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KAIP ELTA “INFORMUOJA” APIE
SIMĄ KUDIRKA

Šiandien atėjusios Eitos Informacijos šitaip "infor- 
muoia" lietuvius apie naujai susuktą S. Kudirkos filmą:

Sausio 12 dieną filmas apie Simą Kudirką buvo privačiai ro
domas spaudos ir visuomenės atstovams.

Šachmatų meistro
V. Korčnoj
pareiškimas

Drama yra gerai techniškai 
ir meniskai pastatyta. Alan Ar
kin, kuris vaidina Simą Kudir
ką, gerai išstudijavo, Kudirkos 
manieras ir ryškesnius charak
terio bruožus. Simas pristato-! 
mas ne kaip herojus, bet kaip
eilinis žmogus, linksmo būdo, j jų lyderiu neprisotinamas go- 
myiįs gyvenimą ir savo šeimą, t durnas daugiausiai prisidėjo, 
Jo kuklus troškimas yra gyven-»kad unijose atsirado apsčiai

Darbo unijų vadų 
karališkos algos

WASHINGTON.—šoferiu uni-

ti Klaipėdoje, 'o ne plaukioti lai
vu ir tik porą kartu per metus 
pasimatyti su savo šeima. Bet 
ibeasmeninė sovietinė sistema 
jam ir to neleidžia. Jam Įsako
ma 'grįžti į laivą ir vėl mėne
siams apleisti savuosius.

Drama vystosi nuosekliai ir 
vis Įgylančia įtampa. Jo šuolis 
į laisvę yra spontaniškas,' o ne

disidentu, kurie susiorganizavę 
j Professional Drivers Council 
(Profesionalu Vairuotoju Tary
bą), trumpai PROD, kovoja su 
unijose įsivyravusiomis nege
rovėmis, kuriu svarbiausioji 
yra kova ir priemonės plėšikiš
koms algoms gauti.
PROD surinktomis ir paskelb

tomis žiniomis, buvęs ,<tyrriste-

Neseniai baigėsi turnyras tarp 
didmeisterio V. Korčnoj ir didm. 
B. Spasky. Turnyrą laimėjo V. 
Korčnoj santykiu 10:5. prieš 
7:5. Turnyro laimėtojas, dar 
šiais metais, turės teisę rung
tis su pasaulio meisteriu Ana
toly Karpov.

Po turnyro, Zuericho aerod
rome. 1978. L 17 dieną, jis 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad buvo įtakoje hipnotizmo 
bangų, norint, kad jis praloštų 
tą kvalifikacijos turnyrą. Jis 
mano, kad bangos ėjo iš B. Spa- 
skio ar iš ko nors publikoje. 
Jis mano, kad dėl to B. Spas- 
kis ateidavo 

lentos, kartais 
niais, kartais
niais akiniais (underwater gog
gles). Jis tvirtina, kad Iš tik
rųjų kartais, kas tai pavojingo 
atsitiko (something dangerous 
happening), kai Spaskis nuo- ,

prie šachmatų 
su saulės aki- 
su povandeni- Sime Kudirkos vardu filmas pirmadienio vakare bus rodomas CBS 

televizijos kanaluose. Visi lietuviai turės progos pamatyti da4i 
Kudirkos kančių pasiryžimo išsilaisvinti iš komunistinės vergijos. 
Visi atsimename, kad Amerikos lietuviai, Amerikos Lietuvių Tarybos 
patariami, darė įtakos į tuometinę krašto administracija Kudirkai 
išlaisvinti. Prez. Fordas parašė Brežnevui laišką, reikalaudamas 
ne tik paleisti iŠ kalėjimo, bet ir išleisti S. Kudirka ir jo žmona i JAV

EGIPTO UŽSIENIO MINISTERIS PRAEITA 
NAKTĮ GRĮŽO Į EGIPTĄ

Sadatas, patyręs apie Begino kalbą, įsakė ministeriui 
j ir patarėjams tuojau grįžti namo

KAIRAS, Egiptas. — Prezidentas Sadatas. patyręs apie Iz
raelio premjero labai jau įžūlią kalbą egiptiečiams ir amerikie
čiams suruoštame bankete. įsakė užsienio ministeriui tuojau 
grįžti į Egiptą ir nutraukti pradėtus pasitarimus; Aptarus pa
čias pagrindines taikos sąlygas, dabar Izraelis reikalauja žymiai 
daugiau, negu pradžioje buvo sutarta. Be to, Izraelio premjeras 
Kiekvieną dieną keičia reikalavimus, bandydamas Išsiderėti dau
giau privilegijų, bet nesiekia taikos.

perka sovietų 
ginklus

; Prezidentas Sadatas įsakė už- 
! sienio reikalų ministeriui Kanei 
į tuojau grįžti namo, nutrau- 
: kiant visus tolimesnius pasita- 
i rimus su Izraelio atstovais. 
I Prezidentas įsakė ir delegaci
jos patarėjams grįžti j Kairą. 
Lėktuvas pasiekė Kairo aerod-

iš anksto apgalvotas; Pačiu dra rių” (šoferiu) Centrinių Valsti-
matiskiausiu- momentu, kai so
vietų pareigūnai reikalauja grą 
žinti Kudirką, pasigirsta tarp 
aktorių lietuvių kalba, ne visai 
tobula, bet suprantama.

Išskyrus Kudirkos apdaužo
mą* jį gražinant, filme brutalu
mo nedaug, bet žiūrovas gali 
subtiliai pajusti tą nykią ir gra
sią nuotaiką, kuria persunktas 
gyvenimas Sovietų Sąjungoje.

. Teismo scena trumpa, bet ry
ški. Apkaltintas tėvynės išdavi
mu, ‘Kudirka staiga prasiveržia 
šauksmu, kad jis nesąs išdavi
kas, nes perdaug myli savo tė
vynę Lietuvą. Jis tik norėjęs pa 
bėgti iš šios žmogaus dvasią 
varžančios sistemos į laisvę. Jis 
daugiau nebebijąs savo nuomo
nę viešai išreikšti, nes jau per 
daug kentėjo ir niekas jo dau
giau nebegalįs įbauginti.

Amerikos viešosios opnijos ir 
Kudirkos gelbėtojų balsą filme 
atstovauja daktaras Paegie ir jo 
žmona. Amerikiečių laivyno va 
dovybė ir State Departamento 
galva parodyti neigiamai, abe
jingi vienišo jūreivio pagalbos 
šauksmui ir nenorį įtempti ta
riamai geru santykių su sovie
tais. Drama baigiama. Vigilant 
laivo įgulai pagerbiant Ameri
kon atvykusius Simą Kudirką 
ir jo žmoną.

Mums lietuviams šis filmas 
turi neįkainojamos reikšmės. 
Sausio 23 dieną, per CBS kana
lą televiijoje rodomas filmas 
pravers geležinę uždangą pla
čiajai Amerikos visuomenės ma 
sei ir parodys'Sovietų Sąjungos Į 
mūsų tautai daromą skriaudą,

ju Pensijų Fondo trustee (pati
kėtinis) ir ~ios 'ūmios lokalo 
743 narvs Donald Peters Chica
go! e 1976 metais gavo 3198.867 
algos.

Kiti Chicagos šoferių vairuo
tojų (teamsters) lyderiai gavo: 
lokalo 710 pirm. William D. 
Joyce $174,215: Ray Schoess- 
ling, — lokalo 744.’gavo $136,- 
769: Louis Peiek — lokalo 705. 
gavo $148,244 ir Joseph Kėla- 
han — lokalo 710, — $114,306. 
PROD. 5700 narhj turinti orga
nizacija. skelbia, kad vienas 
“mažai žinomas tymsteris” Kle 
velande. Harold Friedman, su
dėtingomis (multiple) aivomis 
1976 metais gavo $352,330.

Tokiu, gavusiu no daugiau 
kain 8100.000 ’ metinės aims 
1976 metais buvo 10 ir gavusiu 

daugiau kaip $70,000. guvo 
M.i

Dar vienas aukščiausią algą 
PROD skelbiamame 1976 me
tų algų sąraše, Friedmano bi
čiulis (associate) figūruoja Ja- 

[ckie Presser, svarus Įpėdinis 
(Fitzsimmons vieton, gavęs 192,- 
029 dol.

’ Paties Fitzsimmonso, 2,2 mi
lijonų narių turinčios tarptau
tinės šoferių (tymsterių) uni- 
io prezidentas, algų sąraše su 
$155,302 yra šeštoje vietoje.

— lėktuvo grobikams pavy
ko pagrobti Ekvadoro keleivinį 
lėktuvą. Jie pareikalavo, kad 
juos nuvežtų į Kubą.

latos pasitraukdavo nuo šach
matų lentos, laike lošimo.

Jo padėjėjai sako, kad laike 
turnyro’ Sovietų saugumo poli
cijos, jis buvo peršviečiamas 
mirties spinduliais. (Death 
rays). >

Dar Belgrade, spaudos konfe
rencijoje, jis pareiškė, kad vie
na sąlyga dėl lošimo dėl pasau
lio mesiterio titulo, su A. Kor- 
povu, bus, kad Sovietų Rusija, 
turės išleisti išvažiuoti jo žmo
nai ir sūnui iš Sovietų sąjun
gos. Ignas

Italijos komunistai
į valdžią

KALENDORfiUS

—FBI direktoriaus pareigoms 
prezidentas pasirinko federali- 
nį tesėją William H. Webster. 
Senatas turės jį patvirtinti.

Sausio 20: Germaną. Fabijonas, 
Vaidė, Švitė. Daugvydas, Mykis. 

, Saulė teką 7:13, leidžiasi 4:30.
Debesuotas. Snigs.

— Kambodijoj siaučia baisus 
teroras. Komunistai gaudo kiek 
vieną, kuris nenori priešintis 
Vietnamo invazijai.

kuri yra išreikšta kančia eilinio 
jfrrintnkoj mylinčio savąją ta- 

ir ‘

KINIEČIAI SIUNČIA GINKLUS Į 
KAMBODIJA, ĮTAKINGAS MOTERIS 
Vietnamo kariai nedrįsta žygiuoti į Pnompeną, 

iš priemiesčiu traukiasi prie sienos
HONGKONGAS, Britų kolonija. — Aiškiai nustatyta, kad 

komunistinė Kinija siunčia daugiau ir moderniškesnių ginklų į 
Kambodiją. Pirmon eilėn ten siunčiamos prieštankinės kanuo- 
lės, kuriomis bandys sustabdyti vietnamiečių naudojamus ame
rikiečių tankiis. Atsiųsti instruktoriai labai greitai gali apmo
kyti Kambodijos karius, kaip naudoti prieštankiniu^ pabūklus. 
Vietnamiečių pranešimai sako, kad Kambodijos karo jėgos puo
lė vietnamiečius, bet nepaskelbė to susikirtimo rezultatų.

Maskva didelio karo dar 
nenori

TOKIJO. — Japonijos žinių! romą ketvirtą valandą ryto, 
agentūra Kyodo paskelbė, kad, j Egipto prezidentas Sadatas 
Kimja gavo iš Egipto uitramo-- !>uvo aerodrome pasitikti užsie- 
dernių sovietinių MIG-23 sprau j ido ministerio. kad galėtų išsi- 
sminhi kovos lėktuvų ir planuo- 'aiškinti, ko iš tikrųjų Izraelio 
ja pirkti sovietinių nuo žemės Į politikai nori. Egiptas nori gar

bingos taikos ir gerų santykių, 
bet jis nenori Izraelio šnipų. Si
najuje paliktų Izraelio kol on iš

rodo. jog Kinija rimtai ryžosi tų. JeJgu Izraelio atstovai vis 
moderninti savo karines pajė-[<lar norėtų tartis, tai jie gali 
gas, o Sovietija ris labiau savo' atvykti į Kairą, 
pajėgas didindama Tolimuose! šitas Sadato žingsnis 
Rytuose, 
kai neparduoda.

I Pekino karinės aviacijos rusi
škieji MIG-17 lėktuvai yra per- 
senę, dėlto Kinija norėjo Korė
joje pirkti MIG-23 lėktuvų, bet 
Sovieti sutrukdė, tuomet kinai 
kreipėsi į Egiptą, kurs buvo ką 
tik išvaręs sovietų “patarėjug”, i labai neskaniai nuskambėjo Iz- 

k dėlto Egiptas sovietiškų ginklų fraelio ir Egipto politikų tar- 
galėjo netrukdomai parduoti, j pe. 
aiškina japonų Kyodo.

aukštį šaudomų sviedinių bei 
T-62 (sovietinių) tankų.

