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ŽUVO 12 ŠACHO ASMENINĖS GVARDIJOS NARIŲ BEGINA PAVEIKĖ PREZIDENTO CARTERIO IR SEKR. VANCE PAREIŠKIMAI
Turtingiausias žibalo kraštas privalo pirkti 

pramonei reikalingus degalus pas kaimynus
TEHERANAS, Iranas. — Oficialiai nepaskelbta, bet laikraš- 

tinnkai patyrė, kad tikybininkai buvo paveikę dalį asmeninės 
šacho gvardijos narių,* stovėjusių Lavizam stovykloje. Lapkričio 
mėnesio viduryje stovykloje pasirodė didokas pluoštas šijitų 
proklamacijų, kviečiančių karius kartu su liaudimi ir nuversti 
dabartinį šachą nuo sosto.

Policija pradėjo klausinėti, 
kaip tie atsišaukimai galėjo pa
tekti į kareivines. Ilgesnis, ap
klausinėjimas turėjo privesti 
prie areštų. Karo policija norė
jo išsivesti tris gvardijos narius 
ir atiduoti juos teismui, bet jie 
giesčiausiai pasipriešino areš
tui, Noras suimti kelis prokla
macijų platintojūs privedė prie 
susišaudymo, kurio metu buvo 
užmušta 12 asmeninės gvardijos, 
narių.

Maištininkai labiausiai 
bijo ūkininkų

Sostinėje ir didesniuose .mies
tuose neraraum užkelia, maištau
jantieji šijitai musulmonai? Jie 
yra dideli Korano Tlidės fanati
kai. Bet ir šie maištininkai bijo 
Irano ūkininkų. Dvi dienas Isfa 
jano apylinkėje siautė mušti pa 
siryžusieji ūkininkai. Pats svar-j p]ana dėl kasmetinių §10 bili- 
biausias jų ginklas yra kirvis, r jonų išlaidų atsitarnavusių ka- 
Jie turi didesnių ir mažesnių r^kių pensijoms. Pagal siūlo- 
kirvių, kuriuos naudoja krū- planą prie tų 10 bilijonų 
mams kirsti. Dažnai kirviais jie dar reikėtų kiek pridėti, kad 
kerta medžiūs, tveria tvoras. per 30 mėtį susidarytų santau

žibalo kraštas, bet reikalai taip 
susidėjo, kad jau nebeturi nei 
degalų, nei aliejaus kariuome
nei, policijai r gyventojams, 

i Žibalo darbininkai paskelbė au 
j tra streiką ir nebegrįžta į darbą.
Be to, buvo pasklidęs gandas, 
kad streikuojantieji šijitai pla
nuoja susprogdinti ne tik pačias 
žibalo versmes, bet ir turimus 
žibalo sandėlius. Kariai pastaty
ti prie mašinų. Jeigu kuris reng
tųsi pakenkti pramonei, tai įsa- 

jkyta vietoje pavartoti ginklus. 
I Tuo tarpu incidentų neįvyko, 
bet daribininkai prie darbo ne
begrįžta. Turtingesnieji iranie
čiai nori galimai greičiau išgbėg 
ti iš Irano.

• WASHINGTON. Krašto Gy
nybos sekr. Harold Brown nu
siuntė Prezidentui reformos

dar reikėtų kiek pridėti, kad

Irahiečiai ūkininkai kirvius mo
ka labai mirtiai vartoti. Isfaha- 
no ūkininkų maistas pasklido

Pų.
Pentagono aišėinimu, Browno

po visa fahšta. Irano policija P’anu, kurie po 20 metų kans- 
nesikišo į maištaujančius ūki- kos tarnybos pasitrauks, gaus 
ninkus. Jie sutiko klausyti tjk_ I piln°s pensijos mėnesinius Je- 
tai kariškių, bet ne policijos.

šachas tarėsi su 
buvusiu premjeru

Praeitą trečiadienį Irano ša
chas buvo pasikviestęs į savo 
rūmus buvusį krašto premjerą. 
Atro’do, kad šachas buvo bepra
šąs buvusio premjero naujai vy
riausybei sudaryti, šachas nori,t įr pilną pensiją gaunant perėji 
kad galimai greičiau pasibaigtų mas į civilinę tarnybą, sukelia 
neramumai visame krašte, bet opoziciją.
buvęs premjeras nenori imtis ^ėjo ateinančiais metais pasių 
vyriausybės formavimo. Jam 
atrodo, kad kariškiams dabar- planą, 
tiniu metu lengviausia valdyti 
kraštą. Vyriausybė turės įsikišti;
ir sterkams baigti. Kurį laiką 
krašte turės dar pasilikti gen. 
Ažeri vyriausybė, kad streikuo 
jautieji drabinikai dar nebegrįž
ta į darbą.

žibalą turi pirkti 
pas kaimynus

Iranas yra pats turtingiausias

kius, bet būtų vienu ketvirta
daliu mažau dabar gaunama 50 
proc. pagrindinio išmokėjimo 
(basic pay). Jų pensijos vėl 

padididėtų 50%, kai sulaukia 60 
metų amžiaus.

Viso amžiaus pensijos pasi
traukus iš kariuomenės tarny- i 
bos esant 30—40 metų amžiaus

Prezidentas priža-

sti Kongresui naują pensijos

KALENDORfiLIS

Gruodžio 16: Albina, Euzebi
jus, Alvinė, Dora, Vygandas, i

Gruodžio 17: Viviana, Lozo
rius, Lafla, Medėja, Surgaudas, 
Montigaila.

Saulė teka 7:11, leidžias 4:21. 
. Retkarčiais sušvis

BALTŲJŲ MOKINIŲ 
MOKYKLOSE MAŽĖJA

CHICAGO. — Mokyklų supe
rintendentas Josep P. Hannon 
linksta prie nuomonės, kad 
baltųjų mokinių mažėjimas 
miesto mokyklose yra rezultatas 
priverstinos desegregacijos pla
no, kas rodo juodų skaičiai ir 
toliau mažės. Pats Hannon nu
jautė ir dėlto nepritarė privers 
tinai integracijai. Iš miesto 27 

‘distriktų vienuolikoje distriktų 
{mokyklose juodžių mokinių yra 
daugiau kaip 85 nuošimčiai. Vi
si tie distrikai yra miesto pieti
nėje ir vakarinėje dalyse. Miesto 
Pietvakariuose 5 distrikto vie
šosiose mokyklose baltųjų esą 
sumažėję 5%-

J AK U ŽALĖ, Izraelis. — Izraelio vyriausybe penktadieni 
, paskubomis sušaukė Izraelio parlamentą, kad galėtų apsvarstyti 

naujai susidariusią tarptautinę padėtį. Izraelio vyriausybė ke
liais atvejais buvo pareiškusi, ji nedarysianti jokių nuolaidų Egip 
tu*. o užsienio ministeris Dajanas tvirtino, kad jis nematąs reika
lo skristi Į Washingtona ir iš naujo svarstyti klausimus, kuriuos 
Izraelis iš anksto atmetė.

First -National Bank of Evergreen Park lietuvaitės papuošė eglutę.
, į Nuotrauka Ed. MankausBRITŲ PARLAMENTAS PAREIŠKĖ

Jcmes Callaghan, yadovauįarna-vyriausybė gavo 
300 balsy, prieš balsavo 29G£ <

LONDONAS, Anglija. —- Praeitą ketvirtadienį britų par
lamentas pareiškė pasitikėjimą darbiečio. James Callaghan va
dovaujamai vyriausybei. Už pasitikėjimą buvo paduoti 300 bal
sų, o prieš pasisakė 390 konservatorų atstovų. Visi pripažįsta, 
kad premjeras Callagham yra apdairus politikas. Konservato 
riai kelis kartus siūlė nepasitikėti Callaghan vyriausybe, bet 
premeras mokėjo pasitikėjimo klausimą atidėti. Dabar Anglijo
je padėtis šiek tiek geresnė. Svaras yra geroka sustiprėjęs, dau 
giau darbo ir gerokai padidėjo britų prekyba su užsieniais.

ne- 
par

Britu darbiečiai 
buvo suskilę

Britų darbiečiai padidėjo 
turi pakankamos daugumos
lamente, nes savo laiku nuo jų 
atskilo pora grūdelių. Dabar rei 
kalai šiek tiek pagerėjo krašte, 
todėl ir tos dvi grupelės grįžo 
į partiją ir sutiko balsuoti su 
darbiečiais. Jeigu darbiečiai bū 
tų negavę reikalingo parlamen
to pasitikėjimo, tai karalienė 
būtų turėjusi paleisti pardamen 
tą ir paskelbti kitus rinkimus. 
Jeigu konservatoriai būtų lai
mėję rinkimus, tai tada dabarti
nė jų vadė, Margarita Hatcher, 
krautuvininko duktė, būtų bu
vusi pakviesta sudaryti konser
vatorių vyriausybę. Ponia Tatc- 
her yra gera kalbėtoja ir neblo
ga organizatorė.

’ Sumažino kelionių

Canberra, Australija. — Ofi
cialiai paskelbta, kad JAV ir 
Australijos vyriausybės aptarė 
keliones Pacifiko padangėmis. 
Iki šio meto skridimas iš Ame
rikos į Australiją kainuodavo po 
1,079 dole. Nnuo ateinančių 
metų vasario 1 dienos tos kelio
nės tekainuos tiktai 510 dolerių. 
Abi valstybės mano, kad žymiai 
didesnis keleivių skaičius pasi
naudos pigesnėmis kelionėmis. 
Dabartiniu metu yra didokas 
lietuviu skaičius, gyvenąs ir dir 
bęs Australijoje.

“PUMPURINIAI VABALAI” 
RYTE RYJA SALOČIUS

LOS ANGELES. — Surado 
kaltininką dėl ko už salotų gal 
vėlę turime mokėti po pusę do
lerio ir daugiau. Vartotojai ir 
turi sumokėti “sąskaitas”, ku
rias palieka neapmokėtas nau
jos veislės pumpuriniai vabalai 
— kirminai kurie dar neištirta 
kaip ir iš kur atsirado, bet turi 
neapsakomą apetitą ir per žiemą 
gali sunaikinti pusę Saločių der
liaus, sukeldami kainas iki $2 
už Saločių galvutę, kalba far- 
mų ekspertai.

“Tai yra viršvabalis, pabaisa, 
kuris turi savyje išvystęs tiek 
atsparumo, kad jam nebekenka 
jokie pesticidai, kokius turime”, 
sako Imperial Farmų Biuro di
rektorius Wall man. Moksliškai 
tie “monster bugs” vadinami 
“Hellothus viresccens”, o fer
meriai juos vadina “tabako pum 
puruli kirmėlėmis”, kurių apeti 
tas nepasotinamas ir skonis neri 
botas. Pernai jie buvo apsėdę 
medvilnes, kurių sunaikino $45 
milijonų sumai; šiemet jau su
rijo ankstybųjų žieminių Salo
čių už $74 milijono.

_ Eytų Europos tremtiniai, 
pavogę Chiarlie Chaplino palai
kus. pasodinti kalėjimam. Vie
nas 'gavo puspenktų metų kalėji 
mo, o aųtrass gavo 18 mėnesių. 
Abu buvo bėgliai iš Rytų Euro-

FRANK THIESS NENORI
BCTI SENAS

MUENCHENAR —
Frank Thję^.\iacllai*> metelis 
sulaukęs p~ mėtų amžaus, pa- 
rėi?kė.; "kad ^is'*mūšų -* Si** n ~ ‘ 
šaulyje “'nenorėtų būt' oenas. 
Jam būtų buvę r- jau, jegu jis 
būtų anksčiau miręs. Praeita i« 
metais prieš mirtį jis pa^usxe, 
kad šiais laikais pats svarbiau
sias dalykas yra saugumas. Kraš 
tas turi būti saugus nuo įsiver
žėlių. Antru svarbiuoju klausi
mu turi būti protas. Juo protin
gesni bus žmonės, tuo bus vi 
siems lengviau. O trečias svar
bus klausmas yra pagrindu ės 
žmogaus teisės, žmogus negali 
būti laimingas, jei negerbiamos 
pagrindinės jo teisės.-

Sekretoriaus Vance nutarimas 
grįžti į Washingtona pagal pre
zidento Carterio įsakymą, o ket 
virtadienį paties sekretoriaus 
Vance padaryti išmetinėjimai Iz 
raelio vyriausybei paveikė ne ; 
tik premjerą, bet ir kitus vy
riausybės narius. Premjeras Be 
ginas ir ministeris Dajanas ne
nori daryti jokių nuolaidų Egip 
tui. tuo tarpu, kai prezidentas 
priminė Izraeliui apie paties 
Dajano padarytus pasiūlymus 
David stovykloje. .*

Ministeris Dajanas pareiškė, 
kad Izraelio vyriausybė, David 
stovykloje amerikiečių spau
džiama. tiesiog terorizuojama,

VOKIEČIAI PARSIVEŽĖ
VIETNAMO TREMTINIUS
HANNOVER, Vokietija — 

Vokiečių vyriausybė pasižadė
jo paimti jai skirtą Vietnamo 
tremtinių dalį ir juos tvarkingai 
globoja. Praeitą ketvirtadienį į 
Hannoverį atskrido milžiniškas 
keleivinis lėktuvas, kuris atvežė 
169 vietnamiečius iš Malajų sa
lyno. Tremtinių laivas ėjo iš 
uosto į uostą, tremtiniai badavo 
ir vargo, kol jie išvažiavo iš 
Hengkongo ir laimingai pasiekė 
Malajų salas. Dalis tremtinu žu 
vo pakeliuje, o kiti buvo paskir 
ti Vokietijai Vokiečių keleivinis 
lėktuvas juos parsivežė, jiems 
suteikė pirmąją pagalbą, apmo 
kys vokiškai ir sudarys sąlygas, 
kad jie galėtų įsitraukti į kraš
to gyvenimą. Dabar Vokietijo- tų pravesti rinkimai ne tik Ga. 
je jau yra 500 vietnamiečių.

