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PREZ. CARTER PRIŽADĖJO GAZOLINĄ AMERIKOS FARMERIAMS
kad jis nevažiuos namo, kol ne
sutvarkys degalų pirkimo klau
simo. Japonai yra pasiruošę 
pirkti žymiai daugiau gazolino, 
atplaukiančio iš tolimos šiaurės.

JAV NEGAUS. NIGE
RIJOS NAFTOS

KALIFORNIJOS AUTOMOBILISTAI PIRKS 
GAZOLINĄ TIK KAS ANTRĄ DIENĄ

LOS ANGELES, Cal. — Pre
zidentas Carteris atskrido į Ka
liforniją, kad galėtų pasakyti 
kelias valstybės reikalus liečian
čias kalbas. Vakar prezidentas 
buvo nuskridęs į Dės Moine,, 
la., kur jis pasakė, svarbią kalbą 1 
farmeriams. Prezidentas užtik
rino, kad visi Amerikos farme
riai turės pakankamai gazolino
visiems žemės ūkio darbams. Į kad Amerikos bendrovės nega- 
Farmeriai buvo susirūpinę ky- lės gauti daugiau Nigerijos naf- 
lančiomis gazolino kainomis ir tos. Konflikto pagrinde yra pa
galima šio degalo stoka. Prezi- keltos Nigerijos naftos kainos, 
dentas pareiškė, kad gazoliną Nigerija viena pabrangino savo 
reikia taupyti, galimai mažiau naftos kainas daugiau negu ki
jo deginti, bet jis priminė, kad tose pasaulio rinkose. Tiktai

- - ' — 1 Irano nafta brangesnė, negu
Nigerijos, bet Iranas dar neAa- 

■ jėgia pagaminti valytos 
J Jis nori priimti už

Prezidentas .priminė farme-' ateičiai, 
riams, kad šiais metais galima 
tikėtis gero derliaus, a- farme
riai gaus pinigus už savo-der- ( 
lių. Praeitais metaiš farmeriams 
leista apsėti galimai didesnius 
plotus. Amerikos javų pareika
lavimas. kiekvienais metais di
dėja. Daugiau Amerikos javų 
nori pirkti ne tik sovietinė Ru
sija, bet ir komunistinė Kinija. 
Daugiau sojos pupelių nori 
pirkti ir Japonija. Nori pirkti 
ne mažus kiekius, bet milijonus 
bušelių. Farmeriai galė^ derlių 
greitai parduoti. ““

KALIFORNIJA PRADĖJO
TAUPYTI GAZOLINĄ •

Kalifornijos gubernatorius, ži
nodama^ -kad gazolino.1 kainos 
kils ir kad šio degalo bus ma
žiau, pirmas nutarė įvesti gazo
lino racionavimą. Tas raciona- 
vimas bus savotiškas, didelės 
svarbos į ekonominį gyvenimą 
jis neturės, bet pripratins auto
mobilių vairuotojus, kad be rei
kalo negalima deginti gazolino. 
Kalifornijos automobilistai sa
vo mašinoms galės pirkti gazo
liną tik kas antrą dieną. Pre
zidentas pilniausiai pritarė Ka
lifornijos gubernatoriaus 
nams racionuoti gazoliną.

JAPONAI LAUKIA 
JAV GAZOLINO

Japonijai gazolinas labiau rei
kalingas, negu bet kuriai Azi
jos valstybei. Japonai moka už 
gazoliną žymiai brangiau, negu 
kitos valstybės.

Japonija jau ne vieną kartą 
yra pirkusi degalus iš amerikie
čių, bet ji nori gauti nuolat ir 
žymiai daugiau. Atvykęs Japo
nijos premjeras Ohira pareiškė,

farmeriai gazoliną gaus.
ŪKININKAI TIKISI 

GERO DERLIAUS

Nušovė teroristę
.Elisabeth Von Dyck

• - NTURENBERGAS, Vokietija. 
— Vokietijos policija bandė su
imti ieškomą Vokietijos teroris- 
tę Elisabeth Von Dyck, bet ne
pajėgė. Ji bandė ištrūkti, ir bu
vo nušauta. Elisabeth buvo 28 
metu amžiaus.

Ji padėjo suimti Vakarų Vo
kietijos biznierių draugijos pir
mininką Hanns Schleyer, jį 
slapstė Vokietijos ir Prancūzijos 
teritorijose, o vėliau jis buvo 
nušautas, o šeimai patarta atsi
imti lavoną. Manoma, kad pati 
Elisabeth. nušovusį pramoninin
ką Schleyerį. Į; policijos rankas 
pateko kėli jauni vokiečiai tero
ristai, bet Elisabeth pajėgė iš
vengti policijos iki penktadie
nio, kai atėjo ir jos eilė. Poli
cija dar nėra sučiupusi Gudrū- 
nės, aktyviai prisidėjusios prie 
teroro veiksmų organizavimo.
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Ir Piety Afrikoje
JOHANNESBURG. — Trys 

juodieji partizanai ketvirtadie
nio naktį atakavo juodųjų gyve
namo So veto miesto policijos 
nuovadą, užmušdami vieną juo
dą karininką ir kitus du kari
ninkus bei tris civilius sužeisda- 
mi ir nuovados pastatus sude
gindami. Ataka skaitoma pirma 
tokia drąsi Pietų Afrikoje, bet 
tai jau trečioji. Pirmą kartą juo
dieji partizanai atakavo tą stotį 
1976 m. ir antrą kartą 1977 me
tais, bet tada žalos mažai tebuvo 
padaryta. ___

Soveto yra milijono juodžių 
gyvenamas miestas Pietų Afri
koje, -skaitomas Johannesburg© 
priemiesčiu, kur lūšnose gyve
nantieji važinėja į darbus Jo
hannesburg©.

KALENDORĖLIS

Gegužės 7: Domicėlė, Stanis
lovas, Danutė, Butautas, Ei- 
girdas.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 7:26.
Oras giedresnis, šilteanii.

— Vasario mėnesį bedarbių 
skaičius Amerikoje siekė virš 
6% darbo jėgos, tačiau balan
džio pradžioje jis siekė tik 5.8%.

— Mokslininkai pataria ieško
ti būdų saulės energijai kaupti, 
bet vyriausybė šiai sričiai ne
nori skirti didesnių sumų, nes. 
čia padaryta maža, pažanga.

Kylanti saulė ne tik ištirpdo sniegą, rfet papuošia medžius baltais žiedais.IŠ IZRAELIO BANKO IŠNEŠĖ ŠIMTĄ TŪKSTANČIU DOLERIU
BANDITAI ĮSIVERŽĖ Į SALVA

ESANČIAS AMBASADAS

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelis turi pačią geriausių ka
riuomenę Artimuose Rytuose, 
turi gerą žvalgybą ir yra gerai 
informuotas apie Izraelio priešų 
karo jėgas’. Tačiau Izraelio vi
daus policija neturi jokios nuo
vokos apie vagių ir vagilių 
veiklą.

Praeito penktadienio pavaka
re, kai į banką buvo nuneštos 
pajamos ir užsienio valiuta, įėjo 
į vidų gerai ginkluotų vagių 
grupė, suvarė tarnautojus į vie
ną kambarį, o patys pasiėmė 
100,000 dolerių ir išėjo. Jie lais
vai būtų galėję išsinešti stam
bias Izraelio ar kitų tautų su
mas, bet to jie nedarė. Menka
verčių pinigų jie neėmė. Jiems 
rūpėjo doleriai. Jie žinojo, kur 
tie doleriai buvo laikomi, visus 
susidėjo ir išėjo.

Nieko įsiveržėliai neužmušė, 
nieko nesugadino, susikrovė pi
nigus į maišus ir išvažiavo. Po
licija nemanė, kad kas nors ban
dytų įsiveržti į banką ir neturi 
jokios nuovokos, kas tie užpuo
likai buvo. Vieni mano, kad tai 
galėjo būti izraelitai, o kitiems 
atrodo, kad tai būta banką ge
rai pažinusiu žmonių darbas. 
Dolerius galėjo išnešti patys iz
raelitai.

ORE

Italijoje perdaug 
teroristų

DARBIEČIŲ VADAS PASVEIKINO RINKIMU LAIMĖTOJA
LONDONAS. Anglija. — Di

džiosios Britanijos karalienė su
tiko pakviesti konservatorių 
partijos vadę Margaret That
cher naujam kabinetui sudaryti, 
kai buvęs premjeras James Cal
laghan pranešė karalienei apie 
darbiečių pralaimėjimą. Konser
vatorių laimėjimas nėra toks 
didelis, kokio jie norėtų, bet tuo 
tarpu jie turi aiškią 20 balsų 
persvarą, kol kelių atstovų bal
sų skaičių dar turės patikrinti. 
James Callaghan pralaimėjo 
rinkimus ir taip informavo ka
ralienę.

DETROIT. Mich. — Didelė 
Cadillac bendrovė, gaminanti 
plačiai išgarsėjusius automobi
lius. praneša mašinų pirkėjams, 
kad ji sutinka savo lėšomis tai
syt itrūkumus gazoliną leidžian
čiame prietaise. Paaiškėjo, kad 
bendrovė pardavė 372.000 auto
mobilių su defektyviais peda- 
liais gazolinui į motorą siųsti. 
Pradėjus pirkėjams skųstis, 
naujos mašinos gamybą patik
rino valstybės specialistai ir pa-

vyriausybei labiausiai pakenkęs 
vežikų streikas, bereikalingai 
apsunkinęs britų gyvenimą šal
čių metu. Premjeras Callaghan 
buvo priešingas vežikų streikui, 
bet jis nesiėmė griežtų priemo
nių prieš streikuojančius veži
kus. Jie nekreipė jokio dėmesio 
i premjero programą ūkio rei- 

Į kalams sutvarkyti. Vežikai už
simanė išsiderėti didesnes algas, 
vedė labai sunkų streiką, išvar
gino šeimininkes šalčių metu ir 
nuvertė darbiečių vyriausybę. 
Premjeras Callaghan buvo įti
kinęs darbiečius nereikalauti

bendrovei rastą defektą 
tuojau pataisyti. Pirkėjai buvo 

' tikri, kad perka gerą mašiną, 
bet paaiškėjo, kad paskubomis 
į Cadillacą buvo įmontuotas to
kiai mašinai netinkamas peda- 
lis. Montuotojai tą žinojo, o 
bendrovė, patyrusi apie skun
dus. ragina visus Cadillac savi- 
nikus atvežti mašinas. Bendro
vės specialistai pataisys pedalą.

didesnio atlyginimo, kol nebus j tydinus 
atstatytas krašto ūkis, šitas dar-

Azijos komunistai 
derasi ir mušasi

HANOI, Vietnamas. — Kinie
čių ir vietnamiečių taikos dery
bos Hanoį’''.je praeitą penktadie
nį.- prariėju jau trečiąją seriją. 
Kinij- Kaltina Vietnamą blo
kuojant taiką savo SA“’otų re
miama agresija ’’ musija.

Kinu taiko? _ry corns su Viet'
ROMA. — Italijoje teroristai namu delegacijos pirmJniA'.js

:antrą dieną terorizuoja, atakuo-i Han Nianlong pakart^’, reika- 
dami Krikščionių demokratų lavimą. kad Vktxiamas kuo 
partijos būstines. Ketvirtadienį greičiausiai atšauktu savo 200 
Romoje ir Turine vienas polici- ■ tūkst. kariuomenę iš Laoso ir

. ninkas užmuštas ir du sunkiai Kambodijos, praneša oficiali
sužeisti. Penktadienį teroristai Naujosios Kinijos žinių agen-1 bininkų sutikimas dirbti, nepa- 
atakavo Genuvą ir Neapolį, bet 
an:e oadarvta žala žinių dar

l j ~ 'negauta.

Neapolyje jaunikliai, kurie sa
kosi priklausą organizuotiems 
komunistų vienetams, penkta
dienį svaidė bombas į valdan
čios krikšč. demokratų partijos 
būstines. Genuvoj uždegė krikš
čionių demokratų tos srities at
stovo automobilį.

GINKLUOTI VYRAI 
UŽĖMĖ AMBASADAS

SAN SALVADOR. El Salva
dor. — Gerai ginkluoti asmenys 
šeštadienį įsiveržė į Salvadoro 
sostinėje esančias užsieniečių 
ambasadas ir išsinešė vertinges
nius daiktus. Įsiveržimas į am
basadas buvo gerai organizuo
tas. Nei policija, nei kariuomenė 
nieko nežinojo apie planuotą 
įsiveržimą, bet užpuolikai buvo 
labai gerai informuoti apie sos
tinės policijos ir ginkluotas 
valstybės jėgas. Manoma, jog 
tai buvo įsibrovėliai,. neprita
riantieji centrinei valdžiai.

— Tvirtinama, kad; prez. Car-. 
tęris Kalifornijoje jau. pradėjo 

.rinkiipirję kampaniją ,.t ,,
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Kaip senais gerais 
laikais

CHARLESTON, Ill. — Du 
kaimynai — Richard Walker, 
35 metų, ir James Corn, 59 m., 
negalėdami išspręsti kai kurių 
problemų, sutarė visiems lai
kams išspręsti senovišku būdu 
— dueliu (dvikova) ir palike 
taverną išėję laukan padarė 
duelį revolveriais: abudu šovė 
vienas į kitą, ir abudu pataikė. 
Tai buvo praeito balandžio 
20 dieną. Walker, sužeistas per 
vidurius, tebeguli ligoninėje, o 
Com. su pešauta ranka, gydosi 
lankydamas kliniką.

Dueliai Illinojuje draudžiami 
ir baudž'ami $1,000 pinigine 
bauda, arba metais kalėjimo, 
arba vienu ir kitu.

— Amerikon * atvažiavęs pa
lestinietis M. Argentet primena, 
kad Palestinos gyventojai siekia 
nepriklausomybės. Jis yra Iz
raelio okupuotos srities mieste
lio meras.

ninkas. užsienio reikalų vicemi- 
nisteris Phan Hien kritikavo Ki
niją už žiaurumus, padarytus 
is’veržiant i Vietnamo • šiaurine <. * 
dalį, ir mėnesių bėgyje dides
ni naikinimą, negu padarė JAV 
“imperialistai” savo bombone
šiais B-52 mėtydami bombas.

CTA tarybos pirmininku 
paskyrė buvusį šoferį

CHICAGO. — Negrą Illinois 
seimo atstovą, buvusi CTA auto- 
busu šoferi Eugene M. Barnes c c

kėlus algų, sustiprino britų

Niksonas prašo 
grąžinti juosteles

WASHINGTON. D.C. — Pre
zidentui R. M. Niksonui atsista- 

iš prezidento pareigų, 
jis tuojau išskrido iš Washing- 
tono. tikėdamas sulaukti supa
kuotų daiktų, bet jo daiktų dė
žės buvo-sulaikytos. Viskas bu
vo patikrinta. Prezidentas ne
gavo jam duotu vertingu dova
nų. Prezidentą iš sosto išvertu- 
sios magnetinės juostelės ir 
valstybės dokumentai buvo nu
savinti ir atiduoti į valstybės 
archyvus. Suvalstybintos buvo 
ir magnetinės juostelės, nors 
dalimi jos buvo iškarpytos. Bu
vęs prezidentas dabar prašo 
atiduoti jam priklausančias 
magnetines juosteles. Tai esanti 
jo asmeninė nuosavybė, reika-., 
linga atsiminimams rašyti.
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tūra.
Vietnamo delegacijos pirmi- svarą, aptvarkė iždą ir pagyvino 

krašto prekybą. Pradžioje veži
kai buvo sutikę su šiuo planu, 
bet vėliau pakeitė savo nuomo
nę ir pradėjo streiką.

— Socializmui jau atėjo ga
las. — pareiškė konservatorių 
partijos vadovė, kai paaiškėjo, 
kad josios atstovų skaičius 
20 žmonių yra didesnis, negu 
darbiečių. Ką ponia Thatcher 
turėjo galvoje, sunku pasakyti. 
Anksčiau buvusieji konservato
rių vadai pranašavo socializmui 
galą, bet socialistų pravesti įsta- 

I tymai tebegaliojo konservatorių
naujoji Chicago? majore Jane įvaldymo metu, ko gero juos tu- 
Byme paskyrė CTA (Chicagos ( rėš respektuoti ir ponia That- 
Tranz’to Administracijos) tary- cher. Britų pravestą sveikatos 
bos pirmininku su $50.000 meti- įstatymą kritikavo konservato- 

jr>e alga. James McDonough, in- 
ž’A’°rius egzekutyvas.
pasilikti CTA tarnyboje eiliniu 
tarybos nariu, paaiškino majore. 

Bames. 47 m. a.. CTA autobu
sų šoferis per 14 metų ir legis- 
latorius per 5 terminus, buvo 
Bymės parinktas vieton Edwar- 
do Brabec, apie kurį majore 
pasakė, kad jis bus paskirtas 
į kitas pareigas.

Eugene Bames per spaudos 
konferenciją pasakė, kad jaučia
si laimingas ir didžiuojasi gali
mybe būti Bymės administraci
jos dalimi.

riai. bet jį pripažino ir vykdė, 
sutiko | Socialistai pravedė kelis kitus 

įstatymus, kuriuos turės res
pektuoti ir konservatoriai. Jeigu 
darbiečiai pasipriešins, tai var
gu šnekioji ponia galės didelių 
naujovių įvesti.

Rinkimų metu paaiškėjo, kad 
britų konservatorių partija ne
turi vyrų, tinkančių partijos 
vadovybei. Mirus Churchiliui. 
konservatorių partija atiteko 
poniai Margaritai Thatcher. Ji 
gera rinkiminė kalbėtoja, bet 
neturi partinės vadovybės pa
tyrimo.

Jei Thatcher neprisilaikys 
Callaghan programos krašto

»ūkiui atstatyti, tai krašte prasi-
ministratoriaus. Jos sesuo buvo'^ės nauja streiku banga, kuri 
ištekėjusi už įtakingo laivų pakenks britų finansams ir 
bendrovių savininko. , krašto ūkiui.

Europos konservatoriai. labai 
atidžiai seką įvykių D Britani
joje. Jie mano, kad britų rinki-

< T ' ». * & V 4 ’ > ‘ ‘ . * f1 *

mai atsilieps ir visoje Europoje, jimo.

— Lee Radvilaitė rengiasi iš
tekėti už turtingo viešbučių ad-

— Mokslininkai nustatė, kad
Žėmė-dažniausiai dreba Vakarų
Amerikos,- Rytą*. Azijos pakrtš-[pinigų du&fa savo kandidatams, 
ehiOsa :ir Indoherijos fialose. į j

Policija ir gaisrininkai

BIRMINGHAM. Alabama. — 
Penktadieni pasiektas susitari
mas baigti ketvirtadieni prasi
dėjusi policijos, gaisrininkų ir 
kitų miesto tarnautoju streiką, 
kilusi dėl ginčo svaikatos ap-
draudos reikalu

Vos --troiką pradėjus, ketvir
tai’en > vakarą užsidegė du 
tušti namai. Niekas nebuvo su
žeistas. Meras David Vann pra
nešė. kad sutartį baigti streiką 
pasirašė policijos, gaisrininkų, 
darbininkų ir tarnautojų at
stovai.

— Respublikonai mažiausia

nes tų kancfiSatQ’ yra labai daug.

bet Europa yra priėmusi visą 
eilę socialinės apdraudos įstaty
mų, kurių naujos vyriausybės 
negali panaikinti.

Europos gyventojams labai 
rūpi galima sovietų karo jėgų 
invazija. Kiekvienam aišku, kad 
Europa turės gintis, bet. gyny
bai reikia naujų priemonių, o 
jų nepasigarriihš tfb pasiauko-
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L>r. S. Juzėnas.

Detroito naujienos

Naujosios Zelandijos vaizdelis

and »ew

kai sproginėjusių vamzdžių
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YOU'LL RUN INTO TROUBLE1 IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY

• Ožys tvarte, ragai lauke 
(Balkiai)

gaustekliai, Kun. V. Kriščiūne- 
vičiug. P. E. Marčiūkaitis, Jurg 
Mikaila, J. J. Mikūlioniai, A- V 
Qsteikaj, A. V. Patalauskai, 0 
Ramanauskienė, A. B. Stankiū 
tė, A. M. Strakšys, V. Z. Urma- 
navičius. ' ‘ V t-

Tragrant Pumpkin /tai 
JSread and luscious Buttery 
Apple Squares are sure to be
come harvestrilme fuvorftes, 
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 t 
hard-cover cookbook.

The Kellogg's Cookbook in- 
ehides 200 pages of recipes, over 
an of which are shown in full- 
cclor photographs throughout 
the book.

It beiag offered for $3.50 
and two bo* tops on packages 
of ‘several of the company’s 
cereals and other convenience 
foods.

kas, B. O. Brizgys, J. Bytautie
nė, P.B. čeckai, J. J. Černiaus
kai,, Det..„Ateitininkai Sendrau
giai, S. D. Geldys, M.jGilvydis,

M. Kuras, L. E. Kutkai, A. Lu
kas, S Ę. Lungysf L Mačiųlai- 
Hs, W- E. Mallen, V. Memenąs, 
J- Miką, J. Mikalaviėius, A. Ali- 
kalkenas, A. E. Misiūnai, P. M 
Pace, V. L Pacaitis,/A. A. Pa- 
sukoniai, j. 'Petrauskas, E: D 
Petroniai, J. Preibys, A. D. Rač
iai, Ę.- A- Ęąšytįniąį J. S.. Rat-

by ą panel pf expert^ useęĮ ąs 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regulą^ strength hęjtfaphe 
tablet. Gives you safety you 
.expect vfitKextra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

teaspoon ground cinnamon, 
teaspoon ground nutmeg 
cup sugar r

5 cups sliced, pared lari apple* 
(about Its lbs.)

1 tablespoon lemon juice 
Confectioners’ Sugar Glaze

i fine crumbA. Tn medium -mz* 
cups (lour and

15 atominių jėgainių 
turi taisytinų vietų

WASHINGTON-. — AP pra
neša, kad mažiausią 15 atomi
nių jėgainių turi pręblerrįų sų 
vėdinimo sistemos vamzdžiais, 
pagal iederąlinių ręgųliąĮ-torių 
— tikrintojų pareiškimą.

NRC (Nuclear Regulatory 
Commission) gavo žinią, kad 
šešiose jėgainėse yra aprūdiju
sių vamzdžių, kuriais varomas 
karštas radioaktyvus vanduo. 
Devyniose jėgainėse (jų skaipiu-

Aušros ir žiburio Lituanistinės mokyklos mokiniai, kuriuos 
D.L.O.C. valdyba apdovanojo už geriausius rašinius.

(K Sragausko nuotrauka)

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON ' ‘ ’*

WESStWYDgMi/G

Premjeras M. Ohira 
už didesnę prekybą

WASHINGTON. — Japonijos 
premjeras M. Ohira pasakė 
Washingtone, jog' savo parla
mentą paprašys, kad'’nieko ne
laukiant sutiktų dar labiau su
mažinti Japonijos tarifus, kurie 
jau dabar esą gana žemi, o ne
lauktų iki 1985 metų, kaip buvo 
susitartą derybomis Tokijoję. 
Premjeras Ohira apeliavo į 
Kongresą laikyti atviras-rinkąs 
Japonijos produktams.

For your headache get 
extra strength and safety, top.

Anaęįn® hąs ęxtrą strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anaęjn combines that strength 
with sąfety.

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

PASSBOOK 
SAVINGS... 
tbe best way to jwvtgubriyl

ALOST-os pirmininku liko 
Juozas R. Stalioraitis, vicepirm.
— Julius Mičiudąs, sekr, •— 
Barzdžius, antr. sekr. — kun. A. 
Steigvilas, ižd. — A. Burba.

Šįmet Vasario 16-psios minė
jimas įvyko L. Centre; Anksčiau 
visada būdavo dviejų- dienų mi
nėjimai: artimoje datoje Vasa
rio 16 dienos, šeštadienį — me
ninis minėjimas, o -s.ekmadien;
— bažnytinis. MeniniS^pasižy-
mėdavo gausius’ lietuvių- ir •sve
timtaučių dalyvavimu. Bažnyti
nis — mįšįos Katedroje vietinio 
vyskupo ir vąiniko ;padėjųria§ 
prie Laisvės, paminklo Plaza de 
Mayo aikštėje. . ' : - .

'Šįmet, kaip visuomet,.. 10. vai. 
mišios Katedroj e. Po. mišių — 
vainiko padėjimas prie Laisvės 
paminklo Plaza de Mayp; pieni
nis minėjimas įvyko'6 'VaĮ. po-

(Nukelta į 6 psl.)

22U WEST CERMAJC 8OAD CHICAGO, ILUNOB ėOttl 

'hm Kawuchu^ PrtMtt PImmi YlrjiiU* 7«7747 
hours t Non.Tut.rrl. 9-4 Tbųr.^-8 s* t, 9-Į

SERVING CHICAGO AND JUSUHBS SINCE 190S

j sirado pataikūnų. Neskaitant 
«buvusių komunistų, pataikūnu 
pasidarė ir Ožinskas. Per savo 
leidžiamą “Balsą” šmeižė Vasa- 

; ir kitas 
patriotines šventes. Daug rašy 
davo apie progresus, laisvę ir 
žmonių gerovę pavergtoje Lie
tuvoje. Jis pajėgė savo pusėn 
patraukti ir daugiau į jį pana- 

Įšių, kurie.,aklai pataikauja Lie- 
ituvos okupantui, ar tai trokšda- 
Imi garbės, ar tam tikrais išskai
čiavimais. .’.

Ožinskui pirmiausia pasisekė 
j turėti ištikimu ' savo draugu 
j Liet. Centro pirmininką Julių 
Mičiudą, kuris, nežiūrint buvu- 

jsios santaikos, pasidarė Ožinsko 
i norų .pildytoju: atitraukė Liet.
Centrą iš ALOST-ds ir porą 
metų rengė Vasario 16-osios mi
nėjimus atskirai nuo ALOST-os. 
Spaudoje buvo rašyta, kad P. 
Ožinskas iš ALOST-os buvo pa
šalintas už šmeižimą patriotinių 
organizacijų, šmeižimą ALOS 
T-os ir pataikavimą Lietuvos 
pavergėjui.

Daug nesantaikos įnešė PLB 
pirmininkas B. Nainys, nes ak
tyviai buvo surištas su L. Centro 

i pirm. J. Mičiudu. PLB pirmi-

IF YOU DRIVE AT THE 
A/Z/VZ/W6/A/ SPEED STAY IN 
THE RfG^T LANE.

PUMPKIN NUT BREAD
156 cups regular all-purpose 

flour
2 teaspoons baking- powder 

įę teeLHXX>n baking soda 
teaspoon salt

1 teaspoon ground cinnamon 
teaspoon ground cloves 

31 teaspoon ground ginger 
34 teaspoon ground allspice 
34 cup regular margarine or 

butter, softened
J4 cup sugar
1 efcg

54 cup milk
• 1 teaspoon vanilla flavoring

1 cup solid pack pumpkin
1 cup All-Bran cereal or Bran.

