridant reikia 
istrebite-■ Pasi^s^ ne vien3 atstovą,. Būtų gražu, jei tuo reikalu 

pasirūpintų ir latviai su estais.
Reikia turėti galvoje, kad sovietų diplomatai ne 

tiek bijo atomo bombos Belgrade ar Madride, kiek jie 
jos bijo Vilniuje ar Rygoje. Pareikalavimas laisvės 
Lietuvai yra pati didžiausia bomba, kuri gali iš pagrin
dų sukrėsti visą Sovietų imperiją. Pavergtoms tautoms 
jau nusibodo rusų primesta vergija. Jie žino, kad ver= 
gai išsilaisvino kituose kraštuose, jie atgaus laisvę ir 
Pabaltyje.

Dirbkime visi vieningai, kad ta bomba sprogtų 
su pavergtųjų tautų pusėje, o Lietuva galimai su 
greičiau taptų laisva.

Visi turime sutikti.

Galėsime grįžti prie naudingo darbo
Amerikos Lietuvių Tarybai pirmininku išrinkus 

adv- Kazį Šidlauską, o Vyriausiam Lietuvos Išlaisvini-, 
mo Komitetui pirmininku išrinkus Dr. Kazį Bobelį, yra j 
pagrindo manyti, kad politinis ir visuomeninis Ameri-’ 
kos lietuvių gyvenimas grįš į normalias vėžes.

Lietuviai ir vėl galės savo jėgas nukreipti į patį di
džiausią lietuvių tautos priešą — Lietuvos okupantą ir 
atsiradusius lietuvių tautos pavergėjo bendradarbius. 
Tremtiniai bėgo į Vakarus ne dėl partinių rietenų, bet 
dėl raudonosios armijos, sovietinės policijos ir kolonis
tų, karo metu atsibeldžiusių į Lietuvą ir išardžiusių 
ekonominį, kultūrinį ir dvasinį krašto gyvenimą. Pir- 
mon eilėn akupantas panaikino teisinį krašto gyveni
mą, apvogė krašto ūkį, išvežė mokytojus, likusius' kraš
to gyventojus padarė sovietinės valstybės vergais. Da
lis lietuvių tautos bėgo į Vakarus, kitą dalį “L 
liai” šaudė vietoje, o pačią veikliausią dalį okupantas 
varė į galvijinius vagonus ir siuntė į Sibirą. Stalinui 
žuvus, dalis išvežtųjų grįžo į pavergtą Lietuvą, o kitų 
paskutinę kelionę Urale rusų baigiami vartyti nykstan
tieji lietuvių sukalti kryžiai...

Paskutinių mėnesių' aistros rodo, kad lietuviai mo
ka pakovoti politinėje arenoje. Jiems gerai yra žino
mos pulk. Roberts taisyklės, jie moka panaudoti vei
kiančius organizacijų statutus savo grupelės tikslams 
siekti, o kai Įsitikino, kad visų nevykusių tai- 
tyklių skylės užpildytos ir niekur visai negali
ma mažiausios plytelės pravaryti, tai kai kurie lietu
viai tampa “paprašaikom” ir ir prašo organizacijų at
stovus leisti jiems dar vienus metus pavaldyti- Jeigu bū
tų nurodę įtikinančią priežastį, kodėl leisti jiems dar 
vienerius metus VLIKo vardu kalbėti, tai galimas daik
tas, kad būtų jiems leidę, bet kai tos priežasties nepajė
gė nustatyti, tai pasakė, kad jau užtenka.

Tada VLIKo taryba išrinko naują pirmininką ir 
naują valdybą. Parinko visai kitus žmones, savo srities Vytautas Abrai-
specialistus, kurie gali būti naudingi lietuvių laisvės ko-

yra tautininkas, ar voldemari- Turime Pasaulio Lietuviui pasireiškusioms 
ninkas, ar valst. liaudininkas, Bendruomenę, kurios vadovybė, nesklandumams, 
ar se'cial demokratas, ar krikš- taip pat Amerikoje, turinčią-ne tikslą, o veiklos sričių pasis- 
čionis demokratas, ar frontinin- apjungti ir koordinuoti po visą 
kas, ar tikintis, ar netikintis, tas pasaulį išblaškytų lietuvių kraš- 
visai neturi nė mažiausios tų bendruomenes, pirmoje eilė- 
reikšmės. Pats svarbiausias da- je besirūpinančią lietuvybės už- 
lykans yra, kad kalbėtojas tei- sieniuose išlaikymu, švietimo ir 
singai, bešališkai nušviestų Va- kultūrinių vertybių puoselėji- 
sario 16 reikšmę lietuvių tau- mu ir propagavimu.
tai, kaip Nepriklausomos Lietu
vos valstybės aktūrimo pirma-ganizacijų atskirų iždų, kurie 
pradj ir pagrindinį veiksmą, ku-. rūpina lėšas lietuviškiems rei- 
ris Įžiebe visoje tautoje laisvės kalams tenkinti, 
troškimą, kuris tebesitęsia ir Turime Amerikos Lietuvių 
šiandien pavergtoje Lietuvoje. Tarybą nuo pat pirmųjų Lietu- 
ir vise' pasaulio lietuviuose iki j vos okupacijos dienų besirūpi- 
toji laisvė vėl bus atgauta.