— Illinois savivaldybių atsto
vai, keldami savo algas, rengiasi 
prisilaikyti prezidento Carterio ( — Vokietijos policijos vadovy 
nurodytų taisyklių. Nekels aukš bė. pasiremdama statistikos iL 
čiau 1%^ jniomis, priėjo ižvados, kad taro

ristai dažniausia puola pirma
dieniais. Vienur pirmadieniais 
puola bankus, ikitur — žmones.

LINDONAS. Britų ministe
ris pirmininkas paralmente ga 
vo pasitikėjimų 10 balsų pers
vara savo Darini partijos sir 
daryti mažumos vyriausybei, 
kuri veda kovą su infliaicja 
kontroliuojant kainas ir algas. 
Su ta pačia kontrolės progra
ma prieš 24 valandas Gallag- 
bau gavo du nepasitikėjimus. 
Trečią kartą gavo mažą dau
gumą. kai pagrasino atsistaty
dinti.

nusikab 
Urnų per l^ikOjtaifpį.^.puo Siu 
metų pradžios įki gruod^io. 
/ Giringoje, suniežėjo b.7

buvo tiesiog terorizuojami pri^jįHnųijcj lyginant .-su fųo /pacin 
imti Egipto prezidento reikafe-j .iku :pCraju., pk ' į^žąglųinjų 
vimus. Prez. Sadatas pirmasis( padaugėjo 5Lr'.pZinog^idysčių 
čia reikalavo atiduoti visas Egip į šįinet buvo 61/./4 .mažiau kuip 
to žemes, kurias Izraelio kariuoį pernai, apiplėšimų 10% ma

žiau, smurtingų užpuolimų 1 
proc, įsilaužimų 9%, vagys
čių 6% ir automobilių vagys
čių 7Z ( mažiau.

Statistika rodo, kad žmogžu 
dysčių Chicagoje 
gruodžio 6 d. buvo

VAŠINGTONAS, 
kariškiai šmugelio 
jo iš JAV 11 civilinių helikop
terių, kuriuos galima greitai

das, prieš kurias .protestavo ne 
.tik premjeras , Beginąs, bet ir 
kiti Izraęlio delegacijos nariai.

e ‘ j. * 1

menė buvo paėmusi ir laikė sa- 
vo .žinioje.

Dar labau izraelitus paveikė 
prezidento Carterio pareiškimas, 
padarytas Amerikos biznieriams 
skaitytoje paskaitoje. Jis pa
reiškė. kad taika priklauso gry 
nai nuo Izraelio ‘ vyriausybės 
nutarimo. Prezidento Sadato 
reikalavimai paruošti sąlygas 
kairiajame Jordano upės kran- 
te ir Gazos srityje, kad vietosi paversti kariškais, ir juos jau 
gyventojai galėtų sudaryti bran pradėj0 naudoti kare su suki- 
duolį palestiniečiams atstovau- lė|ių partjzanais. JAV oficia- 

n.. . prarlėjo tikrinti, kaip tie
i Huey modelio helikopteriai pa 

Rodeziją, kuriai nuo 
Rodeziją. kuriai jau

; ta tarptautinis embargo. Spė“ 
’ jama. kad Rodezijai pagelbėjo 
Į civilinės kampanijos, kadangi 
civiliai lėktuvai civiliams ne
draudžiama pirkti.

ti. Iki šio meto palestniečius at
stovavęs prezidentas Carteris 
priminė izraelitams ju vadų pa į 
darytus pažadus, o dabar jau!sje^ 
atrodo, kad Izraelio vyriausbe 
užsispyrė David stovykloje pa
darytų susitarimų nesilaikyti, 
jau izraelitai taip nori, tai tegu , 
ima visą atsakomybę ir nutrau- Į 
kia tolimesnius pasitarimus, t 
Prezidentas Carteris pripažjs-* — šiaurės Atlanto valstybių 
ta, kad Egipto prezidentas ture i vadovybių tarpe šaknis leidžia 
jęs teisę įrašyti i sutartį Gazos j skeptiticizmas, nes Vakaru Eu- 
ir kairiojo Jordano kranto reikairopos valstybių apsauga labai 
lavimus į sutartį Egipto prezi-j brangiai kainuoja.
dentas norėjo, kad iki ateinan-i _ y Al._. D suvažiavusios 
čių metų paskutinės dienos bū

CHIQAGO. Bedarbė jautriai 
atsiliepė į Respublikonų parti
ją. Dar šių mefiTpradžioje “sken 
do”, o šiandien paaiškėjo, kad 
partijos CK turi apie $500,000 
skolos, praneša partijos spatr’ 
dos sekret. Peter Teely. šven
tėms artėjant partijos fondai 
išsisėmė ir api 50 ar 60 Rcspub 
likonų Nacionalinio Komiteto 
darbuotojai paleisti iš darbo.

stovykloje duotus 
reikalu gali kilti 
pačių izraelitų

Begino vadovam

— Patty Hearst rengiasi Ka
lėdas praleisti kalėjime.

šęmet iki

Rodezijos 
keliu įsigi-

— I A 
v?1 o nori kelti žibalo kai
nas, bet jos yra įsitikinusios, kad 
šiais metais labai vėlai kelti atei 
nantiems metams kainas.

— Artimųjų Rytų taika pri
klauso grynai nui Izraelio. — 
pareiškė prezidentas Carteris. 
Prezidentas labai nepatenkin
tas. kad Izraelis nori grobti už“

zoje, bet ir Jordanijos žemėje.
Izraelio parlamentas žino, kad 

vyriausybė priversta įrašyti į 
sutartį David 
pažadus. Tuo 
nesuspratimų 
tarpe. Paties
jamoje partijoje yra didelis ne-’ 
pasitenkinimas už vado pada- imtas arabų žemes, 
rytas nuolaidas. Reikia manyti,, ~ ■■ ■ -r ■ - •;-

kad Egipto prezidento reikalavi- -bėjęs su įtakingesniais Izraelio 
mai bus įrašyti j sutarti ir ji valstybės vadais apie reikalą 
netolimoje ateityje bus pasira- ’ateinanšiais metais pravesti lais 
syta. Izraelis nenori, kad Ame- vus rinkimus Gazoje ir kairiaja 
rrkoj susidarytų Izraeliui n epą- me Jomano krante. Tą pasiūly- 
lanki nuotaika. !mą yra padaręs Dajanas, o da-

Prezidentas Carteris yra kai- bar jis atsisakinėja.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS SULAS
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DAR APIE PATIKĖTINIUS
(Tęsinys)

5. Pareiškiu, kad patikėtinis 
neturi atsiskaityti nė prieš vie
ną kitą usmeių, išskyrus pa
veldėtoją.

6. Pareiškiu, kad patikėtinis 
fondas nėra pavaldus arešto 
uždėjimui, teismui, apmokes
tinimui ir neturi būti perduo
tas jokiam kitam patikėtiniui, 
įgaliotiniui ar kitokiam asme
niui her kokiomis bankroto są
lygomis ir veikiant bet ko
kiems skolų neišmokoj imo įs
tatymams.

7. Pareiškiu, kad patikėtinis 
turi išmokėti pajamas pavel
dėtojui tiesiogiai asmeniškai 
pagal paveldėtojo parašytą 
kvitą, kad jis gavo tokią tai 
sumą pinigų ir neturi priekai
štų tuo klausimu.

Kur įstatymas leidžia ir jūs 
galvojate^ kad tokia išeikvoji
mo sutartis yra naudinga, su
darant sutartį, jūsų advokatas 
galėtų įrašyti tokį paragrafą: 

‘^Kiekvienas paveldėtojas pa
gal šią pasitikėjimo sutartį 
yra čia suvaržomas,, apriboja
mas ir netenka teises ir val
džios parduoti, perduoti, už- 
statyti, įkeisti, atsisakyti, ank
sčiau išeikvoti ar kitokiais bū
dais paveikti ar pakenkti jo, 
jos ar. jų paveldėjimui-ir teisė
tumui, .titulams, arba paja
moms bei pa^indiniam pati
kėtam kapitalui pasitikėjimo^ 
nutarties. įgalioj imo . laikotar- 
pvje.* -Paveldimas i turtaa -neturi:
būti 'naudojamas
paikoj
kėtj atjį
denkų<
p a’sfaldbii ^bėnū’■; fckolimnkujs 
gin^ntieniši; j«tatymami. Visi

pa
būti

Visi

dividentai (pajamos) ar pa
grindinio patikėto kapitalo su
ma pagal šią sutartį yra išmo
kama, perkeliama, išdalinama 
tik išimtinai asmeniškai aukš
čiau paminėtam paveldėtojui, 
nurodytu laiku, koks yra pa
žymėtas Šioje sutartyje. Asme
niškas paveldėtojo kvitas, iš
rašytas patikėtiniui yra būtina 
sąlyga kiekvieno pinigų išmo
kėjimo hr pagrindinės sumos 
paskirs tymo metu.”

Norėdami truputį pabaugin
ti ir įspėti jūsų paveldėtoją, 
kuris stengtųsi daryti tai, ką 
jūs uždraudėte savo “išeikvo
jimo” sutartyje, jūs galite pa
minėti, kad pajamos (dividen- 
tai) nuo patikėtinio fondo ne
bus jam išmokami, o perduoti 
jūsų paties nurodytam arba 
patikėtam asmeniui, jei jis 
bandytų nusižengti išeikvoji
mo sutartyje išvardintiems 
punktams.

Galų gale dar vienas argu
mentas, kuris sako, kad pati
kėtiniai — naudingas dalykas 
yra tai,{kad jeigu jūs palieka
te savo, turtą tiesioginiai savo 
paveldėtojui, tai po jūsų mir
ties jis turės mokėti nuosavy
bės mokesčius. Jeigu jūsų pa
veldėtojas (žmona) mirtų ir 
antrą kartą testamentu palik
tų tą.turtą vaikui, mokesčiai 
būtų sudvigubintu Tokiu atve
ju jūs galėtumėte parašyti, 
kad Jūsų paveldėtoj as gauna 
tik pajamas ( dividentus) nuo 
jūsų turto, .kol.-.gyvas, o-. par 
grindinis kapitalas atiteks-jū
sų vaįkamš, " jūsų' palikimas 
bus 1 apmokestintas tik- vieną 
kartą po jūsų mirties.

Tačiau turite’prisiminti, kad 
testamentinis pasitikėjhna tu-

Montessori mokykloje

4V L L i

rius už savo darbą turi teisę 
gauti atlyginimą, kuris yra 
nevienodas šio krašto valstijo- 
se būtent:

Alabamos valstijoje —2% % 
nuo viso palikimo,

Alaskos valstijoje —7% 
$1,000 turto vertės, 5% 
$2,000, 47c nuo ^4,000, 2% 
virš $4,000.

Arizonos valstijoje—7% 
pirmo $1,000; 5% nuo $10,000 
ir 4% virš tos sumos.

(Bus daugiau)

nuo 
nuo 
nuo

DUG

pr. Š.

nesiūs prieš jo mirtį. Jūs gali* 
te kreiptis išmokoms gauti į bet 
kurį Soc. See. ofisą.

KP Malonėkite paaiškinti, 
kokia dalis palikimo, vadina
ma “dower”? Helė S.

ATS. Tai yra dalis, papras
tai i/3-dalis, kurią žmona 
turi teisę gauti iš savo vy ro ne
kilnojamo turto, iki jos gyve
nimo pabaigos.

JŪS KLAUSIATE, I

- MES ATSAKOME

K L Būkite malonus paaiš
kinti ‘‘curtecy*’ sąvoką, 
v arto j ame testamentą
šant palikimą skirstant?

ATS. Curtecy terminu
mima vyro dalis iš žmonos ne
kilnojamo turto, kol jis gyvens 
“šioje ašarų pakalnėje”, vadi
nasi iki jo gyvos galvos.

kuri 
sura- 
J. 1-
atžy-

KL. Mano žmona ir aš gau
name SSI išmokas. Paskutiniu 
laiku mudu paėmėme auginti 
našlaitį ir už jo laikymą gauna
me valdžios nustatytą išmoką. 
Norime sužinoti, ar minima su
ma pajamų turės įtakos į mū
sų gaunamas SSI išmokas? F.L

ATS. Gaunamoji sumą ne
turės įtakos jūsų SSI išmokas, 
nes tie pinigai gaunami našlai
čio išlaikymui.

KK Susidūriau su neaiškia 
sąvoka device^rašant testamen 
tą, palikimą paskirstant. Ma- 
linėkite man tai paaiškinti. R* 
^ATS^jii sąvoka “devise’’ nau . 

-cE^ąnia testamentus skirstant 
neJųStejamąjį turtą.

įsigykite malkoms kūrenamą 
pečiuką, kuris duos jums pa
kankamai šilumos.

Jeigu jūs izoliuosite vamz
džius -ankščiau, tai jie neuž* 
šals. Jeigu vandentiekio vamz
džių nesuskubtumėte izoliuoti, 
tai k^ąd vamzdžiai neužšaltų, 
leiskite per kraną vandenim 
lašėti, tuo vamzdžius 
gosite nuo sprogimo.

Jei einate gulti į šaltą 
barį, tai užsiklokite 
šiltomis kaldromis, 
vienos, tai geriau 
te šilumą.

Jeigu jūs išeinate lauk šal
tam orui esant, apsivilkite lai
svais drabužiais. Jeigu tie dra
bužiai sušlaptų, tai kaip gali
ma greičiau juos pakeiskite. 
Negarkite alkoholinių gėrimų; 
gal išgėręs degtinės pasijusite 
kiek šilčiau, bet tai bus laiki
nas reiškinys, nes alkoholis 
iš žmogaus kūno šilumą grei
čiau išvaro.

tas tesmui patvirtinti (to pro
bate).