Kyodo aiškina, kad pirkiniai

sukėlė 
kinams ginklų visiš- ■ didžiausio susirūpinimo arneri- 

I kiečių tarpe. Dar. didesnis susi
rūpinimas kilo Izraelio politikų 
tarpe. Izraelio gen. Moiše Daja- 
nas.tame pačiame bankete ban
dė sumažinti premjero Begino 
pareikštų minčių svarbą, bet 
bankete padarytas pareiškimas

ROMA. — Italijos komunis
tai pagrasino, kad jie pasis
tengs sudaryti liaudies fronto" 
kairiųjų vyriausybę, jei Wa- 
shingtono remiamieji krikščio
nys demokratai ilgiau priešin
sis su jais, komunistais, valdžia 
dalintis. Tokį grasinimą pada
rė Fernando de Gillio pariamen- { 
to žemųjų rūmų komunistų de
legacijos vicepirmininkas, o 
prezidentas Giovanni Leone ta
riasi Romoje su komunistais ir 
krikščionimis demokratais dėl 
naujo ministerio pirmininko, ku 
ris galėtų sudaryti 40-ji minis- 
terių kabinetą po fašistų val
džios nuvertimo 1943 metais. (

De Giulio pasakė, jei paskir-* 
ta, rdiažyv* daubos 
jos (krikščionių demokratų) 1

Stebėtojai suprato, kad da
bartiniu metu sovietų karo va
dovybė didesnio konflikto Pie
tų Azijoje dar nenori. Sovietų 
strategai bijo, kad konfliktas 
Vietname gal persimesti į kitas 
vietas. Blogiausia, kad jis gali 
užsiliepsnoti visame Kinijos ir 
Rusijos pasienyje. Sovietų mar 
šalai labai susirūpinę padėtimi 
Europoje, kuri nėra tokia jau 
saugi, kaip iš paviršiaus atro
do.

Oficialiai paskelbta, kad į 
Kambodiją išvyko įtakingų ki
niečių delegacija, vadovaujama 
Teng Yin Chou, buvusio prem
jero Chop Enlajaus našlė. Pasi
rodo. kad ji yra išrinkta į Kini
jos komunistų partijos centro 
komitetą, eina

Sovietu maršalai dabartiniu 
metu atomobombomis galėtų 
Kiniją išgriauti, bet jie bijo to
limesnių karo pasekmių. Jie vis 
dėlto bijo, kad Kinijos karo jė
gos gali įsiveržti į Sibirą ir už
imti didoką dalį sovietu terito
rijos. Be to, atominio karo me
tu gali griežčiau laikytis ir 
Amerika.

Tėvai bus atsakingi 
už vaikų vandalizmą

Mokslininkai nori 
tęsti tyrinėjimus

Pats premjeras sušaukė Iz
raelio parlamentą ir padarė svar 
bų pareiškimą dėl santykių su 
Egiptu. Jis prisipažino, kad jau 
čias blogai, kad jam protas su
simaišė. kad jis nenorėjęs nu
traukti pasitarimų. Jis negalė
jęs susivokti, nes prezidentas 

j Sadatas reikalauja perdaug, — 
kad reikia*baigė parlamentui sakyti prem-

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos mokslininkai Įtikinėja pre 
zidentą Garateri. 
skirti daugiau pinigų tolimes-] jeras Begin,
niems tyrinėjimams įvairiose Jeruzalėje buvęs sekretorius
mokslo srityse. Prezidentas Nik Vanęe ir gjrf;ėję3 premjero Be-
sonas gerokai apkarpė tyrinėji
mams reikalingas sumas, o 
zidentas Fordas pavartojo 
didesnes žinkles.

Vokiečiai ir britai šiose

gino kalbą bankete, pradžioj ne-
Pre” j galėjo susigaudyti, ko izraelitai 
^arjnori. Jam atrodė, kad Egipto 

[užsienio ministerio pastabos bu 
vo rieto  j e, kai jis pasakė, kad 
tokias kalbas premjeras turėjo 
sakyti komisijos uždarame po
sėdyje. o ne viešame bankete. 
Jam nepatiko prezidento Sada- 
to Įsa ■ ; mas užsienio ministe
riui nutraukti pasitarimus ir 

grąžina Įdėtą j tuojau skristi į Kairą, Sekreto- 
jrius Vance pareiškė, kad tai- 
Į kos derybos nenutrauktos, kad 

Užsienio ministeris Moišeįjos bus tęsiamos sudarytose ko
rnetais. i Dajanas labai

Nusikaltę ir nubausti už vau J premjero Begino 
dalizmą suaugę ir nepilname-{sienio diplomatų 
čiai gali baudžiami papildomai turėjęs pasitarti

Ghicagos Miesto Taryba vien 
balsiai priėmė potvarkį, kad už tyse padarė reikšmingą pažan- 
savo nepilnamečių vaikų nusi- gą, tuo tarpu amerikiečiai nie- 
■kalstamus veiksmus pilnai at- ko naujo nesurado. Kaip elek- 
sakingi yra tų vaikų tėvai. Įtronikos, taip ir biologijos tyri-

Naujuoju potvarkiu, “vanda-j nėjimai yra brangūs, bet išlei- 
pa-: komitetą, eina vicepremjerės Praryti nuostoliai atly- džiamos sumos apsimoka, 

pareigas h- gali kalbėti vyriau- ,nnami arta , daryta pažanga r
nuosavybės pataisymu. Keletas kapitalą 

įChicagos priemiesčių tokius pot
premjeras nesugeba sudaryti Virina kombodiečius priešintis j various priėmė jau praėjusiais
vyriausybės, tuo atveju “mūsų 
demokratinės santvaricos tai
syklės numato, kad prezidentas 
privalo skirti kitą premjerą,
nepriklausantį tai partijai, kad 
sudarytų naują vyriausybę”, pa 
sakė Giulkh

— Jeigu Izraelio premjeras 
Beginąs serga, tai tegu eina į 
ligoninę, bet jis neturi teisė ar
dyti taikos derybų, pardiki 
Anwar Sadata». •< \

sri-

invazijai
Buvusi Kinijos premjero žmo 

na yra gera ir įtakinga kalbėto
ja. Ji kvietė Kambodijos gyven-

nepatenkintas j misijose.
išsišokimu už-! Atrodo, kad pasitarimų nu- 

Jis traukti nenorėjo nė prezidentas 
Sadatas. Jis parešikė, kad pasi-

bankete.
bent su užsie-

tojus priešinto invazijai ir ne
paleisti vyriausybės vairo i5 
savo rankų. Jeigu vietnamiečiai 
būtų žygiavę toliau, tai jie bū
tų galėję greitai tapti Kambo
dijos valdovais, bet jie nenorė
jo taip greitai skubėti Jie tiki- sižveigti j padėtį tokių tėvų, ku- bė nieko nedarys komunistams 
si laimėti -taikos priemonė-

nuo $50 iki Ą3ČM1 už pirmą nu-'nio minlrieriu. 
sikaltimą ir nuo $200 iki §600* Dajanas.
už sekančiu^ nusikaltimus. Ka
lėjimu bausmė numatyta iki 6 
mėnesių.

pareiškė gen.

— JAV nesirenjria daryti jo- 
ijios intervencijos, jeigu Italijos’ teisė 

Teisėjams paliekama teisė at-j gyventojai, seimas at vj-riausy- :

tarimai gali būti tęsiami Kairo 
mieste. Izraelio atstovai gali at
vykti j Kairą ir pareikšti savo 
nuomonę, bet izraelitai neturi 

įžeidinėti egiptiečių.

- Sovietų prezidentas Brež- 
rie neturi išgalių nuostoliams at sustabdyti. Tai esą pačių talų neras atkrito ir nesitaiso. Jis 

... ; jdarbM. į jau visą savaitę krvej.



SPORTO

1978 m. Lietuvių Sporto zaidyraų 
Slidinėjimo varžybos

remto Vyčio ir Austos sporto 
klubams.

Dalyvavimas yra atviras visų 
kraštų neabejotinoj lietuviško* 
kilmės sporfH.iukams, nepraši- 
WUfusieras mėgė j ų sportinės 
drausmės nuostatams.

Pabaltiečių. pirmenybės šiais 
yrą dedikuotos pampė

ti 60 Melu Sukaktį nuo Pabalti
jo LmIu nų>i tklausomybių pa- 
skeib nu» r taipogi bus pravestos 
. Tškjrl man litgu eilines pirme-

Pa-nJ o Lietiniu Sporto Žai-iribulu amžiaus) — 5 km. Var- 
č; . _ų Sau.LRynio Varžybos j zybų programa gali bųti papii- 
/ k* 1J/J m. vasario 25-26 d , į dyla ar sutrumpinta po dalyvių 
tivu.istcae Ski Resort, 18 mylių į regislravjos termino — vasario 
j šiaurę nuo Barrie, Ont., Ka-Į4 d.
naduje. t . ... . 4

, i i Kadangi lietuviu tarpe cross-\arzyoos vyks kartu su 19/8j ‘
m š. Amerikos Pabaltiečių Pir-i . ,4

, . .. . , i mažai vra kultvvuojamas, lie-menvaemis, lietuviu pasekmes - * ? .

Mūsų slidinė toj ai kviečiami 
kuo skaitlingiau šioje slidinėj ti 
mo šventoje dalyvauti!
PLSž'niy Varžv binis

Komitetas
šALFASS-gos Slidinėjimo

Komitetas
KOJIU du 1<7/O. , .. ... . _ _ —

m š. Amerikos Pabaltiečių Pir-L01“1^ sb<^Jira« dar laba:. o Medi2ų
i . • . i.nazui vra kultvvuojamas, lie- ;menvueinis^ lietuviu pasekmes; * , , . i - - - --------- -----

išvedant iš bendrų varžybų. Pro-: 'arz-v°y programa, koku Massachusetts pakraščių buvo
gramoje — alpinistinės ir cross-'?1 bebu:ų’ bus Panešta tik po plauta medūza, kurios karpu-, 
country varžybos. cross-country registracijos ter- so skersmuo buvo 7.5 pėdų, gi

Alpmistinio Slidinėjimo var- i ,.nln°’. vasario 4 d- ats^vel8:aDt į atsišakojimų Ūgis buvo net 120 
j . . . i užsiregistravusiųjų skaičių.zvnos vvks šeštadieni, vasario . ? . "

-A i rk n * t Daivvių regrstracjios terminu d. Pradz-a 10:09 AM Regis-1 . i ,
o on am nas cross-countrx* varzvbcms vrairac.ja nuo 8:30 AM. . v , " . . .

C-oss-counlrv Slidinėjimo var l m‘ vasakn° 4 d” °
žybos įvyks sekmadienį, vasaJ”ms '^'bomx ~<vas?r"), l8 P^rantėse yra nuodingoji kų-. 
rio 26 d Pradžia 10:00 AM Re-' ' pas zald>’nnl vadovą ir SAL- binė medūza, kurios nuodai pri-’ 

c A \T ‘ ;FASS-gos Slidinėjimo Komiteto gislracja nuo 8:0 AM. . . ? , .r į , .
, pirminuiKą Meci Empakert Š3uoAipmistmių varžybų progra- , , ‘ f F h

ei t ‘/ei < ; ■ i adresu:moję -i- Slalomai (Slaiom) ir;
Didysis _ Slalomas (Giant Sla-• Mr. .Mečys Empakeris, 6 Ro-
!om) šiose klasėse: Vyrų (17-44 binhood Rd., Islington, Ont..
m.). Vyrų-veteranų (virš 44m.), M9A 2W’7. Canada. Telefonas
Jaunių (13-16 m. imtinai), Jau-į (216) 231-1487.
nučių (žemiau 13 m-) ir mote-- Smulkios informacijos yra 
rų-mergaičių (amžius neribo-, išsiuntinėtos visiems klubams 
tas), šių varžybų programa Jie-‘bei žinomiems slidinėjimo vie- 

*L‘J * ' “ ' ' ‘ . T * ’ ‘ . ..................
•bei vienetai, kurių tos įnf orma- • lę turi šiikaverpinės kandies -pa.’ 
; rijos nepasiekė, prašomi kreiptis
1 ties loginiai pas M- Empakerį ar 
į savo vietovėje -egzistuojanti 

; lietuvių sporto klubą.
j Šias varžybas vykdo ŠALFAS

(13-16 m. imt.) — 5 km. Jaunu- S-gos Slidinėjimo Komitetas, stiprūs alkoholoidai,-tik jų kiek
iams (žemiau 13 m.) — • 21/? * PLSŽ-nių Varžybmio- Komiteto viena patelė turi mažiau 0.0001 
km, nioterims-mergaitėms (ne-! rėmuose, talkininkaujant To-miligramo.

jellyfish yra.
įvairaus dldumcf- 1865 m. prie

pėdu. Yra medūzų, kurių kūno 
skersmuo tėra 0.78 colio, Aus- 

ųjuce^iAdud pakrantėse 
bei kai kuriose Pacifiko salų

lygsta azijatiškos kobros nuo-į 
dams, kuriuos gavę, gyvena nek 
ilgiau trijų minučių. Geriausia! 
apsauga nuo box jetlies medūzom 
nuodų yra panty stiliaus kelnai
tės. Per paskutinius 25 . metus, 
Queensland pakrantėse nuo tos 
medūzos nuodų mirė apie 60! • 
žmonių.

1961 nj- vokiečių moksli- 
tuvių ža. dėmėms yra tapati kaiptnetams. Payįemai slidinėtojai nlnkai ištyrė, kad geriausią uos-Į. 
ir pabaltiečių.