Lietuvių Bendruomenė, kieno Į vių pastangoms Amerikoje.
tai įtaigojama jau pradėjo j Pagaliau turime iš visų kraš- tangoins Amerikoje, ar ALTa, 
emdyti ir žeminti Vasario 16 1 ta^t taw t ------------

reikšmę, siūlydama tą minėji- 
ną sujungti su Mindaugo karū
navimo minėjimu. Taip kaip 
kalėdas, kad reikėtų sujungti 
;u Velykomis.

Kitas reikalas ir sąlyga kal- 
jčtojui dar yra, teisingai, blai
viai ir neiškreiptai nušviesti vi
sus mūsų Lietuvos laisvinimo

'kirstymą. Nepaslaptis, kad jau 
kelinti metai vyksta trintis tarp 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
JAV- Lietuvių Bendruomenės, 
privedusios kai kuricSe -vietose 
ir prie dviejų Bendruomenių at
siradimo ne dėlto, kad ALTa ar- 

Turime visą eilę f dūdų ir or-!ba viena ar kita Bendruomenė 
siektų savo pastangose skirtin
gos nepriklausomos Lietuvos, o 
dėl varžytinių, kas geriau gali ir 
pristato Lietuvos bylą Ameri
kos politiniuc’se sluoksniuose ir, 
vadovaujantis visuomenės pri
tarimo sprendimu, kas turėtų 
vadovauti mūsų politinėms pas-

nancią politiniu poživilgiu lietu

ru
tilo

tų bene gausiausią JAV Lietu- ar JAV Lietuvių Bendruome- 
vių Bendruomenę, kuri būda- ne? Jei kam tokios varžytinės 
ma dalimi Pasaulio Lietuvių politinėje veikloje gali atrodyti 
Bendruomenės vykdo Lietuvių sveiku akstinu veiklos lenkty- 
Chartą ir teikia lietuvių taut:
niam savitarnai išlaikyti ir lie- pateisinamos, kai Kreipiamės 
tuvių kultūrą ugdyti bei repre- paramos į Baltuosius Rūmus, 

Kongresą, ar kitas institucijas, 
kalbėdami dviem galvom, kai 
tai yra atsitikę su Helsinkio ak, 
tų vertnimais, arba, kad ir pris
tatydami vienodus nusistaty
mus, veiklą tik duplikuojame, 
eikvodami veiklai surinktas a7'- 
kas neproduktyviai.

(Bus daugiau)

vėse, tai jc’s nėra jokiu būdu

zentuctį — pirmoje vietoje.

Apie tų visų organizacijų 
veikią informuoti ir informuo- 
tis bei propaguoti turime gausią 
spaudą: laikraščius, žurnalus, 
knygas, radijo ir net televizijos 
programas, skiriančias tam 

Aš susidariau nuomonę, kad daug vietos ir laiko.
y.-, kalbėtojui Vyt. Abra eini Iš tiesų, reikia tik stebėtis ir 

Š.S uždavinys pavyko išspręsti.:džiaugtis, kaip minė’au, kad vi
jo pasakyta kalba buvo ats- sos šis mūsų šakotas ir kom- 

pausdinta “Dirvoje” 1979. 3. 1. pilkuotas į vairiais pagrindais 
Nr. 8. čia dalį tos kalbos patie
kiu, tik ją reikia atydžiai pers
kaityti:

“Mes turime Vyriausia Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą — 
VLIKą, reziduojantį Amerikoje, 
kuris pagal savo nuostatus yra 
“Lietuvės laisvės kovos vienin
ga vadovybė laisvame pasauly-

veiksnių ir tariamų laisvinimo Į t- 
veiksnių veiklą ir tos veiklos 
tarpusavyje pasidalinimo' dar
bus, neišskiriant ir kultūrinių, j

\. PLEŠKYSTeisingas ir blaivus pasisakymas
S-gos pirmininku, pakvietęs 
taip pat tautininką ir dar pensi
ninką iš toli, iš Floridos. Tai 
buvęs bereikalingas surinkta 
aukų mėtymas. Esą, būtų užte
kę ir vietinio jaunesnio kalbė
tojo. Nežinau kiek čia tiesos.

Visai nesvarbu, ar kalbėtojas j e.

LOS ANGELĖJE. Californijo-| 
;je minint Vasario 16 vyriausiu!

tits iš Floridos. Spaudoje pas- 
"... . , - ... ,. . . tebėjau, minėjimo rengėjams,

vai, jeigu turės laiko, energijos ir noro tiems daibams jvLTos skyriui, mažą priekaiš- 
pasišvęsti. Visi žinome, kad neužtenka vien išrinkti ir tą, kad dabartinis skyriaus pir- 
užimti vietą, bet reikia energijos pareigoms atlikti. Ne mininkas, būdamas ir Tautinės

susiorganizavimas nėra virtęs 
ginčų objektu savo siekimuose 
ir iki šiai dienai yra tvirtai pa
lenktas vienam pagrindiniam 
tikslui, tai yra, pastangoms at
gauti laisvę lietuvių tautai. Bet 
gi, lietuviškų patarlę, kuri sako, 
kad “geriau būkime biedni, bet 
teisingi”, negalime patylomis 
praleisti pastaraisiais metais

— Meras Bilandic Ixbai E 
didus, — sako Jane Byrne, — 
su ja nenori kalbėti.

—Teisininkas Mečys Macke
vičius išvežtas į ligoninę svei
katai patikrinti.

— Prezidentui 'Carteriui la
bai nepatiko Izraelio parlamen 
to narių šūkavimai preziednto 
adresu.

