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Pirmiausia aptars vedamus darbus, o vėliau 
svarstys ateities planus

CHICAGA, III. — šiandien, šeštadienį, gruodžio 9 dienos ry
tą, 9 vak, Chicagos centre, Pick-Congress viešbučio salėje prasi
dės metinis VLIKO suvažiavimas. Suvažiavime dalyvaus VLlKą 
sudarančių grupiū atstovai ir dabartinė VLIKO vadovybė. Pick- 
Cengress viešbutis yra Chicagos miesto centre, visai prie ežero 
esančioje S. Michigan gatvėje 520 S. Michigan Avenue.

Devintą valandą ryto vadovy
bės askiri atstovai patikrins at
vykusius VLIK-ą sudarančius 
atstovus ir svečius, o vėliau trum 
pą pranešimą padarys Pranas 
Povilaitis, kuris vadovavo šiam 
seimui surengti. VLIKt> seimo 
atidaromąją kalbą pasakys Dr. 
Kęstutis Valiūnas ir paprašys' 
vysk. V. Brizgį pasimelsti. Vė
liau suvažiavusieji atstovai iš-' 
rinks šio seimo prezidiumą ir 
sudarys panašiems seimams r ei 
kalingas komisijas. Toliau seks 
VLIK-ui atsiųsti sveikinimai, 
o tik tada VLIK-o pirmininkas 
Dr. Valiūnas praneš apie VLI
K-o vadovybės atliktus darbus 
Kalbės ne tik pate pirmininkas, 
bet trumpus pranešimus pąda- 

bus svarstomi gyvybiniai Lietu 
vos laisvės klausimai. VLIK-o 
vadovybė rengiasi plačiau pa- 
liesati pagrindinių žmogaus t ei 
siu klausimą. Manoma, kad bus 
galima panaudoti šį svarbų klau 
simą Lietuvos laisvės kovai.

VĖJAS NUPŪTĖ 
SNIEGO KLODĄ

CHICAGA, IU. — Praeitą Denk 
tadienį Chicaga buvo užklota 
storu sniego klodu. Vietomis jis 
siekė visą pėdą, o kitur dar dau 
giau. Ryte oro spėj ikai pranaša 
vo, kad penktadienio popietę 
bus dar dauggiau sniego, Tvirti 
no, kad iškris bent kiti 6 coliai. 
Tuo tarpu vėlyvą vakarą čika_

nariai. • -
' : 1

Vidurdienį bus padaryta pu
santros valandos pertrauka, kad

jų vėl prasidės posėdžiai, kurie 
tęsis iki 6 valandos vakaro. Pir 
miausia" praneš VLIK-o sudary
tas Tautos'' Fondas. ' Pranešėjas

muos. apie, turimas ir gaunamas 
aukas, papasakos apie pajamas 

. ir išlaidas. Kanados Taftos Fon 
das turės padaryti specialų pra
nešimą apie Kanadoje: vieningai 
renkamas aukas. Be Kanados, at 
skirą pranešimą, padarys Toron 
to Tautos Fondo atstovas.

Vėliau Tomas Venclova žadė
jo papasakoti apie žmogaus tei
siu klausimą okupuotoje Lietu
voje, Dr. Bronius Nemickas kai 
bes apie žmogaus teises ir pla
nuojamą Madrido konferenciją. 
8 vaL vakaro rengiama visiems 
vakarienė. Dr. ilgevars Spil- 
ners pakalbės apie Pabalti ečių 
Santalką, Laima Rastenytė su
komponuos muzikos pynę. Se
kančios dienos rytą posėdžiaus

KALENDORfiLIS

Gruodžio 9: Leokadija, Resti
tutes, Irutė, Gerda, Vakaris, 
Daugvydas. Gruoddžro 10: Eu- 
lalija, Mdkijadas, įima. Minto 
nė, Eidimtes, žibuntas.

Sąulė teka 7:05, leidžias 4:20.
(kas debesuotas, šaHų snigs

kuriniai pranešimai sakė, .kad 
storas sniego, klodas,. įvairių,, dė 
besu nesamas tiesiai į Chicago, 
buvo nuneštas į Indianą, Michi 
ganą ir Ohio valstijas. Daugiau 
šia sniego iškrito Ohio, valstijo
je. Matyti, kad ežero vanduo 
šildė .orą ir privertę debesis 
plaukti kita kryptimi. Chicaga 
jau turi pakankamai sniego.

tphmpai k viqn>

Ėja Baršketytė papasakos, kaip 
Eetuviski reikalai atrodo lie
tuviškam Amerikos Jaunimui.

Seimas bus baigiamas nutari
mu priėmimu, dr. Valiūno kalba 
ir Lietuvos Himnu.
~ADskaičiuojama, kad šiame 
VLIK-o seime su atstovais ir 
svečiais bus apie šimtas žmonių. 
Seimas turės būti įdomus, nes

— Venera yra mirusi planeta, 
— praneša jos atmosfera pasie
kęs Veneros Pirmas pionierius. 
Ji turi labai tirštus sulfurinius 
debesis, kurie krinta ant karšto 
paviršiaus. *

— Prie Veneros šeštadienį 
priartės Antrasis Veneros Pio
nierius, kuris bandys Įsisukti i 
josios orbita. Abu pionieriai 8 
mėnesius skries aplinkui Vene
rą ir pranešinės pakeitas.

— Jeigu kas užgesintų Saule, 
tai Venera tiktai už metu prade 
tu vėsti, — tokia ji šiandien yra 
karšta.

— Moksjininkai tikisi nustaty 
ti, ar kada Veneroje yra buvęs 
vanduo. Pionieriai jo ten neran 
da.

— Kiniečiai pirmą kartą turi 
progos pamatyti Japonijoje ga
mintus filmus.

i

— Sovietu valdžia atsiuntė 
Bonon nauja ambasadorių A. 
Semionova. Jis pirmiausia is- 
nėio vokiečiu vvriausybe. kad 
Kinija esanti didžiausias žmoni
jos taikos priešas.

— Namibijoje teroristai prade 
jo žudyti negrus, pritariančius 
demokratinei sistemai.

— Visa Kinija labai plačiai 
kalba apie Mao Cetungą verti
nančius plakatus. Iki šio meto 
niekas nedrįsdavo jo pakritikuo 
ti,o dabar visi. įžiūri jo elgseno

Šiaurės Amerikos . žiemos vaizdas.-,Praeitą penkta 
dieni, visą šiaurę ąpklojo 10 colių sniego klodu. .Prezidentūroj kėlė Lietuvos klausimą

nuo j u reiškiamos pagarbos žmo 
gaus teisėms pareina jų santy
kiai su JAV. Amerika padarė 
žmogaus teises pasaulio dienot
varkės punktu. Tam reikalui 
pritaria valstybės, kai kurios 
gal hipokritiškai, bet ir tai turi 
savo reikšmės.

Patricija
sekr. pavaduotoja humanitari-

Carteris ryžtingai gina prispaustuosius
Baltuosiuose Rūmuose gruodžio 6 *d. prezidento Carterio ini

ciatyva įvyko minėjimas 30 m. sukakties nuo žmogaus Teisių de
klaracijos, priimtos Jungtinių Tautų. Į prezidentūrą buvo suk
viesta per 300 -žmonių: vyriausybės ir kongreso atstovų (surištų 
su žmogaus teisių reikalais) ir visuomenės grupių vadovų.

- Minėjimą pradėjo Valstybės žmogaus teisėmis. Mes siekiame 
departamento sekretorius Cyrus Į sukelti pasaulio susiintersavimą 
Vance. Jis pabrėžė, kad dėklą- šiuo reikalu. Valstybės žino, kad 
racijoje tarptautinės teisės nuos. 
tatais uždokumentuota pareiga 
saugoti, kad žmogus būtu lais
vas nuo tortūrų, neleistinų areš
tų, ir turėtų laisvę reikšti savo 
įsitikinimus.

Prezidento pavaduotoja Anne 
Wexler, pasidžiaugė, kad dabar 
milijonai žmonių rodo susi rūpi 
nima žmogaus teisėmis.

Prezidento pavaduotojas sau
gumo reikalams Zb’jmew Brze-’ 
zinski iškėlė kad žmogaus tei
sės yra paskiarus’os mūsų laikų 
istorinė būtinvbė. Pažangėjanti 
žmonija nuleidžia šimtmečius 
užsitęsusią letargiją ir ieško tik 
slių ryš’u tarų žmogaus, visuo
menės ir valstybės. Pasaulinis 
karas buvo su purtymas atbusti 
užsitęsusią letargiją ir ieško tik 
rė centriniu žmonijos dienotvar 
kės punktu. Net Pekine neseniai 
viešai aikštėje pareikšti laisvės 
ir demokratijos šūkiai.

JAV gimė, kai Europoj buvo 
laisvė persekiojama ir mūsų ša
lis jau 200 metų kai stengiasi 
laisvės. Ivgybės idėjas įgyven
dinti. JAV nėra tik geografinis 
vienetas, o laisvės ir tiesos ne
šėja. JAV politinė įtaka parei
ną ne vien nuo ekonominio ir 
militarimo pajėgumo, bet ir nuo 
dvasinės krypties. Kova už tei
se ir teisingumą padeda nuga
lėti dvasinę visuomenės krizę. 
Turime vyriausybę, kuri jautri

Britai oarduoda 
kiniečiams lėktuvus

HONKONGAS. Britų koloni
ja. — Britai veža Kinijos vy
riausybei praeitais metais užsa 
kytus naujus lėktuvus. Į Ank- 
liją savo laiku buvo pasiųstas 
kiniečiu aviacijos pulkininkas 
Wang Taschen. Jis apžiūrėjo bri j 
tu aviacijos dirbtuves ir užsakė 
80 karo lėktuvų. Kinija turi 
300.000 marinų, bet jiems trūks 
ta modernių lėktuvu. Kiniečiai 

Darien^ Valstybės teip pat turi didoka kiekį įvai
raus dydž’o karo laivu pakraš-

j niams ir žmogaus teisių reika- čiams saugoti. Britų lėktuvai at 
ila^s. priminė, kad pasauly dar 
vvkste tortu ros, žmonių dingi
mai ir kiti žmogaus teisių laužy 
mai. JAV prezidentas -ir valsty 
bės sekretorius panaudoja visas 
galimybes padėčiai taisyti. Įvai
rios valstybės išleidžia poetinius 
kalinius, steigiamos žmogaus tei

vež^r^i i Fongkongą. n iš ten na 
kiniečiai juos nasiima. Jie 

nenori, kad svetimi karo laivai 
plaukiotų Kinijos vandenyse.

ALT-os Iv formacija

NORI IŠNAIKINTI TYMUS
Valstijų ir federaliniai sveika 

tos pareigūnai pradėjo kampa
nija, kad ligi 1982 metų šioje ša 
Ivie visiškai išnaikintų tymus 
(measles), bet Nationlės Aps
kričiu Sveikatos pareigūnu są
jungos pirm. Dr. William Elsea 
Atlantoie perspėjo, neįtikėtina 
kad galima tą ligą išnaikinti ne 
išleidus milijonus dolerių, šia
me sveikatos pareigūnų susirin 
kime buvo aptariama strategiją 
nukreiptą ypatingai prieš tą li-
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KINIJA NORI NAUJU LĖKTUVU, TANKŲ, KARO MEDŽIAGOS
ne galima naudoti
pia. nes dab....priešas geriau

ra4:io o~anešimus, negu 
Kalnuose 

sūmti žmonių, arklių 
t TL^vrlis yra leng- 

v:aus*a ir pa ik ra ausia kalnų

^rka kovoti D’ Vš vėją ir lietų. 
Su snie<m jiems k:ek sunkiau 
kovotu bet jie ir sniegui taip 
lengvai nepaduoda. Be to, švei 
carai moka karvelius gerai ap
mokyti. kad galėtų pasinaudoti 
jų atnešamomis žiniomis.

Kiniją- paruošti specialistus, mašinas
BRIUSELIS. Belgija. — Kinija oficialiai pranešė šiaurės 

Atlanto Sąjungai, kad ji yra nutarusi nutraukti susitarimus su 
Sovietų Sąjungą ir pageidauja bendradarbiauti su šiaurės At
lanto Sąjungos valstybėmis. Kinija 1950 metų vasario mėnesį 
pasirašė su Sovietų Sąjunga 30 metų draugingumo sutartį ir pa
sižadėjimą padėti vieni kitiems. Sutartyje yra vienas paragra- 

o ortf- onė. Karveliai fas’ kuris liepia bet kuriai pusei prieš vienerius metus praneš-

WASHINGTON. — JAV Ko- 
merei jos sekretorė Juanita Kreps 
kalbėdama, Maskvoje pasakė, 

j kad Jungtinės Valstybės yra pa 
įsi puošusios padidinti prekybą 
įsu Sovietais, bet kad naudingi 
Į prekybos santykiai neįmanomi 
iki kol naujoji >ael stra
teginių gin

t i apie pasikeitimus. Kinija nesirengia šios sutarties atnaujinti. 
Ateinančių metų vasario mėnesį ji oficialiai praneš Sovietų Są
jungai apie sutarčių nutraukimą. Kiniečiams reikalingi moder
nūs ginklai.

šitas klausimas iškilo, kai brb 
tų vyriausybė atsiklausė šiau-į 
bės, ar galima parduoti kinie- 
rės Atlanto Sąjungos va dovy 
čiams modernius ginklus. Pir- 
mon eilėn, kiniečiai nori užsa- tas Carter pareiškė kad jis nori 
kyti pačiu naujausių žvalgybos. painformuoti Prancūzijos. Bri- 
ir kovos lėktuvų, o vėliau nori į tanijos ir Vakarų Vokietijos ly- 
užsakyti ir tankų bei kitų gink, derlus apie detales iš beveik jau 
lų. šiaurės Atlanto Sąjungds ■ baigtų derybų su sovietais dėl 
valstybės negali pardavinėti nau t strateginių ginklų sutarties.
jį ginklų be Sąjungos vadovy- i Prezidentas pasakė, kad Jung 
bės žinios. Britai atsiklausė va tinės Valstybės ir Sovietų Rusi 
doyybės, bet tuo pačiu metų jie SALT derybose beskiria tik

i, kuriuos

do sekretorius Michael sent 
hal po 4 dienų pa:Lannių preJ 
kybos reikalai* Mašk\roje, grį
žo j Washingtona. Savo ba'įla- 
nx>je kalboje JAV-SSSF preky
bos ir4 Ekonomijos/įaryboję ji 
besakė ‘‘Sėkmingu 'rezultatų iš J 
šių pas:tarimų galima tikėtis 
tik sulaukus kai naudingam eko 
nominiam bendradarbiavimui 
klimatas pagerės'1.