Cross-country varžybų pro.- 
grama pabaltiečių pirmenybėms 
yra sekanti: Vyrams (17-44 m. 
imtinai) — 10 km. Vyrams-ve
teranams — 10 km. Jauniams

Su kern jo no jnūsy krtpiinio r*r.icrin»s dalyvis P- Čekauskaš.
Ii 1S€5 m. lietuv»v - latvių rinktinių ausitlktmaa.

j Bronius JuodeHs, pseudopoti- nardai, 
tinėliai. Jie užuodžia patelės rekomenduotas ir pa-’stmci.
džiamus apsivaisinti noro sigd“^ P«tarQS»s Sokuj šven- oeatra 
salus būdami už 6.8 mylių netgi itės, dengimo kttoisijos pa-nu- į tuams: 
ne pavėjui. Patelės leidžiami i °inKU’ sa'° t h na^s *r lm-. -
tuo laiku kvepalai vraAaip pat ^ena suskaldė čiaagos ir JA\ į į 

vidurvaKarių lietuvių visuome- j 
nę. Nors to suskaldymo žaizdos į 
užgijo, bet labai "žymūs randui/'

- p Atidžiai stebint išeivijos He* j m
; tuvių gyvenimą, ypatingai Ame j rė

Jrikos Lietuvių Bendruomenės j
: - vadų kilimą, o parjos organize- < m

Įcijos smukimą ir skilimą, rei
škėjo laukti B. Juodelio kilimo. L
jKas taip-galvojo, tas neapsiriko:
į Juodelis buvo pasiirtas LB. Š\ ie .
Įtimo Tarybos pirmininku!
; Deja neilgai teko laukti, jau
: įprastos negatyvia veiklos, ku- J
Iri pasireiškė Jūrų skautijoje ir
Įminėtos šokių šventės ruošos ei-5
; goję. Praeitų metų rudenį lie-|^

,j tuviu spaudoje tavo išspaus-į "
į din tas šis pareiškimas:

■ * * . J
• — N ep.ri tarda m i Br. J u ode-1. -
lio. Švietimo tarybos pirminiu-;
ko. vedamam švietimo nuosmū-f

,kio propagavimui, profesluoda- į
mi prieš nedemokratišką nesi-; *

; skaitymą su savo paties pasirinkcenmįo bei oz^ąazzaelnio gy-, 
į tų narių nuomonėmis, o. kai k u- j veaiųm dėsnius bei pagrindus!
rių už savo nuomonės parelskL'B. 'Juodelis tufėjo tuojau atsi- 

net posėdžiuose užgaulioji-‘<uiydinL. Deja, jis to nepada- 
į mą, už nelygų traktavimą ne t k 1.
; švietimo tarybos nariu, bet ir'
mokyklų bei jų \ edėjų, nuo 1977, narių. Tai ir žiūrėkim^ kas, tie. 

jm. rugsėjo 27 d. iš:švictimo h-į* S yra ir ka jie daro?
, rybos pasitraukiame. i 1977 m. birželio mėn* Šyieti-

Pareiškiiną pasirašė aštuoni • mo Gairių 2 nr. yra paskelbta;
pagrindiniai švietimo Tarybos isa švietimo Taryba. Be pačio.

i LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
į Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
i * I

(Tęsinys)

ria laukti

JJoUy Pitcher loved her husbp.na.
So much so, that when he went into battfe 

curing the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while Icaomg cannons, he was 

liEfid by a British bullet
Molly knew the time had come to take

Savings Plan at wozk a little Is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly AutomadcaEy.

That way, you re making a real investment *n 
your future. And in Americas, too.

So buy United States Savings Bondu

where her husband left oft And when 
the smoke cleared, America had a

oppoctuu^

Today, when it’s time to lake

buy U.S. Savings Bonds.
When you join the Payroll . stock y 

m America

tft be RęhcH k rectr Ji ere 
r^r >4, žk-ds am be asbed u La- k. bisf
Tct suryti to or Local ^cotne tuck, -Z

1
Nepaprastas mokytojų susidomėjimas 

didžiuoju suvažiavimu
Makytojų pasiruošimas suvažiavimui 

, ’ DARBO LIETUVA Nr. 49 1940.

1 A VIII. 12. '""L“" i
Pergyvename istorini laikotarpį. Milžiniškos refor

mas visose gyvenimo srityse. Apie tokį masinį mokytojų 
: u važiavimą — kongresą, kuris bus š. m. rugpjūčio 14-15 

! d. Kaune, niekada Lietuvos mokytojas negirdėjo. Jau nė 
mvža liaudies švietėjų paseno, pražilo, bet ir per dvidę- 
:k.it metų negalėjo išvysti tos kelių tūkstančių mokyto
jų armijos, kuri dabar suplauks į Kauną.
Suprantama, kad mokytojų susidomėjimas tuo suvažiavi 

mu yra didžiausias, Mokytojai tik apie tai ir kalba, tei- 
.rdijasi, ruošiasi. Iš anksto rūpinasi gauti pažymėjimus, 
kuriuos- turėdami be jokio mokesčio važiuos visais' gele- 

! žirgeliais ir autobusais.

Reakcingi Smetonos švietimo vadovai labai nemėgo 
; didesnių mokytojų susibūrimų. Prieš kelerius metus jie 
; palaidojo ir tą paskutinį didesnį mokytojų pasirodymą' — • 
i pradinių mokyklų mokytojų apskričių konferenciją, 
įiiers too konferencijos būdavo nuobodžios, banalios rei- 
įkėdavo išklausyti keliolikos organizacijų vadų sveikini* 
: mus, ploti ir šaukti valio “tautos vadui”, kelias valandas
■ snausti besiklausant įkyrėjusių pasakų apie dirbtinį tau
■ tini auklėjimą, tačiau ir tai atrodė pavojinga, nes vienas
■ kitas drąsesnis mokytojas nepąbūgdavo inspektorių ir 
! pareikšdavo savo pageidavimus. Ypatingai konferencijų 
i vadovams inspektoriams, svečiams, organizacijų vadams

_ i nepatikdavo, kai mokytojai pasiskųsdavo nepakenčiamo
ėzrrmu, sme-’tnų nii3 aar0° sąlygomis, nepaxenamu. visuomeniniu dar- , 
rkau-n, žodžiu ii- ' — tautininkų ir jaunalietuvių skyrių organizavimu, 

ngelaičių ir skautų peštynėmis mokyklose, kapelionų'hr 
iebonų sauvaliavimų. Aišku, kad tokie skundai, nors ir 
etkarčiais prasiveržę, būdavo labai nemalonūs aristok- 
atiškai ausiai. Taigi, apskričių mokytojų konferencijas 
ie likvidavo. Vadinasi, nebebus progos tiems nenuora
moms makytojams skųstis, o mes ir toliau galėsim ulio- 
i, miegoti ir nuolat girtis krašto kultūra ir- pažanga.

Valsčių mokytojų. konferencijose, kurios pastarai- 
įais metais irgi nebe kasmet ir nebe visur beįvykdavo, 
Įvažiavęs inspektorius priversdavo vieną mokytoją ves 
i “pavyzdinę” pamoką, pasiinformuodavo makyklų ūkio 
eikalais, malkomis, mokytojų konfliktais su valsčių sa- 
ivaldybėmis ir sargais, papasakodavo mokytojams, kai 
:urias jų ydas, paragindavo dirbti žinomą visuomenini 
.arbą, ir viskas. Jeigu kartais ir tokiose konferencijose 
kildavo kas svarbesnio ii’ aktualiasnio, taip. ir-likdavo, - 
:aip grynai vietos, reikalas. Juo mažiau konferencijose 
.alyvių, Juo mažiau visokių aktualijų, tuo geriau.

'Beje, amžinatilsį Lietuvos, mokytojų sąjunga pej- vę; 
7kas arba kalėdas surengdavo, mokytojams ■ mokytojų r 
.enas. Bet tose dienose mokytojai žodžio neturėdavo, 
užsiregistruodavo, pasižiūrėdavo į malonėjusias atšilau 

I iyti eksee.encijas, pasižvalgydavo senų pažįstamų ir sku 
octavo i miestą šį tą nusipirkti, į teatrą, į kiną užsukti. -

Daoar, rengdamies į istorinį savo suvažiavimą, mą- 
..j tojai ir švietėjai tikisi, kad š. m. i-ugpiūčio mėn. 14 ir 

d. bus aptarti ar bent pajudinti- aktualiausi dalykai, 
Ledą mokyklas, mokytojus, jų profesinį darbą naujoje 
sietuvos Socialistinėje Tarybų Respublikoje,

J. Baltik&uskas

2-LS

iuozas jias-xio:
mokykla de

:čas, švietime
>S

Faustas Stroiia 
dnio lavinimo 
Petras Paplūs,

o Sv

:os; 
tori

švietimo

.nxas

aais, o pa
bos pirmi- 
ekb tik.ser-

o. spaudą

Taurage,
į Bus daugiau)

SAVINGS...

Į

'Afį 'financing.

AT OUR LOW RATE

CMOIcai^i

OUn SAVtfkSi 
' CESTIFiOATES 
EARN UP.

2S2 WEST C-KMAK KOAD CHICAGO, UUNCCS 60b06

Psrsa Poocei V&ętvA 7.7J47
BOOTS I Moę^Tue.Frl.9-4 ttrar.J-8 Sat. 9-X

SERVING CHgffiO UND SWRBS SINCE 1905

fijos Jonynienės ir Stasės Pe
tersonienės įeina Nijolė Užuba- 
lienė, Antanas Dundzila ir Liu
da Germani enė. Informacijos 
komisijon įeina Vladas Būtėnas. 
Jurgis Janušaitis ir Antanas 
Juodvalkis, gi Jonas Kaunas yra 
švietimo leidinių reklamos ve
dėjas. *

Gerai įsižiūrėjus į LB švieti
mo Tarybos pirmininko veikla 
ir jo kilimą tos organizacijos 
gradacijoje, nesunku pastebėtu 
kad ir kiti tos organizacijom va
dovai yra panašiu būdu ir dėl 
panašių priežasčių iškilę. Aš 
manau, kad astuonių pagrindu

pirm. B. Juodelio ir virš minėtų 
narių, ten yra išvardinti:

— Robertas Mačiulis, — vi- 
’cępirnuiunkas, Irena šerezienė 
—sekretorė, Antanas Kareiva—

; knygyno .vedėjas, kmu Juozas 
į Va.says — Specialių mokyklų 

1 ir kursų departamento direkto- 
! nūs, Antanas, Masionis —- Ryti
nio ęajono mokyklų inspekto
rius, Ignas Medžiukas — Vaka
rų rajono mokyklų inspekto- 
; rius, kun. Antanas Saulaitis — 
I Reigano auklėjimo vadovas, 
Jadvyga Matulaitienė — Tauk
inų šokių lavinimo vedėja, Da
nutė^ Bmdokieuė — švietimo 
Gairių redaktorė. Jonas Bagdo- nių švietimo vadovų pareiįki-

Į nas—administratorius, švietimo mas ir laikysena padės išnąrp- 
leidmių komisijon be virs su- lioti Gordijaus mazgą,

I minčių pirm. Juozo Plačo. Su- ___________K. Petrokakis

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKIišS naujienose
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IŠ P. AMERIKOS PADANGIŲ
Dėkoju už Amerikos IJetuvių 

B-nės (R) Biuletenį. Vieną jo 
egzepl. pasilaikiau, kita perda
viau kleb. kun. Tamošiūnui, o 
trečiąjį — Dr. Gaurisui per inž. 
A. Matiekį. Ta proga turiu pa
sakytų jog sugriuvo ir mūsų 
mažos Medelyno Lietuvių Ko
lonijos Bendruomenė. Naujoji 
kun. Tamošiūno vadovauja
moji Valdyba, kuriai “Reikalų 
Vedėjo” titulu ir aš priklausau, 
jaučiamės esą išrinkti sąmokslo 
keliu. Iki šiol į mūsų kviestus 
susirinkimus niekas neatėjo. Ta 
me skaičiuje turime ir du pasi
šalinusius bei savo pareigų ne- 
bojancius Valdybos narius: inž. 
Antaną Matickį ir Mečį Venc- 
lauską.

Sąryšyje su minima padėti
mi atsitiko-taip, kad kleb. kun. i mūsų vyskupas pakalbėtų per 
M. Tamošipnas turėjo pats sa- radiją? Arba, bendrai, kodėl

ninkai. Medelvno lietuviu ka
talikų gretose pasiteiravusieji 
užregistruotų tokius klausimus: 
Kodėl mūsų vyskupas V. Briz- 
gys, atsilankęs Medelyne, nei 
karto nepravedė pokalbių (dia
logų) su atitolusiais nuo lietu
viškų mišių? Per paskut nį sa
vo atsilapkymą jis apie tai buvo 
užsiminęs, bet vieloj žodžio iš
tesėjimo jis visą šit vaite laiko 
verčiau panoro praleisti taip va
dinamoje Pintadoje, 100 kliu, 
nuo Medelyno, į kur jo nuga
benimas Ir sugrąžinimas alsi» 
ėjo 6,000 pėzų tėvui T. Kodėl 
jis nerado reikalo net savo pa
žado atšaukti ar atsiprašyti lie
tuvių? Kodėl jis apgavo Kata
likų Valandos vedėją, kuris bu
vo paskyręs 10 minučių, kad

vo 33 metų kunigavimo sukak
tį susiorganizuoti ir ją prasi- 
vesti. Jis tai atliko grynai su 
kolumbiečių publika, pasikvie
tęs talkon du svetimtaučius sale 
zieČius ir pasisamdęs orkestrą 
su vokalistais. Tą “įvykį”, kai
po nieko bendro neturėjusį su 
lietuviškumu, buvau priverstas 
aprašyti ispaniškai ir adresavau 
tame minėjime dalyvavusiam 
kunigui iš JAV Harry Pet erso- 
nui, kuriam komunikatą įteikiau 
prieš išvykstant misijoms į Čilę. 
Nuorašą pridedu, kad pasiskai-- 
tytum. o jei nori, gali ir lietu
viškiems laikraščiams (Naujie
noms, L. Lietuvai) pakišti. Į lie
tuvių kalbą, manau, pajėgsi len
gvai išversti.