; V. KAROSASKOVA DĖL KLAIPĖDOS
►

(KOMENTARAI)
(Tęsinys)

mo. Mokslinis galvojimas, nors operuoja fak
tais, visdėlto svarsto priežanstingumo ir dėsnin- 
.gumo kategorijomis. Vienų faktų ar įvykių ap
rašymas, kaip tai praktikuoja mūsų istorikai,— 
dar nereiškią, kad istorija svarstoma mokslo 
ši vėso je.

Savo krašto tragediją giliai išgyveno dr. M. 
Anysas, bet jo dideliam sielvartui nerado prita
rimo net vadinamų Maž. Lietuvos veikėjų tarpe- 
Maža Klaipėdos krašto lietuvninkų dalis pateko 
į valdžios postus- ar perėję lietuviškas mokyklas 
ir baigę Kauno u-tą, įsisavino būdingą didlietu
viams romantiniai - nacionalistinę galvoseną.Tuo 
pačiu jie prarado moralinį ir dvasini sąlytį su sa
vo kamienu, kuris išliko ištikimas savo istori
niam savitumui, reformacijos idealams ir žmo
gaus laisvės principams, užtikrintiems autono
mijos statute.

ISTORINĖS IŠVADOS
Didžiai gerbdamas prof. dr. J. Jakštą už jo 

drąsius pasisakymus ginant istorinius faktus, 
kurie išsklaido sukurtus valdančiųjų mitus, vie
nok negalėčiau sutikti su jo istorijos mokslo pas- 
kir.l '■ interpretacija.

Mokslas, kiekvienoje nagrinėjimo, srityje, 
lepasitenkina ien faktų ar įvykių nustatymu, 
bet ieško jų išai kinimo ir dėsningumo nustaty-

Antra, pas mus vyrauja labai kalidingas įsi
tikinimas, kad istarijos mokslas apima praeities 
laikotarpius, todėl veik neturime istorinių stu
dijų, liečianių dabartį ar ateitį. Visų sričių mok
slai tarnauja žmonijai, kai atidengia naujas tie
sas, kurių dėka kelias progresui ir kultūrėjimui 
bei naujai iškilusių problemų sprendimui.

Jei mūsų istorikai savo laiku būtų mokslo 
šviesoje išsprendę Mažosios ir dižiosios Lietuvos 
susidariusius skirtumus, kaip tai yra padaręs 
savo įvadiniame žodyje prof. Jakštas, tai tuomet 
praktiški politikai gal visai kitaip būtų nustatę 
savo politiką dėl Klapėdos krašto išlaikymo.

Kyla klausimas, ar yra kokia prasmė nagri
nėti Klaipėdos krašto praeiti ar persvarstyti , iš
keltas dr- Anyso problemas, jei šio krašto gyven
tojai yra dalinai sunaikinti ar daugumoje išblaš
kyti po Vokietiją ir kitur? Apie mažlietuvių li- 
kiųią mažai tesirūpina veiksniai, jie pernelyg 
yra nurašyti į nuostolius. Tesirūpinama tik pa
likta jų žeme. Leidžiamos knygos ir studijos įro
dymui, kad Mažoji Lietuva nuo amžių buvo ap

gyventa prūsais ir lietuvnikais,kurių žemės turi 
Priklausyti atsikūrusiai Lietuvai.

Tokia prasme šiandieną egzistuoja Mažosios 
Lietuvos klausimas. Reikšdamas šią nuotaiką M. 
Gelžinis, ilgoje svarstyboje apie Maž. Lietuvos 
ateitį, rašė: “O ar mums lietuviams dera lieti aša 
ras, kad iš Maž. Lietuvos — tegu ir rusiško geno
cido keliu —išnyko vokiečiai, kurie ten buvo įsi
brovę kaip imperialistai ir kolonistai, kaip prūsų 
ir lietuvių priešai ir pavergėjai.“ (Naujienos, 8. 
2. 1973).

Prie M- Gelžinio samprotavimų, galime pri
dėti paskiausius P- Štromo ir E. Galvos pasisa
kymus, recenzuojant jau išėjusią iš spaudos “Ko
va dėl Klaipėdos” knygą, kad šiame krašte būta 
per 80*% vokiečių ar suvokietėjusių lietuvninkų. 
Juos pašalinus, susidarys sąlygos ateityje lietu
vių tautai tvirtai įsikurti prūsų žemėje ir savai- 
miai išnyks iškeltos dr. Anyso “Atsiminimuose” 
vidujinės kovos tarp Mažosios ir Didžiosios Lie 
tuvos.

M. Gelžinis toliau samprotauja ta kryptimi: 
“...kuomet naujasis vokiečių kancleris Brandtas 
atsisakė visų vokiškųjų aspiracijų į Rytus.... mes 
teprivalome imti dėmesin malonų faktą, kai vo
kiečiai nebėra varžovai dėl Klaipėdos” (t p.). 
Nora M. Gelžinis savo kilme yra mažlietuvis, bet 
samprotauja didlietuvių kategorijomis-

Atsakymas į panašius samprotavimus gali 
būti sekantis. Jei griūnant Sovietų imperijai vo
kiečių kariuomenė, drauge su sąjungininkais, ne 
pajudės į Rytus ir nepasieks bent Nemuno, tai tą 
erdvę užims gerai apginkluota lenkų armija 
drauge su visa Lietuva. Lenkų tauta neatsisakė 
nuo savo pretenzijų į Vilnių ir Lvovą ir tebesva- 
joja apie Rzeczpospolitos atstatymą.