NATO 30 METŲ SUKAKČIAI 
PASIŪLĖ NAUJAS DERYBAS 

BRTUSEILS. — Britų užsienių 
reikalų ministeris David Owen 
artėjant NATO 30 metų sukak
čiai atžymėti padarė originalų 
pasiūlymą, būtent pradėti poli 
tinį dialogą su komunistų Var
šuvos Pakto lyderiais. Oweno 
pasiūlymas su savo siurprizu iš 
Briuselyje posėdžiaujančių NA 
TO valstybių užsieniu reikalų 
ministerių susilaukė tik “diplo
matinio mandagumo bet ne en
tuziazmo”.

viettf-Sąjunga. Kinietis, pšreiš- rj derybas sėkmingai tęsti iki 
kė. kad dabartinė Kinija Vra -pa galo.
siryžusi nutraukti > ^dabar>X^ei-’ r
kiančias sutartis.- : j r Toliau pranešta; kad. Carteris

• v Jr trys Europos 'lyderiai labai
Šitas pranešimas padarė dide- privačiai susitiks Prancūzu sale 

lės itakos Į Briuselyje posėdžiau je Guadelopėj sausio 5 ir & die 
jantiems Siaurės Atlanto Sąjun nomis. Susitikti^ Guadelopėj pa
gos užsienio ministerių konfe- .taręs prancūzų prezidentas Va 
rencijai. Visi buvo informuoti ]ery Giscard d’Estaing. kuris na 
apie Kinijos santykius su Sovie sitarimui* pakvietė JAV Prezi- 
tų Sąjunga.- užsienio minĮsle.; dentą Carter. Vak. Vokietiios 
riams yra žinomi pasienio inci-.kancleri Helmut Schmidt ir Bri 
dentai, kurie niekad, nesibaigia.; tanijos ministeri pirmininką Ja 
Buvo pranešta, pirmą žinia apie1 mes CaJlaghan.

’Kinijos planus pranešė Teng^ Pasitarimams numatyta plati 
Hsiaopingas, naujas Kinijos vi-j ir įvairi dienotvarkė, bet jokio 
cepremjeras. Jo laiškas pasiekė, biuletenio nei spaudai praneši- 
įvairių valstybių premjerus va--mų neskelbs.
saros pradžioje, bet konkrečių: 
žingsniu Kiniečiai ėmėsi, kai nu \ PILNA NAMŲ APDRAUDA 
tarė pasiusti atsto\-us i Didžia-! GAUNAMA NUO SAUSIO f 

Ha Britaniją ir Vakaru Vokieti-.
ja su tikslu anlankvti karo me-; CHICAGO. Illinois vals. 
džiagos dirbtuves’ ir užsakyti aP<^udos direktorius Richard 
reikalingus lėktuvus bei tankus.;L' Mathias Praneša’ kad tie as* 
Kiniečiai pasirinko tokius gin-’menys- kurie neSa!i Sauti savo 
klus. kurie labiausiai reikalingi naTnams Pilnos ^Pd^udos iš pri 
dabartinei Kinijai. Kinija daro vačiP kompanijų, galės gauti 
bandvmus strateginiams atomo inu0 ateina™o sausio 1 d.
tinklams, bet užsieniuose ji no-i Iki šio1 Fair Acces ąp- 
ri pirkti tiktai pačius naujausius;drausti tik nuo u^ies \r 
ginklus kraštui ginti. •test^ aPdra”da oro nuos

Už V.SUS pirkimus ilc! šio me.. Be t0 kė Mathias kad 
to Kinija mokėjo auksu arba do ■ (Fajr Access Jnsurance 
lenais, bet didesniems. ginklų; R irements) leis k]ien. 
kiekiams dabartine Kmija nore ... premjjas vjeto.
tu gauti palankesnėmis sąlvgo. L, v . (> moKeti dalimis - tris 
mis kreditu. Kiniečiai norėtu,, .... ... , ka*.. per metus,gauti vien aviacijai bent 500 - 
milijonų dolerių kreditų. Jie no I 
retų gauti ilgesniu kreditų iš j
Didžiosios Britanijos ir Vakarui Tokio. Japonijos liberalų de- 
Vokietijos. fmokratų partijos lyderiai, išti-

Tengas Hsiaopingas apskaičia są dieną pasiginčiję, išrinko nau 
vo, kad apie 2.000 metus Kinija ju ministerių pirmininku savo 
jau pati pajėgs pasigaminti ne partijos narį, kuris sudarė nau- 
tik modernių ginklų, bet ir ki- jją iš 20 narių ministerių kabino 
tu pramonei reikalingų mašinų. (tą. pasiryžusį kovoti prieš ekono 
Kinija turi medžiagos jautriau-. mines problemas. Masayoshi 
šioms mašinoms gaminti, bet ji'Ohira užima ligšioninio premje 
neturi specialistu naujoms maši, ro Takeo Fukuda vietą.
noms pagaminti ir neturi spe».■

MASAYOSHI OHTRA

— Vicepremjeras Teng deda 
i šalį visus kitus planus, bet 
kreipia daug dėmesio į visos’ cialistų toms mašinoms prižiū- kurie vėliau jau padės sumoder 
valstybės modernizavimą. Seno rėti ir jas tinkamai sukti. Vyriau ninti visą kraštą. Kinijos jauni 

gą, kuri labiausiai puola paaugtji Kinija, jo nuomone, nepajėgs sybė yra pasiruošusi pagaminti mas turės sunkiai dirbti, kad pa 
liūs nuo 14 ilė 16 amžiausjatsispirtu | reikalingą mokslininkų kiekį, aivytų modernia* valstybes.
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Tęsinys)
Arba jūs galite šitą proble

mą išspręsti štai kaip:
“Aš sakau, kad jeigu bet ku 

lis iš mano paveldėtojų reika
lauja pajamų išlaikymui, pa
minai ar mokslui, bet jis yra 
u ar nepilnametis, mano pali
ke unis gali arba pats apmo
kėti tas sąskaitas arba mano 
paveldėtojui globėjui, pas ku
rį jis (vaikas) gyvena, arba 
kaip mano patikėtinis laiko 
geriausia. Iš globėjd gautas 
kvitas bus pilnas atsiskaity
mas mano patikėtiniui už vi
sus pinigus, kuriuos jis mano, 
kad paskyrė geriausiai mano 
paveldėtojo išlaikymui,* para
mai ar mokslui per globėją, 
pas kurį sūnus (arba duktė) 
galimai gyvena.”

Kitas klausimas yra, kada 
pagriųdinis turtas turi būtį iš 
dalintas ir kada bigiasi_ pasiti
kėjimo sutartis.

Kai vaikui sukaks 21 metai, 
o gal 25 metai? Gal kai baigs 
koelgiją? Ar kai jis apsives? O 
gal kanais, kai jis pradės sa
vo biznį ir pradės savo pro
fesinę karjerą?

Kartais gali atsitikti, kad 
vaikas ne tik sulaukęs 21 m. 
arba 25 m., beį ir 35 m., o ne
bus subrendęs pakankamai, 
kad galėtų tvarkyti jam pa
liktą turtą. Todėl, kad išveng
tumėte nesusipratimų, jūs vi
sad galite pažymėti savo tęs- 
tamentę3 kad jūsų duktė ar
sūnūs. 
vi&> tq

25 metų amžiaus, vieną treč
dalį pagrindinio kapitalo, kai 
jam ar jai bus — 3Q metų, 
kitą trečdalį ,kai sukaks 30— 
35 metų ir likutis tebūnie iš
mokėtas bet kuriuo kitu metu, 
kada patikėtinis ras tinkamu. 
Arba jūs galite įgalioti savo 
patikėtinį padalinti pagrindi
nį kapitalą skirtiniais laikotar 
pikis, kada ir kaip jis galvoja 
yra tĮnkamiausią* jo paties 
nuožiūra. ,4^

Kitas patarimas, kaip trupu
tį apriboti paveldėtoją, kad 
neišvaistytų jūsų sunkiai už
dirbtų pinigų, yrą taip vadina- 
ųiįjJ jišeikvoijmo ' sutartis. Jos 
pagrindinis tikslas yra neduo
ti jūsų paveldėtojui kontro
liuoti visas pajamas arba pa
grindinį kapitalą pasitikėji
mo sutartimi paliktą jūsų sū
nui ar dųktenaL.

2. Pareiškiu, kad nei iš paja
mų, nei iš pagrindinio kapita
lo pinigai nebus išmokami pa
dengti -beįkokius skundus ar 
skolas.

'Kiekvienas gali parduoti ar 
pavesti savo.’ testamentu gau
tas gėrybes iį dažnai pasitai
ko, kad galima nusipirkti iš 
pavedėtojo kvitą pagrindinio 
kapitalo likuiui gauti gana že- 
momis. kainomis.

Išeikvojimo sutartis apsau
gos jūsų .turtą, priklausomai 
nuo įstatymų toje valstijoje, 
kurioje ta sutartis buvo suda
ryta Tarp kitų apribojimu šio
je sutartyje jūs. galite . įrašyti^

iiėtojo atiduoti ar u*
matytį ją,
>eikalavimuB, pateiktus prl 
paveldėtoją, o taip pat skok 
ar kontraktus, sudarytus p 
veldėtojo,

3. Pareiškiu, kad pinigj 
skirti paveldėtojui neturi bū 
išmokami padengti iš ankst 
nėms sąskaitoms ar paveld 
tojo skoloms,
ą.pareiškiu, kad jei paveldėl 

jas stengsis perduoti kai 
nors savo pajamas arba ba 
kroto atveju ar dėl kitos prl 
žasties, jei paveldėtojas neg 
lėtų pats tvarkyti savo paj 
mų, o perelistų jas kitam, pi 
si tikėjimo sutartis nutruksi 
ir patikėtinis panaudos paj: 
m as asmeniškai paveldėtoj 
išlaikymui pilnai savo nu 
žiūra. pr. šu

(Bus daugiau

PAPILDOMA LENGVAT? 
PENSININKAMS 

WASH1NGT0NAS, D. C.

švietimo ir Gerbūvio depart 
metnas praneša, kad pakelta 1 
ba pensininkams uždirbati dc 
giau pinigų, neprarandant s; 
vo pensijos dalies.

Asmenys, išeiną į pensi; 
65 m. amžiaus nuo dabar tu 
teisę uždirbti iki §4,500 pern 
tus.
Vyresni, negu 72 m. amžiai 

pensininkai turi teisę uždirl 
!tiek, kiek jiems jėgos leidži 
vadinasi jiems nėra nustatyt 
uždarbio ribos. . • > -

Pagal įstatymą, tie .peni 
ninkai. kurie uždirbo daugia 
negu jiems leidžiama ribą, .m 
kiekvienų §2 uždarbio,. jier 
iš pensijos atskaitoma 1 do] 
ris. .. ? ; J •_ 2

Soc.: See. -administracija, aj 
kaičiavo, kad padidinuV .il 

IdarbioTiba^, 11^ milijono p 
gauti pajamas nuo ir sekančius puDktu&: <u,^2,rv.>^:sininku p^iįdor^Yjiižiir  ̂

;į. Atsiimk; do,vąną, jei <payei- apie 300 mil.’ dot ' ‘ JŪRATĖ IR KASTYTISVyt. Ignas ♦23

PASAULYJE YRA 300 MILI
JONŲ BEDARBIŲ

Apie 15 milijonų žmonių yra 
Bedarbių pasaulio industrili- 
zuotose valstybėse, būtent — 
JAV"bė^e, Kanadoje, Britani
joje. Prancūzijoje, Ispanijoje, 
Japonijoje ir pan. Apie 
300 milijonų yra bedarbių ne
išsivysčiusiuose kraštuose.
šiubs duomenis paskelbė In

ternational Labor Organizaci
ja, esanti Gene vo j e, šveicari- 
>oje.Ta organizcija (1LO) skel 
bia, kad apie 20U0 metus ma
žiausia 1 biiioną darbų turės 
būt suorganizuota industriali
zuotose šalyse, kad nedarbas 
būtų nugalėtas.

ILO organizacijai priklauso 
134 kraštai; organizacija rūpi
nasi pagerinti pasaulio darbi; 
ninku darbo sąlygs. fab.

JŪS KLAUSIATE, 
- MES ATSAKOME

Kas paveldi turtą, vienam 
sutuoktiniui mirus?

KL. Esu asmeniškai dėkin
gas, kad šviečiate mūsų žmo
nes - tautiečius apie juridinius 
klausimus.Esu įsigijęs Jūsų pa 
rašytą knygą “Kaip sudaromi 
testamentai”. Man ne visai ais 
k u viskas, kas f urėtų būti aiš
ku, nes aiškinimai kitų asme
nų nesutampa su Jūsų aiškini
mais, todėl jei yra galimybė, 
maloniai prašau paaiškinti 
kas seka:

1. Turint vedusiems bendrą 
(joint) nekilnojamąjį ir kilno
jamąjį turtą; vienam iš jų mi
rus, ar antrasis paveldi'Visą 
be testarąęųto visą turtą? ar 
ba pusė paliktojo, turto išpar
celiuojama pagal vietos įstaty
mus?

p* Kaip patvirtinti testamentą teisme

ATS. Bendrai valdytas tur
tas, vienam sutuoktiniui* mi-

c J b

;;
cgjs sc į * jomsbnsifcsų 
ii*;.£r.b Ji 20
j c ne

8 Ia * Y ‘ t

^iak»ffni^aės ^&LVirtiniž<xės-
[.-lementą. Vadinasi -tesarmėh-
Hde^vyk(Įywjaą Uęięcuior) .arba

u m-o a n ’
RANGŪS DIRBTINIAI DANTYS. lYuOliS'—ėlį ii Hile ėll J. 

amboxfioio ? v

' j '' y - . . si 5 "INDIVIDUALIAI PRITAIKOMI LED)WSTURINČIŲ DENTISTUPADARYTI, KAD TESETU7 L ■ «.