Ir ta proga, šį įvykį Jeikiuos 
sugretinti su Paties straipsniu 
Naujienose (Nr. 224,1977.IX.23) 
“Kodėl taip elgiasi lietuviai vie
nuoliai?^ Perskaičius paaiškėja, 
kad mūsų katalikybėje yra pil
na atžagareiviškų veiksmų, ku
riais herarchija talkininkauja 
komunizmo ekspansijai. .Kodėl 
jie taip elgiasi? K odei jais pase
ka, ar verčiami pasekti, ir lietu
viai vienuoliai? Bet tų “Kodėl” 
pilna ne tik Bažnyčios viršūnė
se. Tų ‘kodėl” pilna ir pas ei
linį kataliką visose lietuvių ko
lonijose laisvame pasaulyje, ku
rių tarpe randasi ir Medelyno, 
ir Bogotos (bei Kolumbijos liet, 
katalikų) religinio stovio hudi-

HOT SPRINGS, ARKANSAS rius Arthur Goldtierg ii senate 
rius Robert Dole tvirtai pasisa

ukė reikalaujant ne tik žmogaus 
Lietuvių Bendruomenės Hot sutraukė gražų būrį narių bei į iaisvių be, ir |aisvo (au(os ap. 

sisprend’mo. Vitos Hot Springs 
skyriaus va Mylios rūpesčiu 
jiems išsiųsta 120 pailėkos laiš-

Springs apylinkės valdyba pa- svečių. Praėjo geroje nuotaiku-! 
ruošė bendras kūčias gruodžio je su šokia:s ir dainomis.
24 d., kurios pradėtos šv. m i- 
Šiomis. Jas atnašavo kun. Pet
ras Patlaba.

Vietos LB valdybos pirminin
kas yra Stepas Ingaimis. vice
pirmininkė ir parengimų vado
vė — Liucija Gudelienė, vice
pirmininkas kultūriniams; rei
kalams — Kazys Saudargas, se
kretorė — dr. Viktorija Sakalie- 

. nė. kasininkas — Antanas Ber 
' tūlis, parengimų vadovė — Lo- 
[ reta Tamošaitienė, socialiniams 
reikalams — Marija Dymšienė, 
knygininkas — Vilius Mozurai-

Pobūvy dalyvavo svečiai iš ;* 
Chicago’s kompozitorius, mu«į.u 
zikas Darius Lapinskas jo žido- 
na aktorė Laima Rastenytė ir jų 
sūnus Aras. Artėjant vidurnak- pagalbos Pranu1 ir Algirdui 
eini viešnia aktorė paskaitė link 
smą apsakymėlį “Naujieji Me
tai”, susilaukdama dėkingų plo. Jimmy Carter. Valstybės Sė
jimų.

Sulaukus Naujų Metų nuošir-

Bražinskams. Laiškai adresuo
ji) Jungtiniu VaMvbiu Prezidrn-

bos jo sutiktuvėse išsigandęs 
prašė, kad ji būtų iš fonografo 
juostos ištrinta? Ir toliau: Ko
dėl lietuviai kunigai ir vienuo
liai, kaip jie sakosi lurj pa sky
rimą mums kapelionauli, nie
kad ncpasileiravo ar lietuviai 
jaunuoliai moka lietuviškai po
teriauti? Kodėl lietuviai į pa
maldas nesilanko? Ir pagaliau., 
kodėl išeivi jos lietuviškojo krau . rvšy su La Voz de Lituania trans 
jo kunigija yra laikoma daug* liacijomis per abu kultūrinius 
reikalingesnė pareigoms svetini universitetų radijus. Čia patei- 
taučių parapijose, kur jie jau kiu kai kurių smulkmenų tuo 
senai yra užsitarnavę pensijas, klausiniu. Per Antijokijos Uni- 
bet vis dar jų neatleidžia lik sa- versiteto kultūrinį radiją trans- 
vo kilmės avimis pasirūpinti? liacijos prasidės sausio mėn. 3 
Į visus šiuos Paties, mano ir dau-d. — 8:30 iki 8:45 vai. vakaro 
gelio klausimus atsakymą ga-jsu viltimi, kad nuo vasario-ko- 
lėtų pateikti tik Vatikano sluok-ivo mėnesių bus pereita ir prie 
sniai! Bet jis užimtas “dialoga- 
vimais” su Maskva!

Paties tą straipsnį su reikš
minga antrašte “Kodėl taip el
giasi lietuviai vienuoliai?” (pri
jungęs ir anglišką vertimą iš 
1977.IX.30 d. Naujienų) įrikia- 
vau Lietuvių buitis Romos kata
likybėje rinkinin, kuris taipgi 
pasipildė lietuvių vargais ir iš 
Seinų trikampio, kur taipgi ne 
lenkas vyskupas, bet kalta Bo- 
ma, kuri nuo amžių nėra su- 
draudusi ar sustabdžiusi lenki
nimo per bažnyčias.

AČJū, kad kaiką panaudojai 
laikraščiui iš mano laiškų 
(Nauj., 1977.12-8 d.), ypač są-

viso pusvalandžio savaitėje (tre
čiadieniais). Programa vadin
sis: Aqui Lituania. O per Pon- 
tificią Bolivarianą radiją trans
liacijos prasidės sausio 21 d., 
šeštadienių vakarais —8 iki 8:30 
vai. Programa greičiausiai pa-

ny turint. Per šias atostogas 
pasistengsiu, kad prieš translia
ciją informacija pasiektų dalį 
mokytojų ir lingvistikos profe
sorių, kuriems bus patarta tas 
programas užsirekorduoti. Ban
dysiu veikti lietuvių kolonijos 
narių vardu tol, kol nejaus su
silaukta protestų, kurie dabar 
labai madoje susiskaldymams 
puoselėti.

Pačiam ir šeimai švenčių ge
ros nuotaikos linkis

Jonas Kaseliu n as

Radijo valandėlė ‘ILeiskit į 
Tėvynę” (Lithuanian Broadcast
ing Spa), išlaikoma Lithuanian 
American Society Spa Inc. ir ve
dama S. šmaižienės kalėdinėje 
programoje davė kalėdinių gies 
mių ir laikui pritinkamos poe
zijos. Turiningą žodį tarė ir vi
sus Hot Springs lietuvius su 
šventėmis sveikino kun. Pet
ras Patlaba.

Sausio 22-tos dienos progra
moje bus paminėta Klaipėdos 
atvadavimo 55-toji sukaktis- 
Radijo valandėlės girdimos kiek 
vieną antrą ir ketvirtą mėnesio 
sekmadienį iš KBHS stoties, ban 
ga 590 AM 2:30 p. p.

k retorini (’.yrus Wince ir Imigra
cijos and Natūralizacijos Vir-

- * : . . . jšininkui ('.astillio.
džiai pasisveikinta su viltimi vi-1

1 Į

siems vėl susitikti ateinančiame j X
Naujų Metų sutikime gal dar Hasa Mafija h Vida Aurel;ja 
didesniame būry. Sausio pirma | Smaiivtės šiemet baigia aukštes- 
dieną švenčiančiam gimtadienį 
Lionginui Sabaliūnui sudainuo
ta “Ilgiausių Metų”.

Valdyba dėkoja visom poniom 
už skaniai paruoštą maistą, o 
vyrams už šampaną ir kitus gė
rimus.

Rusa Marija ii Viela Aurelija

niąją mokyklą. Baigimo diplo
mų įteikimas pyksta sausio 19 
d. 7:30 p. m. Max-key Theatre 
— Hot Springs High School.

Vasario 16-tosios minėjimas, 
ruošiamas bendrai Altos ir Lie-

• tuvių Bendruomenės, bus va-
Ainerikos Lietuvių Tarybos ! sari o 19 d. 2-rą valandą po pietų 

pastangos ir dr. K. Bobelio da- YMCA salėje 
lyvavimas Belgrado konferen- Ta proga iš Chicago’s atvyksią 
ei joj e atnešė gražius laimėjimus’svečias kalbėtojas dr. Antanas 
Lietuvos reikalui. Ambasado- Razma. Salomėja šmaižienė

500 Quapaw avė.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUnšKĄJĮ PAMARĮ
3J6 puslapiai* »u bmiliplu Ir pavaDttlal* aprašo PamarĮ, tano* (a 
pyvantolus Ir ęamtą. 1,200 llatuvlškv viatovirdžię ųrašas. Knypos 
kaina $6^0, mlnkiti viršeliai.

Perriirntimul paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio,’ 
Hot Springs skyriaus gruodžio 
28 d. įvykusiame visuotiname 
susirinkime pirmininkavo gar
bės narė, Sibiro tremtinė Ste
fanija Rokienė, sekretoriavo Pe
tras šmaižys. žodi tarė Kazys 
Saudargas. 

I

Sekantiems metams 'palikta 
ta pati valdyba: pirmininkas 
Antanas Bertulis, sekretorius 
Kostas Plepys, iždininkas Vilius 
Mozūraitis. Revizijos komisija: 
Petras Stakauskas ir savanoris 
kūrėjas Povilas Petrulionis.

1733 So. Halsted St, Chicago, ŪL 50608

j

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jumlnat, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir Intymiu nuotykiu 

ipraiymid. paimti iš gyvenimo. Lengva* rtilius. gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2-50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos isterijos 
antranki nuo pat senųjų amžių Iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL. kainuoja $2.00. ______

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės Ir jos kaimynų istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma iių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas ir 
kitas knygas gailina įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekj sr 
piniginę perilled. • - iStaSsiJ

• Priežodžiai: Darbas darbą 
. lengvina. Vasarą ir varlė skal- Į 

vadinsime: Recuerdemos a Li-j kėja- Vienos motinos vaikai, 
luania. Abu radijai paslaugą ne V1S^ vienodi takai, 
teikia labai noriai ir veltui. Tik j 
libretus (tekstus) .turėsiu pateik 
ti aš ar. atbaigus, iš kolonijos 
narių gautus. Į liet, koloniją 
teks kreiptis dėl prisidėjimo 
ruošiant programas ir jų klau
santis. Kaip ir nujaučiu, kad 
lietuviai gali ir neprisidėti, nes 
programos apie Lietuvą bus 
skirtos grynai kolumbiečių vi
suomenei, kuri bus supažindinta 
ir su lietuvių kalbos gramatika 
bei liet, žodžių ištarimu, ypač 
lingvistiką studijuojančius ome*

SUSIRINKIMŲ

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Hot Springs skyriaus valdybos j 
suruoštas Naujų Metų sutikimas

Lietuvių Žagarės klubo metinis na
riu susirinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 22 d., 11:00 vai. prieš pietus 
Anelės Ko j ak salėje, 4500 So. Tal- 
man avė. Nariai kviečiami atsilan
kyti. nes yra daug reikalu aptarti ir 
laikas užsimokėti klubo duokles. Bus 
ir vaišės. Rožė Didzgibris, rašt.

1731 Sflith Hxlited Street, CMtaja, UL WSM

1731 So. Halated SL, Chicaro, HL SOWS

IK

pas mus

r tBr.n’f'E re r r tumi?

IVERSAL
Chicogo, III. 606081800 So. Halstod St

1731 S. Beirti St, Chloro, UL W«0S. — Tri. HA M1M

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apld-

| — NAUJI EMOi, CMKAOO I, lt L, — FRIDAY. JANVORY 20. IfiTt

Jvont Kapačln^kiir IŠEIVIO DALIA. Atiminimai. Belvlo Daili 
vra nitūnli ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje belsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
•Cruota. 300 pri. Kaina 7 doL

eUCAGIETtS IŠRŪDIJAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LIETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL SI JO. Yra taip pat 
išversta į anglų kalba.

M. ŽaUvnko SATYRINIS NOVIlISu Genialaus rusų rašytojo 
00 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. KuraHfa, KELIOM* J ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pasta burna neapgauna In turisto ir agitpropo propaganda bei 
ufcnaateavfmaL Abi knygos parašytos lengva, gražiu stiliumi.

M. P. Pakarftlkr KRYŽIUOČIŲ VALSTYBIS SANTVARKOS 
BRUOŽAL 176 psl dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kilni CL

VIrcm tamaltlft. LIUBLINO UNIJOS WKAKT1EI F A RAŠTUI. 
M paL Kaina ELBO.

th far kiti kičiniai yra granasri
naujienose, ms s<. halsted rr^ cmtcago, ill.

liėjuri 9 spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS UETUVIŲ POUTIKA
Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina ?U>0.

Knygos bus išsiųstos, jei Į1J50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

S3W

DĖDĖS ŠERNO GYVEND10 BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juosą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«ufl*no<* yalbnt pultely tenyyy, tevrl** bet ketei<

tenvou *©lnt< ir lentyTMU
Alekundnf RakilnlIkU, ME3 GRĮŽTAME. Jdonrflj jatnrų 

atiminimai ir įvykių bei rietu aprašymai, akaitoml kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Ptkalnlltela. METAI PRAEITYJE. Neto 
ir laiko įvykių Uetovoje ir Vokietljo 
tyti J 12 dalių. 296 psL. kaina SS.