Keistas istorijos paradoksas, kurį tegalima 
išaiškinti pritaikius dialektinio galvojimo meto
dus. Kryžiuočiai buvo didžiausi DLK priešai, bet 
Vytautas Didysis atsisakė juos galutinai sunai
kinti, nes buvo reikalingi iškilusios Lenkijos ga
lybės atsvarai atlaikyti. Kunig. Radvila Juoda
sis ir jo politikos tęsėjai, matydami Rusijos ir 
Lenkijos grėsmę DLK savarankumui išlaikyti, 
orientavosi į Prūsiją ir Skandinaviją, kas buvo 
mėginta pasiekti sudarius t. v. Kėdainių sutartį. 
Pagaliau nepriklausomybės kovose, vokiečiai, 
nors buvę vakarykšti okupantai, atėjo lietuvių 
tautai į pagalbą. Ypatingai iškelta Latvijos gen. 
von Goltze armija suvaidino svarbią rolę viso 
Pabaltijo išlaisvinime nuo giliai įsibrovusios 
raudonosios armijos.

- ' • (Bus daugiau! . .■
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didelis skaičius, kurie {tikėjo,

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKISDAIMID
Telefonas 523-0440

HODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

"Viešpaties ranka buvo su jais ir 
gręžėsi į Viešpatį".

Ap. Darb. 11:21.
jo galybę ir vadovystę. Dėlto 
yra tarsi Viešpaties pirštas.

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prasyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

5V. KAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikantę 195 Van Pelt Avenue, SU ten Island, N.Y. 10303

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ir

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.

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.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd* 7-34u*

Phw: TArt*

MAuiiiMM, chicaoo 4, hx Thursday, March 15, 1Q7Q

PETRAS BIELIŪNAS-
ALLFORNIA aVL Phone. uAfayeUe 5-J67J

4424 WE81 FMh rfTKKR* cjvp.WLk 1-1214
1314 WEST 23rd PLACE VTixiaia 7-4471
1028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa Hills, CL 874-4411

<TEPON AS ( LACK Hl «SŪNŪS

BUTKUS - VASARIS
So. JOth Avė, Cicero, III. Phone: OLrmptt

ubUKGk I. RUDMINAS
’ LITUANICA <VE T«L YAr4» 7-11M-US

Į AMBULANCI 
PATARNAVt
MAS DIENA 

jt IR NAKTĮ,*
TURIMI 

!l KOPLYČIA* 
'[ MISOSE MIESTU 
? DALYSE.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS I 
Vita, programos H WOPA, 

1490 Wk A. M.

Lietuvio kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniai. nuo 8:30 q.jq 
’ai ryto

Aldona Daukvt
HEmlock 4-2415

ISt So. MAPLEWOOD AVB 
MICAGO ILL 40629

A “Lietuvos Aidai* 
KAZĖ BRAZDŽIONYTė"

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vak.

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

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

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374
>- - —.......... - - a

- Jei tinote umente, lnirl< 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra 
tome atsiųsti jų adresus. Me 
jiems siusime Naujienas dvi sa 
vahes nemokamai.

•i K1A1:
Chicago?

»et®viy 
u^ota viu

W.CU

Computers Dressed In Khaki

Future Drivers Of America

Tomorrows drivers — decide today which cars they’d 
like to drive “in a couple of years” as they enthuse over a 
scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griffin 
(left), Alicia Prater (middle), and Jay Byers are as enthusiastic 
about the new show as Robert D. Lund, Chevrolet general 
manager and General Motors vice president “Auto shows .-re 
a key barometer for new model sales in every section of he 
country,” Lund says. “They give people an opportunity to 
inspect a wide selection of new cars designed to meet every 
driving need.” Ah estimated 40 million persons will view the 
life-size counterpart (tn various forms) of the Chevrolet auto 
show pictured above.

MOKSLINĖ VADYBA

Pleikys

E9»

lyra perimti visą išeivijos poli-( pačių iškiliausių ir
1 A T iv ‘VT TV still lipfiiviiT rmliti

SUSIRINKIMU

dalyvavo JAV pramonininkai. | čiami susirinkime dalyvauti.

PERKRAUSTYMAI

rm MODtRNlSKOS KOPLYČIOS
AIKšTf. AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Apdraustas perkraustymas 
iš jvairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

1939 m. valdybon buvo iš
rinkti pik. dr. P. Lisauskis, inž. 
V. Graičiūnas ir inž. Rimša.

V. Vytenietis

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
<edica| Building). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą- 

lei neatsiliepia, skambinti 374-8004

ORTHOPEDas-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. MČa. bar

5 dažai. Speciali pagalba t'jfom;
? (Arch SuDDorts) ir t t

’850 West 63rd St., Chicago. El. 6062' 
Telef.; P Respect 8-5084

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IU
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ndra praktika, spe~. MOTER J lięc- 
Ofisas 2652 WEST 5vth Sh RC-ET 

Tel. PR 3-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečias 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vai* vak. Stštačlir 
;ais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

nagai susitarimą.

Leidimai — Pilna apdraudi 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

h;, nEONAS SEIBUTT
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—? vai. vak 
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE. 