Buds cereal
’’i cup chopped unis

• In small mixing bowl, stir 
togerlier flour, baking powder, 
soda, salt and spices. Set aside.
• Tn large mixing Wt 
margarine and sugar until wen 
blended. Add egg, milk ai;M 
vanilla. Beat well. Stir in 
pumpkin, AH-Bran cereal and 
nuts. Add flour mixtu?A Mix 
until well combined. Spread 
batter evenly in well-greased 
8x5x3-inch loaf pan.
• Bake in oven at 350' F. about
50 uiinuies or wooden pick 
in: ne^r center copu j out
clean Remove from pan. Cool 
et&npieieIy on wire rack before 
slicing. Serve hiii Slices sand- 
w*ub-style with softened cream 
cr^vte as the filing, if desired. 
Yield: 1 loaf
BQT3: 1 cup pumpkin is half 
ef a 1 lb. can. Remainder can 
be

QUR SAYINGS . 

cerufiqates 
EARN UP TO

kai, Susiv.
k-pa, V. Tamošiūnas, Dr. O. V. 
Vaitai-

.$20 — A. L- Eng. Arch. Sa-ga, 
A. K. Andrūsaičiąi, A. G. Asmi- 
nai, J. E. Atkočaičiai, Kun. A. 
Babonas, A. Bagdonaitė, J. Č 
Balsiai, P. V. Salynai, E. J. Bau
bliai, S. A. Bliūdžai. J. Brazaus-

Detroito Lietuviu Organizacijų Centra Vasario-16-tos 
minėjime aukotojų sąrašas

Minėjimas įvyko š.m. vasario 11.d. Kultūros centre.

$100 — P. P., V. Perminąs.
$50 — P. Balancįienė, Dr- Ą. 

B. Barauskas, F. Blauzdys, A. 
Martis, Dr. M. N. Miškiniai, F. 
Motuzas,'B. Norkūnas, L. Pus- 
kepalaitienė, Dr. P. V. i 
Saul, šimoliūnas, V. Zebertavi- 
ėius.

$40 — L. % Grūnavas, M. A. 
Klimkaičiai, R. S-

.$35 — S. S. šimoliūnai-
$30 -— J. iP. Gaižučiai, E. Gar 

liauskai, A, Vaitėnas.
$25 — G. Balanda. S. Bart

kus, B. Burba, Chas. Step Fw 
neral Home, V. Čižauskas, Kąt 
Mc'terų Są-gos 54-ta. k-pa., A 
M. Končiai, Liet. Vyčių 79-ta. 
kuopa, A. A. Nemaniai, A. G. 
Norus, L. J. Pėčiūrai, Dr. G. L. 
Petersonai, St. Butkaus šauliui ųįkąi,- Ę. R. Rąžąuskai, C. O- 
k-pa, V. Staškus, A. B. Sukaus- Šumeikai, Adv. R. Sakis, L. O.

Liet- Amer. 200-ji. SęĮenįąi, Ą. šįųrkus, V. šiitas,
Šnapstys, Ą. A. Šukiai; Susiv. 

Liet. Amer. 352-ra k-pa, R. Ta- 
inųlįopjs, A. R. Vaįtėkaičiąi, AV.
N- Ward,- B. A- Ząkąrkąi-
$1§.Ą.. Į*.- Tautinė s-gą, 

A. Armalis, E- PųĮęlienė, B. Bur 
nys,.K. Į, Čermąj, Ą, Į>agUi§, A.
E. Juškai, £). Kaimeliai, P. E. nė, A- Telyčėnienė, M. V. Tylai,

$10 — V. F- Alantai, A. A. At- 
koęalčiai, J. Augaitjs, A. A- Ęaį 
jerčiai, A- K. įšalukąi, J. O. Bar^ 
kai, M. E. Baukys, L. p. Kuųig. 
Birūtiečių Drja, S. Blaskevi-- 
čius, P. J. Bliųdžiai, J. E. Bražė
nai, V. S. Bubliai, P. A- Bukš- 
niai, R. V- Bulotai, S. Cirtautie- 
nė, T. B*. "Ciunkai, T. Condron, 
K. K- Daugvydai, J. J. Dunčiai, 
S. Dryžienė, V. B. Gaivėliau 
Reg. Garliauskaitė, Rita Gąr- 
liauskaitė, K. E. Gogeliai, K. J. 
Griciai, A- J. Gūniai; L. P. Hei- 
ningai, B. JanuleviČiūtė, J. S. 
Janulevičiai; P. Z. Jociai, E- Jo- 
dinskienė, J. D. Jurgučiai, E. 
Jurgutienė, L S. Kalvėnai, Dr. 
K. E. Karveliai, A. E. Kaspučiai, 
G. M. Kasė, Kat. Susiv. 171-ma • I
k-pa, V- Kavaliukas, J. M. Kin-> 
čiai, A. Kišonas, K. KizlauskasJ 
Dr- B. Krakaitis, K. Krisčiūne-j 
vičienė, 1. Laurus, A. V. JLeliai,] 
F. A. Lėliai, A. A. Leparskai, J.Į 

L. r_j-! J-D. Gilvydžiąi, B; ir Dr. B. Gir- Lesčinskas, Liet. Vyčių 102-ra 
Šepečiai, Į niai, A. Gumbryš, V. Janukai- k-pa, R. L. Macioniai, J- Mar- 

tienė, J. Jonaitis, iĄ- Jonynienė,ikus, A. Markuzytė, A. Matulis, 
V. E. Jovaišiai, Kat Susiv. 265-j A. T. Merkevičiai, A- C. D. Mi
ta k-pa., I. $. Kąsneliai, J. Ka-į ciūnai, P. Mikštas, S. Miliešius, 
valauskąs, J. M. Kriščiūnai, M.įL- Mingėlienė, A. Murinienė, J. 
Kučinskienė, V. Kundrotienė, L | Murinas, A. E. Musteikiai, K: E.j 

Mykolaičiai, K. Navasaitis, O. 
Navasaitienė, J. <R- Orentai, J. 
V. Panavaji/“ A,:;-A. Paškai, E. 
Pauraziėnė, A. M- Pesiai, M. A. 
Petrauskai, Adv: R. Petrauskas, 
V. Petrauskas, M-. Plienaitienė, 
O- Plienaitienė, A. Poderienė, A.j 
iPusdešris, J. O. Pusdešris, Y. P. 
Putriai, S. E- Račiukaičiąi, J. E. 
Radas, J. V. Raulickai, J. G. 
Rimkūnai, V. Rinkevičius, A- G. 
Rudžiai, Ė. A. Russell, M. J. Sa- 
jus, V. šarkienė, A. A. šlekiai, 
J. Šimkus, J. Simpukaą, J. šimu- 
kėnas, E. M- Skorupskai, S. A- 
SKprųpskai’ $. N. Sližys, V. Slu- 
šnys, K. G. špakauskąi, P. Sta- 
nėkiiš; - Z- Sukauskas-J-.- šuopys, 
R. Švoba,. Ę. T., E. Tąmašauskię-

DIRBTINI PATRIOTAI
(ARGENTINOS LIETUVIAI SUSIRŪPINĘ) . 

i * , L j X
Nuo Argentinos Lietuvių Or-; ninkąs Nainyš,' atvykęs į kętvįr 

ganizacijų ir i 
(ALOST) įsikūrimo, Vasario 
16-osios minėjimai ir kitos pat
riotinės šventės būdavo ruošia
mos ALOST-os rūpesčiu.

I
Pirmuoju ALOST-os pirmi

ninku buvo Jonas Čikštas. 1969 
metų liepos mėn. ALOST-os pir
mininku buvo išrinktas Aleksas 
Mičiudąs, gabus ir nuoširdus or
ganizacijų veikloje. Pirmajam 
ir antrajam pirmininkaujant, 
Vasario 16-osios minėjimai bū
davo gražūs, vieningi ir patrio
tiški. Jie paeiliui vykdavo lietu
vių salėse: Liet. Parapijoj, Su
sivienijimo Liet, salonio ir Liet. 
Centre. Scenas puošdavo Lietu
vos Vytis. Pradėjus minėjimą, 
jaunimas ar senesnio amžiaus 
lietuviai įnešdavo Argentinos ir 
Lietuvos vėliavas, kurias pasta
tydavo scenos šonuose. Paskiau 
sugiedodavo Argentinos ir Lie
tuvos himnus. Tie minėjimai 
būdavo jausmingi, su tikrąja 
meile Lietuvai. Kalbėtojų žo
džiai jaudindavo klausytojus, 
kai kuriuos net iki ašarų. Jie 
jautėsi esą mūsų mylimoje Tė
vynėje Lietuvoje.

$2 — G. Alantas, 51- Bačkai- 
tienė, S. M. Lisauskas, P. Na- 
veikas, E. Tucker, V. Tucker,
M. ' Vale.

$1 — M. Abarius, A. Bražė
nas, M. Dubitsky, A. Janužis, A. 
JonulateT J-Kalvaitis, E. Kaspu
tis, P. Pųck, E. Smargauskienė,
N. z ŪdiyS,-A- Vitkauskas.

Visa aukų surinkta $4,720-00 nos 16-osios minėjimus 
ir pasiųsta Amerikos Lietuvių 
Tarybai.

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centras nuoširdžiai dėkoja

ams ir rinkėjams. Dėl 
sąraše netikslumų,

prašome kreiptis į valdybą.
D. U 0. C. Valdyba/

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

V. Ūdriėnė, A. Valatkienė, A. S- 
Vaihoniai, A. Vaitiekus, O. V. 
Valiai, Dr. 'A. Vaitiekaitis, T. 
Vaitkūnaitė; :G. Vaškelytė, V. 
Vaškelytė,’F. Vedugeres, K. Vit
kauskas, Vilniaus Krašto L- Sa
ga, F. S. Zager, S. D.’.Žeibraičiai, 
P. M. Žilinskai, Dr. A;-Zotovas.

$8 — J. Ditknš/’ .
. • ■ * č j *

$7 — A. Janavičienė.
$6 — P. R. Petrauskai. į
$5 — C. SŽ/ Bankauskai, J. 

Bauža, P- Becker; J. J. Beli-cka^J
J. B. Beržianskai, S. P. Bifleriai, aukc'toj 
V. Bliūdžiįtė, A- M- Brakis, Ę. pastebėtų 
Brųs, B. Bugenis, P. A, pūkinis, 
A. E. Butavičįus, A. Butkus, A. 
Byrne, K.. Čįūželįs, A. Dainus, 
S. M. Erlingai, A. Grigaras, J. 
Gastelewicz, A- Hakįęnę, W, S, 
Hotra, P. B. Januškai, J. E Je- 
neckai, K- E Jokša, F. J. Kana- 
penai, V. Kartanas,' E. -Ęjlikevi- 
čienė, J. E. Kilmah&Si J. -K./Kir* 
velaičiai, A. Kulikauskas," V. 
Laurus, O. Lenkaitienė, S. Leo
na vyčienė, B. Liatidariskfenė, A. 
Lingienė, A'. Lorentienė, 0- Ma- 

i žeikienė, L- Mikulionis^ -P.-Mikš- 
jtas, J. Miliukevičiųs, JĘ. Molienė,
K. B. Mykolaitis, A. B- Nakai, J.
C. Naumai, S. Naumas, V. B. 
Neverauskai, Ona, C. Orentienė, 
Al. Pesys, P. L. Pętrayičius, C.| 
Pliųrienė, V. <Polteraitis, A. Ra
dzevičius, V- Rugienius, B.- O. 
Kukšterai, R- B? šadeikai, S. 
šadeika, B. Selenienė, J- O. še- 
putai, V. S. Sirtautai, J- Sirvy
das, K. Škėma, E-. Škibtys, A. 
Skc'rupskas, M. Smailienė, J. 
Stangas, M. Straksytęj'R. Strąk- 
Šys, V. Strakšys, Z.'Styga, E y. 
Šukiai, V. Svenličkąs, F- Tele- 
vičięnė, J. Thomas, H. Tucker, 
A- Tumosa, O. Vaikųniehė, B- 
Vasilauskienė, V. B. Veselkai, 
U. Vi tienė, Ona Walls, A. Wes
ley, A. T. yVilchesky, J. j. Yak- 
štys, M. Yekuliėnė' P. J. Zaran- 
kąį, A. žiedienė. .__ ; r _

$ — L Ęalkus/V. K- Bru
kai, ,1. Daukaitė, S. Dofterienė, 
A. Kezenienė-

E. ^,2—, v..-, -,-Y y. W -T- y:
/.//-i?. ii,./k-/':/

BUTTERY APPLE SQUARES
2 runs Rice Krispies cereal

II: regular all-purpose flour
’ 2 teaspoon salt

regular margarine or 
Hotter

54 milk
2 UuMespoons regular 

-purpose flour
• Crush Rtcr Krisrto cereal t 
mixing bowl, stir to^e lvr crushed cereal. 1 
the salt. Cut in margariite until mixture resembles ioarse meat 
Add milk, stirring until entire mixture is moistened. Pat ha# 
dough in bottom and about half way up the sides of greased 
9xdx2-incii baking pan. Set aside.
• Stir together the 2 tablespoons flour, the cinnamon, nutmeg
Ki* *iuar. Mix with sliced apples. Spoon into crust. Sprinkle until 
lemon juivv Set aside. ” * ; . ser
• Roll out remaining dough pn lightly floured surface to pan. 
Place ovef apples. Pnck crust with fork 3 or 4 times.
• Bake in oven at 375- F. about 45 minutes or until apple* are 
lender. While still warm, drizzle with ęon/cctioner^'
Out into squares and serve warm or coaled.
Yield. 9 servings

V.ABJA11OK: 2 cups Corn Flakes cruslxxl to p ^ure 
cup, may be substituted for the Hięe fęįUpies cereal.

CONFECTIONERS* SUGAR QLAZE
1 cup sifted confectioners’ sugar teaspoons warm waler
• Combine sugar- and v aier in small mixing bowl, stirring uni!! 
sinooyi. Įf ą UuuiUz £'.ąję awed, add to 1 icabpwu uxm A 
water. .
Yield: H cup

kad pataikūnai daro negeroves, 
tą atsiskyrimą užgyrė. Tikriau
sia tiesa buvo rašyta Š.A. laik
raščiuose, kad per PLJK Urug-

I vajuje 1978 m. bijota kabinti 
Lietuvos Vytį (p. Nainio parė
dymu), kad neužrūstinti oku
panto pataikūnų.

ALOST-os pertvarkymas įvy
ko per PLJK Urugvajuje 1978 
metais. Sulig p. Nainio nurody
mu, Liet. Centras grįžo į ALOS- 
Tarybą su išdidumų, kad pasi
sekė J. Mičiudui pašalinti gerus 
patriotus žmones ir stipriau su
sijungti su okupanto pataikū
nais.

HELP ¥OUR HEART FUND

• WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME
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Voldemaras ne Dievas,
o Gudelis ne velnias

MŪSŲ SPAUDOJE PASIŽVALGIUS
ir 

komentarus parašė’ kažkoks 
Juozas Bąušys. Žinoma, jie vers-

‘publikaciją parengė, įžangąPastarająme “Laisvosios Lie
tuvos”-numeryje yra sukoordi- 
nuota visa serija straipsnių, nu
kreiptų prieš Naujienas ir prieš i ti iš rusų kalbos ir pripažįstama, 
jų redaktorių M. Gudelį, ryšium J t:- J-1---------v-iu*;
su įvykiais, buvusiais Lietuvoje 
prieš 50 metų. Laikui bėgant, 
paaiškės, kas yra tie koordina
toriai ar jų įgaliotiniai.

Tuo tarpu, nenorėdamas di-

IT’S AMAZING!

kad tie dabar paskelbti ‘užrašai’ 
iš 1940 m. liepos 26x29 dienų 
skirti ne vien sau.' ‘A. Voldema
ras su savo samprotavimais, 
mintimis, išvadomis supažindin
davo ir įvairias tarybines įstai- 

dinti prarajos tarp kovojančių gas’.
Savaime aišku, jei sėdi kalė- ‘ 

jime ir nori būti paleistas, turi 
rašyti taip, kad tave laikantiems 

čia pateiksiu Dirvos 18 nr. at- įįįjjįum_ Voldemaras čia nebuvo - 
j išimtis ir tai, ką jis prirašė, taip 

j dažnai nesiderina su žinomais 
i faktais, kad jei kas teigtų, jog 
; visa tai falsifikatas — būtų sun
ku nesutikti. Bet prileiskime,: 
kad tai iš tikro jo kūryba. Visų 
pirma, kodėl jis grįžo? Volde
maras, kuris mirė 1942 m. gruo
džio 16 d. Ordženikidzės mieste 
Šiaurės Kaukaze, teigia, kad 
1940 m. nuvažiavęs į Vatikaną

Mickevičius, kritikavo krikdė . y hažnvtine nrovinciia.
mų vyriausybes dėl jų tariamo 
prolenkiškumo. Dėl savo geo
grafinės padėties Lietuva turėtų 
taikytis prie savo didžiųjų kai
mynų Vokietijos ir Sovietijos 
interesų, eventualiai būti tarp jų 
barjeru. Tai, žinoma, lengviau 
pasakyti, negu padaryti, fakti- 
nai Lietuva, iki Vilniaus sugrą
žinimo, neturėjo bendros sienos 
su Tarybų Sąjunga. Be to, tu
rint galvoje anų laikų bendrą 
situaciją, sunku prileisti, kad i

už Lietuvos laisvę grupių ir 
tam naudojančių tinkamus me
todus, nesileisiu į diskusijas, tik

spausdintą straipsnį “Voldema- - 
ro grįžimas — Ar galėjo būti i 
kitaip, negu buvo?”: 
' “Žiūrint į praeitį vienas iš 
įdomiausių klausimų būtų — ar 
buvo galima jos raidą bent kiek 
pakeisti?

Nuo pat nepriklausomybės 
pradžios buvo ginčyjamasi dėl 
mūsų užsienio politikos kryp
ties. Šeiminiais laikais tautinin- ■ iyw m nUvaziavęs į vaiiKaną

Voldemaras ir Krėve- Į aj§p.jnįjs j^i Vilniaus įtraukimo 
į Lietuvos bažnytinę provinciją, 
galvojęs plaukti laivu iš Itali
jos į Odesą ir toliau nuvykti į 
Maskvą pasitarti. Tačiau, laivų 
susisiekimą dėl karo veiksmų 
nutraukus, jis nutaręs grįžti į

XT$ COWHIDE- Į

H football is 
hot A PiGSKlūl.

TPE^TMENT Fo<?
WAS TO KAvC Th£ PPTtf KT 

mine SWALLOWS CF
V7ATE5? THAT HAO

% 8EEM F_AvcftW wnu

\ M G# F *>ll CU#Ef

'PEOPLE VftAO SOLD BAD EGGS
H T CEKTiR.'/ HUHGRfcy

WERE TIED TO P) POST ANO 
‘ Vs/HlP- LASPETO ’

;7Rcun[> Igoo, Ibi EMGV/9ND, LIFE 
insurance companies Regarded people 
WO Di&NT EAT CHEESE AS vOOl? RiSKS, 
BECAUSE OP -ftE BELIEF TftAT CHEESE 
PPolqkGED LIFE*.

TftE BRIDAL 
Veil was i 
ORIGIN ALLT 
A CLOTH 
OVER THE : 
HERO 
ENES....Tb 
WARD OFF 
THE "EVIL j

PILIEČIŲ KLUBO VEIKLA
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašalpos klubas turėjo narių 
susirinkimą balandžio 8 dieną 
Anelės salėje, 4500 So. Talman 
Avė. Posėdis buvo gausus, tik 
gaila, kad turėjome labai sku
bėti. Pirmininkas Paul Masilio- 
nis atidarė susirinkimą, sveikin
damas taip gausiai atsilankiu
sius narius.

į Buvo perska’tytas nutarimų 
. raštininkės protokolas ir valdy-
■ bos raportai. Priimti vienbal
siai. Pranešta, kad tebeserga 
Ona švirmickas. Domininkas

j Brazauskas randasi Christ ligo
ninėje ir Julia Ramanauskas
• pergyveno operaciją, guli šven
to Kryžiaus ligoninėje. Palinkė-

• ta ligoniams pasveikti.
Klubas nutarė paremti Nau-

■ j ienas, paskyrė $25 programos 
knygelei, o Barčus radijo vedė
jai paskyrė $30 velykinį sveiki
namą. Už klubo mirusius narius

; yra užsakytos trys Šv. Mišios 
pas tėvus jėzuitus. Mišios bus

Saudi Arabijos laivyno jūrinin
kus kaip operuoti ir išlaikyti ' 
savo bazes bei laivus ir sude
rinti septynių metų programą 
siekiant sustiprinti Saudo Ara
bijos ginkluotas pajėgas.

Saudi Arabija yra svarbiausia 
naftos tiekėja Vakaru valsty
bėms. Be to. Saudi Arabija yra 
stambiausia pirkėja. Per praėju
sius 1978 metus jos ginklų už
sakymai siekė S19.3 bilijono ir 
iki 1980 metų jau yra užsakiusi 
įvairių ginklų ir karo įrankių 
reikmenų už $5.6 bilijono.

No. 4’, o išeivijoje buvo pasi- j tino ir to meto politinę situa- 
ginčyta dėl Naujienų Gudelio i ciją. Tač'au kur A. Voldemaras 
dalyvavimo jame). Kliūva ir Į būtų valdžios vairą sukęs?’ 
diplomatams ‘Lozoraitis — vai- Turint galvoje visas susidariu- 
d-’ninkas be jokio politinio hori- siaš sąlygas, ypač hitlerinės . Vladimir Lazaris, 31 metu, ku- ' riius.

Vokietijos susitarimą su stali-,ris iš S. Sąjungos buvo paleis-j 
YAV-l 0.0 vszvyo 1 f-1 Ir Y* 1 TH O I

Siekia daugiau padėti

Andrew Young nepa
tenkintas rinkimais

SALISBURY. — Rodezijoje 
neseniai pravesti rinkimai buvo 
sufabrikuoti, jame buvo daug 
“spaudimų” ir dėl to reikia da
ryti naujus, tarptautinių stebė
tojų priežiūroje, pasakė JAV 
ambasadorius Jungtinėse Tauto
se Andrew Young Naujojoje 
Gvinėjoje, skrisdamas į Austra- 

atlaikytos: birželio 2 d. 8 vai., ■ manymu, Amerika turi
birželio 3 d. 8 vai. ir sekmadie- ‘ Padėti naujajai vyskupo Abel 
nį, liepos 8 d., 11 vai. Nariai pra- Muzorewa sudarytai Rodezijos 
šomi nepamiršti dalyvauti ir valdžiai, kol bus pravesti nauji 

• rinkimai “be spaudimo”.CHICAGO. — Sovietų žydas ■ prisiminti klubo mirusius na*

zonto’, Klimas netiko politiniam
darbui iki to laipsnio, kad apie nine Rusija, sunku įsivaizduoti, tas prieš porą metų, užtikrino,! paruošė T
padėtį Prancūzijoje jį informa- kok;ą kitą pol.tiką. Kaltę nori- kad sekantis bus paleistas pa-Į ir taip prie malonių pokalbių 
vęs iš Maskvos atvažiavęs' Balt
rušaitis. Lietuva nuo 1938 m.
galo ar 1939 pradžioje patekusi

Ant greitųjų Jennie Povilaitis 
kavutę, pristatė tortą

Lietuvą birželio 19 d., nors užs.' į Lenkijos orbitą, o užs. politiką čiau, rūpi stabilizuoti susidariu-

ma primesti buvusiai Lietuvos garsėjęs disidentas Anatolis Šča- buvo užbaigtas susirinkimas, 
vyriausybei, nes Maskvai dabar, ranskis, kuriam bus leista emig- 
daugiau negu kada nors anks.

Šekantis klubo susirinkimas
- pusmetinis — įvyks birželio

reik. ministerija jį telegrama vedęs ne Urbšys, bet departa- 
įspėjusi negrįžti, nes tai... ‘pa- . mento direktorius Turauskas 
darytų Maskvai nepalankų (kuris tuo laiku nebuvo Kau- 
įspūdį!’. Į ne), o ‘Sidzikauskas, labai Jan-

Kad-tą įspūdi pataisytu, su-: daus charakterio, turėjo daug 
imtas Voldemaras jautėsi 'turis , r>ši'I Kaune ir.“• lr “• j

‘ Kam visa tai skelbiama da
bar? Tik tam, kad ‘demaskuoti’ 

’ užsienyje esančius, buvusius ar 
karui tarp lau mirusius žymesnius asme- 

‘ '-■i? Ne visai. Voldemaro — ar 
i jo vardu rašytuose — ‘užrašuo

se’ neproporcingai daug vietos 
skiriama Pabaltės sąjungai su 
Latvija ir Estija, lyg toji būtų

Lietuvos lauktų kitas likimas I laisvas rankas atsiskaityti su • 
negu. Lenkijos ar Latvijos.

Vienas žmogus, kuris kitaip 
manė, buvo Augustinas Volde
maras." Priešingu atveju juk 
suriku paaiškinti jo grįžimą į 
Lietuvą--tuo-metu, kai visoms 
su Lietuvos nepriklausomybe 
susijusioms asmenybėms reikėjo 
bėgti. Nesunku buvo tikėtis, 
kad ir jį ištiks toks pat likimas, 
kaip’ir kitų pasilikusių. Jis buvo 
tuojau suimtas.

Dabar, po 39 metų, švyturys 
paskelbė dalį jo pareisimų so
vietiniams tardytojams, kurių

j Smetona, kuris tuo metu jau. 
buvo Vokietijoje ir galėjo —pri
leido Voldemaras— i
Tarybų- Sąjungos ir Vokietijos ^1S 
prasidėjus grįžti su bėglių armi
ja. Su tais pabėgusiais jis, Vol
demaras, aišku, negalėjo turėti 
nieko bendro. Juk Smetona jį

šią padėtį jos Vakarų fronto už
nugaryje ir tam prireikė net 
Voldemaro įnašo.”

Kadaise okupuotoje Lietuvo
je, baigiant partizanų 
laikotarpį, vienas taip 
rajoniniame partizanų 
suvažiavime:

herojinį 
kalbėjo 
atstovų

ir įsidė-

norėjęs nunuodyti pasikvietęs buvusi specialiai nukreipta prieš
ministerių kabinetą pietų, ir net 
stovėjęs užpakalyje sąmokslo jį, 
Voldemarą, nužudyti sodelyje 
prie Kauno teatro (tas pasikėsi
nimas aprašomas Lietuvoje iš
ėjusioje knygoje ‘Limuzinas

Tarybų Sąjungą. Suprask, kad 
dėl to toji ir turėjusi imtis ap- i 
sigynimo priemonių? Dėl to Vol
demarą pagiria tų ‘užrašų’ re
daktorius: ‘Jis gana blaiviai ver-

— Gerai atsiminkite 
kite sau į galvas ir į širdis: atei
tyje bus tik dvĮ partijos arba 
jų junginiai: viepį kovos už Lie
tuvos laisvę, o kiti už komuniz
mą ir su juo bendradarbiavimą.