Teismas paskiria administ- 
tr a torių, kuriam paveda ne
baigto bylinėjimosi metu tvar
kyti turtą, kol teismas nustatys 
testamento vertingumą (vali
dity).

Pažymėtina, kad nėra rei- 
K.aru steigti trustą, jei yra pa
liekamas turtas nedideles ver
tes. Pvz., California oje, Con- 
aeicticuo, Fidnaoje, lllinoj uje 
NOrln .Dącotoje nereikia teis- 
md?jiatvlrunim6 (to probate), 
jei -turto /vertė yra $o,(MX) ar 
mažesne. Indianojįę — j ei turr 
voverie.yra ar mažesne. 
Ohio ir New/Yorko valstybėse 
jei flirto vertė yra mažesnė, 
negu $3,000. Pannsylvanijos 
valstijoje — $2j5uU, South Da- 
cotos,. Utah: vaisUjoje—r - $1,5Uuy 

tartį sudaryti kruopščiai ir at-^°^^ Carolines,/ Virginijos, 
sargiai, kad’ neįvyktu bereika- a^ningĮPROi ir V\Test;Virgim-.
lingo susimaišymą a \ ; .valstijose

’ (Bus/daugiau)
• • , ■» *. . t • ' , j* «

jo

Kaip patvirtinti testamentą teisme
Teismas atmeta testamentą, kai testamentas buvo pateik- 
netvirtina ,jei;

1) testamentas yra padirb
tas (forgery*) pilnumoje ar da
linai,

2) testamentas buvo netiks
liai, nesilaikant įstatyminių 
nuostatų, sudarymas,

3) teistamentas buvo suda
rytas, kai testatorius buvo ne
veiksmingas arba apgaule,

4) testamentas buvo atšauk
tas arba kitu testamentu pakei
stas arba codicil’u papildytas 
arba įstatymo veiksmu (ope
ration). ,

Atmetimo (caveat) prašymą 
paprastai reikia paduoti viene 
rių metų laikotarpyje po to,

tarties sudarymas nėra papra'- 
stas dalykas, šitas darbas rėi- 

Jęalauja patyrimo bei geros 
kvalifikacijos. Svarbu šią. įsu-

valstijose

£ .JAVofinergį^ departamėn- 
tąs; is&ido naują -knygelę, kun 
jųips? gaiš šaldymo- sistemą pa^ 
taisyti.Toje "knygelėje nuro- 

•dytay kaip parubšcr žiemei šil’ 
>znymo'"sistemą,/‘‘kaip apsisau
goti Tanke mio; peršalimo ir 
nurodytą, kas reikia daryti, jei 
gu jus užkluptų, žiemos metu 
audra jums ešant nuosavam 
automonily. Nemokamai kny
gelė gaunama parašius atvir
laišky: 
sumer

Winter Survival, Con- 
Information Center, 

626, Puęblo, Colorado

apsau*

kanr 
dviem 
vieton 

išlaikysi*

<^TEST.: VYKDYTOJO
PAREIGOS f IR ATLYGI-

, ’ . , k NTMAS
Tarp daugelio dalykų, testa

mento vykdytojas turi žinoti, 
kur yra testatoriaus paliktas 
iėstamentas, kad pagal jį galė-

Machin 81009-
Srai keletas patarimų 

mos metu kuro išlaidoms su
mažinti, nusukite žemyn gazo 
rodykh, apsiredykite šiltes
niais drabužiais? Daugelis žmo 
nių, šilčiau apsirėdę, gali pa
kęsti 65 laipsn. F.

Jeigu jūs sergate, priimate 
vaistus, prieš termostato suma
žinimą pasitarkite Sq medici
nos-gydytoju. Jeigu pagestų j ruošti apyskaitą teismui, 
jūsų gazo šildymo sistema, pa- Testamento vykdytojas, trus- 
sistatykite elektrinį pečiuką, to kompanija ar administrato-

Amfenca U the place That la made 
rat c£ dreams. And, ILS. Saving# 
Bonda have been helping to make 
happy drawing come true for years.

Hcrt, Bond* mature in lesa than 
six yeara That means your dreamt 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
having* Phm where you work, or the 
šcmd-e-Month plan where you bunk.

ee&ir* you know it, your Axuenuan

i*i ew

A»WCR3W»d. Whm* iMwied tt*y «n Si caUwvi 
•t ymr bank lrtar»W. » not *'Wx to

Fake stock in America.

ANUšKŲ ŽODŽIŲ^ 
PAAIŠKINIMAS

Mes gavome iš skaitytojų pa“ 
gaidavimą, paaiškinti angliš
kus žodžius, kurie jiems reika- 
linti testamentą sudarant, kad 
paaiškėtų jų tikroji reikšmė.

Advancement — nuosavybės 
suma, duodama sūnui arba dūk: 
rai, vėliau įskaitoma jų sąskai 
ton.

Age — JAV-bėše pagal ben
drą taisyklę testanientin fšuda- 
ryti reikalaujama 24 mį ma- 

j žiausias — 18 m. <
y Atestacijos ^klausute — šta*

KJL. Pasakykite koks yra Či- tuto reikalvimai teisėtam tes

KL. Esu 60 metų moteris, iš
dirbau JAV-se 22 metus. Dėl 
sveikatos turiu nustoti dirbti. 
Nedarbingumo pensijos gauti 
negaliu, tai 2 metus gyvensiu 
iš sutaupų, kol būsiu 62 metų. 
Ką aš turiu daryti, kad 
pensi j a 
dirbsiu

mano 
nesumažėtų, jeigu ne
paskutinius du metus?

ATS. Jūs galėtumėte nedar
bingumo pensiją gauti jau 
dabar, jeiku S. S. komisija kon 
štatuos, kad jūs negalite dirb
ai net panašų darbą, kokį da
bar dirbate.

kagoje skubios pagalbos tele
fono numeris? Kai kas tvirti
na; kad tokio telefono iš viso 
nesą, o-kiti tvirtina, kad rei
kia prašyti tiktai informaci
jos telefono stotyje. Pasakyki
te ykaip iš tikrųjų ym? B-tė

ATS. , Čikagos superinten- 
dantas komunikacijos sky

riaus William Miller pasakė, 
kad jau nuo 1976 m. veikia

tų vykdyti jam pavestas p arei- J skubios pagalbos — 911 r.ew 
gas. Pirmiausia jis turi įvyk- j emergency aid number^ ir jis 
dyti laidotuvių patvarkymą, j pasekmingai paįarnauja vj- 
Po to jis turi rūpintis, kad tes
tamentas būtų patvirtintas vie 
tos teisme. Jo pareigas atida
ryti depozito dėžutę, jed tokia 
yra palikta. Jis turi laikyti tik 
slius turto tranzakcijų rekor
dus. Jis turi kontroliuoti atest 
totoriaus asmenišką nuosavy
bę. Vesti palikėje biznį to
liau. Prižiūrėti, ar apmokėtos 
visos sąskaitos. Jis turi surink 
ii pisas pajamas, surinkti ap- 
draudas. Sumokėti turto mo
kesčius ir kitas išlaidas. Jis tu
ri turėti visos nuosavybės (kil. 
ir nekalnojamos) įvertinimą. 
Jis turi apginti palikimą nuo 
ieškinių. Jis turi išmokėti tes
tamente išvardintas legacijas. 
-Paskutinis jo uždavinys — pu

tamento vykdymui: liudinin
kų dalyvavimas, jų pasirašy
mas, testatoriaus deklaravi
mas- ; įįįį

Beaeficiaras — asmuo, ku
riam testatoriuspalieką nuo
savybę savo surašytame-testa
mente. . -

Bequest -— JAV asmeniškos 
nuosavybės dovana testamen
te; kai kadfa ši dovaaa\yadiM- 
ma legacija.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prane S u J. 
paruosta, — teisėjo Alphons 

gauti palikuonio išmokas pa-l peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’
gal patėvio Soc. See. uždar- kleista knyga su tegaliskomū

siems čikagiečiams.

KL. Praeitų mėnesį mirė ma* 
no vyras. Iš mūsų vedybų neli
ko vaikų, bet aš turiu iš pirmų 
jų vedybų sūnų. Ar jis galėtų

bins? A. K*nė
ATS. Toks vaikas gali ir 

turi teisę gauti mėnesines iš
mokas, jei jis buvo patėvio iš
laikomas mažiausiai 9-nis mė-

formomis.

Knyga su formoms, gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Hafeted St., 'Chica 
gr IL 66608.

importuoti kristalai, porcelianiniai servizai gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

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

420/ S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

Tel. 247-5081

J. Butkaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”- 
vis tems lengvai suprantamos tr kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
Kaina $8.50. *

“KONNEKSRELTTHO TERESE”
(NEUMANNAITĖ),

dide’ėm raidėm, kaina $5.00. Abi knygos yn. labai įdomios, 
nonas gerųjų ir kitas blogėju angelu ir žmonių pasauliai, 444 psL 
su pcranmttmu US $15-50, uivkant iš:

SŪDUVA, 809 RAMBLE ST, HOT SPRINGS, AR 71901, USA

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. Tįsi St, Chicago, Ht

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

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

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

- naujienos, CHICAGO I. mx. ialurdayf December 167197?



ŽILEVIČIUS SVEIKINA VARNĄ

Prof. Adomas Varnas

menės ir J. Žilevičius operos ad 
ministratorius ir antrasis diri- 
^entas!920 m., gruodžio 31 d. 
oastatėme pirmą lietuvių kalbo 
merą “La Traviata”. Mane pas 
:yrėt? :š Kauno miesto valdy- * 

bos išnuomoto teatro — valdy-; 
oju, vaidybos sekcijoje, kuriai 
oirmininkavo pce4as J. Balt-į 
Yiša’tis. Nariais buvo aktoriai, 
hrež'soriai J. Vaičkus. A. Sutkus 
L. Vitkauskas, A. Oleka-Žilins- j 
kas. patarėjas St. šilingas. Aš 
buvau sekretorius. Su įvairiais: 
nranešimais Jus bemaž kasdien I 
lankydavau, beto Jūs mane pas
kyrėte atstovu į Valstybinę Ar
cheologijos komosiją, kuriai pir 
minnkavo generolas V. Nagevi 
č:us. Tuo metu Lietuvių Meno 
Kūrėjų Draugija buvo lyg Me
no Departamentas. Reikalingas 
*ėšas sekcijom būtiniems reika
lams Švietimo Ministerija skir
davo per Lietuvių Meno Kūrėjų 
Draugiją. Jūs pasirūpinote M. 
K. iūrlion;o kūrinio pergabe- 
mimu iš Maskvos i Kouną ir da 
rėte žygius, kad iš našlės Švie
timo Ministerija nupirktų pa-| 
minėtus kūrinius. Jūs. iš gy\re~; 
nančios Viekšniuose, Anglitskai 
tės audžiančios kilimus ir take
lius. juostas perėmėte Įjungti į 
Meno K. Draugiją ir t. p.

M. Šileikis “Vienuolis”

koncertų, bažnyčių sales ir lie-j Daugelis aukotojų iškeliauja ne- 
Kuvi.sk; Lokį, v-sur. kur tik ga“ grįžtamai, senatvėje išsikelia į 
įėjau rasti — sulikti savus tau- kitas vietoves, lieka mažiau ži- 
tiečius. lnomi aukų rinkėjams, sumaži-

Ir taip vienam bebėgant - na aukas - kaikurie “taupo“’ ii 
renkant aukas, prabėgo jau 7 Lt. rautos Fondo darbuotojų 
melai. skaičius nepakankamas, naujų nn -31.1 c

Toronto atstovybė savo žinio- surasti labai sunku, tuos pačius!10 
je turi dar kitas artimesnes slegia amžiaus našta - pasitiko, 
bei tolimesnes vietoves, iš kurių 
kas metai gaunamas gausios au
kos. Brampton, Oshawa-Whit
by, Slayner - Wasaga - (x.ling- 
wood, Tanmins, yra grasiausi 
Tautos Fondo Torosio atstovy
bes žiedai.

šiais melais surinkta auką
>.( )0. I )abart i nė Ta u tos 

Fcndo Toronto atstovybės va
dovybė, Lietuvoj la’svės kovai

-4 <

Labai džiaugiuosiu, kad ap
linkybės sudarė progą, apsigy
venti drauge Čikagoje po 58 me 
tų bendros veiklos Kaune, kai 
Jūs buvote Lietuvių Meno Kū
rėjų Draugijos pirmininku.

Kai 1920 m. man grįžus iš Pet 
rapilio, įsijungiau į Meno kū
rėjų- Draugijos veiklą, tais pa
čiais metais, gegužės 1 d., buvo 
surengta pirmoji Meno Diena! 
ir mes trys Petrapilio Imperatiš j 
kosios Konservatorijos graduan 
tai yiadė Grigaitienė, Elena Bil 
mimufe-IŠiuflienė ir aš su ki
tais menininkais pasirodėme 
programoje, pirmą kartą viešai. 
— Ntio tada prasidėjo mano arti 
ma veikla su Jumis.