St. Petersburg, FL 33715 
Tel. 813)-384-3O20

The National Safety Council says: 
Reduced visibility and inadequate 
traction are major, added hazards 
of winter driving. Be sure your 
wiper blades are in good condition; 
and have arm pressure of on? ounce 
per inch of blade length to uweep 
off snow and sleet instead of r Vng 
over it. Check defroster, ar* al
ways carry a pair of reinforced tire 
chains to back up your ability to 
go and stop safely.

Lietuviu Pensininky S-gos narių 
susirinkimas bus š.m,. kovo 15 d., 
ketvirtadieni, 2 vai. popiet, Gage 
Park Fieldhouse patalpose, 55 ir 
Western gatvių kampas. Visi kvie-

TEI------BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree Į

SOPHIE BARČUS Į

(Tęsinys) daugiausiai nusipelniusiam Lie- ■
, , . . . , tuvos laisvinimo bvloje Dr. K.Paduokime vieni kitiems goį^jiuĮ ' 1

'ankas, gyvenkime kaip broliai 
r dirbkime kartu. Mūsų tikslas Dr. Kazys Bdbelis yra vienas

• garbingiau
sių lietuvių politikų veikėjų. 
Niekam iš lietuvių politikų ne
pavyko prasiskverbti Į Belgrado 
tarptautinės konferencijos sales 
— posėdžius, tik vieninteliam 
Dr. K. Bobeliui. Toje konferen
cijoje jis dalyvavo ne kaip eili
nis JAV pilietis stebėtojas, to
kių ten ir neįleido, bet kaip JAV 
delegacijos sen. Dole patarėjas. 
Dr. K. Bobelio pastangomis, pir
mą kartą tarptautiniame foru
me buvo iškelta ir pasakyta, 
kad Lietuva ir kitos Pabaltijo 
valstybės yra neteisėtai Įjungtos 
Į Sovietų Sąjungą ir kad to 
Įjungimo JAV nepripažįsta ir 
dabar. Kas daugiau yra padręs 
ir atsiekęs Lietuvos laisvinimo 
byloje už Dr. K. Bobelį? Pra
šau šmeižikus vienuolius atsa
kyti.

Įtinę, tai yra ALTos ir VLIKo, 
labdaros — BALFo r švietimo 
veiklą. Nuo’ tų savo užsibrėžtų 
tikslų mes neatsisakysime, ne- 

| pasitrauksime ir niekam kitam 
■ :ų neužleisime”.

Po šitokio pasisakymo ir be
sąlyginio (kategoriško) pareiš- 

!!kimo, jau nebebuvo prasmės to- 1 T -t • * . V . f • •: liau pokalbius ir ginčus tęsti ir 
visi, lietuvių vienybės reikalu 
nieko neatsiekus, išsiskirstė Į 
namus.

Nuomonių skirtumai nebuvo X .
I išlyginti ne vien dėl bendruc’me- 
Inės statuto laužymo ir neteisė
tų valdybų išrinkimo, bet svar
biausia, dėl bendradarbiavimo 
su Lietuvos okupantu, jo agen
tais ir Amerikos Lietuvių Tary
bos — ALTos darbų trukdymo, 
jų dvigubinimo (duplikavime) 
ir kėslų patį ALTą sugriauti.

Kaip matome, prie lietuvių 
vienybės suskaldymo Dr. K. Bo
belis nei piršto' neprikišo. Visas 
skaldymo darbas buvo suorga
nizuotas ir įvykdytas Lietuvių 
Bendruomenės vadovybės. No
rint nuslėpti nešvarius ir pur
vinus LB vadovybės darbus dėl 
lietuvių vienybės suskaldymo, 
nesąžiningi vienuoliai kaltę no
ri primesti garbingiausiam,

Šįmet sukanka 55 metai, kai 1938 m. inž. V. Graičiūno pas- 
Prahoje buvo suruoštas pirma- tangomis ir Lietuvoje susiorga- 
sis tarptautinis Mokslinis vady- n zavo Mokslinės vadybos drau- 
bds kongresas. O praėjusiais gija. Jos įstatai buvo patvir- 
(1978) metais sukako 49 metų, t;nti tų metų gegužės 24 dieną, 
kai Lietuvoje buvo suorgani- Draugija stengėsi tyrinėjimais, 
z uotą Mokslinės vadybos drau-’ diskusijomis, spauda ir kitomis 
gija. Tai sukakčių proga susi-!priemonėmis visose ūkinio gy* 
pažinkime su tos Mokslinės va-! veninio srityse kelti lietuvių 
dybos veikla. i pajėgumą ir ekonominę gerovę,

Kaip rašė praėjusių laikų praktiškai taikant mokslinės 
spauda, vadyba skatino orga- vadybos dėsnius. Tai pirmaisiais 
n zuotą, planingą, ir suderinti savo gyvavimo metais jau su
veikiu. Nes žmonija jau yra iš- ruošė 15 diskusinių pranešimų, 
ėjusi iš neorganizuoto gyvenimo!Susirinkimai daugiausia vykda- 
laikotarpio ir šiandieną neįsi- vo Karininkų Ramovės patai- 

‘ vaizduojama kaip galėtume gy-'pose. Dalyvaudavo nariai ir sve.- 
.venti be organizuoto veikimo, ėiai. Dalis referatų buvo pa- 
Mes prisidedame prie organi- skelbti anuometinėje spaudoje, 
zuotes tvarkos kūrimo, bet kai- Buvo pasiruošta dalyvauti 1941 
tais tas veikimas nėra sklan- metų tarptautiniame vadybos 
dus ir tobulas. Kiekvienas orga- kongrese Stockholme, 
nizuotas veikimas turi savo’ pa-, 
grindus, kuriuos reikia ir moks
liškai pažinti. O juos pažinti 
padeda Mokslinė vadyba.