Atrodo, kad į kovotojų tarpą 
jau įsibrovė vėžys — valasny- 
kas, apkrėstas koordinatorių. 
Vyrai, liaukitės!

Kazys Petrokaitis

ruoti iš Rusijos. Lazaris skati
no grupę Chicagos advokatų 17 d. 1 vai. popiet, 
studijuoti teisinę Sovietų siste
mą, kas daug gelbės palengvinti 
žydų būklę S. Rusijoje.

Praeitą savaitę Amerika pa
darė vertingus mainus, iškei- 
čiant penkis pasižymėjusius di- . 
sidentus į du nuteistus sovietų . 
šnipus. Lazaris pats yra advoka- . 
tas ir dabar važinėja po JAV 
miestus, ieškodamas teisinės pa
galbos Sovietijos žydams. j’

Praeitą pirmadienį jis kalbėjo J j 
naujai įsteigtai Chicagos teisi- į 
ninku grupei prie Chicagos Ad- 
vokatų Sąjungos. Tos grupės i 
tikslas: padėti Sovietų žydams. !

Rožė Didžgaluis, koresp.

Apmokys Saudi Arabijos 
laivyno jūrininkus

WASHINGTON. — JAV lai
vynas susitarė su U.S. kompa
nijomis dėl ^671 milijono kon
trakto apmokinti ir ištreniruoti'

aborto operaciją
LONDONAS. — Koroneris čia 

pradėjo apklausinėjimą dėl įvy: 
kio, kur aborto keliu iš motinos 
buvo išimtas ne gemalas, o 23 
savaičių 26 uncijų gyvas kūdi
kis, kuris išsilaikė gyvas per 36 
valandas.

Aiškinama, kad abortas buvo 
reikalingas dėl to, kad motina 
buvo apsirgusi vokiškais tymais. 
Byla atidėta iki birželio 20 die
nos, kad teisininkai galėtų pasi
tarti ar kelti bylą.

® Pilnas laukas raudonų kar
vučių, viena juoda kai atbėga, 
ragais visas išgainioja. (Kačer- 
ga ir žarijos)

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

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

i
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ITW Be«U Balatod CMeaf*, 1H. MH8

1730 So. Halted Street. CNeuro. minėti IWBS

Diugnma 
kita* knyga* 
piniginę

J. A KISS IN THE DARK. Pikantižkų ir Intymių nnutyHr
tpraSymal, paimti ii gyvenimo. Lengva* ftiliu*. gyva kalba, graflai išleist* 
130 ,p«L Kaina SZKO.r

Dr. JtMm B. Ktočlva, HISTORY OF LITHUANIA. Lietovoa latoriies 
santrauka nuo pat venųjų amtių iki pokario metų. Vidutinio formato, 145 
paL. kaihuoja 5X00.

Dr. Jvaxa* B. Konėhn, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V? 
tssto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoa valstybe* ir jo* Kaimynų Ltorija

DR. ANTANO J. GUSĖNO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOM1US GYDYTO- 

_ JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gowan — MINTYS IR DARBAI, 258 psL, Hečiančiu* 19C5 

metų Įvykina, Jablonakio ir Totoraičio jauna* dienu ir sūri

1 — NAUJI INOS, CHICAGO i, ILL Monday, May 7, 1979

• Ąžuolinis, kerulinis, šimtą- 
šakis, o belapis? (Šepetys)

knygų yra tinkamos dovano* įvalrioml* progoml*. Ja* h 
atrilankin* i Naujiena* arba atriuntna čeki v

ropini^. __________—.__________________________
Or. A. J. Gvssan — DANTYS, jų priežiūra. rveUxts ir groti*

Kietai* .rirfeliai*, rietoje M.00 d*b*r tik_________
Hinkital* rirfeli*!* tik__________ _______________

Dr. A. J. — AŪOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 1MONM. 
, Kelionė* pe Roropą JipfiffieL Dabar tik _____ —

pat ožafaakyfi ptiHv, (tslųnto* č»kl irb* m»n*y artfart pria
avi ėdri** kalnai pridedant 50c. peralontima lilridėm*.

Turime po kelias

POEZIJOS VEIKALAI
Poerija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepi* 

lazdynui Sskleliti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda j gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami Išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. z -

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
L J. AufutfiItyH-VallIOnlėnė, tVAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Kaina ii.—.
X Jurgi* BaltruUlt!*, ZEMtS PAKOPOS. Eleglloa. giesmė*, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
J. Butkv Jūrė, EILtRAičIAI IR RAITAI. 155 psL $1.50.
4. Vincą* Joniką*, LYDtJAU VIEiNIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. 1W 

p*l. Kaina $3.00.
8. Kloo^a* Jurgollonla, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 108 n«l. C.00.
8. An*foll|v* Kairys, AUKSIN® StJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.0u.
7. Nada* Rartanl*, TRIJŲ ROŽIŲ IVENT4. Eiliuoti pasakojimai apie 

J Išvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nada* Rartanla, THE FOREST.OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
8. Baly* RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 85 psL $1.00.
10. Statyt Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stary* Sarivara*, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50
12. Patra* Sagafa*, SAULĖLEIDI 10 SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė- 

Ual, 92 psL. $1,00.
13. Petrą* Sagatat, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 pst. $1.00.
14. Cugenllu* Gruodi*, AGUONOS IS SMĖLIS. Ulės. 70 psl., $1.00.
15. Elena Tumlonė, KARALIAI IR IV^HTIEJI. Eilėraščiai. 80 p*L $2B0.
18. Alfonea* Tyruell*. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Jone* Valaiti*, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologiją posmai 

88 psl 51.00.
18. Adoma* Je«a», BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 118 psl. $3 00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 
raštine arba rfsakyti peštu, pridedant čekį ar pinigini orderį.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvia, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

vių gerbūvis, privalo jusi pažinti »u Žemiau išvardintomis knygom!*. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juosti Kapečlnska*, SIAUBINGOS DIENOK Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psL kietais drobė* viršeliais kaina 4 doL

Juose* Kapečlnskaa, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dell* 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįai- 
kuriančio Ir patvariai įsirū—ialo asmens Istorija Knyga gausiai ilio- 
ttruota. 300 pat Kaina 7 doL

CIKAGIETĖS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTCU .LIETUVOa, 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druakinlnkuoee. Kaune. Naudeliuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką 1al žmonės pasakė. 95 pel, *150. Yra taip pet 
Išversta 1 anglų kalbą.

M ZoWenko SATYRINĖS NOVĖLĖK Genialaus rašytojo 
60 satyrinių novelių. 180 puaL, kaina $2.

D. Kuraiti*, KELIONĖ į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOM. Au
toriau* pastabumą neapgauna Intuisto ir agltpropo propaganda be< 
*žmaakavi»aL Abi knygos parašytos lengvu, grašiu rtlliumi.

Fre€ P. Pekarklh, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOM 
BRUOŽAI. 176 p*l. dokumentuota istorinė rtudlja apie prttoų Uklma. 
Kaina $1

Vince* žemaiti*. LIUBLINO UNIJOJ MUKAKTIVJ FARAJTĖJK 
M paL Kaina MU8.

Ha Ir kiti laidiniai yra rranaaš 

naujienose, ins s*, halsted rr^ Chicago, hu man

RETAS KNYGAS

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl. §10.30

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis 

Minkšti viršeliai §10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Minkšti viršeliai .....................  — §15.0d

4. A. šerno GEOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, HL, 60608

Pridėti dolerį paifo išlaidoms.

™ §10.00
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trims mėnesiams ______
vimiam menesiai ________

dx monthc, $10.00 per 3 months. In 
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other countries W4.00 per year.
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Naujienos eina kasdien, ižskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
HL 00608. Telcf. 421-6100.

kitose JAV vietoas: 
m Minu _______________

Pinigus reikia siusti pažte
Orderiu karta n alaakyM®.

Xocey

NAUJIENŲ rastinė atdari kasdien, išskyrei sekmadieniui, nu*
5 vai. ryto iki S vai. vakaro, šeštadieniais — iki U viL

skaitytojams, bet jos pasako ir kurios pastangos nebus 
našias. Teisybė ne visiems patinka. Pirmiausia vieną 
kitą įžeidžia. Jie supyksta ir bando keršyti. Buvo ir to
kių, kurie norėjo pakenkti Naujienoms minėti 65 metų 
sukaktį, bet jiems nepavyko. Sukaktis buvo didinga. Ji 
parodė, kad lietuviai mėgsta teisybę, siekia tiesos ir 
nori dirbti kartu su visais tautiečiais, siekiančiais pa. 
grindinių žmonaus teisių visiems savo tautiečiams.

Ilgi metai ir dar gausesnis toks skaičius rodo, 
kad Naujienos padėjo lietuviams laimėti ne vieną svar
bią kovą. Naujienos yra įsitikinusios, kad jos padės 
Amerikos lietuviams laimėti kelias svarbias kovas ne 
tik už Lietuvos laisvę, bet ir už pagrindines žmogaus 
teises.

Naujienos iškels viešumon ne tik okupanto pina
mas pinkles, bet ir pačių lietuvių kartojamas netiesas 
vieni apie kitus. Juo daugiau sužinosime, juo tiksliau 
žinias perduosime, tuo bus didesnė nauda visiems lie
tuviams.

Lietuviai mėgsta teisybę. Kiekvienam lietuviui tė
vas ir motina įdiegė norą siekti teisybės. Teisybės my-

dinas! Lithuanian National. 
(Foundation, Inc. Incorporuota 

197S m. Organizaciją sudaro 
.trys grupės: nariais skaitomi 
tie asmenys, kurie aukoje 100 
del. ir turi vieną halsą, kas au
koja 1,000 dol. turi 10 balsų, 
panašiai kaip Lietuvių Fonde. 
Kita grupė, tai organizacijos ir i 
trečia grupė yra VLIKas. VLI- 
Kas turi 45% svorio suvažia
vime dalyvaujančių balsų skai
čiaus.

Vienas tautietis, • visai ne [ 
Fondo narys, savo testamentu 
paliko Fondui 18,000 dol. ,

Jei kalbėti apie Tautos Fon
do ateitį, mes manome, kad 
Tautos Fondas turi būti milioni- 
nis fondas. Seniau viscSs aukos, 
buvo skiriamos VLIKo uždavid
niams vykdyti- Senstame, mirs-, ~ .
tame ir atrodo, kad tos aukos J. JONAITIS

Paminėta Naujienų 65 metų sukaktis
Šių metų balandžio 29 dienos popiete Chicagos Mar. tikslų,

tinique salėse buvo gražiai paminėta Naujienų 65 metų 
sukaktis.

Naujienos yra pats seniausias lietuviškas dienraš
tis ne tik Amerikoje bet ir pačioje Lietuvoje. Buvo lie
tuviškų laikraščių, kurie pradėjo eiti anksčiau, bet nė 
vienas jų neina šiandien. Vieni sustojo dėl lėšų stokos, 
kitus sustabdė patys leidėjai, o trečius uždarė okupan-, 
tas, užčiaupęs lietuvių tautai burną ir uždaręs pačioje 
Lietuvoje ėjusius laikraščius.

Pirmasis Naujienų numeris išėjo 1914 metų vasa
rio 19 dieną. Pradžioje jis ėjo kelias savaites, kartą į 
savaitę, vėliau pradėjo eiti du ir tris kartus į savaitę, 
kol tapo dienraščiu. Naujienos eina dienraščiu iki šios | 
dienos. Dar gyvas yra Juozas šmotelis, kartu su kitais 
to meto čikagiečiais įsteigęs. Naujienas. Jis tikėjosi da
lyvauti šiais metais suruoštoje Naujienų sukaktyje, bet 
metų našta jį tiek paspaudę, kad jis 
minėjimui suruoštame bankete.

lėtojas negali pakęsti melo.z Juo greičiau jis pastebi vie
šumon keliamą neteisybę, tuo greičiau jam prašvinta 

5 klausimas ir jis ryžtasi žingsniuoti su tais, kurie sie
kia paties idealo. Ne vienas lietuvis, pradėjęs skaityti 

ų Naujienas, įsijungė į didelę lietuvių šeimą, siekiančią

mažės. Dėlto mes dabar kon- 
centruojamės j taip vadinamą 
Lietuvos Laisvės Iždą. Tautos 
Fondo' ribose atidarome sąskai
tą, iš kurios pinigai nebus naudo-

KARTOJAMAS MELAS
Kodėl katalikiškas laikraštis Savo leidinyje “Mūsų Žinios” 

pakartotinai skelbia tą patį me- tą komunistinę propagandą rėk
iami jokiai veiklai. Tai bus ne- lą? Mes buvome pratę tikėti, lamuoja, nes į jį įdedami rėkia* 
priklausomai laisvai Lietuvai kad kunigai-vienuoliai ne tik mos lapeliai.
(gausus plojimas)- Tiktai jos žodžiu skelbia tiesą, bet ir jų Ir kas gali pasakyti, kodėl jė-

j procentus nuadosime Lietuvos tvarkomoje spaudoje tik teisybę zuitams čia, išeivijoje, prireikė 
’i ’ •_ 1________ 2 ______-L _ Tri A . • z-^ • -r - ' f • » • t «' 1_____65 metų sukakties metų dalyviai pastebėjo, kad jiejIaisyės kovai- Niekas to Fondo turime rasti. Gyvenimas parodė garbinti Lietuvos okupantą? 

fn način fiVcln riakionfiaii žmnnAa {milicUų nepadarys, jei jūs gėry visai ką kitą. Marijonų leidžia-i Kad Kviklys niekina lietuvius,
biamieji redaktoriai ir korės- majame dienraštyje Draugas J kurie pasisako prieš okupantą, 
podentai jo nepopuliarinsite.! randame daug netiesos. O kai t tai suprantama, gal jo pareiga 
Gegužės 19 d. New Yorke įvyks kurie redaktoriai tą melą skel- j čia išeivijoje. Bet kad vienuo- 
Tautos Fondo metinis suvažia- bia net pakartotinai. Atrodo, .liai jėzuitai padlaižiauja oku- 
rimas, į kurį pasistenkite kas kad redaktorius, įpratęs pirmo- panto agentams, tai nesupranta- 
nors iš jūsų atvykti ir jo eigą sios okupauijos metu skelbti ne- ma paprstam katalikui, 
ir nutarimus paskelbti spaudo- tiesą, antrą kartą maitina varg- 
je. šus Draugo skaitytojus savo iš- zę, kad jie 1940 metais išlais-

Jei kas turite kokių klausimų galvotais šmeižtais. Jau antrą vino Lietuvą, ji dabar laisva, ne 
Tautos Fo'ndo reikalais vėliau.kartą.jis vedamajame rašo, kad okupuota. Ir jėzuitai pirmieji 
atsakysiu. ! lietuviai užpuolė Jaunimo Cent-: priėmė tą .okupanto tezę apie

Po Tautos Fondo vald. pirm. rą. Kad tie lietuviai dar ir na-i Lietuvos išlaisvinimą. Jėzuitas 
p. J. Giedraičio pranešimo, ta- cius pasikvietė į talką. Koks kunigėlis Vaišnys nedrįso dar 
rybos pirm. inž. G. Lazauskas melas! Argi Draugo skaitytojai, viešai parašyti, kad Lietuva da- 
paprašė p. Dr. K- Bobelį pers- tokie nemokšos, kad juos galima į bar laisva, tai pradėjo skelbti, 
kaityti VLIKo 1979 m- Dėklą- maitinti melu? Argi Marijonų kačb nereikia rašyti “okupuota 
raciją. Ši deklaracija jau buvo vienuolynui sudaro garbę, kad Lietuva”, o tiesiog Lietuva. Aiš- 
■‘Naujienose” atspausdinta, dėl jų redaktorius vis kartoja melo ku, jei ji, Lietuva, ne okupuota, 
to jos čia nebekartdsiu. (

’ Klausimų buvo gana daug ir'

yra tų pačių tikslų siekiantieji žmonės.
Naujienų sukakties proga sveikino pačių galingiau

sių lietuviškų fratemalinių, politinių ir kultūrinių or
ganizacijų atstovai. Jie linkėjo dienraščiui dirbti patį 
vieningą lietuvių darbą, koks buvo vedamas iki šio me-

\! to. Naujienos reikalingos lietuvių sugyvenimui ir di
deliam tremtinių darbui — padėti pavergtiems lietu
viams greičiau išsilaisvinti. Laisvinimo darbe turime 
sustiprėti ir susivienyti. Naujienos prie to darbo prisi
dės savo puslapiais. - ■

Okupantas įrodinėja savo te

(Tęsinys)

Tas yra labai gražus pa- uždavinių bus ateityje sušaukti 
negalėjo dalyvauti vy^ys^ kuomet keletą mėnesių 

Salėje iškilmių metu į užtrukę kai kurie neaiškumai 
buvo perskaitytas Šmotelio atskiras sukaktuvinis svei-* buvo išaiškinti. Gal būt nuomo- 
kinimas. -Šmotelis veik- kiekvieną -savaitę parašo Nau- skirtumų ir paliko, bet bem

veiksnių pasitarimą, kuriame 
mes pristatysime bendrą savo

tai laisva. Ir ko jie tikisi iš oku-

dram darbui tas nekliudys. Ir 
aš esu įsitikinęs, kad VLIKas 
eis tuo' kelių, kuriam jis buvo 
sukurtas ir paskirtas. Aš taip 
pat noriu pabrėžti, kad dabarti
nė VLIKo valdyba yra numa
čiusi artimą bendradarbiavimą 

[su visais veiksniais. Jau mes tu-

šmeižtą?
,-----o-7______ _ - Visi žino, kad lietuviai pro- Panto už Ir dabar okupan*

politinės veiklos planą ir kun įvairių, į juos visus buvo pilnai testavo, demonstravo prie Jau-lto pataikūnai neberašo “Oku- 
su veiksniais tvarstysime bend-pr patenkinamai atsakyta. Aš jų mmo Centro todėl, kad kun. Kė^Pudta Lietuva”.^ Net Vaikams 
rai globalinio maste sferoje. Tai 1 neminėsiu — perdaug užimtų zys SJ bandė iš Vilnies narnų! L. B-nės išleistame vadovėlyje 
tiek trumpai apie VLIKo vei- Į laiko ir vietos, net kelis laikraš- komunistinį propagandos centrą

A. Pleškys

jienoms savo samprotavimus įvairiais lietuvių reika
lais, primena humorą ir pakomentuoja apie bėgamuo
sius reikalus.

Naujienos tapo lietuvių plačiausiai skaitomu ir 
mėgiamu lietuvių laikraščiu, nes jis drąsiai kelia, vie
šumon įvirins lietuviško gyvenimo reikalus,' kviečia ko
voti už Lietuvos nepriklausomybę, padeda Amerikos rime kontaktą su Pasaulio Lie- 
lietuviams ginti savo teises ir kviečia visus vieningai tuvių Bendruomene. PLB atsto. 
siekt laisvės gimtiniam kraštui ir Amerikos lietuviu I Vas.^lyvavo v'ald^°^ , . 'i posėdžiuose, ne tik šiandien, bet
Vienybes. j įr y;ew Yarke pareigų

Naujienos padėjo visai eilei lietuviškų organizaci- į perėmime- šiandien PLB atsto- 
pasiekti gerbūvį ir ginti pagrindines jų narių iras buvo p-lė Kojelytė. Anksty- 

į vesniame posėdyje dalyvavo po
nas Jankūnas. VLIKo atstovas 
prie PLB yra ponas Šoliūnas.
Per ryšininkus mes turime kon- rybą sudaro 9 asmenys, valdy- 
taktą, mes žinome kas kurioje bą taip pat siidanS 9 asmenys, 
valdyboje vyksta — pasitaria-l Aš atstovauju valdybą šiuo me
me- VLIKo vienas pagrindinių tu. Tautos Fondas angliškai va- Halley vardu.

jų
teises. /

Kai tautiečiai negalėdavo savo organizacijos spau
doje išdėstyti svarbesnes mintis, Naujienų ppslapiai 
jiems būdavo atdari, kad galėtų išdėstyti savo susirū
pinimą ir numatomus klystkelius.

Naujienos duoda teisingas ir tikslias žinias savo

klos uždarinius. Jei kas turite čio puslapius- 
kokių specifinių klausimų, aš 
mielai Į juos atsakysiu.

Į klausimus buvo atsakyta pa
sibaigus pranešimams.

h
Juozo "Giedraičio 

pranešimas.
— šiandien Tautc's Fondas 

yra nepriklausoma organizacija. 
Tautos Fondo struktūra yra to
kia. Vyriausias jos organas yra 
suvažiavimas, kuris renka tary
bą (Board ofjDi rėk tors). Tary
ba išrenka valdybą, kuri vykdo 
visus uždavinius. Šiuo metu ta-

perkelti į Jaunimo Centro rū
mus. Draugo redaktoriai tą ko
munistinę propagandą reklama
vo,. tai naciai iš jų ir sužinojo

ŽEMAIČIŲ DALIA
— Kodėl didžiausia pilių (piliakalnių) dalis 

sukoncentruota Žemaičiuose?
— Piliakalnių dėka žemaičiai išlaikė gyvą 

Lietuviu Tauta.
(Iš vysk. Valančiaus Raštų)

PILYS
Vos praaušus vaikai susiėję skaitė ir šaukė 

kiekvienas savu balsu, tarytum kas ėraičių būrį 
be-be-be sakančių suvarė. Po pietų Antanas iš
vedė juos pavaikščioti. Vaikai šokinėjo it maži 
oželiai, sutaisė žąsiną, bet kits kitam žambus at
plėšė, idant pasiūtų sau pilynes. Vakarui atėjus, 
vaikai reikalavo pasakos; šis ir prabilo:

Didžiai senais laikais žemaičiai, mūsų pra
nokėjai, buvo stabmeldžiai. Neturėjo pasaulinio 
karaliaus, valdė juos aukščiausias stabmeldžių 
kunigas, vadinamas krive, nieko nuo žmonių ne
reikalaudamas. Gyveno mieste Rusnėj. Mieste
lis tas tebėra ligšiolei Prūsuose pas Nemuno 
upės santeklį su jūra. Krivės valdžioj buvo prū
sai, žemaičiai, lietuviai, kuršiai, uždanguviečiai 
ir žemguliai su šios dienos Vidžeme. Maskoliai 
pagairių io priklausė. Visos to® srities žmonės 
nedirba .sau bažnyčių, bet meldėsi ant aukštų kai 
vų, kuriuos gebėjo išpilti, todėl ir ligšiolei tokie 
kalnai vadinasi pilimis arba' pilelėmis.

jau neberašo, kad Lietuva oku
puota. Po nuotraukomis, kur 
vaizduojama iškilmingos propa
gandinės laidotuvės (priekyje 
joja raiteliai, persijuosę plačio* 
mis lyg rankšluosčiais juosto
mis. Kas matė raitelius, lydin
čius numirėlio grabą?) paaiški
nama trumpai: “Laidotuvės Lie
tuvoje dabar”. Matomai, L. 
Bmės švietimo vadovai nedrįso 
supykinti okupanto agentų, to
dėl ir neberašė, kad tai vyksta 
“okupuotoj Lietuvoj”. O gal, 
kad ir mūsų jaunimas nebema
nytų, kad Lietuva okupuota, 
bet kad ji dabar laisva, globo
jama, lepinama rusų?

• Perfumas yra sudėtas iš 
dviejų prancūziškų žodžių ir 
reiškia “ią dūmų”.

• Golfo žaidimas buvo išras- vo, tai naciai iš jų ir sužinojo 
.tas 1457 m. Škotijoje, bet parla- rodymą komunistinės propagan- 
• mentas jį uždraudė, nes turėta dos. Jaunimo Centre. Tai Drau- 
duomenų, kad jis gali pakenkti go nuopelnas, kad naciai de- 

‘ monstravo prie Jaunimo Cent
ro. Draugo redaktoriai ir, žino
ma, pats Kviklys tai puikiai 
žino.

O tas protestas buvo labai 
reikalingas. Jis parodė jėzui
tams, kad už tokius jų žygius 
išeivijos lietuviai juos pasmerkė. 
Ir iki šiol “viešai” jėzuitai Jau
nimo Centre tos propagandos 
daugiau nerodo. Sakau “viešai”, 
nes tyliai jėzuitai vis talkinin
kauja okupanto propagandas

tautiniam sportui — šaudymui 
strėlėmis. Tačiau tas įstatymas 
nebuvo ilgai vykdomas, nes 
1490 m. karalius James IV pra
dėjo lošti golfą ir tapo jo mė
gėju.

• Mokslininkai apskaičiavo, 
kad erdvėje yra apie du mili
jonai kometų, tačiau žemės , gy
ventojai matys vieną kometą 
tik 1986 metais. Ji yra žinoma

Ant tų pilių stabmeldžių kunigai kurstė be per 
trūkio ugnį su ąžuolo medžiais; žmonės truputį 
žemiau stovėdami meldėsi savotiškai. Pagaliai! 
kunigai sakė stovintiems pamokslus. Tas pilis už 
ėmę, žemaičiai gynėsi nuo priešų :Taisė paprastai 
pas vandenį, idant turėtų ko gerti.

Ligšiolei Lietuvoj tebėra šios pilys:
1) Pačiame, pajūryje supilta ant kapo di

džios kunigaikštienės Birutės, didžiojo kunigaik 
ščio Kęstučio moters, o didžiojo kunigaikščio Vy
tauto motinos, kuri gimė ir paaugo netoli nuo Pa* 
langos miestelio. į,

2) B 1 i u d k a 1 n i s, arba pilis, esanti Darbė
nų parapijoje, ties upeliu Tenže, netoli Senkų 
sodos.

3) Plynės kalnas, arba pilis, esanti Žarė
nų parapijoje ties upe Minija, kurios jau pusę 
vanduo išardė.

4) P i 1 a 1 ė, Salantų parapijoj, ties Salantu 
netoli nuo Barzdų sodos. Po tos pilies šonais yra 
versmė.

5) Alkokalnas, arba pilis, ant kurios 
senovėj stabmeldžiai žemaičiai degino aukas. Su
pilta yra ties upeliu, Varine vadinamu.

6) Pilis Skuodo parapijoj, ties upe Bartuva, 
jpas sodą vadinamą Puodkalniais.
I 7) P i 1 i s Telšių parapijoj, ties p. Goskio dva
reliu, vadinamu Džiuginėnai.

8) Medvėgalis, aukščiausias Žemai

čių kalnas, Kaltinėnų parapijoj. Po kalnu yra 
šaltiniai', iš kurių gauna pradžią upelis Ak
mena.

9) P i 1 f s, taip pat Kaltinėnų parapijoj, ties 
upe Akmena, pas sodą, Meiriais vadinamą.

10) Girgždutė, didelė pilis Pavandenės 
parapijoj. Iš šaltinių, po kalnu esančių, gauna 
pradžią upelis Kražantė..