švari ir natūrali išvaizda

J^^^gd^i.4š;5esm§s, 
g. kumeti tas-

hj^<ępaskytį)g  ̂valios.. pareiš^ 
Įdmas — mirusio

^1 asmens, kadĄjįs. tiksliai (pro- 
perlyj* ivykdy įas Jr £ąd testa- 

~ m n ųs, buvę j^oUriiai Compete-' 
J :Jtiiiįas tuo iaijkūj į kai rašė tes- 
F ramentą.
g : Testamentai yifū ‘ .tvinžįamas 

(protiaied) toje apskrityje ir 
£ valstijoje kur testatores, tu- 
g rėįo teisinę gyv. vietą (domį- 

cįnęk ąrba turėjo nuolatinę re
gi zideaęiją savo- mirties ’ laike. 
K Jeigu testatorįųsr turėjo namus 
g-ir biznį Ciiciagoje,- bet. mirė 
® Anglijoje, jo testamentas tvir- 
® tinamas Chicagoje. Jeigu jis 
g yrą pardavęs savo namus ir 
S biznį ir poilsiu i|ęjęs apsigyve- 
< no Majoi;kos suloje,- su - tikslu 
■X pasilikti ten ikį'- gyvos galvos 
J. ir Majorkoję <mirė> - tęstamen- 
j tas būtų tvirtinamas pagal ls- 
g .panijos įstatymus.VIRŠUTINIUS ARBA ŽEMU-TINTUS, GARANTUOTI

For appo* ' *c 
(312)38% X

937 W. GcrWi. QcAfttfk

Exit Eisenhower €xpy >90 
or Congress VatHarieni.

v Head 1 WocK south and
’ 2 blocks east

We occerof 
i ■ JMI Rbi? 

vtšjT

3. Turint vedimiems bendrą 
(joint) nekilnojamąjį ir kilno
jamąjį turtą, jiems abiem mi
rus, ar vienatinių sūnus (vedęs 
su Šeima) paveldi be testamen
to visą turtą? ar kitaip?

ATS. Gali paveldėti. Reiktų 
prašyti teismo patvirtinimo.

4. Turint vedusiems bendrą 
turtą (joint) nekilnojamąjį ir 
kilnojamąjį turtą, visiems 
trims (tėvams ir vienatiniam 
sūnui — vedusiam su šeima) 
mirus, ar anksčiau minimas 
visas turtas bus paveldėtas be 
testamento anūkų (sūnaus vai 
kų) ?

ATS, Galėtų anūkai paveldė
ti, bet teismas turėtų tai pat
virtinti.

5. Kaip apskaičiuojamas mi 
tusiųjų nekilnojamas ir kilno- 
čiavimas daromas remiantis 
gaisro ir kitais apdraudimais?

ATS. Paliktas turtas įverti
namas pagal tuo metu esamą 
rinkos* kainą ir pagal tą 
sumą uždedami fęderaliniai 
ir valstijos mokesčiai .

6. Ar bankų einamosios pi
niginės. sąskaitos privalo būti 
išvardintos Lest anie ate? Ar už
tenka atžymėti tą paveldėji
mą, bankų užvestoje^ sąskąilo- 
Je? I • rLi

rodyti kuriuose. įį^uose yra 
pinigai? :

ATS. Taip. Tariau mokes
čius (fedęrsdinjĮii?Įr valstijos) 
tektų mokėti pšsijkusįaHi su- - 
fuoktinjui.’'

Irus, tenka.jis pasilieka likųt 
šiam gyvam sutuoktiniui. :

■ i '■ \ * ’ i ’ j ’ . - . ' . ' ■ ? *

’ 2.. Ar ’žniona (vyrąs) priva
lęs niokoti valstybinius m^kes

V ♦ ; Vs r iz ,turte. FeikalusK-Awi kuriose yak J
.m^Į^RĮas.. Orpha*Mef taip- kaip- tas apskaiduoja'r^CX-ras

, Než^ūrmtT. tesimo pavadini- 
mą,r_patyirūnimo p rašymo., tek
stas idaųgiąų. . ar mažiau

.’uso^e^O’..krašto vas pasilikęs sutuoktinis. Ąps-|liekamas,
liuese .-Prašyme, pne ku-; k^u6jama pagal mok^ivI 
no pridedamas testamento, ori jėįtelei nuo p.aliktp turto ver 
ginaias^ir arba pagal priesaiką’ tės * * • ’ 
nuorašas, nurodomą} .

1) kad test at ori u s mirė nu- į' 11
rodyta' data ir nurodytoje vie- šlamento vykdytoju (executor 

4oje, ' n'nV ' : *
2) kad jo domicile buvo nu

rodytoje apskrityje ar mieste, - 
kur testamentas yra sudarytas i

, patvirtinimui (to probate),
3) kad vardai nei pavardės. 

ir adresai y ją surašyti visų asj 
menų, kurie turi teisę gauti. 
turto dalį- iš mirusio viso gali- j 
KiiuOj, jei mirusysis mirė nę-

r palikęs testamento, - kaip ir. 
tuos, kurie yra beneficiarai pa-į 
gal testamentą, j

I) kad prašytojas reikąląu". 
ja, jog jis būtų paskirtas ąs~* 
manišku atstovu ar testato-, 
riaus turto paskirstytoju — te-į

- į Tęstame^ as. tvirtinamas pa- 
gai ^prašymą-specialiame,, teis- 
•me, /tvarkančiame -nekilnajanio

toje, riu).
(Bus daugiau)

p. S.

importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai
ir žiedai, Clupa . Rosen that ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas. 
(Prekybininko Estkos seimo* vedamas biznis)

4Z07 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacra men toj

- Tek 247-5081; J. Biirkaus dvi naujos knygos:
“DU DVASINIU BŪTYBIŲ PASAULIAI”- 
vi>/ems lengvai ^jįpjrąntamos -jr kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
Kaina $£.50,

“KONNEltSREUTHO TERESE”
' . tNEUMANfcAITĖ),

aide o m raidėm, kaina $5.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
vienai genijų irt kitas blogųjų angblų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
su persiuntimu „U£ $13.50. užsakant is:

SŪDUVA. 3^ RAMBLE -ST, HOT SPRINGS, AR 719QL USA

KL. Pasaky£it£ , aę ifetįjoa i 
re apdraudą simįpka -už chiro * 4 
practpriaus gydymą?' Jonas G.

ATS.{ME{dkar.ą medicinos ap- 
drauda padeda apitfokėti už vie/ 
nos rūšies gydymą, atliktą Ii“. 
cenzuoto ir Medicare priph-/ 
pažinto,, (certified) cluroprak 

į toriais.’ Tiktai ^ydyuias,. kuris^, 
r padengiamas (covered is ma-f t 
_ sPk__
ne) pataisyti “subluxatibn”, r

Skubios pagalbos telefono 
numeris yra 911

®NAJJĮ^QĘ< KIEKVIENO 

DRAUGAS JR BIČIULIS

fc?E THN&OF THE TURKEY 
AS 'HOLlbAY FOOD,’ 
ALTHOUGH THETOUGH. 
G A ME Y WILD TURKEY 

. of THE PILGRIMS
WOULDN'T APPEALED j 

/ MO^TOF VSTO^AY. 1

£>€N FRANKLIN STlli. 
WANTED THE TURKEY 
TO BE OUR NATIONAL 
BIRD/ RATH ER. THAN 
THE'COWARDLY* BALD 

, EAGLE/ - _

$N PRE-COCONIAL WY5-THE 
SMALL HERRING WE KNOW 
TODAY AS SARDINES WERE 

k SOTHICKIN THE SEA, A WAN 
MIGHT WA LK ACROSS TH E 
HARBOUR ON THEIR backs. 
35OYEARS LATER, SARDINES 
from Maine are still a 
PERFECT SOURCE OF LOW- 
COST HIGH QUALITY PROTEIN, 
VITAMINS AND MINERALS.
SKIPPED FROM MAINE TO ALL 
Points in the natioh.perhaps 
THSSOERY SARMHE SHOULD 
.M GUR. NATIONAL FkSMZ

^XTTW FACT AMERICA’S 
HR STTHE DRYING OF FISHt 
ESPECIALLY THE SMML 
KERRANG/TO SESENT 
BACKT O ENGLAND. 
AND THE PROTEINTHAT 
Sustained the Rht 
GRtMS DURIH&THE 
FlRSTWttiTERSWA^ 
more likelytobe 
DRIED HtRRINGTHAH 
anything else.

f t*
}, 

<



IMINĖTAS IR PAGERBTAS J. ŠVEDAS | IT’S AMAZING!
programos buvo ansambliečiams 
ir svečiams bendra vakarienė. 
Ją surengė vietos kolūkiečiai. 
Nuotaika buvusi linksma.

švedo pagerbimą surengti 
ėmėsi vietos mokytojai su Biru 
te Vindašyte priekyje. Buvę

Spalio 9 dieną suėjo 70 metų 
nuo Jono ŠVedo, liaudies muzi
kos tyrinėtojo ir kompozitoriaus 
gimimo. Mirė jis 1971 m. Vil
niuje. Jo gimtadienio sukaktu
vės buvo paminėtos Vlniaus te
levizijos programoje, o pati di-
dž;ausra iškilmė buvo spalio 28- kviečiami ir švedo draugai iš 
d. Ylakiuose. Mat, Jonas švedas 
pirmuosius žingsnius muzikos 
menan žengė Ylakių vidurinėje 
mokykloje besimokydamas. Mu
ziką ir dainavimą tada dėstė var 
gonininkas Longinas Stulgins
kis. Be jo muzikalus buvo ir vi
durinės mokyklos mokytojas An 
tanas Simutis, šis buvo suorga
nizavęs moksleivių orkestrėlį, 
Jonas Švedas irz pianinu skam
bindavo ir smuiku grodavo.

Keturklasę baigęs Jonas šve
das iš Ylakių išvažiavo į Klaipė 
dos konservatoriją, bet ten bes 
tudi’juodamas atostogoms parva 
žuodavo į Ylakius ir apsistoda- bei 
vo dėdės Macijausko namuose.
Jo tėvai tada buvo išsikėlę gyven niui Jonušui ir vargonininkui: 
ti į šakius. Ylakiuose Jonas šve Tallat-Kelpšai, kurs caro laikais ^rjnj 
das suorganizuodavo jaunimo 
atostoginį chorą. Dainuodavome 
įvairių organizacijų parengimuo 
se, vakarėliuose. Mokydavo dau 
giąusia savo harmonizuotas liau 
dies dainas.

šio spalio 28 d. Ylakiuose bu
vo apsčiai svečių iš Vilniaus ir 
Kauno bei iš gretimų apylinkių. 
Atvyko 90 asmenų dainom ir šo
kio ansamblis Lietuva su visa 
vadovybe.1 Šio ansamblio pradi
ninkas buvo Jonas švedas. Iš
kilmingame posėdyje dalyvo ra
jono ir apylinkės kolūkių vado
vybės. Ansamblis koncertavo, 
dainavo išimtinai tik Jono šve
do sukurtas bei jo harmonizuo
tas dainas, buvo ir tautinių šo
kių.
, Programa buvusi linksma, ma 
lohi, b* kartais net graudi nuo
taika. Po posėdžio ir po meno

mokyklos laikų, bet .tokių tik 
trys beatsiliepę — dvi buvusios 
moksleivės ir vienas buvęs mo
ksleivis, švedo draugas.

Renkama atsiminimų medžia
ga iš Jono Evedo vaikystės ir 
moksleiviu dienų Ylakiuose. Vie 
tints medžio drožinėtojas Kaz-1 
lauskas esąs iš ąžuolo išskapta
vęs dviejų metrų Jono Švedo 
stovylą, vaizduojančią jį moks
leivio metais siu smuiku ranko
je. Buvusiame prie Ylakių mies 
telio Vaitkaus vėjiniame malu-: 
ne esąs įrengtas kampelis — ma ’ 
žas muziejus iš Ylakių kilusiems *

i Ylakiuose veikusiems pa- • 
gerbti, t. y. Jonui švedui, Bro-į

- RIMTA KNYGA

Pi football IS 
mot /a Pigskim.

XTS. COWZ/ZOf/
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TO TmC PPTi^iT

\ Been flax^eo wth

L hopf tOLL cupt f
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People Wo sold b^o eggs 
IM ITS CEHTUR.V VAUNGRRy 
WERE TIED TO P) POST 
_ WHIP - LRSHE'D '

įwi- BRIDAL
NE1LWAS 
OPIQINRLL/ 
J) CLOTH 
OVER. THE 
HEĄO ĄND 
EVES....To 
Warp off 

THE "EVIL 
EYE i-

£

1800, IM ENGLAND, Life' 
INSURANCE COMPANIES REGARDED PEOPLE 
WHO DiDNT EAT CHEESE ĄS PcoR R>SKS, 
Because of tie belief trat cheese. 
PROLONGED LIFE'.

ių bei instrumentinių pjesių j fc,\FLAPNICKA*S
yra Ylakiuose buvęs vargoni- * _ kanklėms, skudučiams, birby 
ninku (Berods, vargonininkas nėms, 70 su viršum šokių ir žai 
Tallat-Kelpša buvo operos din-Į^imų, dešimt stambesnių moks- 
gento ir kompozitoriaus Juozo. iįnįų metodinių darbų ir apie 
Tall at-Kelpšos tėvas). Tame ma ’ jqq straipsnių periodikoje muzi-j 
žame atminimų kampelyje dau: kinio gyvenimo klausimais. O1 
giausia. medžiagos surinkta ir. svarbiausia —J. švedo išpuošė-1 
apžmrėjimui išstatyta apie Jo- lėtas “Lietuvos” ansamblis, ku | 
na švedą.