Vadybos arba vadovavimo 
pareigos yra senos kaip ir pati 
žmonija. Tačiau vadybos moks
las yra dar jaunas. Spėjama, 
kad prieš pirmąjį karą ameri
kietis Taylor pirmutinis ėmėsi 
nuodugniau tirti darbo organi
zacijos ir vadybos klausimus. 
Vėliau daug naujų minčių Įne
šė prancūzų inž. Henry Faylor. 
Ilgainiui tais klausimais išleista 
daug knygų ir pradėta kas treji 
metai įvairiuose pasaulio kraš
tuose ruošti tarptautinius kon
gresus.

Pirmasis tarptautinis Moksli
nės vadybos kongresas, prezi
dento Massariko in’ciatyva, Įvy
ko Prahoje 1921 metų liepos 
21-24 dienomis. Jame gausiai

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Civilizacijos stebuklas
— Koks yra didžiausias ci

vilizacijos stebuklas? — klau
sė paskaitininkas klausytojų, 
norėdamas sukelti jų dėmesį. 
Vienas klausytojas tuoj pat 
garsiai atsakė:

Didžiausias stebuklas yra tas, 
kad žmonės gali ją pakęsti . . .

i

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

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

Manau, kad Dr. K. Bobelis sa
vo patirtimi, savo pažintimis 
aukštuošiuse JAV sioksnuose, 
savo ryžtu, savo energija 
ir politiniais gabumais yra pats 
tinkamiausias asmuo vadovau
ti Vyriausiam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetui — VLIKui.. Ki
to' tokio žmogaus bent tuo tar
pu neturime ir gal greit neturė
sime.

(Pabaiga)

Kongreso užsibrėžtus darbus 
sėkmingai tęsė Massariko Aka
demija.

Antrasis kongresas buvo su
kviestas Briuselyje, 1925 
spalio 14-16 dienomis. Jame da-: 
lyvavo žynrų Prancūzijos vady
bos žinovų.

Trečiasis kongresas įvyko 
Romoje 1927 m. rugsėjo mėn. 
5-9 dienomis.

Ketvirtas kongresas suruoš
tas Paryžiuje 1929 m. birželio! 
19-22 dienomis ir praėjo su di
deliu pasisekimu.

Penktas kongresas Įvyko Am
sterdame 1932 metų birželio 
18-21 dienomis, šeštas — Lon
done 1935 m. liepei 15-18 d.d. 
ir septintas Vašingtone 1938 m. 
rugsėjo 19-23 dienomis. <

tėvas ir sūnus
Marquette funeral home

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TEEHNOLQQY
ON THE MOV*

, Now there are computers 
*ough enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing System 
phown in the photo is housed 
in a portable shelter about 
the size of a travel trailer. It 
has the computing power of a 
complete commercial data 
processing center.

But, unlike its civilian cous
ins, this system can operate in 
the severest of environments 
* . . including desert heat, Arc
tic cold, and salt laden tropic 
humidity. Consequently, the 
lystem can handle many

kinds of front-line computing 
chores, such as directing aii- 
craft strikes against enemy 
armor, or determining thr 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems, a subd 
diary of United Technologic: 
Corporation, developed th< 
mobile system, which is buill 
around the company's “mili
tarized” digital computers 
Their circuitry is derived firott 
commercial computers manu
factured by Digital Equipmeni 
Corporation. Special compo
nents and packaging mak( 
them suitable for military 
on land, at sea, and in the ait

M*
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— Dail. Jonas Tričys ir 
šeima yra aktyviai įsijungę į 

“kultūrinę veiklą ir visuomenini 
^gyvenimą, reaguodami į i 

nius l>ei įvykius ir prieš sveti
mas idėjas. Tuo tikslu jie remia 

"patriotinę spaudą, be jokm kam* 
„promisų einančią už Lietuvos 
nepriklausomybe ir jos žmonių 
laisvę. Dėkui už dvidešimtsep- 
lynių įtolerių auką įteiktą pra
tęsiant prenumeratą. Ta proga 
dėkojame dail. J. Tričiui už jo 
kūrybos paveikslus, puošiančius 
Naujienų pirmąjį puslapį Ne
priklausomybės ir kitų švenčių 
progomis.

— Kun. Prof. Dr. Paulius Ra- 
gažinskas iš Central, New Mexi
co, sumokėdamas metinę pre
numeratų, atsiuntė trumpą gra
žių žodžių laiškutį ir dvidešimt 
dolerių auką. Dėkui. Malonu, 
kad Naujienos jungia klasikinės 
politikes ir gyvenimo šalininkus 
ir niekais paverčia pseudopoli- 
tikierių utopines svajones, tik 
nešančias pavergtiems žmo
nėms didesnes kančias. Sveti
mos įtakos baigiasi politiniame 
išeivijos gyvenime, jos baigsis 
ir kultūriniame.

ttiprėlų, kad jų skaitytojai 
.. .4-^ifcltiažeLu, o A* n>a-. -

nait, "laikas, kai
žmonės nustos tikėję svetimie
siems ir netikriems pranašams, 
o klausys ką sako demokrati- ’jo |