11) Moterainis, taip pat Pavandenės 
parapijoj, ties ežerėliu, iš kurio gauna pradžią 
upė Venta.

12) š a t r i j a, garsingas kalnas Luokės pa
rapijoj.

, 13) Pilis Kražių parapijoj, netoli Katiliš
kės sodos.

(Bus daugiau)

ANTANAS RYLISKIS

FRAGMENTAI E PRAEITIES MIGLŲ 
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE

(Tęsinys)
Daugelis balsų atsiliepė:
— Nuo šiandien jie jau ne mūsų.
Ašaros tekėjo daugelio veidais. Kiek atsi

menu arčiau stovėjusius: Jaskonis, Jonas, Juo

zas Lapurka, Petras Poškus, Kaziulionis-Kazic- 
kas ir kt Gilų įspūdį man darė visų susirinku
siųjų rimti ir daugelio ašaroti veidai, žinojau, 
kad jie turėjo pokalbius su radonarmiečiais ir 
žino okupanto žiaurumus pas save, skurdų ir 
varganą pavaldinių gyvenimą ten. Komunistų ir 
žydų minioje nesimatė.

Birželio mėn. 16 d. (sekmadienį) žmonės 
miestelyje buriavosi. Kariuomenės sunkvežimių 
voros nevažiavo. Kažkokios prislėgtos nuotaikos 
kaustė žmonių nuotaikas bei judesius. Jaunimas 
jokių pasiliksminimų neieškojo ir nei miestely
je, nei jų apylinkių kaimuose nesigirdėjo dainų, 
nei pavakaryje nei vakare. Kažkoks vilnietis an
troje Varėnoj pasakojęs, kad sovietai 1940 m. ba
landžio mėn. prieš gegužės mėn. 1 d. prie Lietu
vos pasienio buvo sutraukęs net dvi, 8 ir 11 armi
jas, ir dabar tų armijų daliniai sunkvežimiais 
plūstą į Lietuvą.

žmonės kalbėjo, kad tie karinių dalių kariš
kiai esą įtikinti savo politvadovų, kad Lietuvos 
liaudis ir šiaip žmonės juos kviečiasi pagalbon 
išlaisvinti juos. I klausimą nuo ko, ar ne nuo lie
tuvių? visi, gūsciojo pečiais.

Varėniečių nuosavi miškai U£ buvusios ad
ministracinės linijos degė iki lietus saValtės’ vi-’ 
duryje juos užgesino.

(Pabaiga)
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tfl. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal jusįtąrinią.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

genitourinary surgery
BNDD No. AU 3878711 
5025 CENTRAL AVE. 

St. Petersburg FL 33710 
Tel. (813) 331-4200
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DR. PAUL V, DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W»0ąhMter Community klinikoc 
Medicinos direktorius

1938 S. Manhsim Rd., Westchester, ik. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

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

TEI------ BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W«st 103rd Street 
Valandos pagal susite rimą

DR. FRANK PLECKAS
, ’ , JOPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
1 .2618-W 71 St. Tel. 737-5145

• •. .■■ ū'<“coritact lenses’”
VąL.tagai..susitarimą. Uždaryta tree

I

DR.LĖGNAS SEIBUTIg) _ 
u įl-INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

.-PROSTATOS CHIRURGIJA 
? 2656 WEST 63rd STREET

-

Vilniaus Aušros Vartus maldininkai dar ir šiandien juos lanko ir

I

i—

It

beleizis, galima bOlų išaiškinti jakov, 1948). P. šafarikas, kaip 
lietuvįšku žodžiu “giveleidžis”, žinoma, mnnė, kad šiuo vardu 
t. y. teikiąs gyvybę; vyriausio- buvp vadmami ir slavai, ir bal- 
jo gotų žynio Dekipajos pavadi- lai. V:sos šios išvadc’s paremtos 
nimas, Piersc'no manymu, arti- ne archeologine medžiaga, bet 
mas Uetuviškąm žodžiu “degi- antikinių tekstų aiškinimu. Tuo- 
nąs”, atseit, tąs ręikštų “ugnies se tekstuose venedų gyvenviečių 
uždegėją’’; getų vado vardas teritorija nurodyta labai išplčs- 
Eirebistas, pagal piersoną, eti- tai, todėl negalima nustatyt;, ar 
jnologiškai gali būti siejamas su venedai gyveno Pietryčių Pabal- 
Įietuvįsku žodžiu “birbynė” ar- tijo teritorijoje, ar žemiau — 
pa švęstas iš žodžių “vyrai” ir arčiau Vyslos žemupio. Vėly- 
“vesti”, ir 1.1- Pastaroji etimo- vesniais laikais prie Vyslos gy- 
Jogija, be abejtmfcs, išvesta lai- veno vendai-slavąi, o į pietų va
rvai neatitinka lietuvių kalbos karus nuo Rygos įlankos, prie 
taisykjėm3, bet kiti Piersono Ventos (prie los upės žiočių da- 
spėiic'jiniai ir sugretinimai turi bar yra Ventpilio miestas)— 
mokslinio pagrindo (Tuo W. 
Piersono “moksliniu pagrindu” 
tenka abejoti. — Red.)

Jeigu bet iš dalies ir biįtų ga
limą pripažinti Piersono į 
mų teisingumą, kad getai ir ją- 
žigai priklausė prie lietuvių ar
ba “guttų” genčių, bet vis dėl
to tai dąr neišsprendžia lietuvių- 
etnogenezės problemos, nes ge
tai ir jazigąi prieš pat mūsų 
eros pradžią gyveno prie Juodo
sios jūros ir žemutinio Duno
jaus, o tuo niętų Pabaltijyje jau, 
iš seno gyveno t^ųĮps, kurių jo-

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Iš Hkrvjp ai būsiu su tavim". — 2 Motės 3:12,
Šitie sodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa

da, kuomet jię stengiasi atlikti kokia nors dalį Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? KąiP Mozė turėjo 
daug kliųčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdyrųu ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą, kuriam męs tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “B tik
rųjų aš būsiu su tavim". Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

$V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303
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ventai-bąltai. Sepieji autoriai 
abi tautas vadina venetų arba 
venedų vardais. Vendų medžia
ginė kultūra ryškiai skiriasi quo 

jrody- &enčių kultūros. Tai gry
nai siavų kultūra, kuriems nėra 
jokio pagrindo jungti su ventais 
arba venetais.

(Bus daugiau)

Mažeika S' Evans

Izraelis neri

Laidotuvių Direktoriai

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

TEL AVIVAS, • Izraelis. — 
, f . .......... . _ .. Premjeras Begin pareiškė, kad

kiu būdų, negalima,atskirti nuo izraeiis ir kairysis Jordano upės 
lętQ-lietųy|^;Ąnk§tyvįeji .lįetu- kra?ltas gaiės turėti savo savi- 
vįų etno^eųezęs. ;periodąį siekią • valdybę, bet minėtos* sritys bus 
gilesnę šenov^ .^ų tai jąiyaiz-. valdomos iš . Tel Avive, 
duoja Piėrsonąa. Ęęt gyvas, bal-j . . '
tų kontaktas su -JųtĮdosiog jūros Izraelis, buvo Įinkgs' padaryti 
pakraščių. gyventojais ir yėly- ^e^as nuolaidas, .bęt. ^abar imą- 
vesni gętų. jazįgų. genčių likučių s’ iM^męniiį-. Turint
persįkėĮimąi'l Wevo ir Bugo galvoje arabų valstybių nutąri- 
rajonus, galėję Įvykti ir pirmų- boikotuoti taikos- sutarti ir 
jų Šimtmečių po fe. metu. ; Egiptą, Izraelis yrif pasiryžęs 

Smulkesnė Piersono teorijų yaLĮyti rnipėtus kraštus, kad 
ir visų jo argumentacijų-anali- b^W'maištąs ir Izraeliui ne
šę nukreiptai mu^’perdaug toli -fprievartos. Iz-
nuo etninės'~Pietr^čių"‘Pabaftij'd ■-n-edė/i;s .<palestiniečiams
teritc'rijos; todėl ribosimės tuo;• 
kąs pasakytą; prie šios temos' ~ "•
mes nianbme. grįžti Specialiu Mes nenoriiųę, kad Europa 
veikalu,-Wg^agrinejama taptų kąlėųmĮųpareiškė pre- 
lietuvių - etnogėnėžėš problema. ; ridento^tarę^^ze^nski, 

Jeigu Pit'ėjo'giittų: ir Ptolemė-! 
jo gi t opų. kląųsįmo negalima;

pagrįsti;ir arklių kraujo; nešiojimas ii- ląikytį galutinai.-užbaigtu, tai ne' 
mažiau y^rą pąinųsįyęnedų klau-į 
sįmąs, Tręjįįąkpvąs Pto 
lėmėjo venędųs;. l^iko vendais

P. KUŠNERIO SURINKTOS ŽINIOS 
APIE PABALTIJO TAUTAS

EUDEIKIS
(Tęsinys) 1 :.. ' > -

Pripažinimas “guttų“ ne go- mu (pagal Herodctą, .Ovidijų ir 
tais, bet aisčiais, arba getai, Melą), pavyzdžiui: arklių lęnk- 

l verčia Piersoną ieškoti lietuvių tynės laidotuvių metu; laidojant 
praktiką, epus. MOTERŲ ilges. į šaknų ne prię Baltijos jūros, bet didikus — sudeginimas kartu 

lygumose prie Dunojaus ir ste- jų'vergių ir kovos žirgų; daug- 
pėse prie Juodosios jūros. Lie- patystė ir žmonų pirkimas; be
turiu protėviai gutonai, tvirtina' laisyių aukojimas dievams; nau-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR. DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Ofi»» 2652 WEST 59th S*J Ž3BT 
PR 8-1223

OFISO'VAL.: pirm., tnttąd., trečiad.
lr'Peąkt'24-iy' 6-8 vąl yąį ŠUtedie- { r . 1 .. . . . , ,.
uiria 2-4 vau pQnift k šgtg win Į V~ Arsenas, tapatus sų getais, doj imas maistui kumeles pieno 

■; ,01^4 sųritąpm^.

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

< OKTHOP^Das-FKOTEZJSTAS
& • Aparatai - Protezai. IMd. baa- 
JK / dažai:'Spąciali pagalba 
T* j Area buototis) ir t t.

214& WMt 63rd.5U Chipipą. IJ1. 60629 
■ tąįąf,; PRespąct 1-5084

— ■ i - I I 1JL J .1 I • Į
-š1—- .... ■ ■'<— ■!

'PERKRA^ITYMAI ’ 1

MOVING
LeidimaiPilna agdrauda 
' •~ 7?EMA KAINA

R,' HR Ė NA §
\T®I. WA 5-8063

MOVING
Aplrąvtfa* r>erkraystym»s 

iš Jyairiv atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376 -882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS | 
UOUO JEIW9S YAtANpos Į 

Vlaea programa* U WOPA.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir- 
madięnįo Utį penktądieuia 3;00 
—3:30 vėl, popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

Tai. ryto. .. - .'. .

Vedėja Aldona Daukva 

Tetaf.t HEmlodc 4-2413 

7157 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, FLU 40629

/T

A “LietuvosAidaf_
— ..KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedai i

ien nuo ^pirmadienio iki 
idietuo 9 vaL vak.

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

banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla-, 5:30 vąL p.p, 
iš WTIS stoties LUO—ĄM bangą.

• 2646 W. 71H Street
Chicago, Illinois 60629 

TęleL 778-5374

Savo argumentacijai ] 
jis duoda daug įrodomosios me- gų plaukų ir barzdų; dėvėjimas 
džiagos, į talką įjungdamas ir kelnių ir pn. Be to, kaip pažymi 
lingvistiką, įr etnografiją, ir ra- 
štijos paminklus. Pagal: Pierso
no teoriją, jazigų (arba j'acigų) 
tauta, kurią mini Strahonąs, — 
tai jotvingiai- Strabdno laikais 
jie gyvepo kąrtu su tyregętais 
tarp Bugo į? Dniestrp, o apie 
170 m. po'Kristaus (Ptolemėjo 
laikais) gyveno žemutinio Du
nojaus srityje, prie Tįsos upės 
ir Karpatuose. XI a. po Kr- jie 
gyvenu į šiaurę nuo Karpatų, 
prie Narevo ir Bugo, lenkų ir 
galindų kaimynystėje, mums žj- 
noinų ‘‘patviagų”, “jatvež”, 
“gotvezų”, Hgotvezitų’’, ^polek* 
sianų” arba “podliącJių” pava
dinimais. Jązigąmą giminingos 
getų gentys VI-V a- pr, Kr, gy
veno žemutinio Dunojaus deši
niajame krante, o IV a, pr. Kr, 
— ir kairiajame krante, q0 me
tų prieš Kristų, getai, valdomi 
savo vado' Birebisto, pasiekė, sa
vo galybės vir|ūnę, bet netrukus i 
šį “valstybė” sunyko.

Dalis getų grįžo į dešinįjį Du
nojaus krantą, o likę kairiajame 
krante, kurį laiką vis dar atlai
kydavo germanų genčių puoli
mus, bet pagaliau buvo nugalė
ti ir nustumti į šiaurės vakarus. 
Čia prie Dniestro getai įsijungė 
į jazigų gentis. .Jazigų ir getų 
tapatybei su gulais, t- y. su lie
tuvių gentimis, įrodyti, Pierso
nas remiasi gėlų, prūsų ir lie
tuvių dideliu papročių panašu-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ENERGY

antrą 
a Ge*

i. * i

Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

TUkiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

• < v. i
PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-3401

Piersonas, sutampa ir religiniai 
papročiai bei "dievų pavadini
mai.

Getų vadų vardai etimclpgįš- 
k^į iššifruojami lietuvių kalbos 
žodžiais (pvz., getų dievas Za- 
molksis, gyvenęs požemyje ir 
saugojęs numirėlius, atitinkąs 
prūsų požemio pasaulio ir že
mės deivei ZamęlųksęĮ; 
getu dievybė, jų yadįnąm

Limit use of diswąsher . 
to once a day. alter the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don't be a Bom Voted

— Jef iinoU midmU, kurie 
galėtųulalukyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jinms siusime Naujienas <M sa-

BŪKIME ATSARGŪS SU SOVIETINE PROPAGANDA
Čikagoje yra skleidžiami lapeliai, kuriuose reklamuojami trys 

filmai — “Gražuolė”, “Velnio nuotaka” ir “Pabaltijo t{ągedįją”. 
Tie fįlmai turėtų būti rodomi Marquette Parke.

Kas tuos filmus rodys, kieno vardu, — nėra pasakyta. Matyt, 
organizatoriai savo vardą viešai prisibijojo parodyti.

Šie filmai yra susukti okupanto pavergtoje Lietuvoje propa
gandos sumetimais: pritraukti užsienio lietuvius, tuo užmezgant 

I tarp pavergėjo ir pavergtųjų draugišką ryšį. Užmezgimas bendra
darbiavimo su pavergėjo agentais, jų atstovais vienokia ar kito
kia prasme reiškia okupanto valios vykdymą, tuo pačiu, okupaci
jos pripažinimą ir atsisąkymą puo laisvinimo kovos.

Taigi, lietuviai kviečiami apsigalvoti ip padarytį • logiškus 
sprendimus filmų reikalų.

LB MARQUETTE fARKO APYLINKES
VALDYBA-(R)

♦ ' ’ ’ .- * ’ •

NaŠIry, našliuKįy ir pavieniu asme-
. .gegužės, mėn. II dieną

sįąvąis. <'A,’ D. ĮJdkk^as hrįpa- 7 vai vąkąio jaukią . spsįrmki- 
žįsta jttfl-slavB irjįalhi prote-
viais «T>. UdhĮcbvį 1944, 1949 gausiai ątsiĮąpkyti ir ąptąrti svąrbįus 

' kĮubo reikąįus. Po susįrinkinio —

?Sy!vh K. Lows, XX? -L.

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashions 
League, is Floaę Fashion Specialist, GAF Corporation*

Perk Up The Kitchen For Holiday Entertaining

With the holiday season 
upon, us, you’re sure to be 
enjoying festive activities with 
family and friends. You’ll 
probably be doing lots of en
tertaining right in your own 
home, so why not perk it up?

Since more entertaining 
takes place’ centered around 
the cozy kitchen, you can 
start there. Guests love to 
gravitate there when a meal is 
being prepared, so make it 
dUaTpurpose: a place to serve 
a -r meal and to visit with 
friends.
? Your kitcheft must be func
tional but you want it pretty, 
too, pot just Įoįt guests, but 
for yourself as well. Nothing 
boosts your morale like beau
tiful . colors ana a play of 
different texhW lit your 
imagination soar and you’ll 
be delighted with your own 
eręatįoiL * 7 •
\ In the contemporary kitch
enette shown here, note how 
the color keynote Hes in the 
vibrant geometrfcbpattemed 
floor ,covering, Using the 
floor as a rfArtKg point, the 
creamy apricot paint on the 
cabinets and door were done 
fax < softer hue of the te^v

•11k. & *

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

cotta tone of the cushioned 
GAF sheet vinyl floor. Then, 
the textured stucco walls were 
painted a pale sand-beige. 
Mixing a bit of country 
warmth with streamlined con
temporary, a natural look waa 
further emphasized with straw 
baskets, rush-seated chairs and 
butcher-block countertops; 
The round table with its soft 
cloth provides a graceful 
accent among all the square 
corners. Extra seating Is a 
comfortable bench cushioned 
In easy-care polished cotton 
in chocolate, with blue and 
terra-cotta stripes. The sleek 
po-wax vinyl flpor covering is 
GAF’s new “Belmont” from 
the GAFSTAH Softred line, 
featuring a diagonal geometric 
against a pleasingly textured 
background, Buy to maintain, 
there are five colorways styled 
to complement or coordinate 
with the latest appliance 
colors.

With minimal effort and 
lots of imagination, you too 
cap ąchieye a decorate* look 
In your kitchen. Just add a 
patterned floor and lots of 
color and ydu’re ready for 
holiday entertaining _

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. TeL: Olympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubUc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, m. 974-4410

. . P. J. RIDIKAS
3354 So. HAIaSTED STREET Tel. YArds 7-1911 §

I"—
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DIRBTAI PATRIKTAI -
DIRBTINI PATRIOTAI

(Atkelta iš 2 psl.)

piet L. Centre. Scenos nebepuo- 
šė Lietuvos Vytis su Lietuvos ir 
Argentinos vėliavomis. Jų vieto
je. scenoje buvo užrašas: “Lie
tuva bus laisva”. Kiekvieną lie
tuvį jaudino, kad per tą garbin
gą Lietuvos nepriklausomybės 
šventę nesimatė Lietuvos Vyčio.

Atidarymo žodį tarė ALOS 
Tarybos pirm. J. Stalioraitis. 
Patriotiškoje kalboje prašė būti 
vieningais darbe, ir Lietuva bus 
laisva. Nepriklausomybės svar
bą ispanų kalba p-Įė D. Jaku
bauskaitė (čia gimusi) sugepėjo 
pasakyti- gana tinkamai.

Apie Vasario 16-osios reikšmę 
lietuviškai kalpėjo ponia VI. 
Survilienė, kuri savo paskaitą 
pradėjo nuo Mindaugo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto laikų. 
Paskiau jį paminėjo, kad Lietu
va vėl neteko laisvės, tačiau bi
jojo pažymėti, kokie žiaurumai 
vyksta pavergtoje Lietuvoje: 
trėmimai, kalėjimai, laisvas žo
dis atimtas. Sibiro šalčiuose ir 
šiandien mūsų tėvai, broliai ir 
sesės tebekenčia. Nedrįso pasa
kyti, kad mūsų miško broliai — 
partizanai tęsė žūtbūtinę kovą 
už mūsų brolių laisvę ir mūsų

pęr sueigas, patriotines švente^8“*®r”’ 
ir seimus būtų sakomą tiktoji 
tiesa, kas dabartiniu laiku de
dasi pavergtoje'Lietuvoje. Kal
bėtoja ponia VL S. bijojo rūs
tinti okupanto pataikūnus, todėl 
tik švelniai palietė Lietuvos 
okupaciją. Klausytojų tarpe bu
vo girdimas lyg pusbalsis pro
testas: norime, kad kalbėtojai 
tiesą pasakytų, kas dabar dedasi 
pavergtoje Lietuvoje... |

Visos pasaulio tautos labai 
brangina savo vėliavą ir herbą. į 
Dirbtini patriotai, išdaigūnai ir 
Lietuvos pavergimo pataikūnai 
nori sunaikinti mūsų brangios 
tautos garbingąjį herbą — Vytį. 
Kad lietuvybė išliktų, privalo
me eiti tikruoju Lietuvos keliu.
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I Dirbtini patriotai mus klaidina v0 ir mirusio vyro Emilio tradi- renginius visame pasaulyje. Ne
savo melagystėmis, bijodami sa- ' -

“N eprĮklą-ų icnwf... Lįęiįiyos’ ’
:ir. 4xip kibi ko taųj rašJ: •

■ “Jrigu -ktiš
i savo

17 f
I '

?X
44

- - ------ ■ . cijas — remti -lietuvišką spau-,teko pastebėti, kad savo Tauti-
kyti, kas yra pavergimas ir kiek dd> pratęsdama prenumeratą nių Šokių Šventes ten garsintų
mūsų broliai ir sesės kenčia pa- parėmė Naujienų leidimą $20 Jietuv^- Žurnalas kainuoja me- 
vergtoje Lietuvoje. auka. Dėkui.

Laukiame, kad dabartinis PLB _  C — T ‘ --
pirmininkas Vytautas Kaman- jq- j; grįžęs iš Kanados, tuojau

- - - ’ pratęsė prenumeratą, o savo ge
tas praeities klaidas — neleistų rus linkėjimus atlydėjo $5 auka.
tas tinkamai atitaisytų padary-

auka. Dėkui.
Simas Sakys, Wharton, ,

pratęsė prenumeratą, o savo ge-

naikinti ir niekinti mūsų bran- Dėkui už juos ir už auką.
“ — ■ • i .gųjį Vytį.

J . — N. Mattis iš. žinomos Mati- 
Laukiame, kad visas lietuvių jbšaičių giminės, Los Angeles,

organizacijų sueigas, kongresus QaĮif, prenumeratos pratęsimo
ir seimus puoštų Lietuvos Vytis ■' 
ir trispalvė Lietuvos vėliava.

Eikime tikruoju Lietuvos ke*

tams $7, atskiras numeris $1.50. 
Adresas: Viltis, P.O. Box 1226, 
Denver, CO’80201.

STROPI MOTINA
Kokia kasdieniniame gyveni

me svarbiausia motinos užduo
tis lietuviškoje šeimoje?

Pasiklausykite atsakymo šį 
proga, parėmė Naujienų leidimą ( antradienį, gegužės 8 d., 9:15 
OI O i ’/s.** zs i- _ T  1 -L —T :  * "KT •-

tėvynės Lietuvos pasiliuosavimą liu iki laisvės laimėjimo mūsų' ^inRiam Naujienas vieneriems
iš pavergėjo ruso; kad kalėji- Tėvynei Lietuvai, 
muose esančiųjų (Petkaus, Sa- ------------
dūnaitės, Gajausko ir kitų)
šauksmą girdi visas pasaulis; |

““ IMF" fc.

J.Š.B.

TRUMPAI

mano,^ kad mes 
mažomis jėgomis nieko 

daug negalime atlikti, tai la
bai klysta. Mes lietuviai, kad 
ir nesame gausūs skaičiais, bet 
judami kūrybingos dvasios, tie
siog stebuklus galėtume pada
ryti, jeigu vietoje tuščių kalbų 
sibtume į darbą ir vieningai 
paremtumėm dirbančius. | 

Kaip pavyzdį paminėsiu G- 
Urboną, kuris jau penkti metai, 
*alima sakyti, vienas neša tą 
Kovojančio už laisvę laikraščio 
laštą. Jam priklauso didele 
nūsų visų pagarba ir parama. t

Mes turime dėti visas pastan
gas, kad šis šauklys už tautų Registruokite savo namus,’ 
aisvę netik kad nesustotų, bet biznius, sklypus pardavimui jau 
galėtų augti ir tobulėti ir tokiu 26-tus metus veikįančioj įstai į 
būdu mūsų laisvės šauksmas goj, o pirkdami pasiteiraukite. Į nauj;s 2 '8ukšlų mūro namas Mar- 
būtų daug toliau girdimas- } nii kit+a. moHin.c ęn ck1(snn ,r qUette_ Parke. 2 butai po 6 kambarius 

ir trecias gražiame beismante. Daug

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Ž*m4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS' 
PETRAS KAZANAUSKAS, (Prezidentas

Chicago, Ill.2212 W. Cermak Road Tel. Virginia 7-7747

i

laisvės šauksmas
i f I

Neužmirškime fakto, kad šia
me kontinente maždaug 95% 
zisų gyventojų tik angliškai 
'.eskaito. Todėl mes ir turime

Registruokite savo DAR SENA KAINA
LABAI SVARUS 2 butų namas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
Jzu šildymai, Brighton Parke. $37,000.šildymai, Brighton Parke. $37,000.
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Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. Švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Troy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas, 
auto garažas. Avers ir 26-ta.

quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
i_ _ ’ ’ '
vertingu priedų.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto
. garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau- 
■ jaš stogas, gazu šildymas, apsauga 

Medinis namas 3U geležies (Hard- nuo potvynių, aluminum langai, ga-
įjaš stogas, gazu šildymas.

remti tuos leidinius ir jų leidė-.ware) prekių krautuve. Nebrangus, lite pirkti už $41,800.
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KINIEČIAI NAIKI
DEMOKRATAS BILANDIC PRALAIMĖJO

PIRMINIUS RINKIMUS
S3

The First and Greatest
Lithuanian Daily in America x

jįtŠsaiegoS
The Lilhuanian Daily News

Pcbltehcd by The Lūbua^Un News Pubbshing Co., I&c.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 
HAymarket 1-6100

X. Over One Million Lithuanian /C 
In The United States /<

Xr. 19
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NAUDOJA PRIEŠTANKINIUS PABŪKLUS.
IR RANKINES GRANATAS

1

1
i

• Salisbury

RHODESIA

I

RINKIMŲ DIENĄ SIŪLO MERO PAREIGOMS ĮRAŠYTI 
MICHAEL BILANDIKĄ

CHICAGO, Ill. — Praeitą antradienį Chicagos demokratų 
partijos parinktas kandidatas Michael Bilandic pralaimėjo pir
minius rjnkimus.

Diena pasitaikė labai graži, daugelis žmonių balsavo, todėl 
surinko dau.

ŠARVUOTI VIETNAMIEČIAI NEPAJĖGIA
PRALAUŽTI KINEČIŲ UŽIMTŲ POZICIJŲ

Bangkokas, Tailandas. — Kiniečiai neturi tankų 
ir šarvuočių sunkvežimių, bet jie turi labai gerus prieš
tankinius pabūklus.

Vietnamo šiaurėje kiniečiai sunaikino didoką tan
kų skaičių ir sustabdė prie sienos 
kariuomenę.