Vilniuje spausdinamas Perga- isada^išiiks gyvas kompozitoriaus 
lės žurnalas spalio numeryje įsi ■ atminimas .
dėjo Algirdo Vyžinto straipsni į Vyžintas mano, kad an- 
Naujo žanro pradininkas , skir • samulis savo veikloje visada 

tą Jono švedo 70 metų gimimo prisimins Joną švedą, bet žvel- 
sukaktuvėms. Aprašoma kury- gus i 1976 metais Naujienose 
ba ir meilė liaudies, muzikai, pa- Spaus(lintą prof. Juozo žilevi- 
baigoje duodama statistikos:

“J. švedo kūribinį palikimą 
sudaro trys kantatos, muzika 
trylikai montažų ir spektaklių, 
per 100 originalių dainų, dau
giau kaip 120 harmonizuotų 
liaudies dainų, apie 10Ū orkes-

rio veikloje, reikia manyti, vi-1

G

čiaus straipsnį — “Prisimenant 
kompozitorių J. Švedą”, mato
me, kad kompozitorius švedas 
prieš savo norą turėjo Lietuvos 
ansamblio vedėjo vietą užleisti 
buvusiam savo mokiniui. Nau
jasis vadovas Vladas Bartusevi
čius perredagavęs senąjį liau-

a

vaikų už tėvynės ribų, žlugdo 
, ją d\asiniai snnigdydairias 
jos moralę, varžydamas religi
ją. klasio<l:imas mokslą... Jis 

j nuodija jos sąmonę prievarta 
brukdamas destruktyvinę ko
munistinę ideologiją. O kai vi
sa tai dar negelbsti, jis vykdo 

tūkstanėdus tremia

ga kovot dvasia išliko gyva ir 
šių laikų savanorių nemariuo* 
s< žygithse. Jų dvasinis didin
gumas reiškėsi 1918-20 metais 
ir tuo ,kad jų neatgrąsė jokie 
neaiškumai bei netikrumai. ŽT 
noma, jie traški 
butų tvarkomas
liais pagrindais, brr jie 

garantijų 
kiu užtik imu* tnų. Jie ėjo 
vedini 
ties įj
ti savo kraštą

GERIAUSIA DOVANA
. FUu|Imm» Kite*. Mirt! >uOtIv kuriu k»W<

r knyw ar iantyri*,
AMsandv* Pakalnlikte, MU GRĮŽTAME. ĮdomtU jatrnq dienu 

. atiiminimai ir {vykiu bei vietq apražymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina $3.

A. PakalnHkis. METAI PRAEITYJE. Netolimu {vykiu prisimini- 
ir laiko {vykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, ruskin- 

[tyti l 12 dalią. 296 psL. kaina IB.
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR'MINTYS, n tomai, ___

' fiala viršeliai!.' 336 paL Kaina S6.00. Minkžtail virš. 13.01
Pref. Vari. BIriHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 

. RUA, I dalis. 208 psL, Įrišta — S3,00, minkžtala vir
šeliais — $2,00; H dalis, 223 psL, Įrišta — $3,00. minfiL 
taia viršeliai! $2.M

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais, Hiu- 

! . atradjomis ir dokumentacija. 336 psL. kaina $6.
P. KaaiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lletuvoa 

partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.
, Janina NarOnš, TRYS IR VIENA, jaunystės atriminhuJ 

170 pri.
M. Godeli

Gr>-

taip, jog prarastas lietuviškasis 
liaudies ^charakteris. Laiške 

prof. Žilevičiui J. švedas dėl to 
skundėsi: “O aš, etikos sumeti
mais, turiu stovėti nuošalyje ir 
tylėti, kad'netrukdyčiau jaunam 
vadovui, buvusiam man moki
niui, kuriam per penkis metus

TELS.M.ŠNAPŠČIO KALBA TORONTE
PASAKYTA LIETUVIŲ NAMUOSE, ŠVENČIANT 
LIETUVOS KARIUOMENĖS 60 METŲ SUKAKTĮ
Diplomuotas teisininkas M.stybės gyvenime) įvertinimas 

šnakštys iš Detroito atvykęsf duoda vienintelį objektyvų ir 
lapkričio 25 d. į Toronte suruo-j neabejotiną atsakymą: Jos yra 

tautinės valstybės išsilaikyme 
laidas, gyvybinė jos egzistenci
jas dalis.

Žymus JAV generolas McAr- 
turas yra pareiškęs, kad laisvę 
iškovoja karys — ir jam p'akai 
tai o nėra!

Kada karinės pajėgos nebe
pajėgia atlikti savo uždavinio 
— dėl tariamo nepasiruošimo 
bei kitų priežasčiii — Tautos 
laisvė ir valstybės nepriklauso 
mybė prarandamos, jos atgau
namos dažniausiai tik dešimt
mečiams or šimtmečiams pra
ėjus. .
. Pavergėjas, aišku, dedą'; vi
sas pastangas jokių progii<tam 
nesudaryti. Atvirkščiai — jie 
daro viską, kad rauta būtų ne
pajėgi kovai nei laisvam gyve
nimui. Jis alina ją—ekonomiš
kai eksploatuodamas.Tirpdo ją 
i— kolonizuodamas rusifikuo- 
damas įdarbindamas dalį jos

št;j Lietuvos kariuomenėė 60 
metu minėjimą Toronto Lietu
vių Namuose pasakė šią kal-

“Didžiai Gerbi, Lietuvos ge
neralinis konsule . Kanadoje, 
dvasiškiai, rganizacijii atsto
vai, visuomenininkai, brangūs 
broliai ir sesės šauliai!

Karinių pajėgų reikšmės ana 
Ilzė ir jų esmės (tautos bei ,vai

neprireikė nė vieno mtoo nau
jo kūrinio..?’ .

Gaila gero bičiulio. Jono šve
do, kad jis ankstokai mirė, iie-

jo gimtadienio, kurį minint Yla
kiuose vien tik jo sukurtos bei 
jo harmonizuotos dainos skam
bėjo ir šokių muzika, kėlė šokė
jų ir publikos nuotaiką..

J. Klauseikis-

DR. ANTANO J. GUSEN0 RASTAI
NAUJIENOSE GALIKLa GAUTI NEPAPRASTAI fDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Pr- A. X Gurnn — MINTYS IR DARBAI, 259 peL, Ūečiančhu 13® 

metą įvykius. Jablonaitic Ir ’lutoraific jaunu dienia ir suii- 
rCpžimą. . ________ — — ’

Knygas vtaknt taikia pridėti 25 et pašto išlaidota!.

POVILAS MILERIS. biognfijof bruožai 2S5

17W S» Kibte* BU Ckleus, HL W6M, — TeL HA 141H

0r. A. J. Gutstn — DANTYS, Ju priežiūra. įveikata Ir greito
Kietais viršeliali, vietoje $4.00 dabar tik-------- 1------ '
Mlnkštato vlrželiato tik  _________________ 1—-■

A. J. Own — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtV
Kelionės po Europą }fpūdži»k Dabar tik ---------------

taip pat užsisakyti uaJtu, rMvnfut Md arba motwy ardueL prto 
nurodytos kilnot prWadant 50c. perriimtima ULeMomi.

1781 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. MM!

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lieto via, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lieto- 

► rių ga-būvii, privalo juripažinti su žemiau iš rardlntomii knygomis, 
čia suminėtai knygas galima užsisakyti Naujienose, 

tom Opečlmlair SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei-

Juozai Kapačlnikiv HEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimo tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
Jnnlančk) Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai fliu- 
ftruota. 300 psL Kaina 7 dot

eiKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* -LlETUVCU 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai Žmonės pasakė. 95 pat SI JO. Yra taip pat 
įversta J anglu kalbą.

M ZaK^ko’sATYRINtS NOV tL t K Genialaus rusu rašytojo 
30 satyriniu novelių. 190 puaL, kaina SZ.

D. Karams, K ELION S | ANAPUS GKLEtlNtS UŽDANGOS. Au
toriam paatabuma neapgauna Intuatoto Ir agltpropo propaganda tori

PrW. P. Pakaritfh, KRYŽIUOSIU VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 pat dokumentuota istorinė atedlji ip<e prQsq Ūkime.

Vlneas tamritk. LIURLINO UNIJOJ SUKAKTIES PA KAŠTU R

Me ir kiti yn $»man<

MAUJIBNOM. I73» Sa. HALSTID ST., CHICAGO, ILL. MME

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą Uepfa 
Lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakų 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu tr garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiucise gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir mlnčk 
gelmes. ’ » '•

Naujienose yra gausus pasdrinkimaje poezijos leidiniu:
1. J. Auvuftiltyto- VilėlOnlenė, TVAIGŽDtTOS NAKTTK Didelio far-

2. Junriz Baltrui*Itlą ŽEMES PAKOPOS, Hegljoą glermėt, pottnoz 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina SžjOO.

3. Butkv Juzė, EILtRAieiAI IR RAŠTAI. 155 pat. SU0.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEINIĄ VtTROJE. rinktu 1® 

psl. Kaina $3.00.
5. KIoepa* Jurgollonlą GLODI - LIŪDI. Lyrike* eflė*. 1® p«L 
K Anatollluf Kalryt, AUKSINI SIJA. EnėraJčiaL 86 p«L C.Od
7. Noda* Ririanli, TRIJŲ ROŽIŲ iVENTt. Eiliuoti

t Išretintas lietuvaites senovės laikato; an autoriaus Oiust
8. Nadaa Raitonla, THE FOREST OF ANYKU1A1, Actxi>e

'Anykščiu Šilelis", vertimai. 42 psl. $2.00.
9. Baly. RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. EDė«. 95 psl. H®.
10. Stosyi Santvarai, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. fcL, M®
11. Staryi Saitvaraa, AUKOS TAURA, 5-J1 Ivrflrog kayga. 185 W. tŽjfi.
12. Petrai Sagataa, SAULFLEIDŽ1O SPINDULIUOSE. EŪhoeti HrtoA 

liaL 92 psL. $1.00.
13. Pefrat Sa9ataa, PLAUK, MANO LAIVELI. EDėraMiAL 112 HL tlAG
14. Euąanlluf Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. W TO pol, I1Ū0.
15. Elona Tumtonė, KARALIAI Ik ŠVENTIEJI. BlėralfiM, 90 HL MM
19. ........... ............
17.

M psl.
13.
Norėdami įsiprti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Ntuftotm 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį ardėsi.

3

genocidą 
I į Sibiro 
kalėjimuose ar sadistiniu tero
ru žudo.

Pavergėjo kruopštus — k an 
čių taurės pripildymas neabc- 
jtHinai įtikina pavergtąjį, kad 
tik laisvėje tėra išganymas dėl 
jos kovui ar net dėl jos mirti, 
kad jei ne jis, tai nors jo bro
liai - sesės ir visa tauta 
mestų vergijos pančius 
perliukas į tą herojiką,

1 visi mes taip vertiname 
I ria gėrimės!
' Žinoma .kad ne visi, 
j dai greit reaguojame į 
į kaudą tautai, o ypač nepasiryž 
tame

O 
tieji 
buvo 
gunio vedini savanoriai. Tai 
nepalaužiamos valios, tvirto 
būdo plieninio ryžto ir begali
nės drąsos be: pasiaukojimo 
vvrai.

ar pavieniui ’ kojo jokiu

nusi-
— yra 
kurią 
ir k il

vieno-
nuos-

aktyviai kovai.
tie pirmieji išsi riki uoj nu
skinti laisvei kelius yra, 
ir bus tautinio ^pareigiir 

savanofiai.
valios,

kad kraštas 
socia- 
neieš- 

j*r 
kovon

avo lietuviškos prigim 
os laisve, gi li
jo sodybas, jo 

medžiagine ix*i dvasinę kultū
rą, ginti nepajėgiančius gintis, 
ginti savąją tautos dvasią, pa
pročius, ginti savo tikėjimą 
Žodžiu girdi visą, kas jam brau 
gu ir kas jam šventa.

Savanorių brandu* lio prie
globstyje susikūrė ir mūsų ka 
rinės pajėgos. Du metu j ir ko
vojo su him priešais. Jie paty
rė nemažai laimėjimų, džiaug 
sino, bet nestokojo irx pralai
mėjimų, tragizmo. Bet svar
biausias tikslas —Lietuvos vąl 
stybinė Nepriklausomybė—bu
vo iškovota.

I

Nuo karaliaus Mindaugo lai 
kų ir net šimtmečius prieš jį, 
kol turėjome tik sritinius ku
nigaikščius, užtekdavo tik šau
klio pranešimo ar pilies korė 
uždegto laužo ar karo pašvais- 
stės, tad visi kas galėjo valdy
ti ginklą, susirinkę draugėn ir 
surėmę pečius gintų savo kra
štą. Tas savanoriškas pareigin
gumas, vieninga bei ištvermių- namo tremtinių.

Lietu vos Nepri k I a u somy bes 
paskelbimo 1918 II. 16 d. At- 
tass yra lyg įsiregistravimo pa 
reiškimas Pasaulio Valstybių - 
Organizacijai, kad mes prašo
mos priimami į laisvų valsty
bių tarPQ- Bet kad priėmimas 
realizuotųsi reikia būti pripa
žintam pirma “de facto”, o pa
skui “de jure”.

(Bus daugiau)

— Vakarų Vokietija nutarė 
priimti ir rasti darbo 1,000 Viet

SKAMBINKITE DABAR

: JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

IMICHAELO
4637 SoC Archer Ave.:;

(Prie;47-ws) 254-8500 .
PARDUODAME VI-MEMBER MES TAIP PAT

R P I f^SUS CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR^
”7^7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0'

ntcT-City Rolocstwn Seme<

t

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St.s

f

YIKNA STIPRIAUSIŲ KENDROVTŲt TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įjKjta 1922 matalJL T< 431-3070

Taupykite dabar
pas mus

sail'

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
menesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

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

-F"l I -

Alfonw TyrvelH. METŲ VINGIAI. Lyrika rinktini. 1® F*. MOO, 
Jonas VtUHH, SENOVtS LIETUVIŲ DIEVAI. Mtto<od}bS pOSttiį 
$1.00.
Adomas J* ta %, BOK PALAIMINTAS. Powdja, 115 Mt ®

1739 So. Saluted Street, Chicago, lUlnolf 60698 w
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Lietuvos laisvės klausimas
Nieko Amerikos lietuviai taip nenorėtų, kaip ma

tyti gimtinį savo kraštą laisvą ir nuo užsienių visai ne
priklausomą. Jie atiduotų labai daug, jeigu galėtų į 
Lietuvą nuvažiuoti, kaip jie nuvažiuoja į Kanadą, Pran
cūziją ar Vokietiją. Savo tėvams ir broliams atiduotų 
didelę dalį savo uždarbio ir sukaupto turto, jeigu būtų 
tikri, kad jų duodama auka pasieks artimuosius.