į niais rinkiniais išrinktieji poli-
• niniai vadai, be jokių svelimų- 

reiški- JM Ų;‘hų ir jų piopagamics. To
- •. • - i«___ t* n •(aš iš visos širdies vėlinu, linkė- 

įdama Jums visiems geros svei
katos’. Dėkui už laišką ir už 
auka. >

Aleksas Kasper- Kaspera- 
vičius iš Brighton Parko, akty
viai dalyvavęs Lietuvos laisvės
partizaninėse kovose ir sunkiai I 
s u žeist a s. savo nu sista tv n i u

■■

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL«

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

Z212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

Registruokite savo namus, O GERIAUSIAI ČIA 
biznius, sklypus pardavimui jau( ^BA1 ,šyARUS ? butu narnąs iržvilgiu nekeičia ir vra nuomo- 

nės, kad išeivijos lietuviams ne
dera su okupantu eiti į bet ko- į 
kias derybas ar sandėrius bei 
klausyti svetimųjų. Ne veltui; 
jis yra kražiškių Kasperavičių' 
ainis, Lietuvoje baigęs Karo' nuojanti trijulė 
mokyklos apsirantų laidą. Dė- saj” • 
kui už gerus linkėjimus ir §7 Aida ir Vida Dovydaitytės da- 
auką. Patrijotų nesunaikino o-Hyvaus Valentinos ir Stepono 
kupantas, jų nesunaikins bend-Įlinkų radijo’ programos 45 m. 
radarbiautojų ir tiltininkų prieš sukakties bankete kovo 25 d. 
patriotizmą nukreiptos rezoliu-Į 3:30 vai. popiet So. Bostono Lie- 
cijos. i

— Vladas Armalis, Baltimore, 
MD, kiekvienais metais pare
mia Naujienų leidimą aukomis. 
Dėkui už dešimkę, atsiustą pre- 
numerato sratęsimo proga.

— Kaimynas praneša, kadi 
mūsų skaitytojas Pranas Juod
ka iš Town of Lake apylinkės, 
ilgesnį laiką sirguliavęs, jau 
pilnai pasveiko ir laukia, kad 
jį aplankytų senieji prieteliai 
bei draugai. Malonu skelbti gerą 
žinią.

Kanados lieluva1čių dai- 11 to 5 no appointment neces. Juozo šmotelio 
__ j “Vasaros gar- sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.

- Aldona Biskytė, taip patjSTATE St., Rm. 1717. Mes kai-
-r-r. . ■» 1 T V . • noa <>*7*7-7 ___

26-tus metus veikiaačioj įstai
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL Tet 436-7878

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

$7,500 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga
za šildvmias, apsauga nuo potvynio, 
kaina $57,000.

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

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

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

ATSIMINIMŲ
bame lietuviškai. 782-3777 orj 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr-) 1

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

(312) 737-1717. (Pr.)
- PIANISTO MANIGIRDO 

MOTERAIČIO koncertas įvyks 
š-m. kovo mėn 18 d., sekmadie
nį, 3 vai. popiet Jaunimo Cen
tro Didžiojoj salėje. Koncerto 
programa nauja ir įdomi. Anks
čiau įsigyti bilietai galioja, o jų!

tuvių Piliečių klubo salėje.

— Už a. a. VLADO KARPUŠ- 
KOS sielą šv Mišios bus atna
šaujamos kovo 18 d. 9 vai. r. 
Tėvų Marijonų koplyčioje trijų 
metų mirties sukakties prc’ga.

— Prof. Vlado ir Olgos Jaku- 
bėnų paveikslų ir daiktų išpar
davimas įvyks ateinantį savait
galį - šeštadienį, kovo 17, nuo \ dar neturintieji galės įsigyti 
10 ryto iki 4 vai. popiet, ir sek
madienį, kovo 18, nuo 12 iki 5. 
Adresas. 6506 So. Artesian.

(Pr).
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka- 

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus ižai’1 me $4 už sidabrinį dolerį. Per- 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span- j 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
bu 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 renesansą.

— Ponia Anna Grabas, anks
čiau gyvenusi Marquette Parkų 
o dabar esanti pas savo mielą 
dukrą ir žentą, Orinda, Calif., 
atrašė tokį laišką: “Mielieji!” 
Siunčiu Jums $50 čekutį, nes 
jau greitai baigsis mano prenu
merata. Likutis lai bus Naujie 
nu paramai, kad jos vis augtų

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

i

koncerto dieną prie įėjimo. Vi
suomenė maloniai kviečiama.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 
įkaityti ir platinti Nanilenaa, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

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

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude- 
niniame Naujienų piknlk*- 1 Iri®?.

{kame pašto ženklus ir pinigų 
'kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. TeL247-5081. (Pr.)

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday

Visas Ir visus kviečiame i didžiąją talka.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimų skaitytoju relkaLm 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomla.