Sugadintą N'ietnamo 
kiniečiai Įabai greitai velka už 

veža ji taisyti.

jus, kurie kc'voja už pavergtų 
tautų laisvę, iškeldami viešu-j 
mon rusų įmperializmo kėslus.'

Straipsnio autorius siūlo, kad 
Toronto Lietuvių Namai iš gau
saus savo pelno tuos reikalin-

MODERNUS 15 metų mūro namas, 

so natalpa. Daug oriedų. Marquette
ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878 Marquette Parke.

gus 3,000 dol. paskirtų “Speak 
Up” parėmimui tai būtų labai 
grąžus mostas, užsitarnaujantis 
pagarbą LN Valdybai Reikia 
manyti,kad LN valdyba šį labai

2 butai ir profesionalui Lukšus ofi- 

. Parke, aukšta kokybė, S60.000. - 
Į MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos.

ZAMBIA 
Lusaka 
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$10 auka. Dėkui. Taip pat dėkui vai. vakare per “Gerąją Naujie- 
tos apylinkės tautiečiui, užsisa- ną Lietuviams”, radijo banga 

1490 AM “Lietuvos Aidų” pro
gramoje.

Pareikalaūkįt knygelės “Kaip

VALDIS
REAL ESTATE nuolat merą kandžiojusi kandidatė Jane Byrne 

ginu halsų. /

Bilandiką prislėgė motinos

... slinkusią Vietnamo
metams ir atsiuntusiam. $5 au
ką, bet pavardės prašiusiam ne- 

: skelbti.
J

— Augustinas Pocius, mūsų 
bendradarbis Rockforde, pare
mia Naujienas nė tik savo raš
tais bei korespondencijomis, bet 
ir aukomis. Dėkui už bendra
darbiavimą, ankstyvą prenume
ratos pratęsimą ir už ta proga 
atsiųstą penkinę. -

— Tautosakos ir tautiniu šo
kiu žurnalo ‘‘Vfinis?’, leidžiamo

9

kad nėra laisvo įvažiavimo ir iš
važiavimo.

š.A. laikraščiuose rašoma, kad
ALTa, VLIKas ir kitos patrio
tinės organizacijos prašo, kad Oak Lawn, UI., palaikydama sa- i

atgimti iš naujo”. Prisiusime do
vanai. Mūsų adresas:

Lithuanian Ministries,
P.O. .Box 321,

2625 West 71st Street
Tei. 737-7200 arba 737-8534

P*
i

— Ponia Marta Milkeraitis, Oak Lawn, Ill., 60454

M. U S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
svarbų reikalą svarstys ir pada- BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE“' 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

t * — - - m*. w t Irllrx

rys teigiamą sprendimą- Bet tai 
dar nereiškia, kad mes ir vėl 
galėtume sau ramiai miegoti.

Šia prega siunčiu 20 dol. 
“Speak Up”
pat esu suradęs keletą naujų 
prenumeratorių.

Čia pat noriu pasiūlyt tokį

parėmimui. Taip

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajeua komlrija kreipiasi i risns sžal”

dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį ir redaguojamo Vytauto F. Be
su i... - i ;; ' L. ._ i“ * _ *
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos

iytojus ir į visus lietuvius, Ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos span-,

«u juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- ųa-jaus 
grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos J. ’

taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis ] pasiekė skaitytojus. Jame apra-
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Iki šjo meto balsai dar tiks
liai nesuskaityti, bet antradie- liga ir mirtis. Vietoje rinkimi
nio vakarą ji turėjusi 6,000 mės kampanijos, jis daug

Bilandi- landų praleido šalia
Paskutinėm

U

tanką dažnai išmušami iš kovos.
skelbia ka-

1
J
1
t 

j

r t Kinija nenoriai
bet trečiadieniova- 

sergan- 
čios motinos. Paskutinėm 4 
dienom rinkiminėje kampani
joje jis nedlyvavo. Motiną pa
laidojo dienų 
rinkimus.

Be r<> pranešimus 
Vietnamo tankus kiniečiai rytą paskelbė, kad sunaikintas 

granato* didokas A’ietnamo tanku skal
ei us.

Išvirtus liepsnojamiems 
kams, Kinijos karo jege-.-
pradėjo stumtis pirmyn, artyn 
prie Hanojaus.

Sovietų aviacija tikėsi u nči?. 
medžiaga i

bet žymiai atsargia
Sovietu lakūnai bijo, kad 

kiniečiai ir vėl neišsprogdintų 
karo medžiagos sandėlių.

balsų daugiau, negu
kas. Apie 9 yal. vakaro meras 
Bilandic pripažino, kadjis 
pralaimėjo pirminius rinka
mus ir padėkojo yiįsem&.bein- 
dradarbiams kvisti žmonės bal 
suoti už merą.

Iki šio meto Chicagos 
mokratų partija buvo labai ga
linga politinė jėga.
niais 50 metų Chicagos demo
kratai nepralaimėjo nė vSenų 
rinkimtj. _ ,4^

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

ssr rankinėmiskam nuomininkus 
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.
i 
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pirminius
mus ir padėkojo yiįsemį^bein-

priar-

frontėn ir 
to, 
naikina 
mis.

Kariai leidžia tankui 
tėti, o vėljau specialiai paruoš
ta bomba jie tanką sunaikina. 
Jis užsiliepsnoja ir nužudo tau 
ke esančius kareivius.

Vietnamo radijas keliais at« 
vejaįs skelbė, kad šią savaitę 
įvyks sprendžiamas mūšis, bet 
iki šio meto to mūšio nesima
to, o Vietnamo tankai labai

tan-
vėlMusę spaudoje

Kyla sąjūdis padėti 
G. Urbonui ir jo leidžiamam 

“Speak Up”

Toronto Sun? dienraščio veda
masis apie G.- Urbono sunku • - w

7329 S. Fairfield s
prieš pirminius a

fantastiška” plana, kuris, ma- Shown by appointment only. 6 room, - 1 r . brick Cape Cod — 1 bdrm, down & KUR KIEK AMERIKIEČIŲ
Iš JAV 

50 valstijų (steitų) dešimtyje 
gyvena po daugiau kaip po 10 
milijonų žmonių.
žmdnių

“1 
no nuomone, yra labai papras- % 
tas ir nesunkiai įgyvendinamas, 
būtent,per gegužės mensį viso-1 
je Kanadoje ir Amerikoje, sura-’ 
sti 500 naujų prenumeratorių,'- 
kas įgalintų pagerinti laikraštį. ‘

Būkime nuoširdūs ir jautrūs *
. . -——-—■■■----- --“jmūsų laisvės reikalui, ir visai nohu susiponnti su ousuna gyve-

kas girdisi paskirų tautiečių budais remkime kovojančius už nimo drauge. Turtas nesvarbu. Rasy- 
. , at-ilaisvę! -

kreips savo dėmesį ir organiza-- Mano giliu į s i t i k i n i m uj'kysiu- nni
, . . . - . cijos. Taip pat reikia manyti,1 “Speak Up” Uxx.«c Į ’ ‘

yra nuo atmiai.. skyreliai, -visas, kad panašūs sąjūdžiai kils irki- daug didesnį ir efektingesnį lai-

gegužės numeris jau

siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo Ir visuotino lietuviškų rel. I §omi ispanų tautiniai šokiai 
kalų renesanso. . j . , . ■ ’| duodama studija apie senovinę

VIS PLEČIANTIS sąjūdžiui
^Kaityti ir platinti Naniienas. atsirado mecenato, kurie nriridėfo prie Ha- 
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiemr skaitytoj esąs.

Mykolas Karaitis. sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučfc. 
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 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimals.

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

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

de-

meksikiečių muziką, tęsiami
vengrų tautinių šokių bei gyve
nimo aprašymai: Kronikoje yra 
Denverio lietuvių Vasario 16 
minėjimo aprašymas, iliustruo
tas dviem nuotraukom. Įdomūs

žurnalas iliustruotas puikiomis
nuotraukomis. Įdomūs pasiskai

i

darbą leidžiant ir redaguojant 
mėnesinį laikraštį /‘Speak Up”, 
rado atgarsį lietuviškuose lai-
kraščiuose ir, ulietuyiuose. Kol

balsai, bet, reika manyti, at- laisve! 
kreips savo dėmesį ir organiza-i ; " ‘
cijos. Taip pat reikia manyti, “Speak Up; 
Ir -v.~ '___"1V • • T -l • . • _ _ _ _ .

97 turime išvystyti į

tuose pavėrgtiįjįį tautų kilmės! krašti kovai už tautų laisvę. Tai
J. j: ~ .f . v. ‘ * -kanadiečiose beirvamerikiečiuo-|nėra vieno žmogaus darbas, bet 

apie jų tautinius šokaus bei jų (Rr." Juodkojiš
tyti net skelbimai, informuoją se ir jų organizacijose.

iš Montrealioi
I visų laisvę mylinčių tautiečiu 
pareiga ir rūpestis.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei faliaaų ikaitytoTs reixnamr I ■
prašoma. pasinaudoti žemiau esančiomia atkarpomis.

g*— "X «***——r

MAUJTKMOS 
1739 SO. HALSTID FT. 
CHICAGO, IL MM

I

-■ 1 !
 SIUNTINIAI I LIETUVA

MARIJA NOREIKIENĖ £ *

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 • TeEWA 5-2787 
Didėlis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

* 3 inksto be nglalae pntęsiE ss.ro prtnomentą, tssprdisssc laiką tr 
mfindaisM auslnštoėjhDo Išlaidas. Priede  doL

Pavardė Ir Tardai

Adrettf

< UBtfaw Naujienai kaip dorina aire _ 
yn naujai skaitytoj ml Priede  doL
Pavardė ir rardaa ______________________

Adresai

Sponsorlaui pavardė, vardas Ir vietovė

r

. turli

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką ipaudą Ir Naujiena 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

Pavardė ir vardai

Adreaaa

• Platinimo vajaus 
tinlmnl nemokamai

Pavardė ir vardai

AdrtMf

Pavardė Ir vardai

Adreauu

Farardė Ir rardu

i ,ireaas

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, IIL 60629___TeL WA’ 5-2737

V. VALANTINAS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė or-

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių

proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites saaipt. 
be jokiu Įsipareigojimu.

apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
rising patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

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

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

SLA—kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės j SLA jsurašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

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

na-

up. Gas heat, wide lot, etc. Priced 
right — in the upper 30’s.

Wm. H. Thompson & Co-
779-5000 425-1093

right — in the upper 30’s.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

Noriu susipožinti su būsima gyye-
kite ir iš Kanados, iš toli - už jūrų 
jnarių. Į rimtus laiškus visoms atsa-

NAUJ1ENOS, BOX 226
1739 So. Halsted St.
Chicago, IL 60608

1 i 
Tikrai daugelio žmonių šir-

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

TOOL MAKERS
dyse (ne vien lietuvių) būtų di- Class A - With Tool & Die Repair 
dėlė šventė, matant “Speak Up’

• ex
perience: Nite Shift -_ Top, Wages - 

pasipuošusį geresnėmis techniš- ily Hospital Plan, 13 Paid Holidays, 
komis iliustracijomiSj spalvo- . ? - * ' ~ XX XV A . . V rr^

59

mis ir bent 200,000 tiražu. Tuoj 
met mes, lietuviai, nebebūtume 
daugiau plepaliai, o tikri kariai,1 
kovojantys už pavergtos mūsų 
tėvynės ir visų pavergtų tautų' 
laisvę. |

Todėl visi kaip vienas, visais 
galimais būdais bei išgalėmis, 
remkime “Speak Up”- “Speak 
Up” išeina kas mėnesį, yra 28 ir 
daugiatl puslapių, metams kai
nuoja $7,50 dolerių.

Adresas:
Speak Up
Toronto, Ont., Canada
P.O- Box 272, Station “B” 
M5T 2W2.

K. Petrokaitis

Remove hard callus 
skin without 

cutting, scraping!

i

t

I

1

i

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis:
A. LAURAITIS . , 

4645_So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

A. TVER AS
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

t

t.,

i

Paskuti-
NEW YORKAS. - karo Vjetnani:!.

Kroam aįndjc

Daugiausia
22.3 milijono gyven- V Vietnamo

bijo,

mėti nominaciją ir rinkinius,
‘bet balsuotojai ir kelios etai-

tįįos, JAV .C^aizo biuro patikiF 
, turi/ gyventojų: New 

Yorkas 17.7 milijono, Texas 
13 milijonų, Pensilvanija 11.8 
milijono, Illinois 11.2 milijc'no. 
Toliau seka Ohio — 10.7 mil., 
Michigan 9.2 mil., Florida 8.6 
mil-, New Jersey 7.3 mil. ir Mas
sachusetts 5.8 milijono.

« - -- -4

turi/ gyventojų:
i

Rodezijos aviacija praeitą penktadieni iškėlė Į padanges partizanv 
kurios ginkluotos gaujos buvo siunčiamos i Rodeziją ūkininkų žudyti. Angola nopr-- 
testavo prieš bombardavimą, nes buvo pa žadėjusi partizanų neįsileisti.

LIETUVOS MINĖJIMAS KONGRESE

Aovyklą, iš

organizacijos konvencija. įvyk-
sianti bal. 27 - 2<S d. Washingto-

From feet, hands, elbows. 
Doctors find that hard, thick 
calluses often can be softened 
and removed medically. The 
same ingredient doctors find 
so effective is available in 
DERMA+SOFT™ Medical For
mula for Hard Callused Skin.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

SLA MINĖS LrtVKKOS KNYGOS
75 METŲ SUKAKTĮ

PRAEITĄ SAVAITGALI POSĖDŽIAVO SLA 
PILDOMOJI TARYBA

i r

NEW YORK. N. Y. __ Praeitą sekmadieni SLA namuose
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pildomoji Ta- 

. veik visi Pildomosios Tarybos nariai, išsky- 
Josephine Mileriūtę ir Dr. I). Degęsj, labai užimtą Ji-

posėdžiavo 
ryba. Suvažiavo 
rus .
geminėje.

Svarbiausi klausiniai 
aptarti ir pasirašyti praneši, 
inai kelių valstijų įstaigoms,

ne.jamas kaltinimas. nariai.
užimta

76.4 MILIJONO BUTŲ
6.8 MIL. ĮSILAUŽIMŲ

WASHINGTON. — Teisingu
mo organų statistika rodo vie
nais 1977 metais vagys plėšimo 
tikslais padarė 6.8 milijono’ įsi
laužimų į žmonių gyvenamus 
namus ar butus.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4663 Archer Av.
Chicago, III. 60631 T»l. YA 7-5980

L ___ ———

nės grupės kitaip nusprendė. 
Už Bilandiką pasisakė spauda, 
bet radijo stotys visą laiką dė. 
jo Byrnes pareiškimus^ kriti
kuojančius Bilandiką.

Nenuvalytas sniegas buvo di 
džiausiąs ir dažniausiai karto-

Chicagoje niekad neiškrito 
tiek daug sniego, kiek jo iškri
to šią žiemą. Chicaga neturėjo 
mašinų sniegui sukrauti ir iš
vežti.

Chicagos miesto savivaldy
bė nenorėjo išleisti tokių dide
lių sumų sniegui valyti. Sniegas 
žmonėms labai įkyrėjo, o Jane 
Byrne visą laiką kaltino Bilan
diką. ^^<7

Chicagos demokratų parti
jos vadai nepatenkinti rinki
mų rezultatais. Jie mano, kad 
respublikonai, balsavo už Ja
ne Byrne.

Partijos vadai nenori pasi. 
duoti. Jie mano, kad balandžio 
rinkimų metu jie gali atsigrieb 
ti\ Jie planuoja rinkimų dieną 
įrašyti į balotą Bilandiko var
dą.

Jeigu pakankamai didelis 
skaičius būtų įrašytas, tai jis 
galėtų būti meras, ir pratarmė 
jęs pirminius rinkimus. Įsfaty-i 
mas tokią galimybę leidžia. 
Ar Bilandikas norės panašioje 
kampanijoje dalyvauti — dar 
nežinia.

Lozoraičio laiškas Altai S 
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Lietuvos atstovas prie Šv. So-Company Benefits which include Fam-

Paid Vacations;.
APPLY 

SPRING DIVISION

BORG-WARNER
i Madison St. at 25th Ave.

Bellwood, HI.
An Equal Opportunity Employer

WINDOW CLEANERS
Experienced. Own transportation.

Phone 965-4320.

I

. I

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

NURSEMAID
Full time, Live-in nursemaid for 3 
small children, Chicago area. Top 
salary, own room, days off, pension 
benefits, i_______ - - _ e
tions. Must speak good English and

small children, Chicago area- Top 

excellent working condi- 

drive a car. Light housework.
467-1862

9 AM to 5 PM. Nat an agency

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia darbininky-darbininkiy 

SALES AUDIT CLERK
BASKIN, a leading Men’s & Womeh’s 
Speciality store chain, seeks experi
enced individuals for fui lytime salesb

of 16-key Adding machine and

Speciality store chain,* seeks experi-

Į audit clerks. Must be skilled in the
• use c2 22 1.^ ~
j have good figure aptitude. Good
• earnings, excellent Company bene
fits, and liberal merchandise discount.

Apply in person:
„ BASKIN CLOTHING

RUMMAGE SALE — Kenilworth

May 10, 7 AM — 5 PM.
Church of the Holy Comforter, 

222 Kenilworth Ave. FREE Bus 
from / to Linden “L”. 20 room o

North Shore’s best bargains. 
Hot lunches, too.

251-6371
Hot lunches, too.

f

• r y

čiai pamini Lietuvos nepriklau
somybės deklaraciją. Senato 
minėjimas įvyko vasario 21 d.

Pacitavo visą Lietuvos

716 W. Kinzie or call 421-0263

■

FIGHT HEAOF DISOSI

s.

M. i I M K U S 
Nctary PuMIe 

INCOME TAX IIRVICE 
4t59 I. Maptwaei Tel. 154-74M 
Taip pat daroMl vertinai, glniaių 
i ~ ___ 2, Z2 '

*šymai G kitokį blankai.
tikri ethnaL pildomi pilietybė* pra-

Išeina, kad iš kiekvieno 1.000 
namų ar butų apiplėšė po 88.5. 
Tais pačiais 1977 metais smul
kesnių vagysčių buvo 9.4 mili
jono ir 1.3 milijono automobilių 
vagysčių.

BEST THINGS INUFĘ
- — —. run >*ut'

Fran*
00*16 W-TStti ft.

GA 44654

Frank Zapata

GA 4-M54

Slate Farm Life Insurance Company

advokatas 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 
Tol. 776-5162 

’raršeštadieniais iki 12 v. 

Vakarais tek RE 7-5047. 
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.

Trečiadieniais iš anksto susita-

r

i
*

r

AUTOMOBILISTŲ DAUGUMA 
PRIEŠ GREITĄ VAŽIAVIMĄ

WASHINGTON. — Dauguma 
žmonių sutinka, kad “truputį” 
daugiau kaip 55 mylias oficia
liai nustatyta reiktų leisti, bet 
daugiau kaip 78 nuoš. buvo 
nuomonės, kad važiuojantiems 
greičiau kaip po 60 mylių per 
valanda reiktu duo’ti tikėta-

Tokią anketą sudarė Naciona
linė Plentų Trafiko Saugumo 
Administracija, 
1,500 žmonių.

apklausinėjusi

Minėjimui vadovavo sen. Char
les Percy, savo kalboje primin
damas Baltijos kraštų okupaci
ją, tų kraštų į jungimo į SSSR 
nepripažinimą, disidentus, jų 
tarpe Viktorą Petkų. Savo Lie
tuvai palankius pareiškimus pa
darė ir eilė kitų senatorių. Iš Al
tos minėjime dalwavo pirm, 
pavaduotojas dr. J. Valaitis ir 
Altos įgaliotinis Washingtc’ne 
dr- Jonas Genys. Dr. Valaitis 
dar paprašė sen. Percy padary
ti pastangų išlaisvinti B. Ga
jauską. V. Petkų, N. Sadūnaitę. 
Sen Percy tuo reikalu jau yra 
kreipęsis į Sovietą atstovybę ir 
dar pažadėjo pakartotinai šį 
klausima kelti. Dr. J. Valaitis 
ir dr. J. Genys aplankė kongres
mano Annunzio įstaigą, susisie
kė su Lietuvos atstovybe; Ame
rikos Balse buvo įrašytas su 
jais pasikalbėjimas transliaci
jai j Lietuvą.

joje.
himną, paimtą iš Alios leidinio 
“Lithuania”, ir pakartojo tek
stą jo pasiūlytos rezoliucijos, 
smerkiančios Maskvc's okupaci
ją ir raginančios prezidentą 
siekti Lietuvos išlaisvinimo.

raginančios

Šidlauskui

'M
Di-Gel. 

The Anti-Gas Antacid.
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— Indijos teismas pripažino 
kaltu Sanjay Gandhi valstybės 
pinigų eikvojimu asmeniniams 
reikalams.

KALENDORELIS
Kovo 1: Antanina, Albinas, 

Rusnė, Gražuolė, Tulgaudas.

Saulė teka
— 5:27. '

— Rusai tvirtina,r kad ameri
kiečiai, pripažindami Pekino 
valdžią, pakurstė Kinijos komu
nistus veržtis į Vietnamą.

6:23, leidžiasi

Vėsesnis, galbsnlgtf.

— Kuwaito ir Venezuelos ži
balo versmių savininkai nuta. 
rė pakelti degalų kainas 15
proceritų

buvo

Esame laimingi, kad galiu- nunzio savo kalboje plačiai in- 
giausia pasaulio valstybė — ferinavo apie Lietuvos garbin- 
JAV savo parlamente taip pla- gą praeitį, priespaudą okupaci- 

sto Stasys Lozoraitis, jr. Altos
pirmininkui dr. K.
atsiuntė tokio turinio raštą: 
“Sužinojęs apie Tamstos išrin
kimą į senos bei reikšmingos 
Amerikos lietuvių organizacijos 
pirmininkus, noriu Tamstą pa
sveikinti ir palinkėti geriausios 
sėkmės. Tamsta pradedi darbą 
gana sunkiu lietuvių politinio 
gyvenimo momentu, tad noriu 
čia pažymėti, kad nc’riai ben
dradarbiausiu su Amerikos Lie
tuviu Tarvba, siekiant bendru 
tikslų”.

NEW YORK, N. Y. — Atro
do, kad Sovietų Sąjunga ir to- 

Jungtinių Tautų 
tarybą Pietų Azijos

liau naudos
saugumo 
klausimams spręsti.

Sovietų diplomatai
naujus planus įsiveržimams 

sritis.

fraterna- 
atskaitomy-

kontraliuoj ančioms 
linių organizacijų 
bę ir apdrauda.

Kovo mėnesį SLA kuopos 
rinks atsakingus organus bal- 

hūdu. Reikia pravesti 
bai

ruošia 
Į 

kiniečių laikomas sritis. At
rodo, kad rusai nėra pasiruošę 
arba nenori pradėti karo veik
smu. Jiems tektų labai toli vež- u «.
ti karius ir amuniziją.

Panašioje dvasioje padarė 
pareiškimus k o n g r e s mana1 
Brodhead, Buchanan. Lent, Za. 
blocki, Lungren, Hall, Goldwa
ter, Thompson, Guarini, Holt, 
Dougherty, Coughlin, Walgren, 
Hollenbeck, Peyser, Hammer 
schmidt, Broomfield, Roe, Sen* 
senbrenner. Panetta, Conable. 
Blanchard. Wolff, Hanley, Rc- 
dino, Price. Hughes. Pepper, 
Cavanaugh, Yatron. Lagomar-] 
sino, Moakley, Dingell, Ander
son, Russo, Do’dd, Ratchford, 
Derwinski, Hyde, Addabbo, Ri
naldo, Ashbrook, Murphy, Bi- 
aggi, Cleveland, Ferraro, Mc
Hugh, Young ir kt.

šįmet Altos ir kongresmano 
Annunzio rūpesčiu suruoštas 
minėjimas buvo ypatingai sėk
mingas. Tuo domėjosi spaudos 
ir radijo reporteriai. Per Ame
rikos Balsą perduota informaci
ja ir į Lietuvą.

Minėjime dalyvavo Altos at
stovai inž. Gražvydas J. ILazau
skas ir dr. Jonas Genys. Jie bu
vo priimti atstovu rūmų pirm. 
Th. P. (TNeill, aptariant lietu-

TRYS DIDIEJI TERŠALAI

rūpesčiu

, Atstovu rūmuose Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktis pa
minėta vasario 15 d. Invokacį- 
ją sukalbėjo kun. dr. Tomas ži
ūraitis, O. P., melsdamas pa
laimos Amerikai, d i d in g a na 
žmogaus te’Sių kraštui, ir pra
šydamas, kad greičiau sukles
tėtų religinio ir tautinio gyveni
mo laisvė Lietuvoje. Kun. ži- (viUĮ kultūrinę ir politinę veiklą, 
ūraičio invokacijos tekstas bu
vo atspausdintas “Congressio
nal Record” vasario 15 d, pir-;nic Groups įstaigą, kurios nariu

rūmuose

ST. LOUIS. I'vokią.r.lis 
r.s ir nešvarus vanduo yra 

pagrindiniai aplinkos teršalai, 
bet trečiasis tos teršalų grupės 
aplinkc’s teršikas — triukšmas, 
didelis garsas buvo ignoruoja
mas kaip nemalonus, bet pa
kenčiamas blogis.

Inžinierius Jerry Schweichet, 
Midwest Noise Council (MNC) 
steigėjas ir buv. pirmininkas, 
pareiškė, kad garsas yra tos pa
čios rūšies kenkėjas kaip už
terštas oras ir vanduo, o žmo
nijai daugėjant ir industrijai 
didėjant, triukšmas savaime di
dės ir daraisi trečioji problema, 
su kuria teks kovoti kaip su van
dens ir oro teršimu.

T.GUIS.
or

:Altcis atstovai aplankė National
Confederation of America Eth-

mame puslapy. ? Minėjimu • pra-L 
vedės kongresmąnąs FnnW*An* fyi'A Jv G»i

yrą Alte ir kurios prezidentas 
nJ*.' Aptarta -šios

Sen. Charles Percy senate 
pasakė kalbą, kurioje pasmer
kė sovietų karo jėgų įsiveržimą

savimų
instrukcijas tvarkiusiems 
savimams pravesti.

šiais metais sukanka
atgavimo

Snsivieniji-
Lietuviu Amerikoje daug 

yra prisidėjęs

Lietu-
vos spaudos laisvės 
75 metu sukaktis.
m as — Izraelio premjeras Begia 

Washingtona.kovos už j atskrido į 
spaudos laisvę, keldamas Lie-I galėtų pradėti pasitarimus

prie kad
su

žandarų
Tėvynėje buvo 

korespondenci- 
i persekiojimą 
spaudos laisvę. 