Lietuva laiminga, kad turi tokius savo brolius ir j 
seseris, kurie taip ilgisi savųjų įr nori visomis priemo
nėmis jiems padėti. Jie žino, kad’ negali t nuvažiuoti į 
Lietuvą pavergusio ruso iš krašto išvyti. Jie supranta, 
kad rusas nėra toks jau galingas, kaip patys maskvie
čiai Vaiadūojasų bet jis žino, kad be didesnio karo vie
ni lietuviai ruso iš Lietuvos ir kitų Pabaltijos valstybių 
neišvarys. Tokiam darbui reikalinga kitų didelių tautų 
ir galingų valstybių parama, arba reikalinga labai di» 
dėlė suirutė pačioje Sovietų Sąjungoje. Turint galvoje, 
kad rusai-komunistai pavergė ne vien lietuvius, bet ir 
kitas kaimynines tautas, tai galima laukti, kad paverg
tieji pajėgs sukilti, ir atsikratyti pavergėjo. Bet tarnai 

rra ^kTjau lengvas dalykas. |{
Leninį keliais^ atvejais komųnistsęns^ ir plates- 

piems Rusijos gyvintojų^sluoksn&ms pasakojo, Hkad 
keikia vaitoti uiol^nius^meto^y^yisiem^ “socialinės 
statybos” darbams, bet niekur tų mokslininių metodų 
jis nemokėjo pritaikyti. Jis’ neturėjo pakankamai mok
slininkų, kad galėtų naudoti mokslinius metodus pra
monės, žemės ūkiui ir statybai. Vienintelė šaką, kurioje 
komunistai priteikė mokslinius metodus, tai žmonėms 
persekioti. Jie ne tik išgalvojo metodus žmonėms val
dyti,-kad jie gyventų didžiausiame varge,’būtų žiauriai 
komunistų išnaudojami ir dar džiaugtųsi. Jie džiaugia
si, kad dabar vis dėlto geriau gyventi, negu pirmais ko
munistinės santvarkos desiiptmecigis^ Kaip ' žpąenėg 
gyveno prįeškomunistiniame laikotarpyje, jie nežino, 

bet jiems aišku, kad šiandien Rusijoje geriau gyventi,

nevas buvo pasižadėjęs gerbti kiekvieno Žmogaus 
teises.

Amerikos lietuviai kitaip galvojo apie kovą už pa
vergtos Lietuvos laisvę. Jie patys negalėjo tiesioginiai 
lietuviams padėti, užtat jie rūpinosi kitomis priemonė
mis padėti. Jie padėjo lietuviams caro priespaudos lai
kais, jie ryžosi padėti ir bolševikų išnaudojimo ir prie
vartos laikais. Caro laikais Amerikos lietuviai padėjo 
suimtiesiems ir kėlė pasaulio opiniją prieš bereikalin
gus ir beprasmius caro policijos persekiojimus. Dabar 
jie kelia okupanto išnaudojimą, žmonių skriaudimą ir 
pagrindinių pavergtos tautos ir jos gyventojų teisių 
mindžiojimą. ;

Antrojo Pasaulinio karo pradžioje Amerikos lietu
viai žinojo, kad Amerika yra pati galingiausioji pasau
lio valstybė, kad josios ryžtas bus jaučiamas karo me
tu, ir kad Amerika turės teisę tarti žodį svarbesniais 
tarptautiniais klausimais. Jie stengėsi įtikinti ameri
kiečius, kad-laisvė naudinga ne tik amerikiečiams, bet 
ir kitoms tautoms. Jiems pavyko įtikinti kelis vyriau-' 
sybės pareigūnus ir kongreso atstovus, kad pavergtų' 
tautų laisvė taptų užsienio politikos kelrodžiu. Turi
me pripažintiš kad jiems pavyko tai padaryti. Teisės 
reikalus suprantantieji Amerikos politikai pajėgė įti
kinti kongreso atstovus paimti pagrindan tautų laisvės 
idėją.

Amerikos lietuviai suprato tarptautinės teisės 
reikšmę. Jie žino, kad okupanto karo jėga neišvys iš 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių. Bet jie taip pat 
suprato, kad priešą galima išvaryti iš užimtų valstybių 
tarptautinės teisės pagalba. Amerikos lietuviai pajėgė . 
Lietuvos klausimą iš tarptautinės organizacijos per
kelti į Euroops taikos konferenciją. Europoje taikos 
dar nėra. Eina tiktai paruošiamieji ’ taikos konferenei- : 
jos darbai. Sudaryta Europos saugumo ir bendradar
biavimo komitetas, kuris turės nustatyti ir numatyti j

tautos posūniu, tai tik ne tokis 
tautos dalies, iš kurios tarpo 
pats buvo išėjęs.

Teko pagyventi Adomui Var
nui Įr pu žy£riųq|u Sicilijos dan- 
giųnį. Tąį jąu bąįgus meno aka
demiją ir besiruošiant dalyvau
ti pąrodį^e. Vienas |veicaras, 
pamatęs jo' darbus, paragino jį 
važiuoti Italijon ir sutiko ten 
remtį ąet medžiaginiai. Pralei
do ten keletą mėnesių, tapyda
mas kalnus ir pajųrio gamto
vaizdžius. Bet ten gyvenant jį 
ištiko ligą: aštrįos formos nu
garos reumatizmas. Kai viskas 
gerai klojasi ir svetimos šalies 
duona ne tokia karti. Bet, kai 
ištinka nelaimės ir nesėkmės, 
žmogus turi glaustis prie savų
jų. Bet kaip? Lietuvoje jis yra 
policijoj paieškomųjų sąraše už 
aną vaidinimą Žiniūnų kaimo 
klojime. Kaltinamas veikęs prieš 
caro valdžią. Kaip Adomas Var
nas jis tęn negali grįžti.

Iš Paryžiuje gyvenančio kom- 
pozitpr- Miko Petrausko gauna 
prajcūzišką pasą ir taip į Vil
nių atvažiuoja kaip prancūzas. 
Namo negali, nes Joniškyje jį 
kiekvienas atpažintų.. Geroji 
Felicija Bortkevičienė ir jos vy-

Tiems žmonėms tebuvo prieina- ras priima jį save ir visu 
mąs spaustuvėje atmuštas koks: kuo’ rūpinasi. Kai sustiprėjo 
šventojo paveikslas. Gi bajorų, sveikata, per Bortkevičių pro- 
klebonijų ar turtingesnių įmes- tekcijas buvo pakviestas į šla- 
čipnių sultonuose buvo kabina- Venų dvarą, prie Anykščių ir 
mi svetimų šalių dailininkų pa
veikslai (daugiausia, žinoma, 
reprodukcijos), kur vaizduoja-

100 METU LIETUVIU DAILĖS PIONIERIUI
A. Kučio įkalba dajL Y°rP? 

sveikinimo aka^emijpje

darbo į Vilnių nenusiunčia, o 
*al net ir siuntimo išlaidc's bu
žo nepakeliamos. Tarp kitų dal
ininkų pareiškimų pirmosios 
larodos reikalu Adomas Varnas 
:aip tada rašė -‘Vilniaus Žinių” 
lienraštyje: “Lietuvos dailinin
kai gyvena šiandien baisiai ne- 
normališkose sąlygose. Tauta 
dar jiems pamotė - svetimų mei- 

;strų garbintoja. Tokiose sąlygo- 
f se įvykdinta dailės parodą nie
kuomet nepasieks savo tyrojo 
tikslo. Taikytis gi prie buržua- 
žiškų ir supelėjusių tautos no
rų, surengti by kokią paroda 
tuose patamsiuose, kokiais ap
suptas dailininkų gyvenimas, ir 
gauti už tą silkės uodegą - la
bai žemai ačiū! Nesu tautos tar-, 
nu; esu jos sūnumi, nors ji man 
pamotė” ((1906. X. 22.)

Tauta, kurią Adomąs Varnas 
tada paminėję buvo, be abejos 
nę kuriai jis klojimo sce
noje žiniūnų kaime vaidino.

Dailininkas A. Varnas

(Tęsinys)

Gyvenant ir studijuojant Kro
kuvoj pagalbos ranką jam iš
tiesė Vilniuje veikusi lietuviams 
studentams šelpti draugija ‘Ži
burėlis7’, kurio siela per kelis 
dešimtmečius buvo didžioji mū
sų. humanistė Felicija Bortke- 
vičieiiė. Treciaisiais metais bū
va gavęs medžiaginę paramą ir 

j * v ' - e - i iš Amerikos lietuvių draugijos
sąlygas Europos taikai įgyvendinti. Komitetas dirba l ^Aušrc's”.
lėtai, bet kito kelio nesimato,, jeigu neskaitysime karo.
Karo niekas nenori, nes žino, kad šiomis dienomis ka- Šveicarijoje. Troškimas įgyti 
ro'pasekmės bus daug žiauresnės, negu buvo anksty^ jaugiau žinių ir pažinti giliąu
vesniais laikais.

r Helsinkio aktai pasirašyti Europos taikai paruoš
ti. Jais, reikia naudotis, jei norime būti naudingi gimti
niam kraštui if pavergtiems broliams. Daugelis lietu
vių šio įvykio nesuprato ir šiandien nesupranta. Jie"

žavios šventosios upės, čia jau 
kaip dailininkas suėjo pirmą 
kartą į betarpiškus yyšius su~ Jį j o a U

ma Italijos gamta, kalnais ap- Lietuvos gamtą, į ją visa siela
suptos įlankos, karališkieji so
dai bei parkai. Mūsų liaudis dar 
tenkisosi tik savųjų kaimo mei
strų darbais. Profesionalinis 
dailės menas dar jai buvo sve-

pasinerdamas, visas dienas pra
leisdamas su teptuku ir jam, pri
einama tapybai medžiaga.

j Gera yra gyventi savoj 10vy- 
I j • . nėj, bet kasdien mintis:graužė,
timas, kaip svetima buvo ir paieškomas žandarų,
liaudis, su labai maža išimtimi, gali surakinti
ano meto profesionalams daili- pankas ir įmesti į kalėjimą ar 
ninkams. Tai buvo du skirtingi. ištremti kur į tolimą pakraštį 
pasauliai. ar į Sibirą. - ?

Mūsų tauta dar nebuvo pa-Žž-1- žįnojo, kad algam Lietuvoje 
pusi savųjų dailininkų. Ji y ne-, i rūpė-
riątė jų darbuose savosios gdin- jįj geriau: ^pažinti:!?ir ųsijausti į 
tos, savo didingos praeities, į ūetuviškąją ^aucies^m^hą. Ben- 
vo šiurpių pergyvenimų. <p^pb; drak^eivim pašiič^iėfeS^ailinin- 
mieto mūsų dailininkaiydarė tik į^dattMrt^ ŠSaireik^ jis pės- 
pirmuosius žingsnius į realųjįtčias~apkeKunĮj$"d’ti^ję"čfe.li Lie- 
mušų tauttfš praeities bei da-Įtllv0Sj fo^gj^f^odarnas koply. 
barties gyvenimu Tat ir Ado. tėlė? bei kryžius^ ir darydamas 
mas Varnas,' jei tada jautėsi į gamtovaizdžiams. Tai

■ I bus’ turbūt* pirmoji lietuvio dai- 
(įarbą, bet jiems reikalinga pagalba. Jiems reikalingas liniuko ekspedicija po Lietuvą 

; kurte privalės ieškoti kitų Europos valstybių | su tikslu iškelti saviems ir sve-
no rroIKAc t-n i c i va na T iobnvnc’ o rl Ana n 4 cbc’bnvmif'i 'V/TITTnc’ 1 timiP.TTIS TH-llSll lYIPTli'i

Po Krokuvos seka Ženeva.

Vakarų dailės pasaulį jį atvedei 
Ženevos Aukštąją dailės moky
klą. Po- dviejų metų ją baigė su 
aukščiausiais pažymiais.

Esant jam Ženevoje, ateina 
laiškas, kviečiantis dalyvauti 
piftiaojpje " lietuvių ’ dailininkų 
parodoje Vilniuje: Toje tesimoje

liaudis, su labai maža

supranta lietuviai įsteigtos organizacijos tikslų ir ’jos "kalnų šklyje jis labai skurdžiai 
vedamo dariį^^Aį^ėra^^TJįętų^ių Tarybą griaupąntis 
lietuvis kerta’ šaką^-antęfeųdps"-' sėdi ir išmuša iš yrąnlęų 
prjęĮnpnes, kuriomis galima padėtį pąvęrgtaį| .Lte". 
tuvąį.^“;"TL: •'

'Buvo liūdna, kai VLIKo priešakyje atsistoję, mūsų 
politikai nesuprato, tarptautinęs tęisės.. galios ir į svar
bos kovai už Lietuvos nepriklausomybę. Bet pamažu 
susigaudo įr VLIKo. atstovai. Chicago^ kviečiamo sei
mo dienotvarkės viršuje viršuje obalsį “Žmogaus tei
sės” papildė dar paaiškinimu, jog tai yra vienas/iš ke-. 
Įių į Lietuvos nepriklausomybę. Tai -jau didelis žingsnis 
tarptautinės teisės sąvokom suprasti.

Ąmęrikog Lietuvių Taryba padarė pačius svarbiau
sius. žingsnius Lietuvos laisvės klausimui perkelti į 
traptautinę areną, šiandien jau ir VLIKas padarė pir-' aiškus, teks dar kurį laiką tarp savęs veąti diskusijas

gyveno,: jautėsi" vienišas,Uoli' nuo 
gimtinės ir visų apleistas, i Prašo 
S jo tapybos darbų, o tuo tarpu 
nepaklausia jo, ar jis'turr už ką 
užmokėti' už studentiškus pie
tus’ • ./Ir taip jis nei vieno savo

pagalbos teisinei Lietuvos padėčiai atstovauti. VLIKas • ūmiems mūsų liaudies meno 
turi rūpintis įtikinti kitas valstybes ginti tarptautinės Igr0^ lr autentiškumą.

.1 • • A_ _ ? . _  _ 1 • X* !• . J_ —• _ ■ _ _J___ 1 - * J____ T ’• (Bus daugiau)teisės principus ir padėti lietuviams atgauti laisvę. Jei
gu VLIK o konferencija šį klausimą supras ir stos tai- 
kon, tai visi galėsime žingsniuoti pieningai Lietuvos 
laisvės kelių. Jeigu šis klausimas suvažiavusiems nebus

negu buvo prieš porą metų. Laisvės varžymas, pagrin- j mą žingsnį. Bet atęisty VLIKas turės imtis "kitų žiiigs? įr tarpusavius ginčus.
dinių žmogaus teisių mindžiojimas yra kasdieninis rei- nių šią kryptimi. VLIKas bus priverstas padėti Ameri- Tarpusaviai lietuvių ginčai naudingi tiktai Lietu- 
šškjnys. Jam galo nesįmato, nors Helsinkyje pats Brež- kos Lietuvių Tarybai. Amerikos lietuviai padarė didelį vso laisvės priešui, bet ne lietuviams.