Įsijungiau . į Draugijos muzi
kos, sekciją. organizavau ir bu
vau. pinriuninkų operos sekcijai 
ir grųpdžio 31 d. Jūsų patvįr.tin 
ta ppęrpą tąryba (Kipras .^Pet
rauskas pirmininkas, J. Tallat- 
Kelpša dirigentas, St. šilingas 1 džiai globojamos sukaktuvinin- 
ryšmmkas-. - tarp - operos.. visuos’ kas turi progą švęsti 100 metų 

_____  i..— ____ ---- - ----- - _________

Tautės Fondo Toronto Apylinkės 
Atstovybės pirmininko pranešimas

VLIKO atstovų suvažiavime
Atstovauju Tautos Fondo To- metų pradžioje ėmiausi skubaus 

ronto Anyl. Atstovybę, tarė An . aukų rinkimo darbo. Pradėta 
tanas Firavičius. (

Tautos Fondo Toronto Atsto- 
vybės šiais metais atlikti darbai 
žinodamas, kad š.m. Lietuvių

Kas iki šiol pasakyta yra aiš 
ku kokie artimi ryšiai mus tuo 
metu jungė, — kaip gi nesi-j 
džiaugti po tiek metų turint pro 
gos tai prisiminti. Todėl garbin 
gasis Patriache. širdingiausiai Dienl-’ renginiams Toronte bus 
Jus sveikinu, linkėdamas pasi-!renkamfs aukos Jau Pačl0Je 
džiaugti nuveiktais darbais ir ——.j —"■>--- -• .j—v-----
semti iš tos praeties stiprybės, amžiaus sukaktį. Tai pirmas 
kad dar Igiau galėtumėte džiaug toks lietuvių meno istorijos ivy 
tis bendrą savo veikla. Tad 
sveikiausių ir stipriausių metų! 
Drauge su šiuo, sveikinu ir po
nią. Vamenę, kurios nuošir-

i -kis.
Su gilia pagarba lenkiu gal

vą prieš Jus.
profį J. Žilevičius L. M.

SVEIKINIMAS

rinkti aukos išsiuntinėjant vi
soms organizacijoms, įmonėms, 
finansinėms instiuteijoms bei 
tolimesnėse vietovėse atskirai 
gyvenantiems tautiečiams aukų 
prašymo laiškai. Toronto atsto
vybės Įgaliotiniams išsiųsti au
kų lapai bei duo'tos instrukcijos 
auku rinkimo reikalu.

skelbimų spaudoje su trumpais 
šūkiais bei aiškiu 'Tautos Fondo 
pa vadinimu ir adresu.

Iš Tautos Fondo Kraštų At. 
- VLIKO darbams, sentvneriu1 sto\ vbiu laukiame didesnės ini- 
nntų laikotarpyje yra surinkusi 

•$11 f,29<;.()0 aukų. *
Toronto ir jo apylinkių Tau

tos Fondo aukotojams reiškiu 
nuoširdžią gilią padėką. Vienas 

; pavyzdingiausių aukotojų yra 
Petras šalna, G-šių metų laiko
tarpy paaukojęs Tautos Fchdui 
$2,500.00.

šiuo metu Toronto atstovybė
je yra 106 Tautos Fondo nariai.

šiais metais yra gauta Tautos 
Fondui aukų iš svetimtaučių - 
$275.00. Vienas svetimtautis jau 
treti metai aukoja po po $200.00. 
Tuo tarpu mūsų kai kurie tau
tiečiai, nors labai gerai ekcho- 
miškai susitvarkę, pagaili bent 
mažutės aukos savos tėvynės 
reikalams.

buvo ir tebėra svarbia u s kis mū- .. 
sų gyvenimo uždavinys.

Tokios žinies, tuo pačiu palen
gvintu ir auku rinkimo darbų. 
Iš savo patyrimo žinia u. kad 

aukoja tik po 
•. to, kai tampa geriau s’ipažin- 
j dint i su VIJ KO ir Tautos Fod- 

pasyvūs. Viena yra aišku, kad*^0 lik-'Jais.
greitai nebus kam rinkli ne
bus ir aukų Lietuvos laisvi s ko- ko, pats rinkėjas 
val- , paaiškinti tautieč ams. Lainrin-

1 e.damcnhnių palikimų pra gas fas rinkėjas, kuris savyje 
šyms iš tau Jocių nėra isryškin j nešiojasi tą reikalingų žinių ba
tas. Reikia nuolatinių ir aiškių gažėlį. Tai yra laidas gausrs- 
skelbimų spaudoje su trumpais nėnis aukoms Tautos Fondui.

BH
turi visa tai

via tyvos bei ryžto darbe, plates
nės informacijos spaudoje vi
suomenei, platesnės pilnesnės 
informacijos I>ei artimesnio 
kontakto su Tautos Fondo apy
linkių atstovybėm bei Įgalioti
niais.

Pavargo žemė Lietuvos, 
Nešdama sunkią kančios naštą, 
Pamiršo ją, sunūs tautos 
Palikę, gimtąjį kraštą!

K1£T£A KNYGĄ — GERIAUSIA DOVANA 
v'Meidknc-ie galima jcvfi putkly fcnytvB kurios papuoš be£ kaklą 

tnygv *p!ntą ar lentyną. ;
5 ’ Akašandi^t Pakainlškli, MBS GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunų dieną 

ztrimlzimai ir Įvykių bei vietų tpnšymzl. skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. PaJtalnSkis, METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių pririminl- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai, mrtirs- 

i ;tyti Į 12 dalių. 296 psL. kaina S5.
Dr. Kazy* Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomai,

___ žiali virieliaii, 336 psL Kaina $6.00. Minkštai! virš.
Pref. Vacį. SfrfSka, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — S3.00, minkytais vir
šeliai! — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minky
tais viršeliai!____________________________________

Gn- 
15.0?

Garbingąjį meno patriarchą 
prof. Adomą Varną 100 metų am 
žiaus sukakties proga, Čiurlio
nio Galerijos krikšto tėvą, Ame 
rikos Lietuvių Dailininkų Są
jungos garbės pirmininką, nuo
širdžiai sveikina Sąjungos na
riai ir linki geriausios sveika
tos.

Prof. J. Žilevičius L. M.

Metų bėgyje parašyti straips
niai spaudai: “Vasario 16-toj i”, 
“Dabartiniai Tautos Fondo Rū
pesčiai". Dar - spaudoje buvo 
kreiptasi į Toronto bei apylin
kių lietuvius aukų reikalais, nui
rusiems aukotojams pareikštos 
užuojautos, paskelbti spaudoje 
4 gautų aukų sąrašai, o’ be to, 
dar išsiųsta apie 1,200 laiškų, 
neskaitant spaudai duotų straip
snių, atsišaukimų bei išsiųstų, 
laiškų. Važinėjau iš namo į na
mą, iš apylinkės Į apylinkę, lan
kiau minėjimus, susirinkimus,

1977 m. viso laisvojo pasau
lio lietuviai paaukojo Tautos 
Fondui apie $70,000.00. Mes, 
lietuviai, atskirose kolonijose, 
vienoje vietovėje pastatome in
stitucijas už milijonus dolerių. 
Tačiau visam pasaulyje, esanti 
lietuviškoji išeivija - nepajėgia
me metų bėgyje paaukoti tėvy-. 
nės laisvės kovai bent vieną 
varpinę. Esame krikščionių tau
ta, taučiau pamiršome Kristaus 
žodžius: Kas Dievo - Dievui, kas 
Ciesoriaus - Ciesoriui.

Jai paimti tik mažą auką Tau
tos Fo'ndui metuose $25.00, to
kiu būdu 1977 m. $70,000.00 
suaukojo tik 2,800 žmonių. Kur 
visi kiti musų tautiečiai? Kur 
mūsų meilė, pareiga ir priesaika 
Tėvynei?

Tautos Fondo ateitis. Tautos 
Fondo aukų rinkimas sunkėja.

Sekdamas lietuvišką spaudą 
dažnai skaitau apie Lietuvių 
Bendruomenės Vadovybę bei jų 
veiklą, darbus, apie ALTOS už
simojimus. Daug rašoma viso
kiais, ne taip reikšmingais lietu
viškos veiklos klausimais, bet 
pasigendu žinių apie mūsų svar
biausios institucijos, VLIKO 
darbus.

Lygiai ta patį girdžiu iš savų 
tautiečių, rinkdamas aukas Tau
tos Fondui. Aš tikiu, kad dažnes
ni VLIKO veikios bei atliktų 
darbų aprašymai spaudoje, pa
garsintų tos institucijos tikslus 
ir primintų mūsų tautiečiams,
kad Lietuvos laisvinimo darbas pasitarimus.

-OMOZA RUOŠIA 
NAUJĄ AMNESTIJĄ

MANAGUA, Nicaragua. — Dik 
tatorius Anastasio Somoza pas
kelbė. kad jis ruošia naują am
nestiją politiniems kaliniams. 
Nicaraguos kalėjimai perdpildy 
ti, nėra vietos naujai suimtie
siems. Be to, prezidentas Somo
za pareiškė, kad jis skelbs am
nestiją savo iniciatyva. Jis no
rėjo pravesti referendumą ir at 
siklausti gyventojų, ar jie leis 
jam baigti prezidentūros termi
ną, bet atstovai nesutiko. Dikta 
torius juos pasiuntė po velnių, 
bet dabar jaučia, kad jam rei
kia padaryti gražų gesta. Jis nu 
tarė paleisti iš kalėjimų naujai 
suimtuosius ir karo teismų nu
teistuosius. Jis norėtų, kad opo 
zicijoš atstovai pradėtų su juo

SKAMBINKITE DABAR
ĮVERTINTI

JŪSŲ NAMĄ :i eV;_,
ERWIN J. .

MICHAELS
4637 So. Archer Avė. ..

(Prie 47-ios) r

MEMBER mes taip pat RELO SUS CHICAGOS 
nter-City Relocation Service

_ _ __  __ S2.06
Honrika* Toms* — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos, apskrity s su įdomiais aprašymai!. Iliu
stracijomis Ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

R. Keslūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimi.1

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIAMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR^AiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gūsiai — MINTYS IR DARBAI, 250 pftL, lleflanans 1908 

metu (vykius. Jiblonskic ir Totoraičio Jaunai dienas ir susi- 
SĖ.OC

X. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos braožsl 233 
pnilipiii --------------------------------- ———-------—

Knygų ritakzzt reikli pridėti Z5 et. pešto Išėdoms.

NAUJIENOS,

173J S. 5L, Ukfeage, HL f— Tek HA I4IW

rSpinfmą. --------------------- --------------------------- —— —
Or. A. J. Guste n — DANTYS, Ju priežiūra, iveikatx Ir zrefis

Kietais viršeliais, rietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštai! viršeliai! tik ___ ______________________ _

Dr. A. J. Gu**en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionėj po Szropą įjpūdžIeL Dabar tik ---------------

flip pH rfxl»kytf piltu, atsiuntus ČekJ arba money orderi, prie
mzrodyte* kalne* pridedant 50c. per*hmthne Išlaidom,

HM

17Sf So. HALSTED STW CHICAGO, ILL. IMM

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

vių garbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose,

Juozai Kip«čin«icit, SIAUBINGOS DIENOS, Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas KapačInskaSf IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 dot

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ .LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 9B p<L $1.50. Yri taip pat 
išveista i anglų kalba.

M ZoUanko. SATYRINES NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
| 60 satyriniu novelių, 199 pusk, kaina $2.

D. KunHi, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna IntuMsto Ir agitpropo propaganda bai 
užnuskavimaL Abi knygos parašytos lengvų, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 p*L dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITĖ J R. 
į 84 pat Kaina SUK). I

£• ir kiti leidiniai yra gaunasi
NAUJIENOSE, 7719 S*. MALfTEO ST^ CHICAGO, ILL. MM

■HR—Rnet dtrfc vala^^d—N* irta vtatkawf paihi ir prideduH
M] ar perUUą.

gleamėa poemos

$1.50.
Hilų rinktinė. 16P

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

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais Jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Au^utfilfyN-V«iaOnl*oė, žVAIGžDtTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina $L—.
2. Jurglt BaltruUltl*, ŽEMtS PAKOPOS. EI egi jo*. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. ButkV Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RASTAI. 155 psL
4. Vincas Joniką*, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE, 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopu Jurpollonlt, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 p<L C.00.
6. Anatolijų* Kairy*, AUKSINS SRJA. Eilėraščiai, 36 ptL S2D0.
7. Nadai Ra*tonl*f TRIJŲ ROŽIŲ SVENTt. Eiliuoti pasakojimai apie 

S Išvietintai lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $3£0.
8. Nadat RastanI*, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00.
9. Balyi RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL Sl.00.
10. Statyt Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psL, $3-00
11. Statyt Sastvarai, AUKOS TAURt, S ji Ivrikos knyga, IM W5C
12. Petrat Saga ta*, SAULtLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kflAlA 

liai, 92 psl.. $1,00.
13. Pofrat Sagatat, PLAUK, MANO LAIVELI. HlėraščIaL 112 ptL SLOŪ
14. Eugenijų* Gruodi*, AGUONOS IS SMtLIS. 01h, 70 peL. $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. EIlėraMlal, 80 p«L UBO.
16. Alfon*a* Tyruoll*. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 pri. ©.001
17. Jonai Valalflt, SENOVtS LIETUVIŲ DIEVAI. MHologIJOS pūteil 

55 psl. $1.00.
18. Adomai Ja*a*, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl $3.00.
Norėdami įsigyti Mas ar kitas knygas, prašome atsilankyti I Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigui orderį.

1739 So. Halsted Street, ChJearo, nuimt. 10608

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELO

Taupykite dabar
pas mus

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą me

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

8310

ša iki

IRi
1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

turinti dideles atsargas

TU 4H-B070

•CAOO t, ax, Saturday, Decambar 16( 107g

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

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

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

VIENA BTTPRLAUSTŲ BENDROVIŲ, 

ĮjtMfts 1921 metAU.
Įstalcoe p!«twoM Įtarum b vtomoMIlAms ptrtatylL

Kuvi.sk
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Reikia turėti kantrybės
Jeigu kas mano, kad praeitą savaitę įvykęs seimas, 

buvo ramus, be jokių susikirtimų, tai tegu pasiskaito 
šios savaitės Draugą, tai pamatys, kad seimas buvo ga
na vulkaniškas. Viena lavos banga buvo verčiama po ki
tos, dūmai rūko ir sulfatas tėškė Į visas puses. Jeigu 
rinkti atstovai nebūtų turėję kantybės ir nebūtų išklau
sę abiejų kovojančių pusių pranešimų, tai iš tikrųjų 
mūsų konkurento puslapiuose tūpusios korespondenci
jos būtų pačios tiksliausios - nebūtų ką apie VLIKo me 
tinę konferenciją rašyti.