SLA PILDOMOJI Taryba nu
tarė šią sukakti tinkamai pa

tuvoje rusų 
persekiojimus, 
spausdinamos 
jos apie lietuvių 
už lietuviškos

vestus Egiptu taikos reikalu.

paskaitą apie lietuvių 
kovas už spaudos laisvę.

minėti.
Ruošiamame SLA Seime bus 

šį spaudos laisvės sukaktis tin. 
kainai paminėta. Vytautas šir 
vydas Seimo pradžioje skaitys 

vestas 
su

ruoš parodėlę apie to meto lie
tuvišką spaudą.

Praeitą sekmadienį SLA 
Įėjo buvo paminėta 
nepriklausomybės 
sirinko apie 
SLA nartų.

Kalbėjo SLA prezidentas ?«

šunta-

sa- 
Lietnvos 

Mikaktis. Su 
žmonių.

ši

S

I

— Tel Avive Begin reikalavo, 
kad į Washingtona skrisiu Sa- 
datas. c kai atvyko į Washing- 
toną. tai '.artis su Egipto 
prenr , Kliaiil.

i
i

i

Susirinku- 
kalbėto-

sulas Anicetas Simutis ir Dr.Al 
girdas Budreskis.
Šiems kalbos patik<>, 
jams stipriai paplojo..

Anna ZoTskaitė iš Scrantoių 
Pa..Neilie Bagdonas iš Pittston, 
Pa., jr didokas būrys iš Wood
haven, N.Y.. jų taq>e buvo BrO 
nė Spndienė, veikli Ijetuviškn 
organizacijų narė.

Pasibaigus minėjimui. SI,A 
pavaišino svečius

N cw York

iii

į Lietuvą ir prijungimą prie So-
richj Sąjufiįbš.’'-w k •'*’ vilas P. Dargis, Licnivos k-Mi- tį. —

užkanda ir 
kava, Xcw Ynrk^ lietuviams 
buvo malonu susitikti ir pili
n’! inti dnba r

I

i
I



VlneaA žerta

Sūnus apie J. Augustaitytę-Vaičiūnienę
(Penkerių imtų nuo Jos mirties (1974.2. 28) proga)

J. Augustailytė-Vaičiūnienė

Augustaičių šeima — viena 
iš man artimiausių- Ypač inž. 
Jonas, neseniai pasimiręs Muen- 
chene, Vokietijoje, buvę su ma
nim suartėjęs, ir mudu jautė
mės lyg ir broliai. Jau Pirmojo 
Pasaulinio karo metu Voroneže 
mudu kartu mokėmės, ir nuo 
to laiko draugystė niekad nebu
vo nutrūkusi, nors gyvenimas 
mudviejų kelius ir buvo' išsky
ręs: jis pakliuvo MuenchenaiŲ 
aš Amerikon, Čikagon.

Per. -L AugustaitĮ susipaži
nau i>u kitais Auguscaičiais. Jų 
buvo astuoni, o dabar belikusi 
tik viena Brigyta Augustaitytė 
— Natkevičienė, stambi ūkinin
kė, dabar gyvenanti pas seserė
ną Joną Vaičiūną.

Norėdamas gauti daugiau ži
nių apie prieš penkerius metus 
mirusią Juoze Augustaitytę — 
Vaičiūnienę, užkalbinau sūnų 
J o n. nrnalistą, visuomeninio- kažin ką panašu. Iš tikrųjų, Ma

ir rašytoją, žinodamas, kadĮma rašė atskirai, aš atskirai 
jis gali daugiau apie savo mo-lsavo keliu. Mintyse turėjo būti 
tina papasakoti, negu kas nors panašumo, nes Motinos Įtaka iš,

Savings Plan at work, 2 little Is set aside from efldtt 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically.

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

So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, ft’s been an equ4

AfoHy Pitcher loved her husband
So much so, that when he went into battk 

firing the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day; while loading cannons, he was 

Mied by a British bullet
Molly knrw the time had come to take 

«odc in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when 
the smoke cleared, America had a 
»ew victory and a new heroine.

Today, when its time to take

When. you ješa the Payroll

k' tas žinodamas, kad Jonas eina 
ir ėjo »avo molinos lietuvišku 
keliu.

— Ponas Jonai, ar Jūs pagal
vojote, kad reikėtų spaudoje pa-, 
minėti Augustaitytę — Vaičių-Į 
nier.ę, jos penkerių metų mir
ties sukakties proga?

— Pone inžinieriau. Jūs ma
ne labai šiltai nuteikiate. Prisi
pažinsiu. Jūs esate pirmas, ma
no Mv'tiną prisiminęs, tikslu ją 
paminėti. Dėkoju Jums.

— Žinau, kad Jus su Motina 
i rišo ne tik patys didieji giminy
stės ryšiai, bet ir visuomeniniai 
dalbai, tautiškumo idėja, spau
da.

— Taip. Ir kada Ji gulėjo 
mirties patale be jokios vilties 
pasveikti, nes kepenų negailes
tingas ir labai skaudus vėžys 
negalėjo būti pagydomas, pir
miausia Motinos kenčiančiame 
veide mačiau savo moliną, kar
tu didelę lietuvę. Jos išėjimas 
tuo man buvo skaudesnis, kad 
du veiksniai graužė mane. Ir 
kada Ji 1974 m. vasario 28 die
ną paskutinį kartą atsikvėpė,
primoji žaibiška mintis buvo: sidavusių svetimoms įtakoms, 
išėjo Tautos auklėtoja-

— Tekdavo išgirsti visokių nutautėjimo dalis, nes kiekvie- 
nuomonių apie Jūsų ir Jūsų Mo
juos rašinius. Vieni sakydavo, 
kad sūnus rašo, o Motina, poe- 
iė, tik pasirašo, kad sūnaus ra
šiniai būtų.

Kiti penersdavo atbulai: gir
di, motina rašo, o sūnus po kai 
kuriais rašiniais pasirašinėja.

— NcYs šnekamės apie liūd
nus reikalus, bet Jūs mane ver
čiate šyptelėti. Girdėdavau ir aš

pat mažens padarė savo. Ji man 
yra davusi tiek, kad sunku net 
pasakyti. Trumpai, Ji mane Įs
tatė į platų lietuvišką kelią, iŠ 
kurio net ir norėdamas nepajėg
čiau iškrypti.

Tiesa, būdavo ir,taip, Tardai 
vornės apie kai kuriu'os klausi
mus, susitardavom: štai, aš ra
šysiu apie taY, o tu rašyk apie 
tai. Ik to, dažnai Ji duodavo 
man 1 arkiašėįus pažiūrėti (ina- 
šiaėl.. nerašė), nes sehstančio- 
m s akanis nepasitikėjo. Mąt, 
prisibijodavo, kad liktų ne per 
daug korektūros klaidų. Nekal
bu apie pačią kalbą iš esmės: 
retai kas mokėjo kalbą ir jautė 
kalbos dvasią, kaip mano Mo
tina.

— Jos publicistiniai rašiniai 
daugiausia būdavo skelbiami 
“Naujienose”. Ar ne tiesa?

— Tikrai taip- Mat, “Naujie
nos” nebijodavo, o ir dabar ne
bijo, pasakyti teisingą žodį apie 
lietuviškoje visuomenėje kylan
čias negeroves, vedančias iš tei
singos lietuviškos vagos. Moti
na daugiausia rašydavo apie 
tautinius šokius, tautinius dra
bužius, kitus liaudyje slypin
čius turtus. Ji labai gerai supra
to, kad atsirasdavo šokių gru-i 
pių, jau atsisakančių nuo tikro
jo liaudies sukurto meno, a pa-

O tos įtakos yra ne kas kita, tik 

nas atsisakymas savo ir pasida
vimas svetimam — jau yra at
sižadėjimas dalies savęs.

— Kpt. Jurgėla savo didžiu
lėje knygoje “Lietuviškoji skau- 
tija” Vaičiūnienei priskiria į 
Tautinių — liaudies šokių at-Į 
gaivinimą ir tautinio sporto pri- j 
taikymą besimokančiam jauni-1 
mui. Jis tai vadina istoriniais 
darbais.

— Taip ir yra. Pradžią tau
tiniams šokiams davė mano 
Motina. Atsiprašau, nepaneigiu 
ir kitų, stovėjusių aplinK, irgi

BorA t- br rrphred tf rtaras po\ <>d 
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VILNIUS
Nereikia jo statyt iš naujo, 
lik pavartyt senus istorijos lapus: 
iš mene, geležies ir kraujo
Jo veidas išraiškingai prakalbus . . .

Epochiniais namais ir bokštais,
Su kryžiais, su žalčiais, saulutėmis juose, 
Su vyskupų, karalių sostais, 
Vaidilų kankinių mirtim drąsia.

Su moterim Ievom, Marijom, 
Sutraukiusiomis ir surišusioms kelius, 
Kai gimdė laisvėm ir vergijom — 
šventuosius dangui, žemei karalius.

Su dienų vieškeliais ilgaisiais,
Su pokyliais, svaigiom vasarėm naktimis,
Su vakarų kultūros vaisiais,
Pietų gėlėm ir šiaurės žiemomis.

Su vėliavom poetų Skargų, 
Neštom per vandenį ir nuometus liepsnų. 
Per garbės gaudesį atvangų, 
Per pusnį, spindesį šviesos sparnų.

Su mūruose patrankų tūtom —
Budriom akim, langų langeliais apskritais, 
Su žolinėm, verbom ir rūtom, 
Su katedrose aukurais šventais.

Su pamatuos suspaustais turtais,
Su požemiuose miegančiais šarvuos khijafe, 
Kardais su likimu sudurtais, — 
Belaukiančiais, kada kovon išleis.

Dabar, kai legenda kilnioji
Po pelenais sudegintos aukos gyva, 
Tu laisvas grandines kilnoji, 
Žydėdamas pro sniegą alyva.

Pažinę tavo’ būdo dydį,
Kryžuočiai, lenkai, rusai, polovcai, gudai - . .
Jie tavęs Lietuvai pavydi. 
Nes niekados garbės nepraradai.

Savo krauju maitindamasis, 
Grumtynių ištverme į pergalę grįžtąs, 
Tu pelikanas Lietuvos gyvasis 
ir, atidavęs kraują, nemirštąs.

besidominčių ta svarbia šaka, ji ėmėsi juos stilizuoti, pritai- 
Tačiau faktas lieka faktu. Dirb-įkyli scenai ir parodyti vėsuo
dama mokytojos darbą Mari- menei, kad visi pamatytume ko- 
jampoiės Rygiškių Jono gimna- kie lobiai glūdi tautoje.

į zijoje, mano Motina sukūrė ir — Kada buvo išvestas pirma- 
tautinį sportą ij- šokius, pirmo- sis liaudies šokis?

‘DAINAVOS” ANSAMBLIO 
statomos muzikinės dramos

EMILIJA PLATERYTĖ 
jr g ■' . ,ąi •£_. * - f

BILIETAI
į abu spektaklius: kovo 31 d. 8 vai. vak. ir 

balandžio 1 d.-4Aal."|»dpict Marijos aukšt. mok. salėje

PARDUODAMI
VAZNLiJ^<BEKYBOJE (Gifts International) 

2.501 W. Vest. str. Chicago, Ill. 60629.
TeleL 4U-J4^4 darbo valandomis. Tuo pačiu 
AidriAū bilietus galima užsakyti ir paštu.

AST $fo, $9, $8, $7, $6, S4.
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. SOME CHICAGO MOTOR CLUS TIPS ON

DON'T cut LN between cars 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

— 1935 metais. Palaukit, ar 
ne 1936? Primiršau, nors gerai 
žinojau prieš penkerius metus- 
Kūno kultūros gimnazijų var
žybose Kaune, Kūno Kultūros 
rūmų stadione, vyko gimnazijų 
pasirodymai laisvojoje grupėje. 
Aš pats buvau ten, Motinos iš 
Marijampolės atsivežtas. Bu
vau liudininkas, kaip po inari- 
jampoliškių pasirodymo Švieti
mo Ministeris (argi buvo Ton
kūnas?) atsiuntė pasiuntinį pas 
mano Motiną, kviesdamasis į 
estradą. Kada Motina grįžo iš 
pokalbio su ministeriu, jos vei- 

|das buvo nušvitęs. “Dabar bus 
viskas gerai, Jonuk”, Ji pasakė.

Ir, iš tikrųjų, buvo gerai. Tas 
pirmasis pašoktas šokis laimė
jo pirmąją premiją ir Šv. Mi- 
nisterio doyaną, ir ivada: 1938 
metais tautiniai šokiai buvo Įve
sti gimnazijosna privalomu da
lyku. šiandien, tremtyje ar išei
vijoje, šokiai sutraukia daug 
jaunimo ir tampa lietuvybės iš- 
.aikymo vienu iš pagrindų, šian
dien šokiais atstovaujame lietu
viams ir Lietuvai svetimųjų 
taipe.

į|SUSIVlENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

I
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.

I j

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. ŠIA neieško pelno, ’na- 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

, ....

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
__ Susivienijime apsidrausti iki $10,006, 

. ^į f j -r -n —- _

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimą^ siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo praužiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.0u metams.

. ...

ŠIA —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 Centru:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N«w York, N. Y. 10001

307 W. 30th St.
Tel. (212) 563-22 lO

J. Vaičiūnienė
1959. VIII. 24.

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHIlE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY...

1_  NAUJIENOS. CHICAGO I. ILL.

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED STAY IN 

the

—j, .ituuxi 1, 1979

— Man rodos, ne vien apie 
kius rašydavo?
— Ne, ne. Ji rašė ir apie dra- 
ižius, ji rašė apie šokių ir dai- 
j šventes ir negeroves jose.

švelnią! įrodinėdavo
Gaidas. Visi žinome, kad be 
critikos negali būti tobulėjimo, 
bet ta Jos Kritika buvo per nc- 
lyg švelni. O pamokyti, pasaky
ti Ji tikrai buvo kompetetinga, 
nes Jos susipažinimas su liau
dies kūryba, tautos dvasios jau
timas Ją ne tik įgalino imtis 
plunksnos, bet net įpareigojo- 
Gydytojas jaučia pareigą viešai 
išsitarti medicines klausimais, 
inžinierius — mechanikos ar 
statybos. Dvasiškis moko visuo
menę tikybiniais klausimais. 
Kiekvienas kam yra gerai pasi
ruošęs. Todėl man būdavo ir 
nuostabu ir pikta, kad asmenys, 
neturėdami supratimo apie liau
dies kūrybą, savo rašiniais išei
davo prieš mano Motiną.

Derindama save tautos pa
žinimą su ilgamete mokytojos 
praktika, Mama yra rašiusi ir 
mokytojus ar mokymą liečian
čius straipsnius.

— A viskas yra išspausdinta, 
ką Ji iš publicistikos yra para
šiusi? •

— Aš manau, taip. Gal vie. r 
kita smulkmena užsilikusi, k .- 
rlos vienas ar kitas laikraštis 
prieš mirtį nebuvo, priėmei. 
Mat, neretai laikraščiai negą
sdindavo Jos rašinių, Pasiteisi
nimas dažnai būdavo 
straipsnis geras, bet šiuo 
negalime spausdinti, nes 
rimą pakenkti bendram 
bui . . .

Būdavo keista, kad laikraš
tis, privalėdamas pasakyti tie
są, išsisukinėja. Pagaliau, koks 
gali būti didesnįjĘGk|nĄis tau
tai,-.jei- įhiėno . klastoji-
mafe, kraipymas? ?

(Bus daugiau)

tons: 
meta 
nenč

da.-

O Didžiausios sidabro, Švino 
ir cinko kasyklos yra Kiniberly 
apylinkėje, Britų Kolumbijos 
provincijoje.

-------- i—;— ____ ■ '



Melagystė piktina lietuvius
—ARGENTINA— po išrinktas gabus veikėjas pa

triotas čia gimęs lietuvis Alek
nas, Arturas Mičiudas- Tuo būdu 
Čikštas nustojo pirmininkavi
mo vietos. Bet Ožinskas su Ne r- ■ 
kurni griebėsi visokių primeti
mų Aleksui Mičiudui, darė įvai
rius užpuldinėjimus prieš jį 

j ir ALOS T-bą. Be to, nuolat tai- ■ 
Į pino straipsnius pataikaujančius

vieną j 
Į ALOS T-bos posėdį buvo pers- 
Ipėti, kad nedarytų užmetimų
Įvairių ALOS T-bai ir nepatai
kautų Lietuvos okupantui. Ir 
tas melagystes, provokacijas 
turi atšaukti per spaudą, tai yra 
savo' “Balsę”. Vienas atstovas 
užklausė. Jei neatšauks? Tuo
met visi pasisakė:! Ne atšaukus 
bus pašalintas iš ALOS T-bos. 
Atšaukimo nepadarė, liko paša
lintas iš ALOS T-bos vienbal
siai. Be, to buvo uždrausta da
lyvauti ALOS T-bos ruoštose

'Įšventėse, minėjimuose: Vasario 
16 Dienos minėjime. Tautos 
Dienoje. Lietuvos kariuomenės 
Dienos minėjime, Tragiškojo ^as 
Birželio minėjimuose ir___
se ALOS T-bas parengimuose. P 
Tuo būdu Ožinskas dar labiau * 
pasigalandęs dantis puolėjen esan^' laisvė, £

I smiežtais Aleksą Mičiudą ir'i 
ALOS T-bą, girdamas J. čik- į 
štą. čikštas nesigailėjo, duoti t 
pesų Ožinskui už jo aukštini-j 
iną. Yra Žinoma, lietuvių kolo
nijai, kad Ožinskas už pesą ari 
rublį; _ Negimusius krikština, 
nemirusius laidoja. Sako ne
klausk kas jis yra? Bet, su kuo 
draugauja? Kaip minėjau: čik
štas, Ryšelis. Julius Mičiudas 
yra jo ištikimiausi draugai, n

Argentinos Liet. Balsas, Pr.- 
Ožinsko leidžiamas, Nr. 1515 x’tt- 
sario mėn. tilpo ilgokas slraips- 
nis, pilnas melagysčių.

Rašo; Kaip skailylojams yra 
žinoma per kelis metus pirmi
ninkaujant Arget Liet. Organi
zacijų, Spaudos Taryba 
(ALOST) Jonui Čikstui, buvo! įJctllvos ‘^upaAtui. Per vi 
gražus Argentinos lietuvių su-, - - ■ — - — ■
gyvenimas.

Ištikro buvo- sugyvenimas; ti
kras Ožinskinis. Kadangi Jonas 
Čikštas yra didis širdies drau
gas Ožinsko, taip pat pataikau
jantis Lietuvos okupantui ly
giai kaip ir kiti jo sąjungos 
draugai, kuris per savo “Bai
są” nuolat išgiria: - Ryšelį. Čik- 
štą, Julių Mičiudą PLB pirmi
ninką Nainį ir dar daugeli kitų. 
Jonui Sikstui pirmininkaujant 
retas posėdis buvo Jie kivirėių 
ir barnių. Nes Čikštas neleido 
kalbėti patriotinių organizacijų 
atstovams. Išimtis buvo Ožin
skui ir Norkui (Balso redakto
riui miręs) begėdiškai pulda
vo Igną Pavalskį dideli lietuvių 
kolonijos veikėją, ir kitus pa
triotinių organizacijų atstovus. 
Taip dažniausiai tęsėsi ALOS 
T-bos posėdžiai su barniais, ne- 
apykantomis.

Laimė! 1969 m. liepos mėn. 
buvo ALOS T-bcs rinkimai, 
čikštas jautė, kad parasi pir
mininkavimą todėl siūlė palik
ti tą pačią ALOS T-bos valdybą. 
Tai gero supratimo elgesys, kad 
pats save siūlo palikti pirminin
ku. Pasiūlijimas buvo atmestas 
vienbalsiai. Daugumos balsų ta-

ITS5 AMAZING!

CAN BE made
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curdled milk
/IL. CHEESE &nd

gali tikėti Ožinsko plepa- nej šalyj. Be, to dar pažymi, kad
r kituo-1 lanis? Visi žino: — lankėsi pa- Ožinskas matęs kaip jaunas 

Lietuvoje net kelis kunigas atvedė meigaitę pirmą- 
kartus. Per savo Balsą skleidžia jai kc’munijai. Tuo nori pasaky- 
ten esanti laisvė, gerbūvis, žmo- ti, kad ten religija laisvai var- 

■nijos gerovė. Praeitais metais tojama. Rašo, kad prekių yra 
vėl lankėsi pavergtoje Lietuve- kiek norima, kad televizijos su- 
je, su žmona, ši karta lig ne- lyginus su č 
drąsiai, pusiau slaptai, baimės j pigios.

KNYGOS ANGLU KALBA
A K'55 IN THE DARK. Pikantiškų ir tatvKrfų nuvtyMi 

aprašymai, paimti ii gyvenimo. Lengvas stiliuj. gyvfi saj.b« siafial išletaa 
150 pat $2.50.

°*- Jimuj S. Xanč!u», HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
-antrauia nuo Manųjų arežių iii pokario metų. Virintinin formato 
esi kainuoja $2 CO. ~ ;|e]^g3

Dr. B. Konawa, VYTAUTAS THE GREAT. Istorini*! DLK Vj 
iscto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos val/typej ir jos kaimynu isterija 
211 psi. Kalu* $3.00. Kietais viršeliais $4.0u.

-Argentinos kaina 
Vienu žodžiu visokios 

'slegiamas rašo: - Kad darbinin.!gerybės ir patena lankyti savus, 
i kai įlankų darbus vežami heli-j Tėviškės Žiburiai praeitų me- 
Įkopleriais, kad per Onų atlai-jtų pabaigoje rašė; — Neveltui 
dus Pasvalyj privažiavo daug Ožinskas su žmona kelis kartus 
automobilių, (jo žmona iš Pas- lankėsi Lietuvoje — pavergtoje, 
valio) kad liuosai lankęs visas Be visokių rašymų, kad ten esą 
žmonos seseris Gudliauskaites, 

' su šeimomis ir brolius. Kad nu
mirėlius laidojama gražiausiais 
papuoštais automobiliais; Paži- 
mi, tai ne taip, kaip pirmą kad 
buvo Lietuvoje. Kad valgis vi
sur geras.

Visur pavizdinga tvarka. Ži
noma rašytų daug daugiaus a- 
pie visokias geroves, bet turi 
baimes, kad už didelį pataika
vimą ir daromas melagystes, ir 
gyrimą komunistinį gyveninių

progresai, net nurodė kaip laiš
kus adresuoti siunčiant Į pa
vergtą Lietuvą, kad okupantą 
patenkinti.

Ožinskas rašo, kad važiavęs 
per Lenkiją (Tai yra jam grįž
tant) nes norėjęs daugiaus ko 
pamatyti. Ten sutvarkęs doku
mentus grįžo į Argentiną. Reiš
kia, kad Ožinskai per daug vi- 
sako matė Lietuvoje. Panoro

ž'avvHie be kalbu ir tai nepa- Nepajėgė suardyti A LO S T bą, 
į klydome, o dabar okupantas per du*lris metus, nutarė grįžti 
į randa povojų paldytfiine savo 
'krašte, gimtinėje.

Kodėl <lauą, rjšvti, nes š. A- 
! merikos, Kanados ir kitų kraš- 
į tų lietuviai žino k is yra pava
lgioje Lietuvoje, kokia ten lai
svė ir gerbūvis. Nei Ožinskas, 
nei kiti 
taikūnai ne įrodys ten esančią 

gerbūvi.
nereikia stebėtis, k..d

Nes esant viduje lengviaus tas 
griovimas daryti. Juo būdu O- 
žinskas patenkintas- Julius Mi- 
ėiudas ka po L. G. pir-kas ati
traukė L.G. ir ALOS T-l>os. ir 

įžo su sušvelninta 
bei š rdis ir jaus- 

uatvs, draugauti si 
jo s; junges drau-

vėl pals 
kiek <>da 
mai like 
Ožin-ku

He 
ir

Delio
Ožinskas vei ;.rudėio aukštinti 
čikšta ir puola Aleksa Miėiuda. 
Jam esant pirmininku j’S ne su 
kuo nesiskaitė, viską tvarkė kaip 
jam atrodė. Tik dėka A. Mičiu
dui, daug darbų buvo padaryta. 
Visos patrijotinės 
kuo skailingiausiai, iškilmingi
ausiai minimos. L 
gatvių vardų Lituania, Turi ge
rus ryšius su vietiniais 
nai
(lis kolonijos veikėjas Z. Jukne
vičius ir kiti lietuviai patriotai.

Kad, įvyko Liet. Centro pasi
traukimas iš ALOS T-bos nėra 
ko jaudintis. Nes tas padaryta 
Ožinskui reikalaujant, kad 
daiyti ALOS T-bą. Ožinsko 
mėj imas buvo atitraukime, 
pajėgė palenkti, pasidaryti 
ru draugu su Juliu Mičiudu. 
Atitraukimas įvyko kerštu prieš 
savo brolį Aleksą Mičiudą, rei
kalaujant Ožinskui. Ta atsitrau
kimą užgyrė PLB pirm-kas Br. 
Nainys, būdamas per PLJK Ar
gentinoje. Balsas už giria PLB 
pirmininką, kad A.. Mičiudas 
būdamas ALOS T-bos pir-ku 
nesiskaitė su PLB pir-ku. Sako! 
Išrinkus kitą pinnin. tai yra 
Juozą R. Stalidrąitį, padėtis 
kiek pagerėjusi ir tarpininkau
jant PLB pir-kui Nainiui L.C. 
grįžo į ALOS Tarybą. Turėjo 
grįžti, nes kitos išeities nebuvo.

Ožinskas iki šių metu nebti\G 
leidžiamas i Vasario 16 Dienos 
minėjimus, kaip minėta. Bid 
šiais metais darant iš eilės SLA 
salione minėjimą, Juliui Mičiu- 
dui grįžus su L.U., palietis Ožin- 
skui pagerėjo. Be to užmezgė

šventės buvo draugiškus santikius su “Laiko’’ 
taip vadinama redaktore O. Kai- 

Gauta, daug | reiiene< (aj drąsiai atvyko į Va- 
de"isario 16 Dienos minėjimą. Tik- 

pareigu- j renybėje neprivalėjo leisti, nes 
1 aip jam talkininkavo di- Į atšaukimas nepadarytas pagal.

A LOST nutarimu.
Balso Nr. 1615, kovo mėn. 

rašo: Atvyksta Pamokinti Lie
tuviu Kalbos. Nes PLB pir-kas 
per PIMK pažadėjas atsiūti mo-

(Nukelta į 6 psl.)šaudytus mūsų brolius lietu
vius. Kodėl nerašo apie darbo 
kančių stovyklas, apie bepročių 
namus, kur visas pasaulis žino, 
kaip ten. kankinami lietuviai ir 
kitų tautų žmonės. Ožinskas nie
ko nežino, kad mūsų broliai lie
tuviai buvo ir dar yra Sibiro 
kančiuc'se — šalčiuose. Kai ku
riuos, be sveikatos gražino Į pa
vergtą Lietuvą, kur po kelių 
mėnesiu ar metų mirtis juos at
skyrė iš gyvųjų tarpo. Apie tai 
Ožinskui negalima rašyti, nes 
taip jau įsakyta nurodyta, Lie
tuvos akupanto pareigūnų.