Dr. Karyt Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. D tomaa, Gn- 
žlaii viršeliais. S36 p«L Kaina S6.00. MlnkštaU rirš M.M 

Prer. V»«l. SlrtUka, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNY6Ų lit6- 
RIJA, I 208 psL. IriMa — S300. minHtah rtr- 
*eU»h — S2.00; H d«Ua. 225 p»l. Irtfti — S3.00. mlnH- 
tais viršeliai!_________________________________tUBt

Henrikai Tomei — TameUtrtkat, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, 
Pakalnėn tr Labgavoe. apskrity g su įdomiais aprašymais flfo- 
stradjomig ir dokumentacija. S36 psL, kaina M

P. Kariūnai, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dabą Uetuma 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina SS.

Janina Narūnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atriminlnaiJ 
170 psL----------------------------------------------------—

M Gudelis, POVILAS MILERIS.. Nografljoa bruožai 
puslapiai------------------------------------------------ - ------

Knygas užsakant reikia pridėti 23 et pešto Išlaidosi.

NAUJIENOS,

Fis mix UupomI jftsi pinigai At
lieti didelius dirbu*. Pirma, jie px- 
de<x Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
uisimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
<r parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne- 

lio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąakaitof 
neša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įstrigti 1923 meUU. T< 421-3070

Įgttfroa pfetnoM automobCUma p^tatytL
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Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Visi žiūrėsime Kudirkos filmą

■ Bet kaip oeąutepti širdies, jei 
katalikai, vedami šūkio “Viską 

j atnaujinti Kristuje”, spausdi
na ir platina pornografiją, “Sau 
jos skatikais” skaudžiai išnie
kina ir įžeidžia savo brolį iietu- 
4

Skaitydami tokius ~ “garbin
gai” premijuotus romanus tik 
jau sutepsi širdį ir mirtimis 
nusidėsi (Mat. 15:19,20; Mork. 
7:21-23; 1 Kor. 6:18, 19). 0 
uk pornografija atmieštas ro

manas tik jau nėra vien min
čių geidulingas kompleksas, 
bet jau apčiuopiamas paleistu^ 

.. — --------- ' vavimo kūrinys, kaip ta paties
■“f-“.’I normas :r skaudžiai įžeidžiantį. “Saujos skatikų” ar “Stripti- 

Itkin.ių ų l etuvių jausmus ... ;zo” nuogai išsirengusi ir ant 
“Striptzus” ir “Sauja skati- specialaus įreng-‘mo atsigulusi 

’-u” ne tik skelbia pornografi- merga. Ir tai griežtai smerkia 
ją, ne tik išniekino lietuvį, ir Biblija. Juo labiau Bblija smer 
parduoda tautą, ne tik įžeidžia ra^ĮU ar veiksmais išreikštą 
fkinčiųjų jausmus ir prasilen- pornografiją, nors ji ir būtų sim 
kia su krikščioniška etika, bet ar meno priedangoje. Tai 

j tie abu romanai ^sunkiai ir nusi Įsakmiai krikščionims priminė 
! ’ėdančiai prasilenkia Šv. Rašto 49-taisiais metais, Kristui jau 
, dėsniams, Dievo įsakymui —Ne mirus, krikščionių bendruome- 
I prievartavimas. Tai paleistuvy- nei vadovaujantieji apaštalai ir 
I ja, kokia ji bebūtų, grožinėje Ii 
[teratūroje įpinta, premijuotoje, 
simbolizmu pridengta ar kito
kioje formoje perduodama, yra 
ne ka$ kita, kaip paleistuvavi- 

Juo labiau nėra vistiek, kas ką ' mas arba, gražiau literatūriniai 
r ka‘p kurą, nes meno kuri-; išsireiškiant, intelektualinis iš- 
~ys yra skiriamas dvasiniams į prievartavimas. Tai palestuvy- 
tmog-us prigimties poreikiams1 stės skatinimas. Ir tai tvirtino 
- nesustojančiam jo gėrio .ir • Išganytojas pamoksle nuo kal- 

grožio įlges’ui ir siekimui”... Ir Ino (Mato 5: 27-28). Gi antra- 
krit?’kas Kavaliūnas, neradęs j jame laiške Timotiejui, apašta
lo romane grožio, įbridęs ilas šv. -Povilas įsjėja: ^Bėk ša-

‘ rime į purvą, prie na išvados,pa ’ lin nuo jaunystės geiduliu, o
tavęs dar kelris vietas iš Me-;stengkis pasiekti teisybę, tikę- 

....... . j o. knygos: “Perskaitęs šią jimą, viltį, meilę ir ramybe su
keiti pxotestus ii siųsti reikalavimus ta akimirką, kai pa į prostitucinio simbolizmo kny- tais, kurie šaukiasi į

kos ryžtą nuo sovietinio žvejų lal-Į ą, nepa;

IGNAS ŠLAPELIS Gamtovaizdis (Aliejus)

. PRŪSAS

riįtirs” bei “Sauja skatikų “
f (Tęsinys)

’ malonumo ir jokio estetinio 
riaugsmo”...'

O Delfna Tridienė 4<Naujie- 
1977 m. gruodž o 5 d. laido- 

Dtaip išsireiškia: “Dar taip 
eniai mrr jonai premijavo 

^komunlstnį ir vulgarų K. 
-Almeno romaną “Saują skati
kų” ir štai vėl turime ateitinin- 

. . . ' ku išleista I. Mero “Striptizą”,
. I eržengusa betkokias moralės 

juvo atspaus- 
'977 m. ____
dėl teologo Vy

— Amerikos miestų gatvėse 
dr :g au vok’škų auto

in Amerkoj’e ga- 
■Y" voke v <oirk-

ptizas ’ t. n nema- 
t šaPš ds pornografijos, tai 
k nka t k žr Ipterti į knygos 

253 r 261 ruslrpius, bei į 
5'ujos katfku’ 

’ "’opjis

’ ipkmni
to rgdanav č aus straips- 

y^’-adrs i piemi'uota kny- 
f . (Draug s” 1977. 11. 12), 

pirs.ka K. Streva 1977 
>pk iHo 23 d’enos “Naujie- 

■’ laido e. Gi “Draugo” lau
ktas, įžymus kritikas, lietu- 
v ;r pr ncūzų literatūros ži

a, L etuvių rašytojų drau-į 
jos narys ir ateitininkų d va
ri artimas kultūrininkas

’į eys Kavaliūnas ‘Dirvos”
5 Va-1

1977
Ateinantį pirmadienį, sausio 23 dienos vakare, vi

sais CBS televizijos kanalais bus rodomas Amerikoje suk 
tas filmas apie Simą Kudirką. Patariame visiems lietu
viams tą vakarą taip suskirstyti savo laiką, kad galėtų 
sekti filmą. Tvirtinama, kad jis vaizduoja vieno pasiry
žusio lietuvio gyvenimą, kaip reikia kovoti už savo kraš
to ir savo asmeninę laisvę pačiose sunkiausiose sąlygose.

Simo Kudirkos filmo nematėme. Nežinome, ar jis pa 
darytas pagal jūreivio Simo Kudirkos išgyvenimus, ar 
paruoštas kitais išskaičiavimais. Kaip ten bebūtų, kiek
vienas lietuvis turėtų atidėti į šalį visus reikalus ir sekti, 
ką tas filmap vaizduoja įr. kaip jis interpretuoja lietuvių 
vėdamą kovą savo gimtinio krašto laisvei atgauti, šios tyrė apie paties Kudirk

vo šokti į Amerikos pakraščių sargybos laivą “V.gilan- 
te”. Simas Kudirka papasakojo “Vigintės” kapitonui,

žinojo apie Kudirkos ruoštą teismą, jo apklausinėjimą ir 
paskirtą bausmę. Lietuvoje didesnis žmonių skaičius pa 
tyrė apie Simą Kudirką, kai jh jau buvo nuteistas ir iš
vežtas i Vladimiro kalėjimą.

Pavergtoje Lietuvoje Kudirkos pargabenimas, lai
kymas kalėjime, geismas ir išvežimas į Rusijos gilumą 
būvo laikomas paslaptyje. Platesni lietuvių sluoksniai 
nieko nežinojo apie sovietų valdžios atstovų ir rusams 
tarnaujančių lietuvių komunistų vedamas kankynes jau 
no jūreivio valiai palaužti. Tuo tarpu Amerikoje pradėjo

‘Nėra vist'ek, kas ką rašo.

vyresnieji Jeruzalėje (Apašt. 
darb. 15: 20, 29; 21:25).

H. Tiesa, gali būti, kad kita
tautis Icchokas Meras, anksti 
netekęs tėvu, augęs ir mokslus 
ėjęs komunistu, ateistinėse mo
kyklose anapus geležinės uždan 
gos, nepripažįsta Dievo esimo 
ir juo labiau, kam esant Abrao
mo tautos ainiu, nepažįsta Iš
ganytojo Evangelijos, bet tai 
dar nepateisina katalikus pre
mijuoti, spausdinti ir platinti 
nors ir simboline prasme para
šytą, bet tirstokai pornografi- 

i Viešpatį Ja praskiestą Mero romaną. Juo

dienos pirmame puslapyje spausdiname New Yorke pa
ruošiamos Eltos pranešima apie kalbamą filmą. Filmo

.jutau jokio estetinio nesutepta širdimi (Tim. 2: 22). labiau nedera teisinti*nepateisi-

nematę, negalime pasakyti, ar Eltos pranešimas yra tiks kas jis toks buvo ir kodėl jis ryžosi šokti iš “Sovietinės. -ai, Klaipėdą...
111 o U \ n A .4" Tnn n Ir- r, /-I -f-i I -v-v-x on 1 •• s\4--i 11T1 • i n. 4-t . ■v.i "vn . 1 - -i -v-> . . n _ T JJ-.—1 — J — 1 —— -2 A________ *?_____ T _ *___ 1 _ *2 _ ' *”

ršo kitus menkėms gaiidyti laivus, bet nuplaukė tie-

lūs. Tvirtinama, kad filmas lietuviams turi neįkainuoja-
mos reikšmės. Tvirtinama, kad jis “pravers geležinę už- j duotų atbėgusiam tremtiniui reikalingą globą, kcl v.s 
dangą plačiajai Amerikos visuomenės masei ir parodys j kas būtų išaiškinta ir nutarta, bet “Vigiiafitės” kapitonas

Lietuvos”. Šiandien kiekvienas Amerikos laivo kapitonas į

Sovietų Sąjungos pavergtai Lietuvai daromą skriaudą”.
Jeigu filmas tiksliai pavaizduos Simo Kudirkos ryž 

tą siekti laisvės pavergtai Lietuvai, tai filmas bus nau
dingas ne tik Lietuvai, bet rr visoms rusų pavergtoms 
Rytų Europos ir Azijos tautoms. Nėra pagrindo manyti, 
kad filmas nepavaizduos Simo Kudirkos išgyvenimų, nes 
jis pats turėjęs progos tartis ne tik su filmo direktoriais, 
bet ir su jaunu artistu, vaidinančiu patį Simą Kudirką, 
šioje lietuvių tautos dramoje. .Juo filmas bus tikslesnis, 
tuo jis bus naudingesnis. Ne tik lietuviai, bet ir kitatau
čiai privalo žinoti teisybę apie Simo Kudirkos pasiryži
mą kovoti prieš lietuvių tautos pavergėjus. Juo tiksliau 
filmas vaizduos vykusios kovos epizodus, tuo jis daugiau 
darys įtakos žiūrovams. »

Šia proga norime pasakyti, kad kovą vedė šiuo atve
ju ne vienas Simas Kudirka, bet visi lietuviai. Kudirkos 
ryžtui pritarė kiekvienas lietuvis pavergtoje Lietuvoje, 
jeigu jam tik pavyko pralaužti valstybinių paslapčių tink 
lą ir patirti apie Vilniuje jam suruoštą teismą. Jeigu pa
vergti lietuviai būtų žinoję apie Kudirkos odisėją, tai jie 
būtų su tokiu pat pasiryžimu protestavę prieš okupanto 
pastangas pąlaužti. jauno jūreivio valią, kaip jie protes
tavo keliais kitais atvejais. Lietuvoje labai maža saujelė žinti atiduoti drąsaus jūreivio.

gavo patarimą elgtis atsargiai, kad pasitarimai menkių 
žvejojimui nesusikliudytų. Sovietų valdžios laivyno ad
mirolams pabėgęs.-jūreivis buvo svarbiau, negu visos men 
kės kartu sudėjus. Pakraščių laivyno vadovybė, niksoni 
nio Johu Dean ir dežiuravusio Valstybės Departamente 
patarimą, įsakė atiduoti Simą Kudirką sovietų admiro 
lui, atplaukusiam jauno jūreivio paimti. Amerikiečiai 
Kudirkai pasakė, kad jie jį atiduos sovietų jūros polici
jai, bet jie patys prievartos prieš Kudirką nevartosią 
Sovietų admirolo vadovaujami šeši sovietų jūros polici
ninkai turėjo daug bėdos, kol Kudirką smūgiais 

.gino, suraišiojo ir išsivežė į “Sovietų Lietuvą ’.
Amerikos lietuviai, patyrę apie ‘"Vigilantes” 

vykusią kovą tarp sovietų policijos, admirolo ir 
lio ūgio, bet stiprių raumenų lietuvio, kaip vienas _ 
savo balsą. Pirmiausiai suriko Bostono studentai, patyrę 
apie padarytą skriaudą rasų pavergtam lietuviui. J.e rei-i 
kalavo, kad būtų Kudirka grąžintas ir paleistas. Bet “So 
vietų Lietuva”, pasinaudojusi silpnom pakraščių sargų- 
informacijom apie komunistų vartojamus metodus, nu ’ 
rūko galimai toliau nuo Amerikos pakraščių, kad “Vigi
lantes” kapitonas neapsigalvotų ir nepareikalautų grą--

“Sovietinė Lietuva”

>a..ė.ė

Amerikos lietuviai, organizuotai. ir pavieniai, pake 
d'džiausi triukšmą. Tuometinis prezidentas Niksonas 

■akė ištirti reikalą. Nustatę netikslias admirolų infor- 
lacijas^apie sovietų vartojamus metodus, kelis atleido iš 
pareigų, o kitiems įsakė studijuoti, kad galėtų sovietų ad 
liroius pažinti ir ateityje tokių klaidų nepadarytų. Pats 
ksonas pranešė sovietų valdžiai pageidavimą, kad nie- 

j b1 ego Kudirkai neatsitiktų. Amerikos lietuviai, pačių 
amerikiečių nedėdami, spaudė administraciją, kongresą 
r spaudą, kad būtų grąžintas Simas Kudirka. Organizuo 
ai kovai vadovavo Amerikos Lietuvių Taryba, apėmusi 

Tas didžiausias lietuvių organizacijas. Be Amerikos lie 
uvių griež.os kovos, Simas Kudirka Amerikos būtų ne- 

k ęs. Tai būvą kova ne vieno Simo Kudirkos, bet bu 
zo visų Amerikos lietuvių kova.