Pirmą šūvi VLIKo seimui paleido krikščionių de
mokratų sąjungos pirmininkas A. šoliūnas. VLIKas 
ėjo normaliai'tvarka, pagal iš anksto paruoštą dieno
tvarkę. Trumus pranešimus padarė ne tik apie seimą

kad tikrai ne jam, nes jis esą buvęs tiktai šios konfe
rencijos prezidiumo pirmininkas. Bet jis jau žinojo, 
kad devynių grupių pareiškimas turėjo liesti ne tik jį 
patį, bet ir visus konferencijos dalyvius. Jis žinojo, kad 
VLIKą sudaro penkiolika politinių grupių. Kaip jos 
ten atsirado, šiandien būtų sunku asakyti, bet iki to 
meto visos grupės ir grupelės, kurios turėjo po vieną 
atstovą visoje partijoje ,aiškiai suprato, kad Šis vulka
nas smarkiai sukrėtė ne tik kelis konferencijos daly
vius, bet ir visą iki šio i 
ke yra penkiolika politinių grupių, o galiūno atneštą 
pareiškimą pasirašė devynios grupės, tai liko tiktai še
šios grupės. Jautresni ir toliau matantieji pajuto, kad 
Šoliūnas įnešė į VLIKą naujovę.

Konferencija ėjo normalia tvarka. Daugelis norė
jo sužinoti, kas čia darosi, bet pasirašiusieji turi kan- 
trybės ir laukia, ką toliau darys VLIKo vardu valdžiu
sioji mašina. Jeigu šoliūnas būtų buvęs kito tempera
mento vyras, tai jis būtų paprašęs balso ir pareikala
vęs, kad jam leistų plačiau paaiškinti, iš kurio vulkano 
pusės popūtė vėjas ir kokią lavą jis išvers. Jis ramiai 
perskaitė pareiškimą ir kantriai laukė tolimesnės ei
gos. Nekantriems buvo sunku laukti platesnio ir su- 
prantamesnio pranešimo, tuojau paaiškėjo, kad lietu-

P. STRAVINSKAS

5U1

VLIKo seimas, kaip rašiau, mūsų teisininkas, frontininkų 
vyko Chicagos miesto centre, A. Raulinaitis, jau senokai mi- 
vienoje gražiausių miesto gat- rusk) žymaus Lietuvos teisinin- 
vių, kur savo būstines turi ir ko prof. dr. Prano Viktoro Rau

meto įvesta tvarką. Jeigu VLI- l užsienio atstovybės bei konsu- linaičio sūnus, taipgi ir tautinin 
niu eruniu. o Šaliūno atnešta IUarinės kj* rodo ir dau ku veikėjas J Jurkūnas posė-

gelis tos gatvės namų su plėvė- džiams paeiliui pirmininkavo 
suojančiomis užsienio valstybių gerai, objektyviai, visais atžvil 
vėliavomis. ' giais be priekaištų

Pick-Congress viešbutis, ku- I Pagrindinių kalbėtojų—Tomo 
riame posėdžiavo VLIKo Sei-, Venclovos ir Dr. Br. Nemicko 
mas, didelis ir puošnus, liuksus: paskaitos buvo paruoštos ir per 
nis, kuriame irgi apsistojo ir duotos gerai, nors su kolegos 
daugelis iš toli atvykusių VLI
Ko vadovybės narių bei svečių.

vėliavomis.

Nemicko paskaitos mintimis, 
kiek jis aiškino Helsinkio baig 

Posėdžių salė vidutinė, bet' mirų aktą, aš nesutinku. Prele- 
seimo atstovams ir svečiams, gentui labai gerai ir teisingai 
kurių buvo apsčiai ypač iš Chi- atsakė posėdyje dalyvavęs Lietu 
cagos ir jos apylinkių susirinkę, vių Krikščionių Demokratų Są- 
vietos užteko, buvo jos net iri jungos atstovas, buvęs ALTo 
perdaug. Darbui aplinka buvo {pirmininkas Dr. Kazys Bobelis.

I labai gera, maloni. Padėka pri- 
vis yra nepaprastai kantrus. Visi ramiai palaukė iki klauso VLIKui priimti komite- 
pietų pertraukos, žinantieji nenorėjo ardyti tvarkos, o 
nežinantieji laukė tolimesnės Įvykių eigos.

Užkandus ir nustatytu laiku vėl susirinkus Į salę, 
pasigirdo vadovybės balsas, kad salėje pasilieka tiktai 
organizacijų atstovai, o visi kiti buvo išprašyti iš salės. 
VLIKo konferencijon atsiųsti atstovai turi aptarti es
minius klausimus ir gali gali prireikti balsuoti. Vado
vybė pageidavo, kad salėje nepasiliktų joks svečias ar 

(viešnia, joks žurnalistas. Visus apramino pirmininkas, 
pranešdamas, kad klausimas bus aptartas per 20 minu- 
čių, o vėliau bus galima tęsti posėdžius pagal dienotvar
kę. Pridėjo,, kad salėje gali pasilikti VLIKo valdybos j-e;g 
atstovai, bet tik patariamuoju balsu.

Prižadėtas 20 minučių pasitarimas užsitęsė pusan
tros valandos. Kiekvienam jau buvo aišku, kad kantrūs; 
lietuviai pradeda netekti kantrybės. Viešbučio korido
riuose laukiantieji neteko kantrybės, nes pusantros va
landos laukti po pietų negalima. Jie ieškojo vietos, kad 
galėtų prisėsti ir puodelį kavos išgerti. Galite įsivaiz
duoti, kaip jautėsi salėje buvusios grupės. Ginčam ne
buvo pabaigos. Paskaitininkas manė,- kad jo paskaitai 
visai laiko neliks. Konferencija nuo to "daug nebūtų nu
stojusi, nes paskaitininkas nepasinaudojo visais esa
mais keliamo klausimo dokumentais. : ; ''' .

Uždarame posėdyje, matyt, Įvyko' persilaužimas. 
Niekas nieko nesakė, bet pirmininkas tuojau paprašė, 
kad užsiregistruotų visų konferencijon atvykusių gru
pių atstovai. Pasirodo, kad seime neužsiregistravo dvie
jų grupių atstovai. Vienoje pusėje buvo 9 atstovai, o ki
toje šeši be dviejų. Galite Įsivaizduoti, kaip galėjo jau
stis vadovybė, kada neužsiregistravo net ir Į Ghicagą 
atvykusieji VLIKo atstovai. Kiek vėliau paaiškėjo, kad 
iš tų dviejų grupių vienas atstovas visai Į Chicagos 
VLIKo seimą Chicagon neatvažiavo. Nežinome, ar už- 
siregistravo penktas atstovas, bet žinome, kad šeštas, 
daugiausia VLIKe Įvairiausią košę viręs, neatvažiavo.

VLIKo seimas gali nutarti, kada ir kur posėdžiaus 
naujai išrinktoji VLIKo taryba. Uždarame posėdyje Į lingas vienas VLIKas. Kantrybė ir tolerancija atsto-

Visuomet gėriuosi jo kalbomis 
ir gera teisine logika, nors jis 
iš profesijos tiktai gydytojas, 
medicinos daktaras. Dėl koL Dr. 
Br.Nemicko paskaitos minčių, 
su kuriomis aš nesutinku, pasi
sakysiu tršumpai dar vėliau.

Pirmą savo posėdžių dieną,

tui, kuriam vadovavo Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos Komiteto sekretorius Pra
nas Povilaitis, gražia kalba ati
daręs Seimo sesiją.

Visi seimo kalbėtojai buvo 
geri, augšto intelektualinio ly- kada taip gausiai buvo susirin- 
gio. Tą rodo jų visų, net ir dis- kusių seimo pasiklausyti Chica 
kus'jose dalyvavusių, gerai ap- ^os svečių, Seimas nei iš šio, 
■alvoti ir aiškiai formuluotų ’-ei iš to, manding, visai pateisi- 
nunčių žodžiai, taisyklingai, lo- namo pagrindo, užsidarė į savo 

“konliavą” ir apie pusantros 
valandos posėdžiavo slaptai, iš
prašęs jo darbų . pasižiūrėti ir 
kalbų pasiklausyti susirinkusius 
svečius į vestibiulį. Ir kam? Ko

Įjimų, nesipainiojant sakiniuose
•eiškiamos mintys.

Abu seimo posėdžiams vado
vavę pirmininkai — tai jaunas kia gi paslaptis toje seimo “kon

ryba posėdžiaus, bet VLIKo tarybos posėdyje buvusieji 
VLIKo nariai siūlė pirmą posėdi šaukti grudžio 17 die
ną New Yorke. Kuriam tikslui vykti į New Yorką, kada 
posėdi galima atlikti Chicagoje? Čia buvo buvo suva
žiavusi - dauguma. . “Chicagoje sušauktas tarybos posė
dis .nebus, legalus”,— šūkavo vieni “Chicagos seimas ga
li legalizuoti bet kokį nutarimą,” šaukė kiti. “Mes Chi- 
eagos posėdyje nėdalyvausim”, — argumentavo dar vie
nas. “Daugumos nutarimas bus ir jums privalomas”, 
jam buvo atsakyta. “Mes išsirinksime kitą VLIKą” -- 
šaukė mažuma. ! •

Čia buvo tikrai dalis prasiveržusio vulkano griauš^ 
mų. Jeigu lietuviai nebūtų turėję reikalingos kantry
bės, tai gal būtume turėję du VLIKu. Visas reikalas 
buvo išaiškintas. Pradžioje svarbiausias argumentas 
buvo šauksmas ir grasinimas, o vėliau klausimas ra
miai aptartas ir nutarta New Yorke valdybos nerinkti. 
Kad taip Įvyks, tai nutarta pasirašyti, kad New Yorke 
antro VLIKo nereikia.

čia paminėta tiktai dalis prasiveržusio vulkano ki
birkščių. Jų būta žymiai daugiau, karštų ir smarkių. 
Tarybos atstovai vyks į New Yorką. Lietuviams reika-

bet jis paprašė VLIKo pirmininką tarti žodi ir perrim- 
■į ti visą tolimesnę suvažiavimo eigą. Prie prezidiumo pri- 
1 eina šoliūnas ir pasako, kad jis norus padaryti trumpą 
: devyhių VLIKo 'grupių' pareiškimą.

'-Kiti--konferencijos- dalyviai.ir svečiai. nežinojo, ką 
tosIgtžūpėšlhdri.pareikšti, bet;atsivežtas;iš New Yorko 
pirmininkas tuojau susiorientavo ir pareiškė,- kad " čia 
Įvyl^Įmesušipratimas/fl Pareiškimas5 devynių > grupių 
paraktas "^LD^ui, tuč'įarpu .VLIKo jau nebuvo. Ofi- 
cialiai'VLIKojau nebuvo, nes VLIKo pirmininkas, visų 
valdybos narių vardu padaręs pranešimą, viską bai
gė. Vyriausias VLIKo organas tuo metu tapo VLIKo 
seimas,-bet šoliūrio raštas buvo taikomas VLIKui, o ne 
prasidėjusios konferencijos prezidiumui arba net 
seimui

Niekas nežinojo, ką Šoliūnas ir devynios grupės
1 norėjo pareikšti, bet salėje visi pakėlė galvas. Kiekvie

nam rūpėjo patirti, ką šoliūnas norėjo pasakyti, kodėl 
jis negalėjo vienas pasakyti, kodėl jis kalbėjo net devy
nių VLIKo grupių vardu, visai nepasakydamas, kurių 
grupių vardu jis darė pranešimą, šoliūno pranešimą 
seimo pirmininkas padėjo ant stalo ir tęsė konferenciją 
pagal dienotvarkę. Oficialiai jis norėjo išaiškinti, kam buvo nutarta pirmam posėdžiui šaukti tarybą Chica- vus Įtikino, kad privalės būti tik vienas VLIKas. Reikia

' tas šoliūno pareiškimas priklauso, duodamas suprasti, goję. Seimas turi teisę nutarti, kur naujai išrinktoji ta- turėti kantrybės ir laukti, kad taip bus.

ELZBIETA KARDELIENE

135NAGE KALIFORNIJOJE
puoštas paveikslais ir pačio šeimininko meniš
kai išdabintais brangiais baldais bei ištiestais 
kilimais.

sijid hprr&oĮaf)

kliavoje” buvo svarstoma? Ro
dos, toks paprastas, eilinių eili- 
niausias klausimas: kada ir kur 
turi susirinkti VLIKo Taryba 
oosėdžio, pasibaigus seimui, VLI 
Ko Valdybai išrinkti. Tai ir vi
sa “paslaptis”...

Tiesa, prasidėjus tam “kon- 
kliaviniam” seimo posėdžiui, 
svečiai būtų pamatę, “wo ist 
der Hund begraben” (kur pa
kastas šuo), bet kas čia blogo, 
kad ir VLIKo svečiai tą “pakas 
€o šunelio” paslaptį sužinos?! 
Ne, ne, man tas seimo durų už
darymas ir svečių į priemenę 
išvarymas labai nepatiko^ net 
atrodė nesiderinąs su etika. Na, 
^et dėl to ne visas seimas,^ tik 
de keli jo nariai, kurie tos ne- 
]abai etiškos slaptybėsr 5 * pagal 
VLIKo Statuto jiems suteiktą 
teisę pareikalavo- Jei"' jau ^VLI- 
Ko Statutas yra :įstatymaši tai 
io reikia’ laikytis/ nors jis'būtų 
ir labai' “kietas*’—*0Ura sėd lex” 
t. y.: kietas įstatymas, bet įsta
tymas:.. Jeirišvėrstiinrtą’ “dura” 
iš;'lotynų į ''Ttisu kalbą, tai išei
tų . talpų įstatymas bet 
Įstatymas”..' ;

hušseinas^ Irdikąlaųja 
platesni; ’pasitarimų

PARYŽIUS^ — - Jordanijos ka 
ralius Hussein pasakė, kad JAV- 
bių globoje įvykusių Camp Da- 
vid' Susitarimų^^nėųžteūka ir jie 
taikos neatneš. Jis skatina į kad 
taikos neatneš. Js.-skatina, kad 
ne .vien'Jungtinės Valstybės, 
bet “ir Sovietų Sąjunga, mūsų 
draugai Europoje, galbūt Jung
inės Tautos”. «f- ■

“Mes negalime tą problemą 
spręsti paskirais gabalais. Tei
singai ir patvariai taikai reika
lingas visiškas pasitraukimas iš 
Arabų Izraelio okupuotų terito
rijų ir Palestiniečių tautybei 
teikia pilnų teisių susitarti ne
priklausomą valstybę” pasakė 
jis.