KAUJlSNOf
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60604

* 3 inksto be nginliio pntęda garo prcntuneratą, taupydama IaS? Ir 
ssažtndamas suiirašinėjlmo Išlaidą*. Priede  dol

Farardė Ir vardai

Adresai

» Užsakau- Naujiena? kaip dovana «avc —- 
yra naujas skaitytoja*. Priede  doL

Pavardė ir vardai_________________________

kurli

Adresai

BpoDSorlans pavardė, rardAs ir vietovė

• Platinimo vajana proga, palaikydamas lietuvišką spauda ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus ----------  doL

Favardė Ir Tardai

Adresu

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suaipa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adrew

Pavardė tr vardai

Adresai

Pavardė fr vardai

i Įremi

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
srauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai,

skirsnelių mėgėjai, prašomi at ; D R A j T j s REALTY 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa- Įvairi apdrauda —INSURANCE 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai
Autoriaus adresas:

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

if;

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-
kam nuomininkus

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

SAVININKAS PARDUODA 10 akru 
žemės prie Lemonto. Teirautis savai
tės dienomis po 4 vai. vak.

Tel. 581-7055.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Tuo reikalu Jums gali dau
fi

padėti teisininko Prano šulo 
Į paruošta, — teisėjo Alphonst į 

Vienas Londono aristokratas j Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ į
Kas Jam Geriau Patinka

bandė įkalbėti žymų aktorių 
William Garrick statyti savo 
kandidatūrą į parlamentą.

— Ne, gerbiamasis — atsakė 
aktorius. Man geriau patinka 
vaidinti rolę garsios asmenybės 
scenoje, negu kvailio rolę par
lamente.

Naujienoms reikalingas

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

1-6100.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, HI. 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

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

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: < 
-----

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

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

■

PERSONAL 
Asmeny Ieško

SL1CTRO3 ĮR1NGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicanos mlatf© leidimą, 
Dirbu Ir užmltšžluese f«- 
r įrituotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Av».

Tel. 927-3559
HOROSCOPES

išleista knyga su legališkomh ! BY ANNA
formomis. • Also character, card & palm read-

K'nvo’ji tnrmnminsi ^ugs. One visit to her will be of imKnyga su rormomis gauna mense value to you gift with
ma Naujienų administracijoje readings.
1739 South Halsted St., Chica ! 516 D‘]Parkway
Cgo, IL 60608 Kaina 83.00,

J!

Di 05 10
£2—» M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai £23 automobili?
-Utility peostah&a&f

Kreiptu

su formomis — $3.90.
Phone 855-2160

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

4&S5 Eo. A5MLAXD AVI.

----------------------- į 'CARETAKERS WANTED
1. Buvo .paukštis šiaudadūšis, ■ 01der couple to live apartment

nešė lizdą paremtinį, padėjo, ’ ’ ’
kiaušinį šimtatrynį? (Kanapės)

2. Mergina mergavo, paskum 
martavo, akis rodė, paskum per 
tas akis pati išlindo? (Aguona)

above funeral home and do light 
housework. Free modern large apart
ment and all utilities plus $100 a 
month salary.

Call 974-3534 or 974-9651.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

LAIKRODŽIAI Ir SRAMOBNYW
Pardavimu ir Talsyua 

£666 WWST 6*k iTRBST
TMaf.z RSswtells 7-1 Ml

; WORLD CSAMP1ONSH3

—14 according to boxing

jšonshįu

„ __ ___
attempt to regain the crown he had 
lost the year before. Both fighicn 
were in superb shape but Dempsey, 
file challenger, was far superior to 
the Dempsey who lost the title.

Referee Dave Barry, at the be
ginning of the historic battle, re
minded both contestants of the new 
boxing commission ruling- in a 
knockdown, the count would not 
be started until the aggressor had 
retired to a neutral corner. The 
gong, sounded and the battle was

pounding him, trying to break 
down his guard. The seventh saw 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to the head. A 
right caught Tanney on the head 
and reeled him against the ropes. 
Six sudden smashes with both 
gloves and Tanney was down for 
the count

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

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 four pre
cious seconds of the new ruling re
sulted in his failure to regain the• —*—

Siuntiniai I Lietuvą

of

MAINTENANCE 
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

II. LAVIN & SONS INC 
3426 S, KEDZIE AVE, 

An equal opportunity employer

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ar.
Chicago, III. 60632. T«L YA 7-5980

-....................................................... ■, J

PUNCH PRESS 
OPERATORS

AND
GENERAL FACTORY HELP.

BELL & THORN
4259 SO. WESTERN BLVD

Nrtary PvWlc
INCOMB TAX SIRV1CI 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7454 
Taip pat daromi vertinai, giminių j 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pr»- Į

šymai ir kitokį blankai. J

BEST THINGS IN LIFE

Fraek Tajwlia 1TAT1 ru*

RETIRED PATTERN MAKER
For Maintenance of Wodden Foundry
Patterns . . Set You Own Hours

MANUFACTURERS BRASS & 
ALUMINUM FOUNDRY

3450 W. 127th St., Blue Island, IL
E.O.E. M/F

9 IMMEDIATE OPENINGS #

MACHINISTS
4 Openings—At Journeyman Level 
With experience in lathes, set-ups, 

į O D. and I.D. grinding, etc. Good 
Į startinę salary. Excellent working 
conditions and fringe benefits. CALL:

1731-9700 or (219) 398-0838

INDIANA FORGE
& MACHINE CO

3468 Watling Street 
East Chicago, Indiana

An Equal Opportunity Employer M/F

GA 4-3454 IMIUlAMCf

ADVOKATAS j
CHARLES P. KAL & Associate! 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susite 
rus. Seštalieniais iki 12 v. 

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

40 metu, patarnaudama klientams.

HOHr.HfAST OIStASi

The Anti

HAUilBNOS. CMKAM t, ll£ Thursday, 15, 1979