Pirmame šio numerio puslapyje spausdiname Eltos 
’~iforma?iją”. Ten pasakyta, kad Amerikos viešosios 

m on is Kudirkos gelbėtojų balsą atstovavo Dr. Paeg- 
: ir jo žmona. Kai Amerikos lietuviai išvystė plačią kam 
aniją Kudirkai gelbėti, tai Paeglė savo žmonos nepaži

Jiedu su iražino, kad .Paeglienės ’ vyras “lietuvišką
. .. aciją steigė“ ii’ lakūnus skraidyti mokė. Amerikos vie 
į ūjū opiniją organizavo Amerikos Lietuvių Taryba, o gel 
bltojų balsą reiškė josios pirmininkas Dr. K. Bobelis.

Kovoje už laisvę teisybė yra svarbiau, negu pasigy- 
už rimas kitų darbais.

namąJRom. 1:32), * kaip kad 
daro ilgiausiame straipsnyje 
“Įvadas į premijuotą knygą”, 
atspausdintame 1977 m. lapkri
čio 12 d dienraščio ’’Draugo” 
kultūriniame, priede, 1951-59 
m. buvęs “Draugo” moderato
riumi marijonų tėO'logas, Vytau- 
tas Bagdanavičius, prisideng
damas mistikos gelmėmis, sim
bolizmu, prielaidomis, vokiečių 
filosofo G. W. G, Regelio šešė
liu- ir net į pagalbą- pasišaukęs 
tryliktame- šimtmetyje, gyvenu
sį šy. Tomą Akvinietį, 1567 m. 
Bažnyčios paskelbtą Doctor Eę-. 
clesiaę, — tą tvirčiausią Kris-, 
taus Evangelijos, -katalikų Bąž 
nyčios dogmų ir žmonijos mo
ralės’gynėją. Tik jau reikia bū
ti hipokritiškai nusiteikusiam 
ieškant pornografijai i ramščio 
moralės gynėjo asmenyje, koks 
buvo dominikonas šv. Tomas 
Akvin.etis. Tokiu atveju ge
riau jau remtis prancūzų kil-' 
m ės dominikonų Lacardaire 
(1802 — 1831), kuris bent li
beralines idėjas skelbiė, arba 
“hermesianizmo” kūrėju teolo
gu G. Hermes (1775 — 1831) 
ar net ir mūsų lytiniu dainiumi 
kun. Antanu Strazdeliu (1769 
—1833), kuriuos Bažnyčia yra 
atstūmusi. (Bus daugiau)

R. VILIUS

Likimo žabangos
\eikš. Gronvs girdėjo ką administratorius tarška, iiė nešiojo. Kaimynai subėgę apgailestavo Macio vargus. /

Patarinėjo: pririšti lašinių prie kaklo, ištepti gerkle liškumo, dabar serga ir turi kentėti. Kai kurie vvraižodžio neatsakė, apsisuko ir nulipo laiptais žemyn, įsė 
1 do į roges ir nuvažiavo.

zips u kęs apie kvartalą, jis užsuko ant svetainės 
kiemo, pririšo arklį prie rąsto ir pėsčias ėjo atgal link 
ligoninės. Jis matė, kai vyras balių chalatu apsivil
kęs, išėjo ir ties Mi keliuk u pasilenkė. Jį supo baltai 
apsirengusios slaugės. Groniui buvo aišku, kad kas 
nors buvo gydytoją pašaukęs. Jis atsitiesė, pasakė ką 

kad Gronys jo-: lai vienai iš slaugių. Ta įbėgo į ligoninę ir vekiai iš 
Mikeliuką nuvežti į i jos išėjo du vyrai, irgi baltai apsirengę, su neštuvais.

g Jie udžėję Mikeliuką ant-jiį, pakėlė. Išbėgęs administ- 
kažkokįos slebuk- ratorius bandė juos sulaikyti, šūkavo, gydytojas pri- 

lingos nioslikės ir Mikeliukas bematant pasveiksiąs.. ėjo prie jo, užstojo jam kelią, pasilenkė prie jo ir pa-} 
Gronys kantriai klausėsi jo aiškinimų, po to nuėjo prie Į šnibždėjo jam į ausį, kad Mikeliuko valandos jau sus 
rogių, iškėlė dejuojantį Mikeliuką iš rogių. Mikeliu- j kaitytos, kad jis ilgai nebekentės ir kad užsispyrimas 
kas dejavo jį judinant, pajutęs peklišką skausmą. Gro- jo nepriimti yra visai beprasmis, gal būti nei žalingas, 
n/s neši- jį laiptais aukštyn. Išbėgo sargas ir norėjoj pakenkti jo ir ligoninės geram vardui. Administrate*-’ 

,4am kelią užstoti, bet Gronys pastūmėjo jį su ant ran- < , .

Ąžuoliukui kiaulytės davusi ir, kad jis dėl jos žiop-

smala, privirti žolelių ir įpilti. Kankino Ąžuoliuką vi 
šokiais būdais, kuriuos žmonės tik sugalvoti* galėjo, jiems malonumą suteiktų. 

Ąžuoliukas buvo karštas, kaip koks pečiukas, ki-i 
mo, vėliau ir rėkti rtebegalėjo, duso, gaudė orą, kuris, 
kaip atrodė, pro gerklę prasiveržti nebegalėjo.

Pagaliau visiems pasirodė aišku, kad naminiai suvokė, kas apie ją darosi, bet į klausimus apie poju- 
vaistai nepadeda, kad reikia gydytojo. Atvažiavo gy- čius tiksliai atsakė.

Baigęs patikrinimą gydytojas paaiškino, kad ją 
vo susirinkęs šio ivvkio nasižiūrėti. Ūkčiosi ir ka nors' Paral?'a«s es<i krau?as J08 smegenyse vienoje ’ 

vietoje išsiliejęs. Kak pavojaus jos gyvybei tuo tarpu 
nėra, gerai būtų ją į ligoninę nuvežti, bet žinant toli
mą kelią ir gruodą, būtų pavojinga geležim aptrauk- " 

| tais ratais į miestą vežti, nes tas galvos trankymas ga
lėtų pradėti naują kraujavimą, kurio žalą atspėti nq- 

i manoma. Be to, ligoninėje užlaikimas ir gydymas la- 
_ bai brangus. Maciui, jei^ jis santaupų neturi, gal rei

kli nešamu^Mikeliuku, kad jis kuone bemaž parvirto i keliuką į skalbyklą patalpinti, esą tenai yra tuščias kelių minučių pakėlė savo žalsvas akis, kurios aplink kėlų net savo namelį parduoti, kad nors dalį tų kaštų 
c<iir»io u ž-! k a mba rys. jStovinčius lyg užhipnotizavo, visi laukė nejudėdami, padengtų. Jo, kaip gydytojo, pareiga yra rūpintis vi-

, .. . A T. i Gronvx mate kai jie visi pro duris ėjo ir už ligo- ,
su braškėjo* taktas. Jis ra-. . ’ i ■ « i * •• i A ja<*:. ... . /nmes sienų prapuolė. Patenkintas ps pasuko atgal, , .. .. _ . . T. *.x,rtt - . . 7 . vilties, kad jis pasveiks, gavęs, žinoma, vaistu. Jis iš- *.'-•.r | ,^nzo pne savo rogm. patapšnojo savo kuinui spran- “ 1

’ <lą. padėjo saują šieno jam po nosim, ir pats įėjo į 
srvetanę, atsisėdo už stalo, padėjo kepurę šalia savęs 

Irii negai: jį čia palikti, tu turi jį vežti pas gydy- atsiduso ir paprašė bonkutę skaidriosios, galvojo esąs

garsiai kvatojo..., lyg Ąžuoliuko stagus pravirkimas
(Tęsinys)

Ligoninės admin išira torius pamatęs baisiai ap
degusį Mikeli ūką gynėsi, kad esą ligoninėje vietos nė
ra, esanti perpildyta, teiravosi, kas mokės, &r rankpi- 
nigiųatsivežęs. Išgirdęs kokia biauri nelaimė jų. kai
me atsitiko, kad vįsa sodyba sudegi 
kių rankpinigių neturi, patarė 
miestelio centrą, esą lenai turi savo kabinetus dang 
garsių gydytojų, kurie prirašysią

Gydytojas apžiūrėjo ir Macienę, isšvitino jes akis, 
(pastukseno raumenų galus, pabadė aštria adata. Ma- 
j cienė buvo jau atgavusi sumanę, nors ir dar nelabai

dytojas, įsisiautęs į brangius lapių kailinius, išlipo iš j 
rogučių, su šypsena ėjo į trobą. Veik visas kaimas bu-’ 
vo susirinkęs šio įvykio pasižiūrėti, tikėjosi ir ką nors’ 
išgirsti apie mediciną, kurią galėtų vėliau gyvenime 

’.pritaikyti. Gydytojas surimtėjo pamatęs sunkiai ser
gančius ligonius. Pirma jis nužiūrėjo Ąžuoliką, pak
vietęs į jo gerklę pasakė:

( pa u. jvf -u ng* ? ijw v aiuuu ztvjuluj alm-‘ T o n s 11 a s, pabaršKino krutinę, priglaudė aus|,
Į rius tuoj aprimo, šypsojos ir maloniu balsu nurodė Mi- klausėsi, pamojo aplink stovintiems, kad nutiltų. Po

ir šiurpo pagautas nuošaliai sustojo, nes stūmio 
gautas Mikciiukas išgąstingai sustaugė. Groniui dar’ 
nepasiekus ligoninės durų.
miai ,a ^sargiai padėjo apdegusį Mikeli ūką prie pat 
durų. Durys prasivėrė ir administratorius iškišęs g;

a

loja- jani nioslikės reikia, tu turi jį su savim imli.
miesto centrą, kur garsūs gydytojai savo kabinetu
;uri. paa mus vietą nėra, inostikės užtepus jis greit pas' Įėjo, kiek jį Macio dukterys beraminOy ant rankų bc-

bai brangus. Maciui, jeį jis santaupų neturi, gal rci-

ką jis pasakys. Lyg norėdamas savo žinojomu pada- sos šeimos gerbūviu ir įspėti dėl kai kurių kaštų tiks
inti įspūdį jis tvirtu balsu tarė: — Plaučiai geri, yra tingumo. Vienu ir kitu atveju stebuklų negalima tikč- 

_ . . j lis, rezultatai gali bli nė kiek negeresni, kaip namuo-
ėmė iš savo portfelio švirkštą, įtraukė iš buteliuko į'se gydant, be to. reikia neužmiršti blogo gruoblėto to
ji pieno baltumo panašų skystį ir, pirma patrinęs va-'limo kelio. Macys išklausęs gydytojo pcaiškinimą. 
tos gnužuliuku jo šlaunį,'stagiu mostu į ją įbedė ada-j nusprendė savo žmoną į ligoninę tuo tarpu nevežli, 

... tą. Ąžuoliukas pradėjo rėkti ir spardytis, kiek tik pa-(nebent jos padėtis staiga pablogėtų.
i>i naj uzsipe nęs. » jėgė, Julvtė tai matydama susijaudino, kelios didelės'

Ąžuoliukas visą laiką rėkė, pienuko nuryti negr- a&jros pef jos skru0StuSf jj save kahioo> kad (Bus daugiau)
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DR. K G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligvs 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
4449 $«. Pyksiu Rd. (CrWor4 

Bu-lding), Tai. LU 5-6446 
?. jna ’ ponius pagal siuitamną. 