(Tęsinys) I
Nauja dabartinė bažnyčia ir visi kiti pas

tatai, buvo pastatyti vadovaujant jau naujam 
dabartiniam klebonui prel. Jonui Kučingiui, kai 
jis buvęs vikaru, 1947 m. mirus Prel. J. Mace- 
jauskui, buvo paskirtas Šv. Kazimiero parapi
jos administratorium ir Los Angeles arkivys
kupijos, lietuvių klebonu, o 1965 m. popiežius 
Paulius VI pakėlė jį Į prelatus Right Reverend 
Monsigner titulu.

Nors kunigas J. Kučingis ir Monsignoras, 
nors ir klebonaudamas buvo užsipliekęs dide
liais statybos darbais ir aptarnaudamas savo 
gausius parapijiečius, ir senai nebe vikaras, bet 
jis atrodo dar toks jaunas, sveikas, energijos 
pilnas ir linksmas — lyg vikaras!
SVEČIUOSE PAS LOS ANELES LIETUVIUS

Tą patį sekmadienį buvau pakviesta su p. J. 
J. Rūkšėniene į svečius. Ilgai važiavome vis auk
štyn Į Siera Nevados kalnus, kol pamatėme aukš
tumoje pristatytą daugybę namų — lyg kregž
džių lizdus.

■ Vienas iš jų ir buvo mums reikalingas, tai 
]X)nų M. V. Pužauskų rezidencija.

Nustebau įėjusi Į vidų koks didelis 
ir kaip prabangiškai įrengtas buvo butas — iš-

Sodne Įrengtas apšildomas, fontanais švirkš- 
čiąs kūną masažuojantis baseinas.

Ponia Pužauskienė mus vaišino Įvairiais 
skanumynais, o p. Pužauskas atidarinėjo bonkas 
vis kažkokių maloniai svaiginančių gėrimų. Iki 
vėlyvo vakaro vaišinomės, grožėjomės gamta ir 
kvėpavome tyrų kalnų orą. Tik maudytis pabijo
jau tokiame lyg verdančiame mėlyname van
denyje.

(Pavakaryje atvažiavo dramos aktorius ir 
režisorius Juozas Kaributas ir nusivežė mus pas 
save. Mašina sustojo prie aukšto namo, kurio 
centrinėje sienoje užrašyta didžiausiomis raidė
mis —,‘Kaunas”. Štai — sako J. Kartibutas -• ir 
atvažiavome Kaunan. Taigi, “Kaune” susipaži
nau su Ona Kaributiene ir begurkšnodami kažin 
kokio krašto dar neragautą stiprų gėrimėlį, kal
bėjomės apie teatrus, teatralus ir buvusius pažį
stamus. Apžiūrėjome namuose ‘specialų muzie
jinį kambarį, kuriame daugybė išdėstyta lietu
viškų meno išdirbinių. J. Kaributas padovanojo 
man, ačiū jam, savo išleistą knygą ‘Teatrinio var
go keliais”, kurią aš dideliu įdomumu perskai
čiau dar Kalifornijoje.

Daug dar turėjome ką aplankyti, ypač žur
nalo “Lietuvių Dienos” redakciją ir kitus pažįs

tamus, bet jau taip išėjo, kad pristigau laiko ir 
po 4 dienų viešėjimo pas p. J. Rūkšėnienę, teko 
su ja atsisveikinti ir labai padėkoti jai už visas 
dovanas ir malonią viešnagę jos namuose.

Prisirinkusi nuo medžio auksinių citrinų jos 
sodne, leidausi kelionėn “namo”.

Kompozitorius Br. Budriūnas, ačiū jam, ma
loniai sutiko mane pavėžėti.

Ir vėl važiuoju per niūrų, juodo debesies — 
smogo prislėgtą, be saulės spindulėlio, Los Ange
les meistą į Santą Moniką, kur oras visai pasikei
čia ir lyg gydomas eleksyras atgaivina.
DR. JUOZAS ir komp. GIEDRE GUDAUSKAI 

( Vieną vakarą daktaras mane nusivežė pas sa
ve pasisvečiuoti ir atvežęs — nusivedė tiesiai sa
vo dideliu sodnan.

Kažin, ar yi*a Kalifornijoje kitas toks sodnas, 
kuriame medžiai be jokio polsio, ištisus metus au
gintų tiek įvairiausių vaisių? Atrodo, daktaras ne 
tik geras chirurgas, turįs Santa Monikoje savo 
kabinetą, bet labai geras ir sodininkas. Pas jį au
ga net obuoliai, 3 kartus persodinti (kitaip jie čia 
neduoda vaisių) - abrikosai, persikai, figos, avo
kadai, citrinos ir apelsinai, vynuogės, eukaliptai 
ir net medis, vardu Loquat, kurį daktaras gavadi- 
no 16 vasario medžių, nes tik tą dieną jis prade
dąs žydėti ir kurio vaisiai esą labai sveika 
valgyti.

Besivaišindama nusistebėjau ir ponios kuli- 
narijos sugebėjimais. Tikrai reikia turėti daug

gabumų, sveikatos ir energijos; nepailstamai kur
ti vis naujas ir naujas kompozicijas, dalyvauti 
koncertuose, šeimininkauti ir išauklėti 3 vai
kus.

Užtenka tik pamatyti jos muzikos kamba
rį, kuriame didelis rojalis, etažerės ir stalai ap
krauti prirašytais gaidų lapais, sąsiuviniais ir 
knygomis, kad suprasti, kiek čia kompozitorė 
darbuojasi.

Besišnekučiuojant sužinojau, kad vaikus li
tuanistinių mokslų ne tik mokyklon leisdavo, 
bet ir namuose patys stipriai mokindavo.

Duktė Daina studijuoja ekonomiją ir yra 
labai aktyvi lietuviškoje veikloje. Sūnus Sau
lius baigęs magistro laipsniu jūrų biologiją. Sū
nus Gediminas formacijos doktorantas, ' šiuo 
metu Kanadoje Vankuveryje universitete dėsto 
vaistų tyrinėjimo mokslus ir dirba kaio vėžio 
ligų tyrinėtojas. Tiems darbams Kanadoje esą 
labai geros sąlygas.

Padėkojusi už vaišes ir dovanas, palinkė- 
mada geros sėkmės poniai kūrybos darbuose ir 
visai gražiai lietuviškai šeimai laimingo gyve
nimo, atsisveikinau gal ilgam.... ilgam_

(Bus daugiau)

MSI BIZNIERIAI
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T/K. k g. balukas 
aKUŠERUm IK MOTERŲ LIGOS 
ginekologinė chirurgija 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Nodical Building). TtL LU 5-6446
Friima ligonius pagal susitarimą 

»ei neauiliepia, skambinti 374-800*

’-KSTV fR ŠLAPUMO TAKU 
chirurgija 

Telef. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikoi 
Medicinoj diroktonun

1.938 S. Hanheim kd., Winchester, IL 
/ALAYDOS: 3—9 darbo dienomis ii 

ka* antra šeštadienį 8—3 vaL 
Tet: 562-2727. a r b* 562 2*28

.£1------ BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 Wm1 103rd Stru) 
Valandos pasai susitarimą.

DR. FRANK PLECKA^
OPTOMETRISTAS

KALBA UETUVBKA1
2618 W._ 71 St. Tnt 737-5U9

Tikrina akte Pritaiko akinius įr
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą, uždaryta tre<

NEW YORKO DANGORAIŽIO PAVĖSYJELIETUVIU REFORMATU RAŠTIJA
Paskutiniomis dienomis pasi

rodė nauja knyga, Jokūbo Kre
gždės redaguota, pavadinimu 
“Lietuvos refomatų raštija”, 271 
puslapio. Įvadinis žodis-Viktoro

Turinyje: Žinios apie refor
matų raštiją, pirmieji reforma
tų raštai. Raštija lotynų kalba. 
Raštija lenkų kalba. XVI amž. 
lietuviška raštija XVII amž. ras 

Itija, XVIII amž. raštija. XIX 
j amž. prieš spaudos uždraudimą

P. STRAVINSKASVLIKO GRIOVYBA PAGAL PLANA

bažnytkaimiu. Ten buvo tik vie 
nsėdis. Tik 1910 ar 1911 m. dvari 
ninkė Zavackienė viensėdį per
leido vyskupijai, su sąlygo ten 
pastatyti, bažnyčią ir melstis len 
kų kalba. Pirmasis klebonas Ži 
žys tą lenkų kalbą labai puose
lėjo. Atsikėlus kunigui Ribokui 
ir vėliau kitiems klebonams, pa ” 
rapij;ečiams protestuojant len
kų kalba iš bažnyčios buvo iš
girta. Toje apylinkėje lenkų ar 

{lenkuojančių nedaug ir buvo 
I m ■ • TVXk* -

Taigi matome, kad mūsų 
“Draugo” redaktoriaus priekaiš 
tai VLIKui ir jo politinėms gru 
^ėms nepagrįsti.

Mano oponentas, matyt, nela
bai pasitikėdamas šiais savo ar
gumentais VLIKui, mūsų tau
tos teisinei atstovybei sugriau
ti, d;eną palaukęs, išpylė antrą 
vedamąjį (XI.29) apie politinę 
veiklą, politikavimą ir LIETU
VOS LAISVINIMO REIKA
LUS. Straipsnio pradžia visai ge 
ra, vidurys pakenčiamas, gi pa 
baiga, kur kritiškai vertinamas 
laisvinimo darbas — tai persū
dytas vinegretas VLIKo sve
čiams iš New Yorko pavaišinti. 
“Pasaulio lietuvių dienraščio” 
redaktorius tenai rašo taip:” tik 
ros kovos dėl Lietuvos laisvės 
mes negalime vesti, nes ji pir
moje eilėje turi būti vedama 
tėvynėje. Ir ten tikrai yra žmo 
nių, kurie tokią kovą vedė ir da 
bar tebeveda”. Atseit, gerbia
mieji vokiečiai ir nusenę partie 

'• čiai, ko jūs čia dabar važiuoja
te pas mus vesti kovą dėl Lie-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR.LEONAS SEIBUTIS ir spaudos draudimo metu. XXį,TaiF Di,čiūn.° sudeginimas ant 
JNKSTŲ, PŪSLĖS IR į amž. raštija. Nuo Lietuvos ne -Į •’

priklausomybės iki XX am
žiaus paskutinio ketvirčio. Pa- i 
minėta ir periodinė spauda leis 

j ta reformatų, 
i Išvardinti ir duotos smulkios 
biografinės žinios, net apie 95 
asmenis, turėjusius ar turinčius, 
ką nors bendro su reformatų raš 

, tija. Daugumos asmenų įdėtos 
, pavienės ar grupinės foto-nuo- 
; traukos. Knygoje smulkiai apra 

.syta reformatų kovos su katali
kais, ypač jėzuitais, ko pasėkoje 
■buvo deginamos, griaunamos jų 
bažnyčios ir naikinami archyvai. | 
Bendrai aprašant reformatų raš

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL- antrad. 1—popiet, 
ketvirtu. 5—7 vai. vak.
Ofiso telef.: 776-2880

Rezidenciįos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^r^prakftfca^ape^ MOTERĄ lig- 
Ofisas 2652: WEST 5Yth SiP/JE'r 

y. J TuL- PR 8-1223
JFISO VAL:. pirm., antiad., trečia c 
r penkt. 2-£ ir 6-8 vai.' vak.

2-4 - vaL popiet ir kitu laik 
susitarimą.

^Kl'HCPSDAh-riRfJTEZISTA 
aparatai - Protezai. M4cL bai 

Ji laiar Spicltl,' fugtlbt fejjorn 
*»■ ?UDpbrUz ir t t.

43r<5 KL 6062<
Tettf.: PRospąct $-SO84

PERKRAUSTYMAl 
MOVING 

LeidimaiRflna aporeuda
ŽEMA KAINA 

' R. ŠERt NAS 
Tai. WA 5-8063

z

Apdraustas porirraustyKurs 
iš įvairiu atstumu

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 trba 376-S996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ItlMOŠ 'VALANDOS 

Vito, prosrtmot Ii W0PA,

Lfetovty Wlbc laMjieu nuo ’pir- 
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 VaL popiet Šeštadieniais 
ir seknadienU* nuo 8:30 iki 0:30

Vedife Aldone Deukus

HEmfcck 4-2413 
>15* So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, 1LU 4062$

Didžiausio kailtv

1&5 Nartk Wabuh

fr

C77-MSJ

!Xxrrį fe'hDfvtka 0^ Į

NORMANĄ 
ftURŠTtlNA

tuvos, kur tos kovos vesti nega
lite? Geriau važiuokite į Lietu
vą pakovoti, tik kad ir ten yra 
žmonių, kurie tokią kovą vedė 
;r dabar tebeveda”. Todėl grįž
kite namo ir sėdėkite.