ELZBIETĄ ĮUĮVPELĮĘNE

VIEŠNAGĘ KALIFORNIJOJE
Mano, syąjpnė pąpiatyti šio kontinento ekzoti- 

ką, išsipildė tįk po -30 metų, mano gyvenimo Mont 
realyje, kai operos solistė Aliodija Dičiūtė-Tre- 
čiokięnė, mano draugė nuo konservatorijos ir 
Lietuvos Valstybinės Operos laikų, persikėlė iš 
Čikagos į Kaliforniją, Santa Monikon, gyventi 
kartu su savo sūnum daktaru Leopoldu Trečio
ku, kuris čia profesoriauja universitete, dirba 
ligoninėje ir turi savo kabinetą.

Jo žmona advokatė Nijolė Trečiokienė irgi turi 
savo kabinetą ir ąugina dvi gražias dukreles Iną 
ir Rasą.

ĄĮiodiją įr pakvietė mane pas save šią vasa
ra W. 33 paviešėti. į

Laimei American Airline lėktuvų bendrovė 
paskelbė šiemet, trims vasaors mėnesiams, dide
lę nuolaidą kanadiečiams keliaujantiems į Ame
riką pavasarotu

AMERICAN AIRLINE LUXURY
milžinišku lėktuvu, skristi 7 vai. į Los Angeles, 
jau buvo nęapsakomas malonumas.

įėjus į lėktuvą pryšakyje buvo sodinami pir
mos klasės keleiviai. Per vidurį nerūkantieji ir 
ant lėktuvo uodegos, patys paskutinieji susodin
ti — visi rūkantieji. Eidama pro juos vis pagal

iodavau: taip jums ir reikia, sėdėkite pačiame 
gale ir patys kvėpuokite savo leidžiamus smir- 
dančius dūmus, o mes kvėpuojame padangių ty
rą, gryną orą. i 'J

Pamačiusi visuose skyriuose televizijos ekrgs 
nūs, prisiminiau Alfonsą Naką, kaip jis skraidy
damas po Europa mūsų Nepriklausomoje Lietu

voje” ’’Savo akimirkose” piktinosi lėktuvuose 
rodomomis sektualinėmis filmomis.

Bet mūsų ekrane, pradžioje pamatėme mus 
pasveikinusią gražią, malonią stiuardesę, kuri 

• pamokino mus kaip susijuosti diržu, kur susiras
ti kvėpavimui (jei prireiktų) deguonį ir kas 
mums darytina visais kitais, jei pasitaikytų, at- 

' vėjais. i
Lėktuvui kylant į padanges ir leidžiantis že

myn,' matydavome pilotus valdančius lėktuvo 
sudėtingąją mašineriją.

Parodytas ir labai įdomus filmas iš jūrų gy
vūnijos gyvenimo. Buvo atkreiptas keleivių dė
mesys skrendant per yieną iš 7 pasaulio stebuk
lų Grand Canyon daubą ir kitas įdomesnes 
vietas.

Maitino mus kaip aukštos kląsės restorane. 
Valgėm pusryčius ir pietus su vynų, buvome vai
šinami saldainiais, kava su pyragąičiais. Po val
gių buvo paduotas žnyplėmis kiekvienam karš
tos, stereŪzųotos drėgnos servetes nusišluostyti 
rankoms. /

(Bus daugiau)

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

KRAUSTOMAS
žuvėdros krykštaųdamos neria į vandenį, 

sau vakarienę gaudo. Jų padaugėjo, taip, kaip 
keleivių uosto angare, šiandien jūroje audra, to
dėl “Nieuw Amsterdam” iš Le Havre į Southhamp- 
toną atplauks pavėluotai Apie aštuntą valandą 
iš Londono Waterloo stoties atvyksta keleivinis 
traukinys. Jame ir Elytė. Žmona jau buvo'pra
dėjusi rūpintis, kad ji nepavėluotų į laivą. Dabar 
visiems ramiau. Bet atsisveikinimo, nežinios ir 
laukimo nuotaika vyrauja mūsų mintyse,

 EPILOGAS.

, Dabar, atėjus ilgai lauktam momentui, ro
dos reiktų man džiaugti^- Tačiau taip pėra. Vie
ton džiaugsmo jaučiu įtampą, atekįestu senti
mentu, beveik nostalgiją.

Britai visuomet turėjo ir tebeturi konser
vatyvias pažiūras bei ten4enęijas, kurios -kar 
tais prieštarauja jų tautos charakteriui. Nors 
kiekvienas britas, ypač anglas, yra linkęs į pa
žangą ir jos siekia, jis jos kartu ir nemėgsta; 
kartais jis net priešingas drąstiškai permainai, 
kuria nepasitiki, kąip Europos Bendrąja 
Rinka.

— Europa artėją prie vieno pi 
niginio vieneto, išskyrus Ang
liją, Italiją ir Airiją.-

—Prezidentas Carteris Įspė
jo Egiptą ir Izraelį baigti ginčus 
ir gruodžio 17 dieną pasirašyti 
taikos sutartį.

Vakare guldamas anglas žiūri, kad jo mat- 
rasas būtų pats patogiausias, sudarytas iš ge
riausių spyruoklių. Tačiau iš ryto pabudęs nori, 
kad žiūrėdamas pro savo miegamąjį langą ma
tytų tą vaizdą, įęurį matė vakar ir koks buvo per 
šimtmečius prįę$ tai

I Dėl to pįdžiojį Britanija yra kraštas, ku
rname senoji praeitis visada yr-a ir dabartis, ku
riame žila istoriją neišvengiamai sudaro dabar
ties gyvenimo vaizdo dalį. Senos pilys su savp 
kalėjimais ir kankinimų kameromis, Škotijos 
aukšti kalnai ir trumpi sijonukai, Stonehenge 
griuvėsiai, Edinburgh ir Glasgow, Yorkširės šį 
lai bei pudingai, JYąlijos gyventojų tradicijos, 
dainos ir tarmė. Londono katedros, Lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčia, Lithuanian House Ltd' 
Temzės upė su savo tiltais, parlamento rūmai su 
Big Ben laikrodžiu, Buckingham© Rūmai, Lie
tuvių Sodybų, Manchesterio Lietuvių mielasis klu
bas ir pagaliau šviesios Doverio pakraščio uolos 
— visa tai sudaro šio krašto vertybes, atsiradu
sias arba pačios gamtos arba šio krašto gyven- 
Lojų, įskaitant ir lietuvių protų bei rankų kūry
bos dėka.

Good-Bye, England! I know I’ll miss you!
PABAIGA . r
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-JLrK. K G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Radical Building). T«L LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. PAUL N. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos dlrektenus

L938 S. Henbeim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ir 

kaa antra šeštadieni 8—3 vai 
TaĮ: 662-0727 <rb« 562VIZ

DR C. K. BOBELIS 
NKSTU IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Talat 695-0533

<£L. —.BB 3-58Y3

©R. Ą, B. GLEV ĘCĘAS 
GYRYTOJAS IR ęHIRURGAS 

SPCCIĄLYBa AKIU LIGOS
W«rf l«3r<l $tr«) 

Galando’ susitarimą

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabarDR FRANK PLECKAS
OPTOMBTRISTAS

KALBA' UĖTUVIŠKAJ 
261* W. 71. St. T»L 737-Slrt 

>krjpa akis Pritaiko, akiniu.* ir 
“contact lense*”’

agal susitaria^, cždrryu rreč

MIRĖ PETRAS MOCKAITIS •
1978 m. lapkričiomen. 27 cL} Prieš 22 metus atvyko jis iš 

‘mirė a. a. PetrasMockaitis: gy-}Australijos pastoviam apsigyve 
TkD TPA & T veno Chicagoję;•-<Bridgeporto | rūmui ir įsikūrė Chicagoje. Gy-
DK.LE0NAS SEIBUTIS j apylinkėje. Iš rytx>. pasiruošė j vendamas toli nuo Tėvynės, jis 

įvykti poršvietimuj-Rentgenu iri sielojosi Lietuvos nelaimę, rė- 
j išėjęs ant šaligatvio sukrito ir j mė Lietuvos laisvinimo pastan- 
■ staiga mirė. Buvo' gimęs 1899' gas materialiai, skaitė lietuviš- 
J m. Kazhškių km. Kazlų Rūdos i ką spaudą — “Naujienas”, “Dir 
Į valse. Marijampolės apsk. At- vą”, “Karį” ir rėmė lietuviškų 
į s kuriant Lietuvai a. a. Petras valandėlių transliacijas ir kitus 
(Mockadtis 1918 mt. stojo ’sava- lietuviškos veiklos pasireiški- 
noriu į besiformuojančią Lietu
vos kariuomenę ir kovojo su vi- 

įsais trim Lietuvos priešais — ru 
|Sa:s-boIševTkais, bermontininkais bai nenorėtų sairgti ir būti ki- 
j ir lenkais. Jaunas, drąsus ir su- • tiems naštap bet kad vakare atsi •

INKSTŲ. PŪSLES IR 
PROSTATOS-CHIRURGl JA

- * 2656 WEST 63rd STREET 
Vai. intrad. 1—4 popiet, 
>ketvirtd. 5-^7 vaL vak

Čflū telef: 776-2880 
-Rę^dfįiaįoę tętet: 448-5,545/

Į manus karys Petras Mockaitis

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR 2.WURGAS 

4»ndrą praktika. ,p^ MOTE R J llBfc 
Ofisą* 2652 WEST 5?th S'iRGET 

jr«L.PR 8-1223
OFISO VAL.: p:rm.. antoad. trečia*, s, . . .. . .
Ir penkta-.* ir 6-8 vai. vai. SUtadie-į ^vo gebėtas savo virsmmkų 
liais 2-4 vai. popiet ir kita laiku ir i puskarininkio, o

. * - kiek vėliau, ir į viršilos laipsnį.
- Nepriklausomybės..kovoms nuri 

mus, — Mockaitis Petras stojo 
<. • .ofaSoMMwwnmtMh*”****

* Aparatai - Protezai, M4ckban-1 hęijon ir joje tarnavo iki 194U 
vi dažai. Speciali pagalbi I ' 

'Arch Supports; fc t t

pagal susitarimą.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

T

PRANAS MIKALAUSKAS

Fruit-Filled Fantasies

damas per sieną į. Vokietiją.
Karui pasibaigus jis emigravo j i

M 0 VIN G
Apdraustas parkrauityma* 

H jvairip atstumu,
ANTANAS VILIMAS

TąL 37$4t82 arba 376-5996

dukros
kur jo* mylima dukra Gražina
Milerienė su šeima gyveno.

Prasešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m. 
gruodžio 7. d. 10:45 vai. vak- mirė mano mylimas- vyras.

ir Linu laidotuvių dalyvius pak; 
Yietė į Warsawa restoraną pie- ‘

kovų.mętų ir įįą. 1940 metų jų 
okupacijos, Petras Moękaitis su_____
šeima 1944 mt;.^rudęnį apįe^a^ Lietuvių>-Ta.ųtines kapinės, kur-:MpVlK.G 

Leidimai — Pilna aporauda 
ŽEMA KAiNA 

R. ŽĖRĖ NA S 
' l Tel. WA 5-8063

^2A50 W>jt 63rd Stjchięa^

h /— ■■ ■ ZL -

tolimąją Australiją, bet jo šir-1 buvo palaidotas. Velionio duk-l 
dis traukė jį~ persikelti arčiau"! ra Gražina su savo vyru inž. Mi j 

į šiaurės Ameriką, leriu Jonu -ir sūnumis Kastyčiu

prie anksčiau pasistatyto akmens 
paminklo/ paženklino Vyties ‘ 
kryžiumi ir Gedimino stulpais^;

SOPHIE BARČUS
SADLĮO i ELMOS V ALA Klos

Visoj programos ii W0PA,
TW kiL A. JU,

Liofuvdv kasdien nuo pir
madienio fe penkiadienio 3:00 
—3.38 vai. popiet, šeštadieniais 
ir sakxnadfeniaU 8:30 iki 9^ 

vai. TO,
Vadė|a Aldona Daūkvs

HEmlock 4-24U
715^ So. MAPLEWOOD AVI 

CHICAGO, ILU

. -Lietųyą, j į tarnybos. at-_

.leido.^.Paži^apa^/jųsus kąniu/

Didžiausio kailių

LEOPOLDAS SIMANAVIČIUS

IBS North. Wfiwh Awm>

Y

Laidotuvių Direktorius Tomas J. Labanauskas. - Tel. Y A 7-3^01.

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMęųLĄMCK 
PATARNAVO
MAS DIENA. 

IR NAKTL

Nulipdę lieka:

Draugai ir 2 pažįstami.
C U fizznly packed 

Brow* ragą*

. — J«i tinote ąsmools, kurie 
galėtu užsisakyti Naujienas, pra- 
lome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems dusimą Naujienas dvi «a

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVK. Phow: LAfayette LUU

BUTKUS - VASAITIS 
1446 8o< Ava„ Cicero, DL Phase: OLympic

GEORGE F. RUDMINAS 
tu» S«. LITUANIOA AVK T«L: YArt» 7-11 >8-1 IM

U54 Se. HAJUHTCD 8TRECT
r-

Enjoy the traits of summer • labor — with a delectable sour 
.cream dressing. Simple to make and delicious to serve, H’f a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — grapes, 
strawberries, cherries, appleS) plums, pears, pineapple, apriėože 
and kiwL

Developed by home economist* for Morion Salt Company, 
the dressing's quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Mortod*Nature'a SeasonrHeasotiinf 
blend.

Other salad tips? To please the eye aa weU as the taste beda, 
▼ary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
on the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip sBees or vedfsa 
of apples, peaches, nectarines, pear* aod some plums U lemoa

•. Sour Cream Dressing for Fresh Fruit*
} (8-cauco) cartou sour 14 teaspoon Morton 

cream Nature's Seasons

Gyv. 1622 So. ^7 CLZ Cicero, JH.

Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., Šimėnų km.
Amerikoje išgyveno 29 metus?.
Paliko nuliudę: žmona Joaną pagal tėvus Kožicaitė, švogeris Vik

toras,' švogerka Ona Kožicai, mirusio a.ą dr. Vincą Kožicos. žmona Bi’ 
rutė su šeima ir kiti giminės, draugai bei paŽĮstanūVTFetuvoje liko 
brolis ir 6 seserys su šeiinomis.

Kūnas bus pašarvotas sekmadieni 1 vai. popiet Mažeika-Evans ko
plyčioje, 6845* So. Western Ave.