JZ Ob' ‘ajiepia, skambinu 374-8^04.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tale*. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DALGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA’ DUS: 3—9 darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Te1 : 562-2727 arba 562-2728

Rex.: Gl 8-0873

DR. W. E1SIN-EISINAS 
A^UJCRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-26/0

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
riliepia, sKambinū Ml 3-00G1.

METINIS LIET. BENDRUOMENES 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

linkės narių metinis sus’rink - 
iiias įvyko 1978 m. sausio 15 d. 
12 vai. po pietų. Gimimo Sv. 
Mergelės Marijos bažnyčios *na- 
rupijtis salėje. Susirinkime d i- 
lyvavo 145 registruoti nariai ir 
15 sveč ų. Susiriukinian atvy. 
ko LE Tarybos prezidiumo vyk. 
domusis vice pirhiitiinkas A. 
Juškevičius, Vidurio Vakarų į 
Apygardos pirm, in ž. S., Du-Į 
baustas, Tarybos narys kan. V. j 
Zakarauskas, inž. *Domas ?.do- ■ 
maitis, sekr. A. Repšienė ir kiti | 
garbingi fetuviai.

Susirinkimą atidarė LB M r-f 
; ouette Parko apylinkės pjrm. 1 
Juozas Bagdz'us ir pristatė pa-! 

, tvirtinti gana ilgoką darbotvar 
- kę. Darbotvarkė buvo patvir 
liula be pataisų. Prisiminus me :

• tų laike mirusius apylinkės na-:

Perkūną Siena nepriklausomybės lakais Kaune

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų, kad būtumėte nepeik
tini ir tikri Dievo vaikai, nebartini sugedusios ir iikrypusios giminės 
tarpe. Jų tarpe jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje**. — Pil. 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evartgelija, reikia nemurmėti ir nesi
skųsti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lio, bet ištikimai eiti tuo. kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri- 
B'ų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy
vybės Užlaikytoją.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tę klausimą atsako knygutė ''Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: _

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika 5/ Evans

į susirinkimui vadovauti pakvietė - 
Joną Vaičiūną ir sekretoriauti ’ d 
Delfiną Tridienę.

I Įvadinis žodis, pasakytas inž.
Domo Adomaičio, buvo santū- gyvenančius liasvė 
rus, ^kondensuotas. Metinį apy- dirbti ne 
linkės v ei

1 pirm.-Juozas Bagdžius. Iš pra-!Sav 
nešimo paaiškėjo, kad apvlin-! P-n

D R. FRANK PLECKAS -kės veikla buvo gera, atlikta ne- • apy gardos \ardu padėkojo apy- pjj-in. V. *
Iin;l2aI gerų darbų, apylinkė pa- ‘linkės valdybai už darbą ir veik-. valdvbą ..lc ‘.s
augo gerokai veikliais naujais pa ir paprašė, kad apylinkės nan kandidatus'

į nariais. Susirinkimas praneši-Joji valdybą savo eiles papildy-j Ju0ZąS
;sų jaunimu. Jis paprašė.č:ūnaSj

---  -------——Npnija Kaulėnienė, Ignas Petrą, s- 
----- _ į kas, Teodora Serapinienė, Ba-

TEI___ BE 3-5393

KR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. TeL 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir

“contact lenses’”
Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

JAV LB Marquette Parko apv Dd ninkė S. aulėnienė pranešė 
apie apylinkės kasos stovį. Metų 
liėgyįe turėta ir pajamų ir iš
laidų. S įsirink mo d’enai apy
linkės kasoje yra sienas kitas 
tūkstantis dolerių banko sąskai
toje

Praėjusio susirinkimo proto
kolą perskaitė J. Panka. Jis pri- 
nitas be pala su ar pap idymų * 
ka p skaitytas-

Kontrolės komisijos akta skai
tė K. Povilaitis. Iš pranešimo 
paaiškėjo, kad apylinkės val
dybos veikla buvo gera. 4<asos

j knygos iždininkės vedamos fvar 
s.Ingai ir pajamos te* š aidus 
paremtos pwaleisiuam^s aokg- 
nentais, pąsiūlė valdytai už 
dirbą padrkotL Smirinkimas

įrankų plojimu tam ir pritarė.
A V L3 Tarybos prezidiumo 
ardu A, Juškevičius apylinkės

Irius ir pagerbus visus žuvusius i viidybai už gerai atliktus dar-j 
■ už Lietuvos la:svę tautiečius, bus padėkojo ir paprašė 1S78 me!

s dar ger-au ir kiečiau veikti,*
~bti, nes iš mūsų dar daugiau

darbų ir pastangų pavergtos narįų savo jaunintą prika.bėti tai su malonumu kandidatuoti 
Lietuvos taut.eč ai laukia ir mus,* jungį^ į LB eiles, o valdyba pa-j sutiko ir jokių atsisakymų ne-

e. įpareigoja: sudaryti jauri imi palam j bu v d Atsirado ir iš susirinkusiu
lik už save, b et ir už klausias veikimo sąlygas. : norinčių kandidatuoti. Išrink-’ 

los pranešimą padarė Juos, nešančius vergijos naštą. Priėjus prie dienotvarkės i
,’idurio Apygardos-punlcto — 1978 met valdybos) 
nž. ?. Dubauskas __' — : ys!

čių kandidatuoti-
LB Marquette Parko apy- 

>3S valdyba pareigomis 
-irs y s v^hau. Tas bus 
Ib.a ir spaudoje.

pa- 
pa-

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

’ mą priėmė gausiais plojimais • tų

’K.LĘONAS SEIBUTISi
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak.
Ohso teleL: 776-2880 .

Rezidencijos teief.: 4do-5545

1914 metų

DR. VIT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos.
Ofisas 2652 WEST 5*th STREET,- 

Tel; PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antracL, trečiad. 
ir penKt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2 4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Midland Savings aplar 
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkes. Dėkujanie 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums nauding. 
ir ateityje

S^skaito^ apdraustos iki 
S4G,CŪŪ

2657 W. 69 STREET
C iv cage, IL 6< 6x9

Tel. 925-74Ū0
8929 SO. HARLEM AVEW 
Bridgeview, Illinois 60455

T±i *192-9400

AND LOAN ASSOSIAT1ON < 
4040 ARCHER AVENUE | 

CHICAGO. ILLINOIS 60632 | 
PHONE 254-4470

OSTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Pr^ezai. Med. ban- 
oazai. Speciair pagalba kojoms. 
(Arch Supports; ir t t,

2850 West 63rd St., Chicago. III. 60629 
? Respect 6-5084

4J ■ . "■ ■"
t Gėlės visoms progoms
| BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 

2443 WEST 6ord S J REfeT 
Telfonai: PR 8-0633 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishių 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
’ Tel. 499-1318

AU accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

. paia Quarterly

* Certificate fe
&

(Minimum S5.000). £

Fruit-Filled Fantasies

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna a parauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1832 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vadėj a Aldona Dajukus

Teltf.: H Em lock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

En/oy the fruits of summer's labor — with a delectable sour 
cream dres»'ng. Simple to make and delicious to serve, it‘s a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — grapes, 
ctrawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricot* 
and kiwi.

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
the dressing's quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugal and Mor ton* Na tore* Seasoni*seasomng 
Kend.Other salad tips? To please the eye as well as the taste buds* 
vary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
op the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedges 
of apples, peaches, nectarines, pears and some plums in lemon 
juice.

Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
VS teaspoon Morton " 

Nature’s Seasons 
seasoning blend

in small bowl; mix wdL Store xa 
cup.

1 (d-oance) carton sour 
cream

U cup firmly packed 
brown sugar

Combine all ingredients

EUDEIKISbeisimai ir sumanymai
os dėl valdybos prane- 

? gražiai ir nekilo nei 
a;x aštresnių pasisakymų.

nkusiii nuotaika buvo pa-
Jvs Sebastijonas, Nikodemas Ab/!klVrjaJ^- noras 1978 
nuns, Kazė Bružiene. Pnsiū’v J:nelals d3rotl ‘^ensyviau ir 

j tieji kandidatai Llv v.
išrinkti. Susirinkimas

. valdybai reikalingu^
reikalui esant, koptuotk £
ma. kad LB susirink m no: 
sunkiausiai išrinkti va!

‘Siūlomi kandidatai atsisak
j didatuoti. Marquette Parį 
Į apylinkės susirinkime įvyk ;

i’šingai. Visi pasiūlyti k^ndida-

KR 
]‘sk

pa' ede Kadanfi Connecticųte regis-' 
asmenis, i truotą LB savo iškelta byla, "dėl j 

LI> vardo piktnaudojinio” yra 
praląim . usi Amerikos teisme, 
mat}’ a e netrukus, kokiu var
iu ji i Ilinojuje savo dalinius pa
vadi. s. Susirinkimas baigtas 
Tautos himnu.

<an
LE

prie
Reporteri*

šei-

JONAS KEMEKLIS
Gyv. 4247 S, Artaaian Av®., Brighton Park© apylinkėje

Mirė 1978 m. sausio 19 d., lulauk^e motų amžiAUi-

Giraęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 27 matus.
Patiko zsliūdę: Lietuvoj b ko brolis, Juozas ir Feliksas su 

iriomis, artimas draagas Zigmas Dailidka. rūpinasi laidotuvėmis.
Priklausė L avių Bendruomenei Marquette Parko apylinkėj.
PenktadiėiL ^00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans 

koplyčioje, 6845 So. Western Ave.
šeštadienį, sausio 21 d'eną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš namų 

į šv. P. rijos Gim mo parapijos bažnyčia, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas 5v. Kazimiers Lietuvių kapinėse.

Visi a. &, Jono Kemeklio giminės draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami da>yv...ii laidotuvėse' ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: ‘
Giminės ir draugai.

Laidotuvių direklo. - ’ ans ir Sūl' ?L 737-8600.

en- 
d--

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates

Me*‘

teoaa*
The more effective use 

energy-saving design, materi
als and -vpljanccs can well 
save up to one half the cost of 
hestlny xr.'i coollr c ho? 
This cUx x bei 
New York ? Long . .an 
Ines Bank. Its *Cet 
*76" house was built to 
straxe the many practir 
of conserving energy. ' 
tai additional cost 
Improveni^fiiU was 
mately $<000 ... pr 
be amortized wlthh x ( 
years through red

of

ncrzy 
emor-
4 ways

.CX1- 
eC to

© 
.41^-

d within walls and-cell* 
well as in. earthen berms 

' e foundation, orie.n- 
v-tsonal sun attl- 
įy-saving appll- 

and Lrc places.
The two Heatilator Fire

places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 

nU v . -.cording to the de- 
c. Centenergy

The fireplaces were, supplied 
hv Horne Crafts, Inc^ Floral 
^'ark, New York. HeatiLaLor 
Fireplace, A Division of 
rndas . cs, Inc^ located in ML 
Plear , Zoica, manufactures 
a opiate line of puūt-in^ 
Jr- standing and vall- 
mc Tied fireplaces . • • pas*

sul 
inc

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IP. DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA '

1805^7 So- HERMITAGE AVENUE
Tei.: YArda 7-1741-1712

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Teit-vccas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
h/ 2533 W. 71st Street 
K Crf Telef.: GRovehill 6-2345-C
£ ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
1 Telef.: TOwnkall 3-2108-1

1 TRYS M0DERN1SKCS KOPLYČIOS 
S A1KSTS TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

NARIAI:
CVicagoa

Laidotuvių
9ireKtoris
Asociacijos

? AMBULANCE
S PATARNAVI

MAS DIENĄ 
|a ) IR NAKTL

S TURIME
> KOPLYČIAS
<[ VISOSE MIESTU
> DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

8307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd« 7-3401

BUTKUS - VASAITE
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
434b So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU «-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LI1UANICA AVE. TeL: YArfi 7-1138-113J

STEPONAS C. LACK IE SŪNŪS
(LACKAWICQ

2»24 WEST 69th STREET REpcbUc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii tinti 7-66 7J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo« Hills, VL 974-441*

pTj. RIDIKAS

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1I11

Ij — NAUJIENOS, CHICAGO *, ILL — FRIDAY. JANUORY 20, 1978



TRUMPA!
p-atuiima vajui ir už 

į be raginimo prenume- 
utęsimą. Dėkui tos apy- 
\ Kapleauitt už $2 ka-

-— Vytautas Anelauskas iš Los 
Angeles, Cal., platinimo vajaus 
proga, užsisakė Naujienas 
men. los apylinkes -tautietis

. 6 
UŽ

DU* 

ne

dzie. lektorius Ronias Kinka. 
Pradžia sausio 25 d., trečiadie
nį, 8 vai. vak. Galima iš anksto, 
užsiregistruoti K. J. Daley ko
legijoje, 7500 S. Pulaski, šian
dien. penktądien, sausio *20 d., j 
nuo 3 iki 8 vai. vak. Tel. 735- 

;3000. Mokestis Chicagos gyven
tojams tik $10. Studentai gau
na vienos valandos užskaitą.

Chicagos Lietuvių Taura
gės klubo metinis susirinkimas 
įvyks š. m. sausio 29 d., sek
madienį, 2 vai. po piet Šaulių 
namuose, 2417 W- 13 St. Pra
šoma atsinešti nario knygutes. 
Susirinkimas įvyks neatsižvel
giant atvykusių narių skaičiaus. 
Po susirinkimo bus vaišės. (Pr.)