Iš S. Amerikos nuvažiavusi 
viena lietuvaite: — Pažime! 
Kad demokratinėj šalyj kalini 
galima liuosiau lankvti, negu 
pavergtoje Lietuvoje savus bro
lius ar seses.

Leidimas neduodamas liuesai 
lankyti važinėti pas savus. Var
gas su giminių atvažiavimu į 
viešbutį Vilniuje. Esantieji Vil
niuje — viešbutyje, yra perspė
jami, kad vieni be palydovų 
neitų į miestą pasivaikčiuoti- 
Sako 1 Gali įvykti paklydimas, 
suvėlavimas grįžti, tuomet reiks 
prašyti pagelbos policijos.

Ar reikia didesnio pajuoki
mo? Į svetimus kraštus atva-

su- 
lai- 
kad 
ge-

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM” Tablets are 

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

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

To reduce pain, soothe inflammation 
sd muscles loosen-you can move more

I freely m minutes! There’s no stronger 
, backache medication you can buy with-1 

out a prescription than MOMENTUM
; Tablets Take only as directed.

No. 79

For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

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

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.

kiją? Kodėl Ožinskas neparašo 
savo “Balse apie vergavimą 

, ______  laukų-kolkožo darbininkų? Ko-
visapusiška gerovė, demokrati-Į dėl nerašo apie nužudytus, su-

u aixkJ Lilli Oe/ V V-XXA1A1CV 

D*ugum* šių knygų yra tinkamos dovanos Jvairiomia progomis. Jas qn<6lankti xTa=

J knygas gali m* išberti atsilankius 1 Nauitauji arba atstnntn* fen n ® 1 SUS1* Um1 atlyginimo. Aes 
čia Argentinoje laisvė, laisvė ir

Litas knygas galim* įsigyti atiilknkiux 1 Naujienas art# atgimtus čeki v 
d m i ginę perlaidą.

1739 B*itk Halrtsd Straei, Ckiease, ffi.

£

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIATa GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
___ JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gumn — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1908 

metų Įvykiai. Jablonskių ir Totoraičio jaunu dienu ir sttri- 
rtpinhM. __________________________________ JW-®$

0r. A. J. Guuan— DANTYS, jų priežiūra, rveikit* ir grifi*- 
Kletais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ---
Mlnkštaif viršeliais tik ___________________________ -

Dr. A. J. Gmofl — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
MioDėf po fcropą ĮspūdžUL Dabar tik --------- ——

i:

Taupykite dabar
pas mus$8.88

H.M

mmmI/Im kslMi »rfd»d«nt 58c. wrritmfWt laMiwm,

glemėi, poemos.

5'/4%

NOVĖLtS. Geni«1»tif ra*ų raitytojo

likim*.

-1739 So. H*!®ted Street, Chicago, HHboU COSM

siu

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus ca> 
tifikatus.

$1.50.
Eilių rinktinė. 165

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, III

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS -REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Chicago, III. 60608

pMtatytt.

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

Tel. 476-2206

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepia 
lazdynui Išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžią šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų Ir minčių 
gelmes. - Į3J7

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AufutfaltyN. ValčIOnlani, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 125 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, tEMtS PAKOPOS. Elegijos.

Kišeninio formato, 157 pst Kaina $2.00.
3. Butkų Jut*/ EILtRASČIAI IR RASTAI. 155 psL
4. Vincas Jonikas, LYDtJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE.

psl. Kaina $3.00.
5. Kloopas Jurųollonls, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastonls, TRIJŲ ROtlŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 Išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
8. Nodas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 05 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00.
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-Ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50,
12. Potras Saųatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

ti*!, 92 psl., $1,00. —‘
13. Petras Sagotas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psi. $1.00.
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psL. $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL $2.80.
18. Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $8.00.
17. Janas Valams, StNOVĖS LIETUVIŲ prEVAI. Mitologijos posmai,

85 psl. $1.00. _
18. Adomas Jasai, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl $3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekj ar pinigini orderi

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

vių garbūvis, privalo susipažinti au žemiau Iš vardlntomis knygom!*. 
Cis suminėtas knygas gailins užsisakyti Naujiena**.

Jueos Kspočlntkai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminta*! spleL 
džlant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 2/3 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlnikst, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų t*xa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kmiančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai Iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dot

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO/.LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose DrusldnlnkuoM, Kaune, Naudakluose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaitaus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 90 psl. $1AO. Yra taip pet 
išversta 1 anglų kalba.

M ZoUenko SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rasų rašytojo 
80 satyrinių novelių. 199 pust, kaina $2.

D. KursIHi, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. An- 
tariaus pastabume neapgauna Intunisto Ir agltpropo propaganda Na* 
ažuaakavimaL Abi knygos parašytas lengvu, grįžta stiliumi.

Prvf. P. Pakarkll*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 p«l. dokumentuota istorinė studija apie 
Kains SL ~ __

Vincai talaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PAtAlTĖJE, 
84 paL Kaina ŠUO. ' • t -W

Ha ir kiti laidiniai yra granaag
Naujienos*. ttH Saū'MALsfiu'rrį'CNiCABO; ill. i*mė
HananlEMt tfaiSe MlmAaaJi arta alaakiwf aaMv Ir aHda^ae*

Pas mus taupom! ]ūsn 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

8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

TUKINTI DIDELES ATSARGAS

Tai. in-9070

ik
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Įtemptos nuotaikos

Dr. Kazys Šidlauskas, ALTo 
' pirmininkas, šių metų vasario 

11 dieną pasveikino Chicagos 
Lietuvių Tarybos suruoštan ne 
priklausomybės paskelbimo mi 
nėjiman susirinkusius lietu
vius. Draugas paskelbė, kad 
Dr. K. Šidlausko kalba buvusi 
įžeidžianti. Prašome Dr. Šid
lausko kalbą atidžiai perskai
tyti ir pasakyti, kokiu žodžiu 
ir kuria mintinų Dr. Šidlaus

kas galėjo ką nors įžeisti.

mieli Chicagos lietuviai ir lietu
vės, man tenka maloni proga 
ir didelė privilegija šį vakarą 
pasveikinti Jus Amerikos Lie
tuvių Tarybos centre valdybos 
vardu.

Kai mes minime kasmet š;ą 
turns didžią Šventę, pirmiausia 

mūsų žvilgsnis krypsta į pa
vergtą tautą Lietuvoje- Mums 
nalonu ir didelis pasididžiavL 
mas, kad mūsų tautos nuotai

kos yra labai geros, kad ryžtas 
įgauti la:svę nemažėja. Naujo

ji karia, išauginta jau komunis
tėj dvasioj, šito Lietuvos lais- 
i; troškime nėra pametus.
Mums svarbu, kad ir mūsų 

.•ontas la svucse vakaruose, o 
1 ypačiai šiame krašte būtų taip 
i oat tvirtas. Amerikos Lietuvių 
Taryba! pavyko apjungti bend- 

; ‘am darbui 
| vairias grup 
' darbą diriiti ’■

Ameri- -

lietuvių
r’erhsn

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas io sumanytai operai Jūratė

daugiau ryšių. Mes nežinome rokratų sunkiai duodamą leidi- 
katras yra lietuvis patriotas iz ii aplankyti Vilnių ir Kauną 

kupudioje Lietuvoje. Jis tvir
kina, kad T e tuviai neprarado 
.... -lybingu-ao jausmo, nežiū- 

acijos.

yra tikras parsidavė!
_ mes to neįiu^m
.; mes turini- tū:‘ :

oesim ..
Iš Vilniau

i Bendrai paėmus, lietuviai yra ramūs žmonės. Jie' 
dirba, namus prižiūri, tvarką palaiko ir svarsto kylan-j 
čias problemas. Jeigu faktai jiems žinomi, tai. proble
mų jiems nėra. Jeigu faktai nežinomi, tai stengiasi juos 
patirti. Patyrę juos apsvarsto ir daro išvadas. Labai 
dažnai su savo kaimynais pasitaria ir išsiaiškina.

Konferencijos ir susirinkimai labai daug padeda 
faktams išaiškinti. Konferencijai pakanka žmones, ku
rie yra geriau informuoti ir turi tikslesnių žinių. I kon-

■ ferencijas važiuoja ne tik rinkti atstovai, bet ir eiliniai 
žmonės, kurie nori pasiklausyti, kas buvo daroma ir 
kas planuojama daryti. Atvykę svečiai prasėdi ištisas 
valandas, kad galėtų patirti, kaip lietuviai prves nuta-

; rimus ir kokių priemonių imsis tiems nutarimams 
vykdyti.

Kurie dalyvavome, tai turėjome progos sekti Ame
rikos Lietuvių Tarybos konferenciją. ALTo konferen
cija buvo Įdomi ir naudinga. Vienas atstovas, nepagal
vojęs savo žodžių, pokštelėjo tuščias pagyras, o vėliau 
gailėjosi. Konferencija praėjo gyvai, Įdomiai. Reikalai i 
truputi pasikeitė po konferencijos, kai reikėjo išrinkti 
valdybą ir išsirinkti pirmininką. Įtampa dar labiau pa
didėjo, kai negalėjo susitarti dėl pirmininko.

ALTo pirmininko darbas yra pats sunkiausias, bet 
lietuviai turi džiaugtis, kad lietuvių tarpe yra vyrų, 
kurie nori būti pirmininkais. Kol atsiranda žmonų, no- 
rinčių dirbti sunkų darbą, tai viskas tvarkoje Jeigu 
jau neatsirastų žmonių, tai tada vertėtų susirūpinti, 
bet tuo tarpu tokios problemos dar nėra.

Įtampa kilo, kai paaiškėjo, kad lietuviai negali iš
sirinkti pirmininko. įtampa buvo dvejopos rūšies. Vie
ni norėje priešakiu paskirti pati geriausią žmonų AL
To pirmininko pareigoms eiti. Vieniems atrodė, kad 
vienas žmogus bus geriausias pirmininkas, o kitiems 

- atrodė, kad kitas žmogus gali būti geriausias pir
mininkas.

Antros rūšies kandidatas pirmininko pareigoms 
buvo kitoks Jis pripažįsta ALTo konstituciją ir veiklos
Principus, bet jis nori ALTą pakreipti kita kryptimi, nepasiuntė, tai geresnio nėra.

tai čia pasakoja, kad jie sudarė 
komitetus aktivistų pagal po- 
jiež’aus Jono Pauliaus išsireiški

mus. Vilnius kadaise buvo di
desnis žydų kultūros centras, o 
faune buvo apie 50% žydų. Po 

naciu siautėjimo ir ilgų metų 
sovietinės tvarkos, Lietuvoje 

ko’ 23,000 žydų”.
— pilna laisvė uv’
:ok:ų bendradarbi?.v.

•šių su okupantu 
teata's. Tos linijcc

i C

ZKOS

L.etuviu Tarvba 
ligi šičs dienos 

eks- jniais laikais alsi 
eeleneija Lietuvos vyskupe, Lie-|suomenėje taip, 
tuvos generaline konsule, ouribūti skelbiamos įvairios sofisti- 
distinguished guests, President'kuotos idėjos. Sako, mes per 
Dunne, Congressman Russo, i mažai bendra darbia u jam su lie-
Ulinois representative Pullen, Į tuviais. Mes turim turėti su jais

Dr. Kazys Šidlauskas

Gerbiamas pirmininke,
pradėjo

Jam atrodė, kad ALTas bus geresnis, jeigu jis 
iš ALTo darbo ir susidės su tais, kurie turi kitokius tik
slus. ALTo jis neliestų, bet pradėtų dirbti su tais, kurie 
ALTą bandė ardyti, bet nepajėgė.

Nustačius vienų norus ir kitų pageidavimus,
teko ieškoti pačio geriausio žmogaus. Teko rinktis, aiš
kintis, argumentuoti ir vienas kitą Įtikinti, kas galima 
:r ko negalima. Teko tartis ir susitarti, kokias pakaitas 
ALTas gali daryti ir kokių negali. Kai reikalas buvo 
aptartas, tai susitarta dėl pakaitų.

Tą pačią procedūrą čeko vartoti ir geriausiam žmo 
gui parinkti pirmininko pareigoms. Ilgai ir plačiai 
klausimas buvo aiškintas, apsvarstytas teigiamos ir 
neigiamos ypatybės, ir sutarta išrinkti pati geriausią. 
Vienas, veikėjas, ėjęs Į ALTą pirmininko pareigoms, ir 
pamatęs, kad kiti nėra tokios geros nuomonės apie ji, 
koks jis pats buvo, jau iš ALTo pasitraukė. Jis ėjo į AL- 
tą žmonėms pasirodyti, bet nieko iš to neišėjo. Dirbti 
ALTe, kaip jį dirba kiti lietuviai, jis nenorėjo, to
dėl jis ir pats išėjo.

Darbas buvo sunkus, bet jis atliktas, nežiūrint Į 
skirtingas nuomones, politinius Įsitikinimus ir smul
kius pageidavimus, darbas buvo atliktas.

Pirmiausia nustatė faktus, o vėliau ieškojo geriau
sio žmogaus pareigoms atlikti.

Šiandien ALTas turi patį gabiausią pirmininką, 
kuri lietuviškos organizacijos galėjo pasiųsti į ALTą. 
Jei būtų turėjusios geresni, tai būtų pasiuntusios.

i : kad pradedam lakstyti 
aui .ikrai žinomus sovietams 

d. vusius i etuvių tautos po- 
_;k ,;s. Mes neturime kelti pa

likes dėl mūsų pikvartavimo, 
- na.skaldymo, ne sus klausymo, 
bet mes lygiai taip pat neturi
me pretenduoti, kad pas mus 
viskas tvarkoj, kitaip mes šitų 
reikalų nepagerinsime, nepatai
sysime.

Lietuvių Charta, kuri turėjo
iškryps’aPJun^ v^so Pasaubo lietuvius 

‘kaip brolius bendram veikimui, 
.tą Lietuvių Chartą, jos vykdy
mą, dabar atsitiko’ taip, kad turi 

(tikrinti Amerikos teismas. Yra
teko' kas nors netvarkoj arba su ta 

pačia Charta arba su jos šiuo
metiniais vykdytojais-

Mes turime gilintis į savo 
himno žodžius, kuris yra tikro
ji tautos evangelija. Mūsų žings
nius turi lydėti ir šviesa, ir tie
sa, tada tik mes galim tikėtis, 
kad mūsų eilėse vienybė žydės. 
Negalime skelbti demokratijos, 
o praktikuoti diktatūrą, ir tuo' 
būdu tikėtis gerų rezultatų.

Amerikos Lietuvių Taryba ir 
ateity su Jūsų parama ir Dievo 
pagalba stengsis toliau tęsti tą 
prisidėjimą prie tautos laisvi
nimo ir stengsis visais būdais 
ateityje lyginti visus mūsų vi
suomenėje kylančius nesutari
mus, kad mes būtumėm tikrai 
verti vadintis tos didvyrių že
mės vaikais. Ačiū.

AMERIKIEČIO ŽVILGSNIS
J OKUPUOTĄ LIETUVĄ

Columbia Broadcasting Sys- 
tem korespondentas Bernard 
•Redmond gavo iš Maskvos biu-

Tite . . .rid Tonight pro- 
;ra;noje, B. Lcdmond perdavė 
okį pranešim;.:

‘Lietuviai, atrodo, susivieni
ję ištverti religinėje dvasioje, 
gyvoje Sanskrito kilmės kalbo
je ir sąmoningoje rezistencijoje 
prieš rusifikaciją, čia, Lietuvos 
sostinėje Vilniuje, lietuviai at
rodo geriau, negu piliečiai kito
se sovietinėse respublikose. Čia 
nematyti lauko pusėje eilyčių 
prie krautuvių. Viduržiemyje 
čia galima kartais gauti salotų, 
apie kuriuc’se Maskvoje nė ne
girdėti.

Oficialiai pranešama, kad lie
tuviai dabar pagamina net 52 
kartais daugiau, negu prieš so
vietų užėmimą 1940 m. Dirbtu
vės išleidžia aukštos kokybės te
levizijos lempas, kurias ekspor
tuoja net į Japoniją. Lietuviai 
save laiko gabesniais industri
joje, labiau individualūs, stilin- 
gesni ir atsparesni prieš dikta
tūrą, negu rusai. Daug vakarie
čių Lietuvą laiko okupuotu kra
štu, JAV nepripažįsta Baltijos 
kraštų okupacijos ir jų nelaiko 
Sovietų Sąjungos dalimi.

Kremlius čia nepajėgė panai
kinti religijos. Kunigai teigia, 
kad beveik visi vaikai yra pa
krikštyti. čia yra Romos katali
kų tvirtovė. Bažnyčiai ištikimi 
apie 50-75% visų žmonių, nors 
daugelis bažnyčių yra uždary
tos. Viena buvusi bažnyčia yra 
paversta meno galerija, kita 
sandėliu, dar kita ateizmo mu
ziejum. Degalus pačių gamybos 
leidinys “Katalikų Bažnyčios 
Kronika Lietuvoje” plačiai skai
toma.

Nepaklusnūs kunigai-disiden- “Dievo dovana”.

Aukščiausias fontanas yra 
Fountain Hills, Arizonoj. Jis 
.švyste 375 svarų spaudimą į 
kvodratinį colį ir išmeta į 560 
pėdų aukštį 7,000 galionų van
dens per minutę. Jo pompa turi 
600 arklij jėgą ir išvysto 46.7 
miltų per valandą greitį.

@ Dammam Pier prie EI Ha- 
sa miestelio, Saudi Arabijoje, 
yra ilgiausias uostas visame pa
saulyje. Jis yra 6.79 mylių ilgu
mo, jj pradėjo statyti 1948, o 
baigė 1950 metais.

$ Lofland Brothers Drilling 
Co. Oklafhomas valstijoj 1972 
išrgęžė giliausią kiaurymę jžė- 
mėje, net 30,050 pėdų arba 5.69 
mylias. Pačioje žemės gilumo
je buvo 420 laįpnių krąščio,. ma. 
tuojant Farenheito termome
tru.

—Naujoji Anglija nutarė nau
doti malkas, vietoj elektros na 
mams šildyti.

— Vietnamo tankai nepajė
gia Įsiveržti į kiniečių laikomą 
Šiaurės Vietnamą. C.

— Sovietų specialistai pade 
da Pietų Jemeno kariams verž 
tis j šiaurės Jemeną.

LONDON. — Save’ paskuti
nėje kalboje Aleksandras Solže- 
nycinas pasakė, kad Sovietai 
yra pasiryžę užkariauti visą pa
sauli. Apie naująjį popiežių Jo
ną. Povilą II pasakė, kad jis yra

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖS APYBRAIŽA
(Tęsinys)

VĖL ATĖNUOSE
Kur masės turistų, kur prie pinigų keitimo 

langelio reikia išstovėti valandą arba ir daugiau. 
Ką tie turistai čia randa? Menu, kai dar prieš iš 
Atėnų išvykstant už manęs stovėjo pora gražių 
gruzinų su mažais, taip pat labai inteligentiškais 
vaikais ir norėjo iškeisti Rusijoje išduotus če
kius. Jie išstovėjo, išvargo, o jų čekius keitimo 
Įstaiga atsisakė keisti. Ilgai aiškinosi, pagaliau 
tarnautojas jiems patarė eiti Į kokį tai banką, 
gal ten galės iškeisti. Jie kalbėjo angliškai, tad 
ir aš su jais persimečiau po sakinį, sužinojau jų 
kilimo vietą ir kitas atvykimo aplinkybes.

Kitą dieną lankiau Atėnus. Ir kai pradedu 
važinėti, ten kur jiems atrodo pačios Įdomiau
sios vietos, pamatau, kad nieko naujo nebeparo
dys, nes viskas man čia jau matyta. Nuveža Į 
konsularinį rajoną, praveža pro gražius parkus 
ir atsiduriame Akropolyje. Nagi broleli, kiek 
kartu teko lankytis, visada masės turistų. Gru
pės su vadovais, plaukia lyg upės vanduo, šian
dieną šeštadic us, taigi praeiti neįmanoma. O Čia 
; uo gi’tipės pasi/’kti nebūtų naudinga, nes pini
gai sumokėti. Tad visi ir spiečiamės apie vadovę, 

kuri iškėlusi paženklintą vėlevėlę šaukia, kad 
neatsiliktumėms.

Iš čia nuveža Į muziejų, kur kambariai pri
pildyti ekskursantų, kur Efroditė ant pedestalo, 
kur Įvairiausių menininkų kūriniai iš senovės 
laikų sutelkti. O jų tikrai daug ir neapsakom i 
vertingų. Gidė labai skubotai aiškindama brau
nasi per žmonių minias ir nedaug galvoje pasi
lieka, o užrašyti nebeįmanoma. Gal turas negeru 
laiku — sekmadienis ir visur pilna žmonių.

Graikija irgi, kaip Italija, kunkuliuoja ne
ramumuose. Dažnas demonstracijų susibūrimas 
iššaukia neramumus. Einu per Amonia aikštę ir 
matau policijos net trys sunkvežimiai sustoja ir 
galvoju kasgi čia dabar? Nuvažiuoju Į Konstan
cijos aikštę irgi šimtai policijos. Pasirodo, kad 
studentų demonstracijos.Kur?Prie universiteto. 
Einu ir stebiu, gal tūkstantinę minią studentų ir 
pritarėjų. Jie balsingi ir iškėlę raudonas vėliavas 
šaukia, nors ką. nesuprantu. Jokių su policija 
susirėmimų. Ir vieni ir kiti laikoti gana atokiai, 
tik šūkiais policijos ausis pasiekdami. Kaip atro
do iš eilinių žmonių nuotaikų, čia gero nelau
kiama. Nors ir mažuma, bet rėksniai dideli.

Rugsėjo 12 dieną, palieku Atėnus. Su auto
busu Į Patro uostą, trys su puse valandos kelio. 
Pravažiuojama gamta skurdi. Kalnai, krūmokš
niai ir kaip kur baltų namų, raudonais stogais 
kaimeliai. Kelias tik dviejų važiavimų, bet ir tas 

pustuštis. Keleivių - turistų nedaug. Kaip jiems 
ir apsimoka varyti autobusas su astuoniais žmo
nėmis? Bet nieko, šoferis linksmas ir nors “an- 
gelckai” neįkerta, bet juokauti su mum's bando. 
Ir :r?s išradome b", rą žodį “kabus”, • - c pra- 
mL j-s, nei aš nešinau. Taip su tuo ‘'kabus” 
ir • usl r aėm : k naus juoko. Pravažiuojat pa- 
kel' u ■ d'U'‘s skelbimų lentos, ir vis turi
stui ;u . t 1. Girdi, važiuokite į Italiją, kainos 
žemos. A’-’b? priešingai, į Graikiją. Visur sugundy- 
mui, gražūs piešiniai.

IŠ PATRAS Į BRANDIZI
ĮK.ai pasiekėm Patras uostą, buvo jau pava

karys. Laukiančių išvykimui neperdaugiausia, 
bet pagaliau, vėliau, prisirinko nemažai, čia ju
dėjimas verda. Vieni išplaukia, kiti atplauka. 
Ir taip mums belaukiant iš Italijos laivas atvežė 
pilną laivą turistų. Dabar nuo pirmadienio kur
suoja tik graikų laivai, nes Italija paskelbė strei
ką. Kaip ilgai, niekas nežino.

Saulėleidis nuskaidrino uostą ir mes stovime 
eilutėje laukdami lipti Į laivą. Tokio saulėleidžio 
•neteko dar niekados matyti. Ne tik, kad saulė nu
sidažė ryškiai raudonai, bet joje atsirado tam
sių dėmių figūros. Turistai vienas kitam rody
dami negali atsistebėti. Pranašautojai bando 

1 Spėlioti,ką tai reišWa,ne$ kitaip negali būti.“Nelai 
mių virtinė užgrius pasaulį”, šposais sako vienas 

juokdarys. Kiti jam pritaria galvomis linguo
dami.

Jau bilietus tikrina ir leidžia Į laivą, kuris 
baltas lyg gulbė krantinėje stovi. Sako plauksi
me 24 vai. Žinoma, jei bus geras oras. Ir 10 vai. 
vakaro, laivas jau pajudėjo. Dabar kabina jau 
keturių asmenų. Patarnavimas daug blogesnis, 
negu Italijos laive, nors kaina ir brangesnė. Vi
sai netikėjau tokios blogas ir audringos kelio
nės, kokia vėliau ištiko mūsų laivą.

Rytas. Pabudino žmonių balsai ir gerai iš
simiegojęs einu susitvarkyti pusryčiams, kuine 
čia atskirai apmokami. Pilnas restoranas valgy
tojų. Visi linksmi, atrodo kelionė bus smagi, bet 
kas tai?... Nors gongas skelbia pietų laiką, bet 
valgytojai nebesirenka. Pereinu svyruodamas 
Per valgyklą ir stebiuosi, kaip tie žmonės gali 
valgyti. Laivą tranko audra vis labiau ir labiau, 
kol pagaliau iškrenta lyg lapai. Tei, kurie deniu 
turėjo pasitenkinti, audra ir lietus juos suvarė į 
koridorius. Prigulė tiek, kad nėra kaip ir praei
ti. Visi serga jūros liga. Mes visi prisilaikome 
kajutės, Bet irgi blogai... Mano bendrakeleiviai, 
kurie susidaro iš keturių tautybių, daugiausia 
jauni vyrai, Jie pabalę guli tylomis, bet mane 
kankina “kelionės Į Rygą” ir pradedu rimtai 

i /rgt:

(Bus daugiau)
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^u*ERIJa IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

>449 So. Pvlaski Rd. (Crowford 
•d.col Building). Tol. LU 5-6444 

nonius pagal susitarimą 
uv-aisiilepia, skambinti 374-btXK.