Antradienį, gruodžio 12 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į špč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Prano Mikalausko giminės, dr?ugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nulūdę lieka:
žmona ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktoriai Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans. -
TeL - 737-8600.

?dr^l kaJUrfcMM S

HORMANĄ 
EIN>

bT«L 2«3-58» 
(i»uigoi) ir 
S77-MS*

tų. Velionio dukrai, žentui if| Pirmininkas pranešė, kad 
anūkams savo ir savo šeimos| reikia 1979 metams išrinkti 
vardu reiškiu gilią užuojautą, o j naują valdybą — stipresnę ir 
Tau, mielas Petrai, tebūna leng 
va šios šalies žemelė.

P. Bum eikis

Dar žodis apie 
Suvalky trikampį

Tačiau yra ir Uogų apraiškų. 
Visose sotyse egzistuoja dide
lis kys ninkąvimas. Kaip sako
mą: geriau pasneruosi greičiau 
važiuosi. Nežmeruosi _ peva- 
žiuosi Tačiau šia kelione buvau 
visapus'škai patenkintas galė
damas kartu pagyventi jų gyve
nimu, jų rūpesčiais ir vargais, 
o ta;p pat kartu ir linksmintis 
kaip savas pas savus brolius. 
Kas žino, gal ir paskutinė pas 
juos viešnagė!

Tuoan savo šiuos įspūdžius ir 
baigiu, nors daug įdomių jų gy
venamo apraiškų mano pustuš- 

• čioje galvoje liko nepastebėta ir 
praleista Atsiprašau už nesklan 
durnus.

V. Galeckas

i Žagariečii: klubas
•-*4. 3 >* '

Lietuvių Žagariečių klubo 
priešmetinis narių susirinki
mas įvyko lapkričio 26 d. Ane
lės Kojak salėje, 4500 S. Tal- 
man Avė. Jis nariais nebuvo 
gausus.

Pirm. Paul Masilionis atida
ręs susirinkimą, pranešė, kad 
yra mirusi klubo narė Bernice 
Vilkas. Gėlės <buvo suteikta iš 
klubo. Pirm, prašė visus atsi
stoti minutės tylai ir pagerbti mus. 'Mirti velionis nebijojo ir- 

šeimininkui, pas kurį ilgesnį lai

e Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid.

ką 'gyveno,' sakydavo, kad la- niirusi? '° žeimai išreikš' 
ta gili užuojauta.

Nutarimų raštininkės 'pers
kaitytas protokolas ir valdy
bos narių raportai vienbalsiai 
priimti. Taipgi klubas nubal
savo pasveikinti su

gulus iš ryto nebereikėtų keltis.
Ir jo noras pilnai išsipildė — 
jis mirė staiga. Buvo pašarvo
tas Ph’Iips-Labanauskąs laidoji 
mo koplyčioje — 
thuanįca Avė. Koplyčioje su ve

klausomos^Lietuvos kūrėjai sa-au^a buvo įteikta anksčiau 
vanoriai -sur skyriaus vėliava.;, 
Ątsisyeikinįrno kalbą pasakė ku 
rėjas^savanoris juo^žas Tamulis.' 
Ląįkncio nięm 3X)/cL,j kunigui" 
ątlikus religinius patarnavimus, i 

įkoplyęios bųyo nuly dėtas į

Lietuviu Moterų Draugi Jos “Ap- 
šv'eta^ priešmehtinis narių Šusirin- 

iZo] a a n Girnas įvyks šeštadieni, gruodžio 9 d., 
v . .. rtaitaų j vaI pOpiet7 3808 So. Union Avė.,

3307 So Li- šventėmis Naujienas, Sophie • jėjimas iš kiemo. Narės prašomos at- 
S - • ’’ Barkus radiio vedėia ?r vptp- lankyti, nes yrą daug svarbiu'daly-____ __plycioje su ve laaijo veoęjjį zr vete aptarti ir valdybos- rinkimai 

lioniu atsisveikino *bvvę Nepri- r^nus Dariaus-Girėno, o Balfo dėl 1979 m. ’Furėsimc dovanų ir bus 
klausomos ^Lietuvos kūrėjai sa- ‘ au^a buvo įteikta anksčiau. picSgąivienė,. raš*

Gyv. Bridgeport© apylinkėje

Mirė 1978 m. gruodžio 7 d., 3:00 vai. ryto sulaukęs 58 metu am
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko nuliūdę: miela draugė Stella Lease, artimas draugas John 

Rodgers ir kiti draugai bei pažįstami.
Kūnas pašarvotas Phillips - Labanausko koplyčioje, 3307 S. Latua- 

nica Avė.
Šeštadienį, gruodžio 9 dieną^ 8:30 vai. ryto bus lydimas iš kopl/n 

čios į §v. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus laido 
jamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a- a. giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasxutini patarnavimu ir atsisveh 
kinimą.

geresnę, bet nariai prašė pasi
likti visai valdybai, kuri pra
šoma apsiėmė Pirm. Paul Ma- 
silionis, vicepirm. Adeline Ge
dvilas, nutarimų rast. Rožė Di 
džgalvis, finansų rašLHerman 
Danta, kontrolės rast Josephi
ne Ma si ! ion i s, iždininkas Matt 
Povilaitis, koresp. Rožė Dkiž* 
galyis.

I knygų reyUijas komisiją 
apsiėmę įeiti Jeanie Povilai
tis, Bernice Krasauskas ir Pag" 
g\’ Dovidauskas.

Sausio 13 d., 1979 m., 3 vai. 
po pietų pas Masilionius įvyks 
susirinkimas. Sekantis klubo 
susirinkimas įvyks sausio 28 
d. anksčiau minėtoje salėje.

Po susirinkimo buvo vaišės, 
malonus pobūvis ir gimtadie
nio proga pasveikinta Mrs. Ma- 
silionis ir visa valdybą lįnkėl 
jo nariams linksmų švenčių ir 
geros sveikatos ateinantį me
tą.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Viską darykite su meile*. — T Kor. 46:14.
Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltini*. Sveniąjam* Raitė pasa

kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl visi Dięvo. vaikeliai turi būti jam. panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė i pasauli 
savo vienginų Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus tąip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelblngais 
darbais.

iv. RAiTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

f

Mažeika Evans

Rožė Didžgalvis, koresp.

Tel. 737-8601

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKISDA1MID
■

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO STAIGA

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
' ‘ ---- - » •»

Telefonas 523-0440

TĖVAS.. IR SŪNUS. .. 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2o33 W, 71st Street 
1410 So. OQth A^ę., Cicero 

Telef. 476-2345

TRYS MODERHISKQS KOPLYČIOS
ĄKS'rt ATO)MQflĮįlAMS pąstatYtį

NĄĘĮAI?
ChJexc<x .
Utterly
LiWotuvl^
Dirts to ri,
Awociaciios

tomas ii? Laurynas Labanauskas
307 So LJTUANĮCA AVENUE, PkoD«: Y Arti 7-JO’

STEPONAS C LACK ĮR SŪNŪS
(L4C*AWlCf

2424 WE81 6JU STREET Opa bite 7-121J
2314 W®ST 22H PLACI Vhįhfa.'l-Un
U 028 80UTHWEVT HIGHWAY, PmIm Hflh, k^L

\ m Sątųpįay, Qacjnpber. 9l p78



ROCKFORD, ILL
irrms ir paveda vieną ar kitą 

’pareigą suorganizuoti ir išpil
dyti.

Žinau, kad p. pirmininkui 
ncpatįks ir vėl užsigaus už 

j šias viršuje paminėtas klaidas, 
j kaip ir anksčiau, kad nepati- 

j jko už pertitų metų Vasario 16- 
Į sios minėjimo padarytas pas-

ŠIS TAS APIE ALTĄ
Vietos Altos valdyba iki šiam 

laikui savo veiklą, kad ir ma
žoje kolonijoje, išvystydavo 
kiro puikiausiai ir aukų susi
rinkdavo po geroką sumą. Pa
vyzdžiu buvo nef daug lįties- 
nioins kolonijoms. Šį vietos 
ta suorganizavo buvęs žvmus . ... . . r tubas. As labai atsiprašau p.veikėjas, visiems gerai žino- . ... . \.. . . _ ... Į pirmininką uz tai, bet neture-

, i tumei užsigauti. Reikia isisą- (Žvalgas),kuris ilgiausių laikai . . . .. . k . .
į moninti, kas dirba, tas ir klai
das daro, ir iš tų klaidų moki
nasi. O kad to nebūfų, reikia 
su visais bendradarbiauti, ne 
tik su valdyba, bet su skirtais 
atstovais ir kitų orgainzacįjų 
valdybomis. j »

žino-Į 
mas velionis Juozas Bacevičius 
(Žvalgas),kuris ilgiausią laiką 
vadovavo. Jam vadovaujant 
buvo tvarka — susiklausymas, 
vienybė.

Valdyba dirbo vieningai ir 
laiks nuo laiko sušaukdavo 
skirtus organizacijų atstovus 

,ir juos informuodavo ir ben
drai tardavosi apie bendrą vei 
klą. Taįpogi palaikydavo ry
šius su kitų organizacijų val
dybomis. Ir tos tvarkos buvo 
laikomasi po jo ir sekančių 
vaidybų iki pereitų metų.

Išrenkama valdyba šiems 
metams Buvo tikimasi, kad 
veikla Jbus energingesnė ■ veik 
lesnė, nes išrinkti šaunūs. v^- 
rai. Ir štai, tenka išgirsti net 
*iš pačių valdybos narių, kad 
Tiėra tos vienybės, kas buvo 
ankšeiaus.

Pirmiausia \ šiais metais bu
vo šaukti du valdybos posė
džiai, bet į posėdį nebuvo pa
kviestas garbės narys, senas 
valdybos darbuotojas, išdirbęs 
25 metus (ir yra savanoris kū
lėjas). Taipogi per visus me
duos tij organizacijų valdybas 
nesiteikė sušaukti ir informuo 
įi organizacijų atstovų, o per 
įuos tų organizacijų valdybos 
bei narius. Taipogi šiais me
tais reikėjo išvystyti laiškų 
bei telegramų siuntimą dėl 
Petkaus,.; Sadūnaitės . ir kitų 
nubaustųjų, kad ir buvo kiek 
daryta, tai tik tiems, kurie ge
rai moka ai7glų kalbą.z ‘1 -

. šf^.įau'. baigiasi; metai?.”bet 
mes organizacijų atstovai apie 
Altą? nieko; nežinome;: -kas vei
kimą Alto -valdyboje? Taipogi 
nežinome^ kas; yra- 'daroma Hel 
Vąasrio 46-tos minėjimo- atei
nančiais metais T* Argi čiaf gali
ma kaltinti ;viBąt Alfos *'valdy
bą ? — Ne l Tik pirmininką 
Kaip anksčiau minėjau,a šiais 
metais valdyba yra viena iš 
stipriausių narių ,bet neaišku,’ 
kodėl valdybos pirmininkas 
nenorėėjo ar nesugebėjo visą 
tai atlikti, ką suminėjau.

Visiems yra aišku- ir supran
tama, kad kartais dėl tarny
bos, ar asmeniškų įsipareigoji- 
nų, valdybos 'pirmininkas ne
besuspėja viską aprėpti ir at- 
ikti, už tai yra išrenkami vie-

* dienį, gruodžio 9 d., 1:00 vai. 
p.p. Dariaus-Girėno salėj, 4416 
S. Western Ave. Bus SLA Pil
domosios Tarybos nominacijos 
ir kuopęs valdybos rinkiniai. 
Molenėkite dah’vauti su dovana 
dėl (frab- Bag: Po susirinkimo* 
bus vaišės.

C. Austin, fin. sekr. (Pr )
— Važiuoju j Floridą. Galiu 

paimli vieną asmenį. Skambinti 
Juozui, -tel. 247-4377. (Pr.)

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM! 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Augis

—Teofilė Dargienė, Weston, 
Ont., Canada, maloniai bus nus 
tebinta, radusi Naujienas savo 
laiškų dėžutėje. Nustebimas taps 
dideliu džiaugsmu sužinojus, kad
jas jai užsakė jos mielas sūnus I^dijonos, priklausanti 63 kuo- 
dr. Vytautas P. Dargis ir marti Pai Čikagoje. Ji įrašė 5 naujus na 
Liucija iš Westchester, Ill. Dė- - _ _

L _ . Tr_______ ________ ar nm

i kui už laišką, ankstybą prenu- • savo prenumeratą ir ta proga 
meratos pratęsimą ir už auką. [ oaremia Naujienų leidimą. Dė_

— Kurt Vėlius, Lisle, I\l., kar 
tu su prenumerata atsiuntė ge 
rus linkėjimus ir juo parėmė $7 

l auka. Ponia Marija Prakevich
iš Virginia Beach, Va., atsiuntė 
$4. Po du dolerius už kalendorių 
atsiuntė V. Puodžiūnas iš Mel
rose Parko ir S. Simonaitis iš 
Cicero, III. Dėkui visiems.

— Ignas Stokos, Elizabeth, N. 
J., SLA 3 kuopos organizatorius, 
specialaus vajaus metu įrašė į 
SLA 7 naujus narius. Gertrūda 
Dargienė, priklausanti- 353 kuo 
pai Pittsburghe, įrašė 6. Trečią 
vietą laimėjo Anna Vysther iš

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

(312) 737-1717. (Pr.)

kui už gerus linkėjimus ir už — SPECIALI 20% NUOLAIDA
>7 auką.

Didžiojo mūszį, tautos poe 
to Bernardo Brazdžionio lyriką 
šgirsime dr. Juozo Briedžio mu! 

zikos harmonijoje rytoj, sekma* 
dienį, 3 vai. p. p. Jaunimo Cent
re. Bilietai gaunami “Marginiuo 
se” ir prie įėjimo.

— UlincPs valstijos loterijoj ... __ _
gruodžio l d. Big Pay Day lOši-ĮSary'_ELESOR JAKST°. 17 N. 
me laimėjo 098, 0 ,8 ir 9978. 
Touchdown lošime laimėjo Chi
cago 15, 23, 49 ir 35.