Po šių dviejų “Draugo” redak 
toriam Br. Kviklio VLIKą sti
priai griaunamųjų straipsnių tuo 
jau (XII. 5) įsijungė dar ir ma
no kažkoks brangiavardis ir 
brangiapavardis, pasirašęs ini
cialais “P. S.”, paraš’s irgi straip 
šių su tendencija VLIKą vis dėl 
to kažkaip “atnaujinti”, tik ne
nurodydamas kaip. Straipsnis 
bai gamas pagieža ir panieka bei 
skaudžiu įžeidimu tiems, kurie 
kovoja už gėrį ir tiesą, kaip mes 
•tą suprantame, o kada reikia 
pasisakyti prieš dideles “sveti
mas nuodėmes”, tai pakeliame 
ir savo balsą, kad mus girdėtų 
tie, kurie dėl savo ir išdi
dumo mus visai nenori klausyti.

Galutina išvada tokia: VLIKo 
GRIOVYBA VYKSTA PAGAL

"Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.
Šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus 
nuo

ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais 
pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303
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MŪSŲ SPAUDOJE
VVilnius ir Vilniaus 

universitetas tarp audrų
Vis negirti pamiršti žtmr. Je-1 

fonimo Cicėno Naujienose bu-Į 
vusią skiltį “Dienų Skeveldros”,' 
daugiausia Vilniaus ir jo kraš-j 
to temomis. Jo knyga “Vilnius,

Mažeika S/Evans
e ■

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

na kada nors jo nepalies, Vil
niaus universitetas atliks ir tau 
tinę misiją, kuri ištisus šimtme
čius ėjo daugiau tarptautiniais 
keliais. Tai mato ir kaimynai 

j lenkai. Vieni jų šį procesą ap- 
Į gailestau j a, kiti ((nūdsaikesnie 
Į ji) kelia mintį, esą un-tas atei- 

. -t . i tyje turėtu tapti D. L. Kum-hetuvos meiles sal- . f. .. .gaikstijos tradicijų tęsėju ir bu 
ti jos tautų (lenkų, .lietuvių, gu 

idų) šviesa.-Mums gi-atrodo, kad 
į Vilnius su savo universitetu yra 
į Lietuvos širdis, skirta organiz- 
| mui, kuris šioje epochoje yra 
tautinis. Ir niekas neturėtų į jį 
kėsintis. Tegu Lenkija ir Rusija 
gyvena savomis širdimis.”

Dabar Vilniaus universitetas 
yra pavadintas nemokšos komu 
nisto Kapsuko vardu. Jame ruo 
šiami kursai užsienio lietuviams. 
Jie kelia pagrindinius nesutari 
mus ir jėgų skaldymą išeivijos

Ines raganų ir “eretikų” degini- 
! mo laužai senai jau buvo užgesę 
'■ ar užgesinti. Būdamas vaiku esu 
girdėjęs iš žmonių pasakojimų, 
kad kažkoks “eretikas” buvęs 
Viencavuose supleškintas, nes 
ten gyvenę kažkokie vienuoliai. 
Šiame teiginyje matomai įsivė; tarp audrų” yra neišsemiamas! ■ 
lūs klaida. Kas įdomaujasi reli- Vilniaus ir L 
gine ir net Lietuvos istorija šią tinis. Tose audrose buvo ir te- ' 
knygų turėtų įsigyti. Labai šva bėra Vilniaus universitetas, iš- ■ 
riai išleista. Geras popierius, j tisus keturis šimtmečius tama- ! 
Spausta Morkūno spaustuvėje. | vęs lietuvių kultūros kėlimui. !

Reikšmingai sukakčiai pami-1 
nėti “Tėviškės Žiburių” 49 nr. J 
yra vedamasis ’“Sugrįžtanti šir
dis”. Paskutiniame jo paragra- 

Į fe taip rašoma:
TOKS’ buvo Vilniaus universi 

tetas Didžiosios: Lietuvos Kuni
gaikštijos rėmuose. Jis nebuvo 
-tautinis, tačiau nesvetimas tau 
tin ei dvasiai, atbundančiai ir vi 
soje Europoje. Normalią un-to 
raidą nutraukė 1919 m. Pilsuds
kio surengtas karinis lenkų žy
gis į Vilnių ir jo užėmimas. Kaip 
karinis tos srities valdytojas, 
Pilsudskis atidarė Vilniaus un 

1 tą, kuris .jau nebebuvo tradici
jos tęsėjas — tapo nacionaliniu 
lenkų židiniu. Tai buvo išplėši
mas Lietuvos širdies, kuri ir 

1 seniau jau buvo apsunkinta sve 
timybių. Pokarinių įvykių gran 
dinėje Vilnius grįžo Lietuvai, o 
^sujuo ir universitetas. Tai, ga
lima sakyti, širdies sugrįžimas į 

, savąjį organizmą. Normaliomis 
sąlygomis jos prigydymas būtų 
daug lengvesnis. Dabar gi tas pro 
eesas turi vykti sovietinės oku
pacijos rėmuose. Visdėlto jis 
vyksta ir, jeigu naikinanti lete-

e LideikisGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS ATR-tONDEHONED KOPLYČIOSIMPORTANT *OS FOR

No. 79

i DENTURE WEARERS-Maple Applesauce Muffins l’J

Kaina nepažymėta.
Stasys Juškėnas

z- i

r

f.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

BUTKUS - VASAITIS
‘Oth Ave^ Cicero, HL Phone; OLympic Z-19A3

GEORGE F. RUDMINAS
3X1S LTHJANICA AYR TeL: Y Arde "MINUSI

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

tiją pateikiama apsčiai istorinių 
žinių. ' J ’• ’ !i

| Suintrigavo teiginys: “Lietu- 
! vą užplūdo raganų teismų proce i 
1 sai su laužais, kurie vietomis 
! buvo tapę plačiai paplitusiu.
reiškiniu. Ant laužų žuvo daug- 
nekaltu žmonių vien tik dėl to, | ' 
kad kas-nors juos pakaltino bęn » i 
dradarbiavimu - su velniu. Bal-J i 
traškės bažnytkaimio Antaliep! 
tės vis. Zarasų apskr., reforma- j 
tų- kunigas Martynas Dičiūhas ■ 
buvo fanatikų sudegintas ant! i 
laužo”. ] L

Baltruškės anksčiau vadinosi • 
Baltriškės, nei kuomet nebuvo

EAKAGHE SUFFERERS!
■ KOktlUUM" Tablets are i 

50% stronger than Doan’s.
! Before you take Oo'an's Pills for 

|' museum backache, remember this. 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Dean's That means MOMENTUM 
g^ves you 50% more pain rel»ever per 
dose ts tefeeve- frackacte.

k redoc? pain, soothe ’nftammation : 
so-muscles ioosen-you can move more 
freely m minutes' Tnere's no stronger 
backache medication you can buy with-1 
put a proscription than MOMENTUM 
Tablets Take on'.y as (faceted.

Kaip ilgai šie dalykai bus? 
Atsakymas aiškus: tol, kol lietu 
vių pagrindinėse organizacijose 
dominuos tiltų statytojai r ben 
dradarbiautojai bei gen. Petro
nio bendradarbiai, sąmoningai ar 
nesąmoningai tebevykdą Sonnen 
feldto doktriną.

K Petrokaitis

TĖVAS IR SŪNŪS

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

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

— Jei Žinote asmenis, kuru 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra 
ioruė atmušti jų adresus. Me* 
Jjttns tfhprime Naujienas dvi sa 
raitės nemokamai.

Convenient! Break fast-on-the-run is a delicious hot muffin 
that tastes like maple syrup and applesauce. Make a double 
batch on the weekend for Sunday’s breakfast and freeze the 
rest. Reheating muffins is fast and simple — it takes about the 
same time as whipping up a side ordfcr of bacon.

Economical! Bring one to work and save the $.35 you may 
have to spend for a sweet roll during coffee break.

Nutritious! Maple Applesauce Muffins have a natural 
sweetener of maple syrup for a quick nutritious start in the 
morning. Enriched Hour has the essential B-vilamins plus the 
mineral, iron. Another bonus is the fruit. Add bacon or pork 
sausage.

Maple Applesauce Muffins
(18 muffins) _

cups enriched flour*
tablespoon baking

powder
teaspoon salt
teaspoon ground
cinnamon

Stir together Hour, baking powder, salt and cinnamon. 
Cream shortening and sugar until fluffy. Add maple syrup. Stir 
in eggs and applesauce. Mixture tends to curdle. Stir in flour 
mixture. Fill greased muffin cups 2/3 fulL Bake in preheated 
375° F. oven 20 minutes.

♦Spoon floor into dry measuring cup; level, Or toMow 
directions ca bag.

2
1 V< 

% 
2

%

rup -ihort^ninc 
cup ra gar 
cup maple syrup

cup applesauce

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en
ergy-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 54 percent. It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm ft and then re-direct 
the heated air hack Into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
nave up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim Is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. It* “Ontenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional ©art of three 
improvement was approxi
mately 44,000 .. . projected to 
be amortised within 4 to 5 
yean through reduced ex-

A major 
advancement 

j CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

I.
lt

rm MOOERMISKūS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

UptVvlŲ

JireKtoriR 
ivorMtcijoji

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYS*.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
309 Sn. tmiANlCA AVENUE. Pkofie: YAiVi 7-i«)

PETRAS BIELIŪNAS
ė348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfaytOe 3->57>

suUtlon <4thln walls and-wil
ing as well as in. earthen benrori 
around the foundation, orien
tation to seasonal ran Atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The tiro Hcatilator Fire
places re-circuJate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signer! of “Centenergy ’''WL*

The fireplaces were supplied 
Oy Home Crafts, Znc^ Floral 
Park, New York. Heatilatar 
Fireplace, A Division of Veę* 
Industries, Tnc^ located in Aft 
Pleasant, Iowa. menufactnres 
a complete line of hvOt-tx. 
/reetf<nd<*F <*< veil- 
mounted fireplace* . . . c«a

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACMAWICji

4424 W£S1 CTU .STRKTJ o-pwmt /-121.

2314 WEST 73r4 PLACX ?-«7>
111128 SOUTHWEST HIGHWAY, Dak* Sflta, 1A174-4411

<354 fte. HALXTKD STREET Ph*r«: TArėa T-ltl)

|| — maujiimm, tRCtMlM- Stttifdiy. December It, 1978



APLINK MUS IR MUSU NAMUS aukoti man sunkoka, 
1953 m. likau nedarbin 
darbovietėje įvykusios 
nelaimės. Gyvenu iš Namai, Žemė — Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
* Georgia universitetas aps-. — Garsinama priskusti paštu 

ka'č:avo, kad pagal dabar gau- j už du dolerius 50 lėlių. Jos ne_ 
nnmu-atlyginimus maistas yraj ati'inka skelbimuose aprašo- 
pigesnis negu jis buvo 1950 me 
tais. Jų apskaičiavimu, pagal 
dabar gaunamas algas ir produk 
tų kainas, svaras steiko turėtų 
kainuoti $3, svaras maltos mė
sos $2, kvorta pieno 70 centų, 
tuzinas kiaušinių virš $2 dole
rių.

♦ Prieškalėdinio laikotarpio 
geromis nuotaikomis ir dovanų 
savo mieliesiems pirkimu pasi
naudoja . įvairūs, apgavikai. US 
News and World Report įspė
ja savo skaitytojus pasisaugoti 
šiuo laikotarpiu dažniausiai pa
sitaikančių apgaulių:

— Gatvėse pardavinėja pa
siūlo praeiviams blizgančius lai 
krodžius, sudėtus į pliušines 
dėželes. Už gerai žinomų išdir- 
bysčių Omega arba Hamilton 
laikradžius jie prašo $25 ar $35. 
Tų firmų laikrodžiai kainuoja 
apie $200. Bet gerai įsižiūrėjus 
galima pastebėti skirtingus už
rašus: Omiga ir Hamelton. Jie 
rinkoje kainuoja tik apie $10.

Į — šiemet universitetų bei ko
legijų patalpose lankosi parda
vėjai, siūlydami kašmerinius 
megstukus už 15-30 dolerių. 
Šiaip kašmeriniai megstukai 
kainuoja virš $100. Tačiau siūlo 
mi megstukai visai nėra vilno
niai. bet numegsti iš neatsparių 
ugniai siūlų ir yra pavojingi dė 
vėti. ______ . . -------- -

— Pardavė jai gatvėse1 siūlo pir 
kti
Sas kanarėles ir panašius 
lūs. Parsinešus f namus tie žais 
lai neišleidžia jokio garso- Sies 
garsus'^ leidžiantis įtaisas būna 
paslėptas pard^vėjoburnojei-'Tie 
žaislai vaikams yra 'pavojingi.

skelbimuose 
į moms lėlėms, yra išplautos iš 
pigios faneros ir apvilktos popie 
rwa;s drabužiais. Apgaulingi 
yra ir balionų skelbimai, siūlant 
jų 100 už vieną dolerį.

— Moterims yra svarbu žino
ti, kad gatvėse yra pardavinėja
mi cheminiai perfiumai. savo 
pavadinimu ir bonkelių išvaiz
da labai artimi žinomiausių ga 
myklų perfiumams. Vienas to
kių yra “Essence of Chanel Nr. 
5”, pardavinėjamas po 5 ar 10 
dolerųi. Išgaravus iš jų she- 
mikalams, lieka tik vanduo.

— Moderniais laikais gatvėse 
atsirado netikrų Kalėdų senelų, 
renkančių sau aukas. Prieškalė
diniu laikotarpiu įvairios šal
pos organizacijos — tikros ir ne 
tikros — padidlina savo veiklą, 
dažniausiai per tuo tikslu vei
kiančias agentūras, kurios iš ta 
vo aukos paima liūto dalį. Jų pri 
siųstos dovanos nieką neįparei
goja atsilyginti

♦ Lietuvoje vištiena ir vištie
nos sriuba buvo laikoma ligonių 
valgiu ir net paslaptingu eliksy 
ru, nuo kurio jie pagydavo. Da j visiems skaitytojams, prašant 

daugiau pastangų platinimo va
jui

bar gydytojai tai patvirtina, tik 
pareikšdami, kad ligonis, ypač 
bet kuria slogos forma sirgda
mas, turi gerti daug vandens, 
o sriuba yra - geriausia jo for
ma. Consumer Reportrs žurnalo 
tyrinėtojai lapkričio nr. pataria 
vėsiomis bei šaltomis dienomis 
vaikams ir suaugusiems kasdien 
duoti karštos sriubos. k /

r įf- Miškfyįjtę

—- Etiopijos kariai, kubiečių 
padedami, paėmė nelaisvėn 100,- 
000 Eritrėjos karių, siekusių ne 
priklausomybes;.