OR. C. K. BOBllls 
• NKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE^ 

St. Petersburg, FL 33711 
Tel. 813J-384-3G20

OK. Paul V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direkiorius

1938 S. Mar.heun Rd., Westchester, Ik.
VALANDOS: 3—9 darbo diennmis 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 103 rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

TiKrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta

i

B

tree.! 
—— į

DR.LE0NAS SEIBUTIS antanas petrikonis 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad. 1—4 popiet, 
ketvirti 5—1 v°Į vak, 
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos teien: 448-5545

Jauna šeima

IB4Š0 J. VENCLOVA

Dr. J. BASANAVIČIAUS (KASAMO)

(Tęsinys)

GAIVINANTI DVASIA 
PAVERGTOJ TĖVYNĖJ

Jau virš 50 metų dr. J. Basa
navičiaus palaikai ilsisi Lietu-

DR. VYT. TAURAS i
gydytojas ik CHIRURGAS

•endra praktika, spec. MOTERŲ Hgce.
Ofisas 2652 WEST 5rth SIR'JET }

Tel. PR 8-1223
1.E1SO VAL.: pirm., antiad., treči&d.
r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Stitaciie-
aais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku vos amžinoj sostinėje (Vilniaus 

pagal susitarimą. Rasų kapuose), o jo lietuviška
----------- -—•) dvasia gaivino ir dabar gaivina 

P. ŠILEIKIS, 0. P. pavergtos tėvynės lietuvius. Ji

I išleistoj “Aušroj” ir k.).
Ir jo lietuviškos dvasios

• sas randa geriausio pritarimo, 
[anc’t V. Apyaušrio, Lietuvos pa
triarcho vardas su pagarba ta
riamas Įvairių lietuvių visuose 
pavergtos Tėvynės kampuose 
etc. Tik reiškiasi lietuviška vei
kla kitokiais būdais pagal esa
mas sąlygas. Vietoj dr. J. Basa
navičiaus “eiti savu lietuvišku 
keliu” virto “reikštis savitu vei-

savuoju lietuvišku keliu, mylė-.au ir
JO GAIVINANTI DVASIA 

GAIVINTŲ IR 
IŠEIVIJOS LIETUVIUS

OBTHOP£DAi>-PROTEZįSTAS Į raS^na visuomet pasilikti 
Aparatai - Protezai AWd. bau- j sąmoningais lietuviais — eiti 
dažai. Speciali pagalba L|omi.i 
(Area SuDDorts; ir t t.
—4 ir 6—8. šeštadieniais 9__1 savo salį, branginti savąją ■

W»$t 63rd SU Chicago. 1/L 60629 kalbą, gaivinti savo tautos dva-,
(plačiau Lietuvos pogrindyj

i

šia
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street

SUSIRINKIMU

1 can (10% ox.) condensed 
erwaum of rowihroom M>rr>

X tablespoon* pimiento įtripi> perkaręs (!• «l each) 
S-minnte- <»ok froze*

water. Gently press toto a greased 4-cup ring mote; keep warm. 
Mean while, prepare peas as directed on. package; keep ▼arm. 
Combine turkey, soup, pbniento, wtor, and % cup of the peas to 
a eaucepaa. Cook and stir until mixture Just ooraes to * boCL 
Vnmold stuffing onio aerrtog plate; spoon turkey mixture arocmd

’Syfra. K. Ixrre, N.H.F.L.'iU1’

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashions 
League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

Perk Up The Kitchen For Holiday Entertaining

£ “Lietuvos Aidai’ 
-KAZĖ BRAZDŽIONYTė'

Programos vedėja

Pirmadieniais ir antradie
niais 9:00—9:30 vai. vak.

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

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 .AM.

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

Anythin? less than a 20-pound turkey ^-ould. be an tosult to 
yonr mother’s holiday feast With two favorite couples comto< 
tor dinner this ’»rekend. be grateful for her gift package of left- 
wet turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a rtoc 
mold and creamy turkey a la kine surrounds it. Birds Eye 5- 
mtoute sweet yreen peas and a bottle of ehilled wine art aŪ yo< 
need for a post-boUday party. t

TURRET A LA KING WITH STUFFING KING
1 packare (< ebirkes* 3 enps diced eooked txrrfcey 

fiATor rtnffinx mix

PHILLIPS - LABANAUSKAS

F'. J. RIDIKAS
S*. HALSTED STREET Ph»n«: TArtU 7-111 j

mauiiimmu cw*CAOO i, ilx Thursday. March 1. 1979

$1

TURIMO 
KOPLYČIA. 

VISOSE MIES'*
DALYS 8.

M

S

Kite

GEORGE F. RUOAIIhAS
4wA» oo. UTUAN1CA aVK f»L. TArit T-H&LlliM

PETKAS BIELIŪNAS
CALiFORNlA AVE. Phone; LAIayeoe 5-X&71

BUTKUS - VASAUIS
*-*« ou. jUtn Av*, Cicero, ILL Phone; OLympic z-lUUa

PRcapact 8-5084

SOPHIE BARČUS
RADIJO iElMOS VALANDOS
Visos programos Ii W0PA, 

1490 IdL A. M.
Listuvlg kalbi: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9’30 
vai. ryto.

V«dė|a Aldona Daukut
Talaf.: HEmlock 4-24] J

7159 So. MAPLEWOOD ąyi 
CHICAGO, ILL 4042?

Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
Jerns siusime Naujienas dvi sa- 
/aiies nemokamai.

With the holiday season 
upon us, you’re sure to be 
enjoying festive activities with 
family and friends. You’ll 
probably be doing lots of en
tertaining right in your own 
home, so why not perk it up?

Since more entertaining 
takes place' centered around 
the cozy kitchen, you can 
start there. Guests love to 
gravitate there when a meal is 
being prepared, so make it 
dual purpose: a place to serve 
a meal and to visit with 
friends.

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

In the contemporary kitch
enette shown here, note how 
the color keynote lies in the 
vibrant geometric-patterned 
floor covering. Using the 
floor as a starting point, the 
creamy apricot paint on the 
cabinets and door were done 
in a softer hue of the terra

Kaip gyvenimo tikrovė bylo- padėti etc.
4 ja, tautai esant sąmoningai, ka-j Ta:p pM g-li dr. J. Basanavi- 

da tautos dabartis jungiama su čiaus lietuviškumą 'gaivinanti 
praeitimi, galima išlikti savo dvasia ir išeivių lietuvių širdis 
tautos nariais ir gyvenant ki- ga.vinti merle l eluvių tautai ir 
tuose kraštuose, šio tautiniu iš- t-vyne: Lie.uvai ir lt. Tik rei- 
likimo ryškiausias pavyziys yra k a, kad iše.vių lietuvių jauno. 
. ...• ,—i-- ---- gjus kartos būtų gerai supažin-

d ntos su dr. J. Basanavičiaus 
lietuviškumu persunktu gyveni
mu, jo atliktais lietuviškais dar
bais, jo kilne meile savo tautai 
bei tėvynei Lietuvai, jo skelb
toms lietuvybę palaikyti idė
joms.

Tai turėtų atlikti lietuviškų 
organizacijų vadovybės, ypač 
Lietuvių Bendruomenė, kuri yra 
Įsipareigojusi lietuvių jaunąją 
kartą auklėti lietuviškoj dva
sioj bei ugdyti juos gerais lietu
viais. Deja! Praeitais metais

žydai, kurie buvo atskirti nuo 
‘savo tėvynės ilgą laiką, tačiau 
i išliko žydais ir net pagaliau at- 
1 kūrė savo tautinę valstybę ir 
vėl grįžta prie senosios savo 
kalbos. Tą patį galima pasakyti 
ir apie Kanados prancūzus. Jie

(pai ku žydais ar prancūzais tik 
i todėl, jog jie išlaikė senąją tau- 
! t.nę sąmonę ir pan.

Šiuo atveju mums lietuviams 
geriausią pavyzdį paliko dr. J. 
Basanavičius. Jis dar visai jau- 

ę,' nas buvo priverstas apleisti sa- 
•J*' i vo tėvynę, esant dideliame var- 
.X- ge — sungioj okupanto vergo-j per Vasario 16 d. minėjimus tik 
■aįivėj. Mokslus ėjo svetimam kra-į labai kukliai prisimintas dr. J-

■’tį

Basanavičius jo 50 metų mirties 
sukakties proga. Tiesa, Lietu
vių Bendruomenės švietimo' Ta
ryba išleido nemaža spaudos 

j leidinėlių, jų tarpe net nieko 
bendro su lietuvybe neturinčių, 
t.y. draugų romanus etc., bet

šte ir svetimiems profesoriams 
dėstant. Po to jam teko ilgą 
laiką gyventi toli nuo Lietuvos
— Bulgarijoj (trumpai Prahoj 
ir Vienoj), kur nebuvo lietuviu.
Tad pavojus nutausti buvo ne
paprastai didelis.

Vienok dr. J. Basanavičius! jokio atskiro leidinio apie lietu- 
visuclnet pasiliko pavyzdingu | vybės daktarą J. Basanavičių, 

[lietuviu — visą laiką dirbo savo}aes, atrodo, Liet. Bendruome- 
j vargšės tautos gerovei ir 188.3} nės vadovai, apsvaiginti “auks
ini. išleido “Aušra”, kuri sukėlė tos kultūros mokvtoiu”, laiko

(ir. J. Basanavičių perdaug lie
tuvišku bei šovinistu ir pan.

(Bus daugiau)

m. išleido “Aušrą”, kuri sukėlė] tos kultūros mokytojų”, laiko 
lietuvių tautinį atgimimą, nes 
jis mylėjo savo tėvynę Lietuvą, 
giliai tikėjo" į savo tautos amži
numą, pilnai vykdė IV-tą Dievo 
Įsakymą, kuris Įpareigoja mylė
ti savo tėvus, jų kraštą, ir Kri
staus evangelijos dėsnį: “Ati
duokite — kas ciesoriaus cieso
riui (Kas Lietuvos — Lietuvai) 
ir kas Dievo — Dievui”. Vadi
nasi, lietuviai išeiviai bei emi
grantai, nežiūrint kokioj pasau-bal-

g Didžiausias natūralių du
jų gaisras buvo' Gassi Touni, Al- 
žirijos Saharoje. Jis prasidėjo 
1961 m. lapkričio 13, o buvo už
gesintas 1962 m. balandžio 28 
d. Liepsnos kilo iki 450, o dū
mai iki 600 pėdų. Daug bandy
mų buvo ji užgesinti, bet vis

lio šalyj begyventų, jie gali nei nepavykdavo. Pagaliau gaisrą 
tik būti gerais lietuviais, bet taip užgesnio Paul N- Adair, iš Hou- 
pat jie gali savo tėvynei daugjston, Teksas, panaudodamas 

j-c-r-c-i-z-T-.--2^-1- svarų dinamito. Už darbą
jis gavo apie milijoną dolerių.

ENERGY
WISE

® šviesiausias švyturys yra 
• Britanijos provincijos pakran
tėse, Prancūzijoje. Jis yra 163 
pėdų aukščio, statytas 1638, o 
atnaujintas-1938 metais, ūkano
tą dieną ar nakti galys išleisti 
490,500,000 žvakių šviesą. Auk
ščiausias švyturys yra japonijc- 

jje prie Yakchamos miesto. Jis 
j yra 348 pėdų aukščio, turi 600,- 
į 000 žvakių prožektorius, jų 
šviesa matosi už 20 mylių.

Buy t car no larger or 
wore powarful than you

cotta tone of the cushioned 
GAF sheet vinyl floor. Then, 
the textured stucco walls were 
painted a pale sand-beige. 
Mixing a bit of country 
warmth with streamlined con
temporary, a natural look was 
further emphasized with straw 
baskets, rush-seated chairs and 
butcher-block countertops; 
The round table with its soft 
cloth provides a graceful 
accent among all the square 
corners. Extra seating is a 
comfortable bench cushioned 
in easy-care polished cotton 
in chocolate, with blue and 
terra-cotta stripes. The sleek 
no-wax vinyl floor covering is 
GAF’s new “Belmont” from 
the GAFSTAR Softred line, 
featuring a diagonal geometric 
against a pleasingly textured 
background. Easy to maintain, 
there are five colorways styled 
to complement or coordinate 
with the latest appliance 
colors.

With minimal effort and 
lots of imagination, you too 
can achieve a decorator look 
in your kitchen. Just add a 
patterned floor and lots of 
color and you’re ready for 
hohday entertaining. _

Lietuviu Brighton Parko Moterų 
klubo metinis narių susirinkimas 

j Įvyks ketvirtadienį, kovo 1 dieną, 
! 1 vai. popiet Anelės salėje, 4500 Š.' 
• Talman Ave. Narės prašomos atsi-1 
lankyti, nes yra daug svarbių rei
kalu aptarti.

Po susirinkimo bus ir vaišės.
Eugenija Strungys, rast

Chleacoc
Jeiavitj

Doni b* i Bom LcmtI

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

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

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami įvairūs, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de- 
lami patys “velnių pamokslai’’. (Žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
smoda štai kokį patarimą: “ Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
rie piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 

mt kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKI
D AIM IDGAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

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

IRY5 MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANCt 
PATARNAV 
ttAS DIEM/ 

IR NAKT‘

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-34vl

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACXAWICT

4*2* WES'! 6SLM riTkiLX3 /-121a
2314 WEST 23rd PLACS VIi ilDk 7-447)
<102S SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. SID*. DL S74-44U



Ivašką, Birulė Mitkienė, Stan
ley dK.

— Čikagos pašto viršlnink?.s 
skelbia neatsiimtų ir lengvai 
sužalotų daiktų varžytines kovo 
6 d. 19 vai. ryto centrinio pašto 
•l(M> kambaryje. 35X \V. Harri
son St- Daiktus galima apžiūrė
ti tą pat dieną nuo <3:30 vai. ry
to.

A. Zubrys išrinktas Lietu
vos kariudmenės kūlėjų.sava- 
norių Toronto skyriaus pirmi
ninku. V. Paulauskas - sekr., 
St., Banelis - ižd., K. Aperavi- 
ėius ir L. Vaštokas - revizoriais.

ir Juozas (.. Lubinas. Adv. Johh 
J. Grigaitis, garbės direktorius.> 
Draugijos reikalų vedėjas yra! 
Algis Šmitas.

1 Detroito Lietuviu Namu 
draugijos valdybą išrinkt: Pe
tras Bliūdžius, Petras Bukšnys, 
Juozas Kinčius; Antanas Norus 
ir Alfa Šukys. Kandidatu Br. 
Valiukūnas, Į revizijos komisi
ją: pirmininkas Marijonas Šnap- 
štys, nariais — Saulius šimoliū- 
nas ir Vincas Tamošiūnas. Kan
didatas Edvardas Milkauskas.

■f

Namai, Žema — Pardavimui Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALB

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠS1MOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

(MUTUAL FEDERAL SAVINGS
I 

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-774?

— Jurgėla išrinktas St. Pe
tersburg© Lietuvių klubo pirmi
ninku, K. L’rbšaitis - vicepirm., 
K- Grigaitis — sekr., R. G. Ja
sinskienė - ižd., A. Plepys - kasi
ninku, K. Vaičaitis, D. Staupie- 
nė, A. Kamiene, dr. B'. Zelbienė, 
A. Budrikis, J. Pupeliene ir V. 
Kriaučiūnas, - direktoriais. Re
vizijos komisijon išrinkti: L. 
Kačinskas, J. žvynys ir K. Klei
va.

— RALFO Detroito skyrius 
išrinko 1979 metų valdybą, kuri 
pareigomis pasiskirstė: Bernar
das Brizgys-pirmininkas, Elz
bieta Paurazienė, Lidija Mingė- 
lienė ir Antanas Vaitėnas-vice- 
pirmininkai, česys šadeika-fi- 
nansų sekretorius, Vladas Staš- 
kus-sekretorius ir iždininkas, 
Ona šadeikienė-parengimų va- 
dovė. Romas Matonis'ir Kazys' ? val vakarOi FieIdhouse 
Sargauskas-valdybos nariai. Į Į 
revizijos komisiją: Jurgis Bau
blys - pirmininkas, Rožė Ražau- 
skienė ir Antanas Sukauskas-l 
nariai.— South Bostono Lietuviu 

Piliečiu Draugija savo metinia
me susirinkime prisaikdino 
1979 metu valdybą: Aleksan
dras Chaplikas - pirmininkas, 
Danielius Averka - vicepirmi
ninkas, Antanas Matjoška _ pro
tokolų sekretorius, Adomas W. 
Druzdis - finansų sekretorius, 
Algis Mitkus - iždininkas, Vy
tautas Ivaška - maršalka.
Z Kontroles komisija: Longinas 
švelnis, Antanas Januška ir An
drius Keturakis. Direktoriai: 
Arnoldas Plevokas, Gediminas

— Dr. Adolfas Palaitis, buvęs 
Vasario 16 gimnazijos direkto
rius ir visuomenininkas, po il
gos ir sunkios ligos mirė vasa
rio mėn. 13 d. Palaidotas vas.

salėje, esančioje prie Kedzie ir 
67-tos sankryžos, įvyks Chica- 
gos Spaudos klubo susirinki
mas, kuriame bus skaitoma pa
skaita bėgamaisiais reikalais.

*
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per-

17 d. Gracelando kapinėse, Ra-|kame pašto ženklus ir pinigų 
cine, Wis (kolekcijas. PATRIA, 4207 So.

— Upytės Draugiško klubo 
metinis susirinkimas įvyks pen
ktadienį, kovo 2 d. 1 vai. popiet 
Anelės salėje, 4500 S. Talman- 
Po susirinkimo bus vaišės.

Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

MELAGYSTĖ PIKTINA 
LIETUVIUS

Atkelta iš 3 ps'i.

— Kovo 2 d., penktadienį, ly Rytoją jaunuolę Dangolę Tomu-

Naujienų vadovybė Ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus šiai* 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęržkos lietuviu dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei
kalu renesanso. " , a

nonytę kuri Argentinoje, Brasi- 
, lijoje ir Urugvajui praves kur- 
I sus, lituanistėse mokyklo’se.
Ona Pasvalietė (Ožinskienė) su
sijaudino tuo pažadu. Mat ti
krai nežino, kam atvykusi tar
naus? Jei, but kaip Rasą Šc'liū- 
naitė, kuri susidraugavo su O- 
žinsku ir jo ištikimais draugais, 
žinoma but gera. Bet . . .jei at
vyks visuomeniniam, patri j eti
niam darbui! Mokymui, auklė
jimui lygiai kaip seselė Igne Ma-

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio viešbučio,. .. v. ,. . . TTT .
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9733, paskyrė j njosiute, kun per III-PLJ kon- 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti.qresą su didžiausiu pasiaukavi- 
sveciais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu,! * 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

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

mu dirbo patriotiniai ir religi
niai. Iš L. C. valdybos nesusi-

laukė jokios padėkos. Vien dėl
to', kad nei su Ožinsku nei LC - 
valdyba ir jos pirm-ku Juliu 
Mičiudu, nedarė glaudžiu ryšių 
ir jų norui patarnauti.

Tai Ona Pasvalietė mano, kad 
neverta daryti išlaidų kad čia 
turime mokytojų kurias nuro
dė: Pirmoje vietoje tai geriau
sią Ožinsku širdies draugę F. 
Ryselienę. Taip buvusi mokyto
ja. Bet . . . Dabar jau pati sa
vęs nesuvokia, senatvės paveik
ta ir kiti jos trukumai neleidžia 
dirbti, kaip ankščiau. Paskiau 
siūlo “Laiko” neva redaktorę 
O. Kairelienę. Jei ne būtų ji nu
silenkusi ponui Ožinskui, pada
riusi jo noru taika, tai siūliji- 
mas eitų kelių. Bet, dabar išti
kima draugė ( pasukštinti reika
linga. Ponia Kairelienė kūrė 
mokyklas parapijoje: — Visad 
be tinkamo pasisekimo. Nes 
per daug žinanti ir kitus mokin
ti yra noras, pačiai nieko neži
nant. Kitų minėtųjų kitokia pa
dėtis, bet irgi amžius ne tiems 
darbams ir ne tas patyrimas, 
praktika: Atgyveno7 savo laikus. 
Dabar naujas .mokslas, nauji 
metodai, jų amžiams nesupran
tama ir nėra tam pajėgumų.

Paskui sakoma: mėgstame 
graibytis iš užsienio. Mat kiek
vienas kuris nepažįsta vietos 
savaip sprendžia (Pastaba J.N.

Registruokite savo namus,1 O GERIAUSIAI ČIA 
biznius, sklypus pardavimui jau. 
26-tus metus veikiaačioj įstai
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

; ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

i ■ ■ ■ ; ---------- i

LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

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

§53,900.

mūro namas ir 2 auto 
$6,000 pajamų. Nau- 

apsauga

Visas Ir visus kviečiame į didžiąją talką.

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

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Daugeliui buvo galimybė išmok
ti lietuvių kalbos. Klaida tėvų 
nes vengė kalbėti lietuviškai, ir 
jaunuoliai liko apsunkinti ne
mokant tėvų gimtosios kalbos.
Kalba apie mokyklas, o pirmi-' B upRAiTIS REALTY 
ausiai tėvai privalo kalbėti na-, 
muose lietuviškai. Yra tėvu kai- Įvairi apdrauda —INSURANCE

'BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-.Marquette Parke.bančių gerai lietuviškai. Bet na-’ 
muose vartoja vietinę kalbą, kam nuomininkus

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

Pastaba. Ožinskas jaudinasi,!__________ ________________
kad pirmininkaujant ne čikštui'NetolI Balzeko muziejaus savi- 
o Aleksui Mičiudui buvo rašo- ninkas parduoda dviejų aukštų 
ma net^s^os žinios į š. A. lai- mQrjnj namą, naujai atremon- 
kraščius, daugiausiai Į Naujie. įUOĮa įr išdekoruota. Viename 6 
nas kurie nežinodami padėties kamį, kitame 5. Kaina $48,500. 
talpino. Gal s. A. laikraščių re- TeIefonuoti savininkui 847-3079 
daktoriai, taip pat Kanados ii\ 
kitų šalių turėjo prašyti, kad 
siunčiamas žinios, raštai būtų! 
patvirtinti tik Ožinsko. Nes jis! 
vienintelis kuris pridoda žinias! 
kaip įsakyta Lietuvos okupanto: 
pareigūnų ir jas tinkamai pajė-Į 
gia išpildyti. Ne gimusius krik-j 
styti, ne mirusius laidoti. O,! 
ypatingai aprašyti apie -paverg- j

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
R-jikia Darbininku ir Darbininkių

c

esančia laisvę. J.N.
(Pabaiga)

STOP
Think of the 
Advantages of

_ Working as a 
Western temporary

Work when you want to
Work where you wanto to 
Variety of assignments 
No fees - No contracts to sign
• SECRETARIES
• DICTOPHONE TYPISTS
• GENERAL TYPISTS
• BOOKKEEPER i
• KEY PUNCH OPERATORS'

Call 424-8802
WESTERN TEMPORARY 

SERVICES
9730 S. Western Suite 431 

Evergreen Park, 111.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

Graži, lengvai skaitoma ir

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTID IT.
CHICAGO, IL WBt

» 3 anksto be raginime pratęsiu savo pranumeratą, taupydamas laiką ir 
safindamas rasirašinėjimo Išlaidu. Priede  dtd.____________

Pavardė Ir vardu - ------- -------------------- —______________ ____________________

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARUA NOREIKIENĖ

— Turtingiausios vario- kasy
klos buvo Bingham Canyon į 
Cooper Mine, netoli Salt Lake 
City, Utah. Jos apėmė tik 2.08 
kvodratinių mylių plotą ir buvo 
2,260 pėdų gylio. Nuo 1906 m. 
iki 1969 m. vidurio trimis pa
mainomis ten dirbo’ 900 darbi
ninkų, kasdien iškasdami 106,-
600 tonų vario rūdos ir apie. įdomi 250 puslapių knyga su. 
252,000 tonas žemės. Trijose pa.i krauta autoriaus troboje, 
mainose buvo naudojama 38 e- Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
lektrinės lopetos bei šiūpeliai, skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
18 grąžtų ir 28 tonos dinamito, j vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
Rūdą ir atlaikas veždavo 62 (gyvenantieji prašomi užsisa- 
garvežiai, traukdami bei stum-j kyti paštu, 
darni 1,268 vago’nus. ~

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojai. Priede doL
Pavardė Ir vardu _____________________-

kuris

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Adresu 
l

e Didžioji kinų siena užbaigą 
ta statyti valdant Shih Huang 
Ti imperatoriui, 246-210 m J 
prieš Kristaus gimimą. Ji yra 
1,684 mylių ilgumo, nuo 15 iki 
39 pėdų aukščio ir vienodo 32 
pėdų storio arba skersmens. Ji 
buvo vis remontuojama iki 
-to

16-!
šimtmečio'.

Spousoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

♦ Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

ENERGY 
WISE .

Knygos kaina — 5 doleriai. 
Autoriaus adresas:

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

Pavardė Ir vardai _ __________________ __________________ __________________

Adresai . ______ ___ ____________________ ___________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sualp*. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardu-------------------------------------------------------- ----------- ----------------

Adresu --------------------------------------------------—___—________________________

Pavardė ir vardu .. . -------— ■ ■■

Adresu --------------- - ----------------------- ... . , . ------

Pavardė ir vardu T - ------ - -

/ tfOBt ff-T - - - - ---------------- ■ Jl-L —. - T- _ ________________________________ - . -

K" i ' '' ' »■ .H Hl I ,

.uuiiiJ.a.ii--i.J»iiuii>ii|i|iiiiii|nnii|inminiiiTimuniniiiiniiLlimn...... . .........................................................................

l Kviečiame visus kurie įdomaujasi Florida, Į 
! suvažiuoti į SUNNY HILLS Į 
i Kovo 10,11, ir 12 d. d. I
Į t ; ir taip pat | *; i
j Gegužės 26,27 ir 28 d. d.

• Dėl informacijų kreipkitės į: 
į V. Belecką, Sunny Hills — 904—773-3332^ _____ Į

R. Kezį, New York - 212—769-3300 s -r s
Į J. Zubavičių, New Jersey 201-381-3198
| by Dulaitį. Detroite 313—549-6878 j
Į J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190 ‘

! ’ M. Kidą, Chicagoje 313-72M717
i ' * * * * i ,

n... namntmrarwanu ui mm

imu

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

Don’t be a Bom Loeerf

2 AUKŠTŲ 
garažas. Apie 
jas stogas, gazu šildymas, 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKL5ČPAS ir garažas Mar- 
uuette Parke.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $18.000 pajamų. Geros sąlygos.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

EL ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

* Turiu Chfcag®* miesto Icidlirą, 
Į Dirbu Ir užmiesčiu©*® grali# S*- 
: rantuotai Ir sąžiningą!
' KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Av».
T»L 927-3559

DSSISIO
K—K M. AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ!

Tlfetai $98 pusmečiui automchlHt 
Liability ipdriudimw petwinintarat 

Kreiptij
J A. LAURAITI* 

ASHLAND A V R.
5X3^8775

KAIP SUDAROMU 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal
Tissues

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

i 
i

uAIKROOŽIAl ir SRANGINYBt?

PardiTimu ir Tiisysu 
UAž WWT 49rii STRlil

REpwMl* MW

Siuntimai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOMI TAX fIRVICi 
4Ž59 S. Maplewood. Tol. 154-7W 
Tiip daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pn- 

iymai ir kitokį blankai.

iBSFUilNGS IN LIFE

>11 Frank Zapoll* 
KOJVt W.v3tt> St 

GA 4-M54

STATI FA1M

INiVIAMC^

Statė Farm Lite Insurance Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

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

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams

CONSTIPATION
Doctoif proven ingredient 
requires nd prescription

Doctors a special laxative 
mgredrent to be highly effective in 
relieving even severe constipation 
overnight Don’t let irregularity or 
constipation become a problem. 
This mechcai ingredient is now 
available the exduaive EX-LAX 
formula Use only as directed. 
Chocoiate-ą Tablet* 
or Unfavored Pilis. EX-LAX
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