VLIKO SEIMAS ČIKAGOJE

rius. Viso įrašyti 75 nauji na-
kojant jiems už tokį prasmingą j *^e apsidraudė $111,250 su 

- • ’ • ’ JmaL Tolimesnėje naujų narių
įrašymo eigoje SLA Pildomoji 
Taryba paskyrė premijas. Įrašę 
25 ar daugiau naujų narių gaus 
$250 premiją, 15 ar daugiau — 
$100, įrašę 10 ar daugiau gaus 
$50 premiją.

dovanos parinkimą brangiau
siam pasaulyje asmeniui, kartu 
su jais siunčiame šventinius 
sveikinimus ir gerus linkėjimus. 
Gerą žinią apie naują skaityto- j 
ją p. T. Dargienę malonu pranešu 
ti visiems prenumeratoriams; 
prašant aktyviau prisidėti prie 
platinimo vajaus.

— Ponia Ruth Litvin, Sierra 
Vista, Arizona, gavusi keletą 
Naujienų numerių, susidomėjo 
ir jas užsisakė 3 mėnesiams tin-

i

— Juozas Ankus, Baltic kepyk 
los savininkas, gausiai remia 
bendruosius darbus ir lietuviš
ką spaudą, ne kartą povanoda 
mas savo kepyklos gaminius 
jų renginiams, vis linkėdamas

kamiąų susipažinti ir prisiminti visiems gero pasisekimo bendrai 
gerokai pamirštą lietuvių k^l- dirbti Lietuvos'lėisvei -ir išeivi; 
bą, neš jos' gyvenvietėje nėra jos gerovei. Keldamas prieška- 
Ketuvių, tad nėra su kuo pąsi-. 
kalbėti. Dėkui už malonu Tais1 
ką'iriiž palalkymaplatinimo, 
vajaus, ..t" ’

Mokyt. P. žiburius is Mar- 
quette Parko be raginimo pra
tęsė prenumerata; 6 savo šven
timui sveikinimus ir gerus lin- 
kėjnrius atlydėjo dvylikos dole 
rių auka. Dėkui. Taip pat dėkui 
tos apylinkės tautiečiui, užsisa
kiusia Naujienas vieneriėms ’mė 
tams ir atsiuntusiams $2 auką, i 
bet pavardės prašiusiam nes
kelbti.

1 lėdžip. šventiškas' nuotaikas, jis

— Kazimieras čiurinskas is. 
St. John, Ind., daugelio organic 
zacijų veiklus narys ir visuome 
nes veikėjas, mus pasveikino 
beartėjančių švenčių ’ proga ir 
parėmė Naujienų leidimą dvi- 

įas ar du vicepirmininkai, ku- dešimt keturių dolerių auka. Dė

mui paremti ': DėkuiGts;c-e bis--;
' Deliui' pen£ni}ikui Prank 

Zacharkai iš Marqliette Parko 
už ankstybą, prenumeratos pra
tęsimą, : šventiškus;; sveikinimus 

; ir gerus linkėjimus j ir; už dešini 
^tięs dolerių auką, u- l --

; Julija Pukriaitzenė, Bel
wood; UI., pratęsdarria prenumė. 
ratą, pasveikino . visus bendra
darbius ir darbuotojus su artė
jančiomis šventėmis, o Naujie
nų paramai atsiuntė $5 auką.
Dėkui.

— J. Ardickas iš Kelly Parko 
I visuomet be raginimo pratęsia

55 years of age and older!

The new Tax Law permits you a once in a lifetime Tax 
Break — if you are thinking about selling your home, plan 
to remodel and modernize now to make yolir home more 
valuable and get the highest price possible. The home re- 
modeling firms listed here are established, reputable compa- ’ > 
nies who will gladly give you a free estimate • guaranteed 
workmanship with the finest materials — consult any of 
these firms with confidence - call today - or save this handy s 
guide for future reference.

DAVIS BROS

COMPLETE HOME REMODELING
INTERIOR - EXTERIOR 

INCLUD. STUCCO 
PLASTERING. PAPER HANGING, 

DRYWALK WALLPAPER. 
KITCHEN. BATHS, REC. RMS., etc. 

Also Fire Damage Repairs 
275-1555 

If No Ans. 275-1529 
Satisfaction Assured, Fully Insured

4608 N. KENMORE

CHMIEL BROS
GENERAL CONTRACTORS
Remodeling ■ Maintenance

Carpentry - Masonry 
Painting - Tuckpointing

CALL CA A4335
Over 37 Years Experience

Licensed & Insured

741 W. Chicape 226-4335
If No Am. Elmhum** 2794414

PETRAS KAZANAUSEAS, Prez’dentes
‘212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-77-

IMPROVING YOUR HOME?
We Specialize in.

Complete Remodeling 
Additions - Dormers 

Kitchens - Bathrooms etc. 
“Building Violations Corrected” 
Call Us Today for Free Estimate

CAT CONSTRUCTION 
8502 S. STONY ISLAND 

978-5255

BARRY BUILDERS 
5007 W. LAWRENCE

Specialists in Home Remodeling 
Kitchens, Baths, Rec. Rooms, 

Siding, Roofs, Storm Windows, 
Plus Much More’!!

CALL US AT 545-1810 
(Deal Direct With Owner)

HOME REPAIR SPECIALISTS

Storm Windows, Doors
Back Porches-Siding. Facia Soffit 

Baths, Kitchens. Rec. Rooms 
FREE ESTIMATES 

APOLLO CONSTRUCTION
2805 W. 55th St. 7787878

Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus if pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 

j Sacramento. TeL247-5081. (Pr.) 
i — Horoscopes or Astrological 
[Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces-

ĮSTATE st., Rm. 1717. Mes kai- 
| bame lietuviškai. 782-3777 or 
j 925-8392. Professional Member 
’American Federation of Astro
logers. (Pr)

Jo narių ir svečių registracija 
- šį šeštadienį, gruodžio 9 d., 
9:00 vai. ryto Pick-Congress 
viešbučio, 520 So. Michigan 
Ave., Buckingham salėje, 1-mej 
aukšte. Seimo posėdžiai prasi
dės ten pat 10 vai- ryto.

Seimo banketas bus šeštadie
nį tame pat viešbutyje, Floren- 
tin salėje. 3-me aukšte. Koktei
liai 7 vai., o vakarienė 8 vai. 
vak, Banketo menine programa! __ .. _ . .
atliks Laima Rastenytė ir ^d,n]mįstra^0>
rius Lapinskasi -prog^amos pr^d739TT SXn« e ’ 
nešėja Rima Skorubskaitė. Dar • * .. .
turima apie 20 vietų. Kezervuo- 

1ti t«I.^863-4236. i
AutoTnobiliųs, galimą pasistą 

tyti viešbučio garaže, įsukant į 
;jį iš : Wabash ’ Avė. vykstant į 
šiaurę, arbą iš_: Congress_._yyk- 
stant į rytus. Nuolaidai gautį, 
reikia garažo; kortelę-štampuoti 
pas viešbučio -duriųinka.: r (Pr)..

— SLA 134-tos Moterų Kuo
pos susirinkimas • įwks šešta-

• ——-----------y t r

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS ?

4612 S.' Paulina St
[Town ot Lake}

Dažo namus Is lanko Jr £ vidaus
Darbas ganntuctax.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

HA 1-6100.

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARLrA N0REIKIEN1

IMS Wttt <Ctk St, Chittto, Ill • TeL Wi 5-Z7S7
DIMIt resIrfwRFmet fere* rOita JviMv

MAUTAS li lUROPOf SAN^tLIU. J

LINKSMŲ

š V E N č I Ų!

ŠIMAITIS REALTY 
Notary PubBe 

Insurance, Income Tas 
2951 W. 63rd St Tel. 436-787>

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

O GERIAUSIAI ČIA

SIUNTINIAI J UETUVA 
Cosmos Parcels Express corp- 

MARQUITTI GIFT PARCELS SERVICE 
Utl W. *9tk Chloo., III. — TeL WA 3-1737 
IW K Chlore, HL — T»t ŽM-TTK

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDU ONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Teki. - 77815374

vak.

A

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko- Prano S a l 
paruošta, — teisėjo Alphons 
Well s peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomh 
formomis.

Knyga su formomis gauna

1739 South Halsted St., Chica

ATSIMINIMU

Graži, lėrigvar skaitoma i 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta-autoriaus troboje.1 ' '
Čikagos^’apylinkes ’’lietuviai; 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vylyti*Ir knygą pasiimti.’ Kitur 
gyvenantieji prašomi’^užsisa
kyti paštuJ'7"' ••

Knygos kaina — 5: doleriai J
Autoriaus,adresas; ,

7114 S. Campbell/Ave.,
Chicago, IL; 60629;

1 įvairi apdrauda —INSURANCE 
| BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
1 4243 W. 63rd St., Chicago

kam nuomininkus

Tel. 767-0600.

BARGENAS

ST. TUR’BIUS PARAPIJOJ

Labai švarus, beveik naujas, 5^4 
kambariu mūrinis ant 33 pėdu skly- 
do. 3 labai patrauklūs miegamieji, 
ąžuoliniai virtuvės kabinetai, durys 
‘r visas medis, Hoolywood stiliaus vo
nia. apsauga nuo potvynių, šildymo- 
šaldymo centrinė sistema, pilnai in- 
zoliuotas, labai_ puošnūs kilimai. Tas 
namas turi būti greitai parduotas. 
Skambinkite stebuklingu telefonu: 
254-8500.iĮ __________ ______________ ■

1 PELNINGAS NAMAS

j Nustok rūpintis pajamomis - pirk 
J dviaukšti mūrą su dviem 6 kambarių 

butais ir dar 4 kambarių butu. Ka
binetinės virtuvės, ndujos vonios, 2 
mašinų garažas, gera vietą geroje 
Brighton Parko apylinkėje. Kainą 
$57,900 taigi bargeno laikas yra da
bar. Reikia tik skambinti stebuklin
gu telefonu: - 254-8500.

1

— U. S. Steel bendrovė veda 
bilijono dolerių derybas moder
niom plieno liejyklom pastatyti 
dabartinėje Kinijoje'.

NEW BUNGALOW

by' builder
Solid brk, 3 bdrm., raised ranch, 
w/1% cer. tile bths, & tiled cab. kit. 
w/built in dishwasher. Cptg. through
out, & full bsmt. Close to schls., shpg., 
& trans. 3120 S. 53rd Ave., Cicero 
Low $50’s.

Call 445-8913
or 445-9640, Beverly Const. Co.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

LEGAL SERVICE 
TEISĖTAS PATARN/UIMAS

IMMIGRATION

Traffic Cases - Drunk Drivers. From 
S300. Motor Carriers - Mechanics 
Liens - Frauds. Over 20 yrs. exp. Loop 
office. Reasonable rates’

CALL H. COWEN, 725-3530 Days 
848-4955 eves. & weekends.

Parduodama taverna ant 69-tos gat
vės. Skambinti teL iki 4 vai. p.p. 778- 
8642 arba po 4 vai p.p. 737-8762.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių RelkU

RENTING IN GENERAL
Nuomos

Tuojau reikalingos patyrusios
SIUVIMO MAŠINŲ 

OPERATORĖS

Susikalbėti angliškai.
Arti transportacijos.

PJ. GOULD, INC.
440 No. Wells St.

Išnuomojamas kambarys vieno as 
mens bute su virtuvės ir kitomis pri
vilegijomis. - Tel. 925-8761.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

REAL ESTATE AGENTS

For dynamic expanding north side 
office. Must be 21 years or older. 
Full or part time. We prepare trai
nees for salesman exam. Weekly se
minars given at 5333 N. Lincoln av. 
every Saturday at 330 p.m.

£EN-J REALTY
239-8400 or 769-4920

PURCHASING CLERK/TYPIST

Some experience in purchasing along 
with good typing skills necessary. 
Good salary & benefit program. Call 
Leslie Day at 271-0700.

DENOYER-GEPPERT CO. 
5235 N. Ravenswood, 

Chicago, IL 60640

S5/HOUR AT HOME

NO EXPERIENCE OK 
ČASH PAID WEEKLY 

FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER 

JAX, FLORIDA 32207

COOKS FOR STEADY WORK
MEN or WOMEN

Must have some experience. Some 
English necessary. Day or evening 
work.

PICKLE BARREL 
7572N. Western Ave.

743*1942 Ask for Mr. Kramer

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

MEDICAL OFFICE WORK

Interesting general office work in 
medical center of large university. 
Excellent typing skills and good 
knowledge of english required. Wide 
variety of duties, will work with sev
eral doctors. Good fringe benefits, 
free tuition and opportunity to ad
vance. Call:

996 7657 between 9 and 5.

LABAI ŠVARUS* 2 butu namas 
garažas, elektrinės durys, atskiri g 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,00

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mi 
ras, centralinis šildymas - vėsinimą 
liuksus naujų namu apylinkė.

$53,900.

• 2 AUKŠTŲ 'mūro namas ir 2 aut 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau 

[jas stogas, gazu šildymas, apsaug 
nuo potvynių, aluminum langai, ga 
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi 
5o patalpa. Daug priedų, Marquett< 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
uette Parke.
MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 

apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto laidinę 
Dirbu Ir užmiesčiuose ®r*H, ga- 
rafttuotal Ir sąžiningą! 

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Tai man Ava. 

Tel. 927-3559

4—3t M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tlfcfdf >98 automobili?

JabHtty apdraudimas ponetalfttaot 
’ * Kreipti ** ** j

. 9*. ASHLAND JA V t _■ .
5RM775

JUKRO0IAJ Ir MANGBNYBtl

Pardavimai tr Talayau - > ■ 
2*46 W1FT STRUTI r

Taiafj Mpvbllc MW1

e
Siuntiniai i Lietuvą 

fr kitus kraštas 
P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av. 
Chicago, III. 60632. Tai. Y A 7-5980 

r - ' *

* M, ž 1 M K U S
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Te L 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST IH1NGSIN LIFE

3*11 Frank Zapolh 
ootv^ W.vSm St 

3A *-UM

JtATI MtM

State. Earn. lrfelnsur»qceCotnc*ny

I

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

ėstimate. 24 hr. service.
7354361

INVENTORY CLERK <
Phone X’ record keeping for beef| € 
packer. Must be able to run 10 keyi 
adding machine by touch. Good work-j 
ing conditions. Excellent salary, PAID. 
holidays & vacations plus other fringe! 
benefits.

Can GUY 
487-5609

FIGM< HEART DISEASE

GIVE fu

I

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, ■'

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. Seštalieniais iki 12 v. [
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.;

— Viekiečių prekybos laivo| — viCMcviij ___
rag® J kapitonas išgelbėjo 400 plūdu* 

riuojančių vietnamiečių.

. — naujienos, Chicago t, ILL Saturday, Dacambor 9, 197&