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

American Travel Service Bureau
S- Western Ave., Chicago, DI. 60643

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

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

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

HOME OWNERS
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 yoiir 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 
guide for future reference.

DAVIS BROS 
COMPLETE HOME REMODELING

INTERIOR - EXTERIOR 
INCLUD. STUCCO 

PLASTERING, PAPER HANGING, 
DRYWALL WALLPAPER, 

KITCHEN, BATHS, REC. RMS., etc. 
Also Fire Damage Repairs 

275-1555 
If No Ans. 275-1529 

Satisfaction Assured, Fully Insured
4608 N. KENMORE

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

CHMIEL BROS
GENERAL CONTRACTORS
Remodeling - Maintenance 

Carpentry - Masonry 
Painting - Tuckpointing

CALL CA M335
Over 37 Years Experience 

Licensed & Insured

1741 W. Chicago 226-4335
If No Ans. Elmhurst - 279-4414

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 O-oer)

HOME REPAIR TfECIALISTS

Storm Windows, Doors
Back Porches-Siding. Facia <t Soffit 

Baths, Kitchens. Rec. Rooms 
FREE ESTIMATES 

APOLLO CONSTRUCTION
2805 W. 55th St. 7787878

— Vytautas Ozelis, Malartic, 
Que. Canada, pratęsdamas pre
numeratą, tarp kxta tap rašo: 
‘ Rasite ir mažą $7 auką lietu
viško laikraščio išsilaikymui. 
Daugiau 
nes nuo 
gas dėl 
d:delės
nedarb ngumo pensijios. Priim-. 
kite mano nuoširdžiaus linkėji- : 
mus su Kalėdų šventėmis ir lin 
kiu geriausios sėkmės Naujai-!

j siais Metals.” Dėkui už laišką, 
lgerus linkėjimus ir už auką.
i * .

— Jonas Puleik's, Lemont, 
Ill., kiekviena proga paremia 
Nauj;enų leidimą. Dėkui už 
ankstybą prenumeratos pratęsi 
mą ir už dešimt dolerių auką.

*
— S. m. gruodžio 16 d. Vyčiu 

salėje Gen. T. Dauganto jūrų 
šaulių kuopos Kūčių vakarienę 
palaimins LŠST Vyr. kapelionas 
Tėv. J. Borevičius, eglutę įžiebs 

f LŠST pirmininkas K. Milkoval-
— Juozas Vaineikis iš

quette Parko platinimo vajaus}
proga tapo Naujienų skaityto- j ~ Gen- Daukanto juru šau- 
jų, užsisakydamas jas šešiems! kuopos reprezentantai-vado- 

] vės kad ir vadovai: G. Kuzmie 
nė, U. Zinkienė, L. Litvinienė, 
A. Malėtienė, V. inkus, P. Malė- 
ta ir K. Vidžius, vykdant kuo
pos labdarybės programą, š. m. 
gruodžio m. 9 d. artėjančių Kalė i 
dų proga, lankėsi Lietuvių Se-j 

mėlių namuose — Šv. šeimos] 
viloje, Lemont, Ill., ir ten gyve-1 
nančius senelius apdovanojo do
vanomis.

nei už toki dovanos parinkimą.
TRUMPA! 1 j kartu su ja sveikiname jos gi-1

”■ ■ minaitę p. M. Pusdešrienę Kalė
dų švenčių proga, linkėdami ge
ros sėkmės ir laimės Naujuose

—Laimutė Alvarado, Dayton,' šefuose.
Ohio, Lietuvos vyčių veikėja ir 
daugelio laikraščių korespon
dentė, atsiuntė tokį laišką: 
“Malonėkite siuntinėti Naujie
nas vienerius metus Andriui 
Mačiuliui žemiau nurodytu ad
resu. Įdedu čekį už prenume
ratą, su šventiniais sveikinimais 
ir geriausiais linkėjimais”.

Naujieji mūsų skaitytojai Ei
leen ir Andrius Mačiuliai yra 
savininkai Plaza Beach Motel 
Apts., 4506 Gulf Blvd., St. Pe
tersburg Beach, Fla 33706, teL 
(813) 367-2791. Dėkojant poniai 
Laimutei, malonu sveikinti nau 
jus prenumeratorius E. ir A. 
Mičiulius, o gerą žinią pranešti

*
— Marija Pusdeštiene, South 

Hamilton, Ont. Canada, malonia 
nustebs radusi Naujienas savo 
pašto, dėžutėje^ Malonus radinys 
taps didėliu džiaugsmu, sužino- 

‘jus,, kad tai yra metinė pienui

giminaitės Onos šadeikįenės is 
Farmington Hills, Mich. Tariant 
padėkos žodžius p. O. Šareikie-

lietuvis L...
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulin a Si
[Town ot Likt,} c ’

Dažo namus K lauko Jr Iš vidaus 
Darbas sarantuota*.

Skambinti YA 7-9107

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
(S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOK ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas

j 2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-774"1

mėnesiams. Dėkui už prenume 
rątą. Taip pat dėkui jo bičiu
liams bei artimiesiems, kurie jį 
supažindino su Naujienomis ir 
turėjo teigiamos įtakos. Gerą 
žinią apie naują prenumerato
rių malonu skelbti visiems skai 
tytojams ir platintojams.

*
— Jonas česna, O ak Lawn,

IIL, pratęsiamas prenumeratą, 
savo sveikinimus ir gerus lin
kėjimus atlydėjo $10 auka. John 
Kass iš Justice, 111., atsiuntė $25 
už kalendorių. Dėkui. j Šime laimėjo 248, 95, 3 ir 4591.

• Touchdown
— Albina ir Sigmund Markus Cleveland 28, 38, 31 ir 13. 

iš Dayton, Ohio, žiemos metui 
išvyko į St. Petersburg Beach, 
Fla...Dėkui už ankstybą .prenu
meratos pratęsimą,. šventiškus 
sveikinimus bei gerus linkėji
mus ,ir už.$5 auką, d .. P n -

— Illinois valstijos loterijoj 
gruodžio 14 d. Big Pay Day lo-

lošime laimėjo

*
—.Horoscopes or Astrological 

Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces- 
sary. ELINOR JĄKSTO, 17: N. I

LINKSMŲ

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

Insurance, income Tas 
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

O GERIAUSIAI ČIA

LABAI SVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralmis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namu apylinkė.

$53,900.

mūro namas ir 2 auto 
$6,000 pajamų. Nau- 

apsauga

M. L. S.

Gausus namų .pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

2 AUKŠTŲ 
garažas. Apie 
jas stogas, gazu šildymas, 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
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.

55-TA IR PULASKI

Labai švarus, beveik naujas, 5^4 
kambarių mūrinis ant 33 pėdų skly
po. 3 labai patrauklūs miegamieji, 
ąžuoniniai virtuvės kabinetai, durys 
ir visas medis. Hollywood stiliaus vo-j 
nia, apsauga nuo potvynių, šildymo- 
šaldymo centrinė sistema, pilnai in- 
zoliuotas, labai puošnūs kilimai. Tas 
namas turi būti gteitai padruotas. 
Skambinkite stebuklingu telefonu: 
254-8500.

REAL ESTATE ' ~ 
2625 West 71st Street-

Tel. 737-7200 arba 737-8534 '

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcaęos miestu leidhrJ 
Dirbu ir užmiesčiuose frert, S* 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava.

TeL 927-3559

NAMAS KAIP PINIGAS

........... . . . ■ Nustok rūpintis pajamomis - pirk 
STATF' Kt 'R’n 1717 Mpc Vį»1 dviaukštį mūrą su dviem 6 kambariu 

butais ir dar 4 kambariu butu. Ka
bame lietuviškai. 782-3777 or į binetinės virtuvės, naujos vonios, 2 

mašinų garažas, gera vietą geroje rrotessionai MemberjBrighton^ Parko- apyiinkėje. Kaina 
American Federation of Astro-] $57,900 taigi bargeno laikas yra da- 

‘bar. Reikia tik skambinti stebuklin- 10gers. ^(Pr.) . . ? . gu telefonu: - 254-8500.

— SPECIALI 20% NITOLAEDĄ 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS.

tautiečiui, užsisakiusiam Nau-Į Daug įvairių puošmenų. Moka- 
jienas vieneriems metams, bet j me $4 už sidabrinį dolerį. Per- 
pavardės prašiusiam neskelbti. I kame pašto ženklus ir pinigų 

♦ VnfftlrnTiac T> A HURT A A9A7

— Dėkui Antanui Diškėnm žs 
Maywood, N.‘ J., už $5 auką, at
siųsta prenumeratos pratęsimo 
proga. Taip pat dėkui Kostui 
Januškai iš Marquette Parko 
už $2 auką kalendoriui.

Vladas Bagdonas iš Hamū: 
tono be raginimo pratęsė prenu 
meratą įr ta proga parėmė JNau 
j ienų leidimą $7 auka. Dėkui 
už šventinius sveikinimus ir už 
auką. Taip pat dėkui Toronto

kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

2840 W. MARQUETTE RD.

3 didelės krautuvės puiriame vie
no aukšto 60x85 pėdu dydžio name. 
Individualus šildymas ir vandentie
kis. 3 masinu mūrinis garažas. Labai 
tinkamas bet kokiam bizniui. Stebė
tinai žema kaina, didysis bargenas 
geroje Marquette gatvėje. Pasinaudo
kite stebutklingu telefonu: 254-8500.

r < ‘ KSOC© t * MJ.-ft ’
12—88 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
< Tffev^ri « pusmečiui actcmohHIf 
□ability ~ apdraudimas penMnlnUeet 
_ Kreiptii

U ILSIAI 
4M5 Sc. ASKLXkb AW ^ 

• ro-sm

ž > "y . l j 
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LAIKRODŽIAI ERANGENYBtl 

Ir TilfyBttf '
U46 W2STA9tb ____

Naujienoms reikalingas
- LINOTIPININKAS

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

1-6100.

— Dovanos jūsų mylimiesiems. 
Baltijos gintaras, itališkas 18 k. 
ir 14 k. auksas, koralai, kultū
riniai perlai ir kitos brangeny
bės. Lladros iš Ispanijos, Auri 
medžio drožiniai, “Dresdens”, 
šveicariškos muzikinės dėžutės 
ir kristalas iš viso pasaulio. Ka
lėdiniai šiaudinukai ir daug, 
daug kt. Romas ir Dalė Dauk
šai kviečia visus atsilankyti ir 
apsipirkti — Avalon Galleries, 
4243 S. Archer Avė., telefonas 
247-6969. Atid- kasdien ir sek- 
mad^niais iki Kalėdų.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

NIGHT SECURITY MAN
5 days a week. Sun. thru Thurs. 11 
P.M. to 7 A.M. Good benefits. Must 
speak english. Private club in down 
town area.

APPLY IN PERSON
312 S. Federal St. Chicago

Siuntiniai | Lietuvą 
fr kitus kraštus ,.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Av.
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

(Pr.)

WELDERS

Experienced MIG wire welders. 
Applv 9-1 P.M.

ECONOMY ENGINEERING CO. 
484 Thomas Dr. 

Bensenville, III. 60106

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARUA N0REIKIEN1

SWi SU. CMearo. IH Mf«2t • Tet WA 5-I7T7
014.11* settee (valriv

MAISTAS II IUKOFOS SAMULIŲ.

— Važiuoju į Floridą. Galiu 
paimti vieną asmenį. Skambinti 
Juozui, -tel. 247-4377. (Pr.)

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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių R«IkU

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOMB TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tat 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

S5/HOUR AT HOME

NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY 

FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER 

JAX, FLORIDA 32207

BEST THINGS IN LIFE

Xal! Frank Zapoli* 
W.rSfh St

GA 4-U54

STATI FAtM

LEGAL SERVICE 
TEISĖTAS PATARNZ MIMAS

Z
Siątefarrc Ufe Insurance Company

SIUNTINIAI I IJjETUV^ 
Oogmos Parcels Express f>orp. 

MARQUITT1 GIFT PARCELS SIRVICi 
IMI W. 89th Chiceee, III. — T M. WA 3-173/ 
»» W. Hahrfed CbkMt, IIL 60608. — 13MŽM

t “LIETUVOS AIDAI”
g, KAZE BRAZDZ10NYTE, 

PROGRAMOS VEOtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9^XL-9:30 vai 
Penktadieniais 9:30—10 va], vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM:

2646 W. 71 Jt Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

vak.

ATSIMINIMŲSKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma 

įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

i

— Bilandico motina tiek pasi- 
| taisė, kad sūnus ją jau parsive- 
dę namo iš ligoninės.

IMMIGRATION

Traffic Cases - Drunk Drivers. From 
$300. Motor Carriers - Mechanics 
Liens - Frauds. Over 20 yrs. exp. Loop 
office. Reasonable rates’

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

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

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

estimate. 24 hr. service.
735 6361

<------------------------------------------------ -—V

dnigyoucanhiiy 
wraiWanRx!:

Stop itching fast of external 
vaginal rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed The medically proven 
creme for 
itching. e I U

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & A»oci»t«t 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iŠ anksto susita

rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. 373-5047. 

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

--------

BiCOZENE •NAUJIENOS’ KIEKVIENO
DRAUGAS IR flTCIUMS

» “ KAUĮIINOS, CHICAGO t, iu, Saturday, Dtcembar 16, 1976