Klubo valdyba

e Jei norite susipažinti su 
Naujienomis, prašome atsiųsti 
administracijai savo adresą ir 
Naujienos bus siunčiamos dvi 
savaites nemokamai. Skaityto
jai prašomi atsiųsti adresus tų 
asmenų, kurie norėtų susipažin
ti su Naujienomis ir galėtų tapti 
prenumeratoriais. Naujieji skai
tytojai ne tik turės progos pa
tirti žinias be propagandos, bet 
ir galės laimėti vertingas dova
nas: 3 dieni] atostogas 2 asme- 
Grand Shores motelyje bei re
zidenciniame viešbutyje, 17350 
Gulf Blvd., St. Pet ersburg, Fla.r 
taip pat mūsų bendradarbės M. 
Miškinytės $50 premiją.

Kauno įgulos bažnyčia

Vyt. Petrauskas iš Mar
quette Parko iš anksto pratęsė 
premimeratą. o savo gerus lin- 

at iydėjo $10 auka Ma-1 
įdui ir 82 kalendoriui, 
linkės V- Girdauskas at- 
1. o L. Biknevičius $3. 
siuntė: Jack Talalas, Jo

mis. Pranas Bei no ras ir 
A. Leifertas. A. Var-

k ė i

skelbti. Dėkui naujiems skai
tytojams. dėkui jų biėiuhams. 
kurie supažindino su Nauj-eno- 
iii’s turėjo teigiamus įtakos. Dė
kui K. Grinka i už ankstybą pre
numeratos pratęsimą ir ta pro- s]- 
ga prisiųstus $.3 kalendoriui.

t E .-nes į u
j net kas atsiuntė dolerį. Dėkui vi
siems.

- Anna Veliene-Schwager iš
— Zigmas Stankus iš Hamm- Brookfield, m., tarp kita ko taip

Ind., kiekviena proga 
pradžiugina ne tik Naujie-

kuo rašo: “Esu Jūsų seniausia skai
tytoja. nes man jau 90 metų, 

dirbančius, bet ir visusi įJums ir visiems skaityto- 
rMiie eii »*•»» »t»i J . i ' ' X’ • •jams laimingu Naujų metų ir 

geros sveikatos, o Naujienoms 
šiemet tikrai padvigubinti sa
vo skaitytojus. Kai atšils, tai ir 

tikiuosi surasti.
$20 už pusinetį.j 
lai būna už ka- 

gavau ir dėkoju

nors 
nose 
skaitytojus, surasdamas naujų I į 
prenumeratorių bei paremda
mas spaudą didesnėmis auko
mis. Dėkui už ankstybą prenu
meratos pratesimą, sveikinimus 
ir gerus linkėjimus, taip pat už 
$20 paramą, skirtą Mašinų fon
dui.

— Ponia Stasė Palekas iš 
Brighton Parko, apgailestauda
ma, kad negali tuo tarpu prisi
dėti prie platinimo vajaus, at
siuntė $10 auką ir penkinę už 
kalendorių. Dėkui už aukas, už

Namai, žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
® URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOK ĖJIMĄ IS

' DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, PrezdenLas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

von Kiensbusch padovanojo sa- tautiečiui, užsisakiusiam Nan-» 
vo kolekciją Philadelphijos Me- jienąš Š mėn.. tikslu tinkamiau 
no muziejui. Rinkinyje yra Lie-1

j tuvos didikų ir karvedžių Radvi
lo Perkūno (1547—1603) ir _Rad 
vilo Juodojo (1515—1565) 
vai. Juos galima pamatyti 
ziejaus darbo valandomis.

—Edvardas Bogus iš Brighton 
Parko prunwald Taupymo ir

sar- 
mu-•aš bent vieną 

Dabar siunčiu 
o kas liks, tai 
lendorių, kurį 
už ji. Iki sekančio kario”. Dė- Skolinimo B-vės direktorius, pa 
k ui už laišką ir auką, taip pat 
už gražius žodžius, kuriuos bus 
malonu skaityti visiems prenu
meratoriams.

kviestas į komisiją atrinkti pa-, 
vyzdingiausią miesto jaunuolį 
ir jaunuolę. Konkursą ruošia 
Parkų distriktas.

— Istoriniu šarvų kolektorius — Vytautas Bendoraitis iš 
į Chicagos pietvakarių gavo Ame-

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

American Travel Service Bureau
Western Ave., Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukiniu, laivų kelio

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

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
is anksto — prieš 45 - 60 dienų.

rikos pilietybe.
— Kazimieras Norusis praeitą 

sekmadienio vakarą norėjo pa
statyti mašiną į garažą, esantį 
prie 65-tos ir Maplewood Ave. 
Darant garažo duris, prie jo pri
ėjo vyras ir grasindamas pisto
letu atėmė apie $35. Plėšikas pa
bėgo mašina, kurią vairavo jo 
kompanijonas. Tą pat dieną prie 
60 ir Talman juodis apiplėšė ir 
sužeidė senyvą porą, einančią 
į ten pat esančius savo namus.

BALZEKAS MOTORS
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvio

— Sausis yra paskelbtas krau 
jo davėjų mėnesiu visoje Ame
rikoje. Kraują priima taip pat 
šv. Kryžiaus ligoninė ir kviečia 
jo aukotojus susitarti tel. 434- 
6700, ext. 305.

— Antanas Kuras iš Mar
quette Parko savo sveikinimus 
ir gerus linkėjimus atlydėjo $15 
auka. Dėkui už ją ir už anksty
bą be raginimo prenumeratos
pratęsimą. Dėkui tos apylinkės St- Gall’s School, 55-ta ir Ke-

susipažinti. Dėkui Eug. Blrman- 
tui iš šiaurinės mlėsto apylinkės 
už $4 Mašinų fondui.

— Lietuvos Vyčiu Illinois-In
diana Distriktas paskyrė Nau
jienų paramai $10, kuriuos at
siuntė per tos organizacijos vei
kėją Ireną K. Sankutę. Dėkui 
valdybai ir visiems to dalinio 
nariams. Artimoje ateityje ši 
organizacija turi du svarbius 
renginius. Chicagos Vyčių cho
ro metinė vakarienė bus šį šeš
tadienį, sausio 21 d., 7 vai. vak. 
Pakšto salėje. Programoj dai
nuos choras, vad. muz. Fausto 
Strolios. Tradicinis I ietuvos 
Atsiminimų banketas įvyks va-f 
sario 5 d. Martinique salėje. 
Taip pat bus pagerbtas tos or
ganizacijos veikėjas ir didžiai 
nusipelnęs visai lietuvių visuoJ 
nei Algirdas Brazis, Metropoli
tan ir Chicagos Lietuvių Operos 
solistas. Iškilmėms vadovaus 
Marija Rudienė, vietas rezerl 
vuoja Jonas G. Evans.

— Dėkui Juozdi Pikeliui iš 
Toronto už ankstybą prenume
ratos pratęsimą, gerus linkėji
mus ir už $7 auką. Dėkui tos 
apylinkės tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas vieneriems me-‘ 
tams, bet pavardės prašiusiam 
neskelbti. Dėkui V. Simonaičiui 
už $2 auką

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg.. 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb.. 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. S64.200.

15 M- SENUMO 5*2 kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2^ mašinų garažas, 
63-čia ir Narraghnset. $54,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte. $10,000 
už a kr a.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

- * f

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

M. L. S.

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tų mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butu narna Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metu mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
jdomi 250 puslapių knyga ^su
krauta autoriaus troboje. "

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkua

4243 W. 63rd St., Chlc*3»
Tel. 767-9800.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

VALDIS
REAL ESTATE . ... f

2625 West 71st Street;
TeL 737-7200 arba 737-8534 E

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, Ill. 60629

BEVERLY SHORES. Indiana. — 3 
bedrooms, XVz baths on 2 lots 3 blocks 
from Lake. Basement and attached 
garage. Includes all furnishings, j 
Immediate possession. Future Natio
nal Park leaseback possible. $46,900 

Call Renard at Callahan’ Realty 
219-926-4298.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 1 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, I 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga-1 
rantuota? Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So, Washtenaw Ave,

i Tel. 927-3559 J
I ■ MH  —■—g

— šiais metais bus dėstomas 
8 savaičių kursas apie lietuvių 
papročius ir tradicijas “Lithua
nian Customes and Traditions”

Volare Premier Coupe -

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už S3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

HARD A NOREIKlENt ; ’
2608 Wert 69tit St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 

DId«n» Mrirfnklmas far*, brilriv pcidv, 
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas fr 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon« 
frontacijos, nors dabar daug

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padfvigubinti Naujienų skaity
tojus-

SAVININKAS parduoda 2 butu po 
3 miegamuosius mūrini namą gerame 
stovyje už prieinamą kainą į vakarus 
nuo Kedzie. Teirautis po 6 v. v.

TeL 778-1552.

52—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pustneilui automobllle 

Liability apdraudimu pensini n kamt

HELP WANTED — MALt 
Darbininku Ralkia

4645 Se. ASHLAND AVI. 
523-1775

BRICKLAYER

Experienced Mason 
For full time year around z 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits. 
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave.
An Equal Opportunity Employer

A T V E R A S
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavtm*8 ir Taisymu '
2X6 WEST 6?th STREET
T»W4 REpuMte 7-1X1

NADJTENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Amenxot Beturi (Henrio cteigdjns bei lietuviškos spaudos pirmfl- 
aus ir atliekant būtinas pareita tmHnas lietuvybės Slikimui ikel- 
blawx Naujieną piatinlmc vajus.

<AUJEGTOS tvirtai stovi Ir kovoja ai L*e*trr« tr UatFrta lairrę
aatdsmtM Ir nfddčdaaRos t audėriu^ h: okupantais Ja UaII<>

NAUJIENOS palaiko Tiras lietuvį dersokritines irupea. fr bendras Instita- 
rijas ir remia visu lietuvių beudruorins darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuvių daugumą Kals pasimetimą, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos fr jos žmonių gerovei, riekiant visuotino Be^ 
cariškų reikalų renes*«.
KAINUOJA: ChlcB^ofr Ir Kanadoj® mvtams — $30.00, pwl metu_ $1MB,

trims mirų — $530, vienam mirų $X00. Kltos< JAV mHama 
— $26.00, pusvl matų — $14-00, vienam mėn. — $2-50.
•v — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiama savrift

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, Hl. 50608

Qj Siunčia---- ---------- dot Nfttjleni preumnerafcl, lubUIejhrio
vajam proga paremdama/ lietuvišku spandą,

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienai dvi savaitei msipaši- 
nimui nemokamai ir be jokių jai pareigoj im g-

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1X1 W. 49M« St, Chicafe, III. S042S. _ TeL WA 5-275z 
33M Sk Halsted St. ChlcM«. HL MMS. — Tel. t544m

B “LIETUVOS AIDAI”
-i, KAZE BRAZDŽIONYTE,
= 1 PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m. 

WLNR 106.3 FM Sat. at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

Ji u kurti Laiku atspausdintą tr galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose xnyga aprašant! paskutinių PO (18SM9j9) metų 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbui 864 pal. Kaina 
110. Išleido Amerikos Lietuvių Lrtorijoa Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęf Hetuvla, ptraoa 
lietuvių kolonijos, jų su organizuotos šalpos draugi joa. statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytialal ir 314 reiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, aooilistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti 
kai ir kt.

Norintieji Ha knyga 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
rantu ir paaiųstl:

17S> So. Rxlsted SU Chkago, m.

darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

IMCTCL praAoml paradyti čekj arba Money

AB JAU PASIDABEEE
SAVO ITSTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali darųj 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruosta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos** išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina 83.. Su legaliiko 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Halsted St, Chicago ŪL 60608

HELP WANTED — FEMALE 
Derblnlnkly RelkU

Experienced sewer needed. 
Steady work.

VICINITY ELSTON & PULASKI
588-4472

°* SEWING MACHINE 
OPERATORS

Experienced only. Excellent be
nefits, good pay, private parking. 

C. T. A to door.
Apply in person: 
EVERWARE, INC. 

1801 S, Indiana Ave.
663-1800

MAINTENANCE 
MECHANICS

M. i l M K U1 
Netary Public 

INCOME TAX SIRVKi 
4259 S. Maplaweed. TeL 154-7458 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery. į

Welding experience also required.

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

An equal opportunity employer

of Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Aw. 
Chicago ^IL 60€32. Til YA 7^5980

■ I I f

WATCHMAN ' 
willing to work any shift. 

6 day week.
Overtime after 40 hours. 

Insurance and other benefits. 
Steady work. Previous work record 
will be checked. Must read and write 

English.
R. LAVIN & SONS, INC.

3126 So. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer. Į

I 
E

LIETUVIŲ TAUTINĖMS kapinėms! 
reikalingas darbininkas (didžiumoje 
lauko darbai). Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas. Reikalinga turėti sa
vo transportą ei ją. Dėl daugiau infor
macijų kreiptis į Stanley Kazlą.

TeL 458-0638.

BEST THINGS IN LIFE

l^il Frank Zapolii

GA 4-8654

blate Farm Life Insurance Company

Didžiausios kailiųx 
pasirinkimas

pu rlAulateU
Betari kaUHnlaka gj|~

Qdc<co> —

283-5828 
ir 

677-8489

185 North Wabaah Aw*

V MJU — FM&AY, JANW>RY 20, WTB




