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IZRAELIS ATMETĖ SADATO PASIŪLYMA SPRĘSTI PALESTINOS KLAUSIMUI
Atrodo, kad Izraelio — Egipto derybos bus 

nutrauktos ilgesniam laikui
JERUZALE, Izraelis. — Izraelio premjeras Menahem Begin 

paskelbė, kad Izraelio kabinetas galutinai atmetė prezidento 
Sadato planus įrašyti į šią sutartį ateinančių metų paskutinę 
gruodžio dieną rinkimams pravesti kairiajame Jordano krante 
ir Gazoje tikslu išrinkti atstovus Palestinos vardu kalbėti. Iz
raelis mano,.kad šitas klausimas turės būti sprendžiamas, kai 
Jordanija pradės pasitarimus su Izraeliu taikai nustatyti. Izrae
lis pasakė Egiptui, kad palestiniečių rinkimų klausimo i šią su
tartį neįrašys ir jokių kitų nuolaidų nedarys.

Beginąs nutarė parla
mento nešaukti

Pradžioje Izraelio vyriausybė 
norėjo šaukti parlamentą ir leis 
ti parlamento nariams pasisąky 
ti, bet paskutiniu momentu nu
tarė opozicijos balso neklausyti. 
Beginui labai. nepatikęs sekre
toriaus Vance pareiškimas, pa
darytas Egipto prezidentui Sa-
datui, kur jis pasisako,, kad pri nužudžiusius buvusį min. pirm, 
tariąs prezidento reikalavimams, j Aldo Moro, taip pat už nušovimą 

t Izraelio vyriausybei <}ar labiau;Romos teisėjo,?sužeidimą vieno 
nepatikęs prezidente-^arterio,|politiko ir policijas būstinės už-

eilę

NUO ATEINANČIO SAUSIO 1 DIENOS PRIPAŽINS PEKINO VYRIAUSYBE

NAUJOS POLITINĖS 
ŽUDYNĖS TURINE

TURINAS. — Italijos proku
ratūra, pasiremdama per 
mėnesių surinktais kaltės 
dymais, praėjusį savaitgalį 
maliai apkaltino “Raudona
gada” pasivadinusios teroristų 
gaujos narius, pagrobusius, ir

for-
bri-

Vladas Rasčiauskas, bevažinėdamas po Velykų salą, padarė šią nuotrauką. Tuo tarpu 
dar neišaiškinta, kokia tautelė salos akmenis tašė ir šias statulas statė. Manoma, kad 
lai bus iš Polinesijos salyno atplaukusieji meistrai, kurie visą salą apsodino tokiomis 
statybomis, o vėliau dingo. (Vlado Rasčiausko nuotrauka)

________ .---.-r*. —_________ Apkaltinti yra 14 teroristų, Iš 
raelio vyriausybei. Izraeliui la- Icurių 13 saugiai sėdi kalėjiųiuo- 
bai nepatikęs prezidento Carte, se, bet tebėra nepagautas .Mario 

“ Moretti, skaitomas gudriausiub- 
jju .“nepagaunamu”. vadeiva, tos 
Į gaujos “filijos” Romoje prava- 
dyrius ir smurto veiksmų pla- 
nuoto'jas.

dėl pasitarimų nutraukimo Iz-

- IRANE UŽPULDINĖJA IR ŽUDOVEIKLESNIUS TIKYBININKUS
- _ . / -JT -r.

TRUMPAI IS VISUR

rio įsakymas Vancei, tuojau grįš 
ti į Washington^.

Izraelis nevykdo
'f Washington© sutarties
Izraelio vyriausybė pasirašė, 

bet nevykdo David vasarvietė
je aptartos ir Washfngtone pa
sirašytos Izraelio Egipto sutar
ties. Izraelio atstovai tvirtina, 
kad ta sutartis daugumoje ame
rikiečių jiems buvo primesta.

“ŠNIPŲ” REABILITACIJA 
KOMUNISTINĖJE KINIJOJE

HONG KONG. — Kinijos val
dančioji komunistų partija nu
sprendė, kad apkaltinimas 304 
žmonių esant Jungtinių Valsti-

Vietoj agitacijos ir kurstymo/rnaištauti _ muJosyfe- 
įėga į kalnus1 ir lenda į gilesnes^olashp į obry

TEHERANAS, 'TrariMs.z— Pasibaigus šventojo karo savaitei, 
krašte susiorganizavo ūkininkai, kurie kirviais kirto galvas mu
loms Istahane. Apskaičiuojama, kad vien šiame miestelyje buvo 
sudeginta šijitų mahometonų maldykla ir nukirstos galvos 23 
muloms, agitavusiems prie maišto prieš šachą. Mulos pradėjo or~

Begmas jau Amerikoje, vos pa- . . _ v . .. v , ,. j., .v* ,• huir Formozcs (Taipei) šnipaissirasęs sutartį, pradėjo issisuki- J - vi/ t
nėti. Atrodo, kad Izraelis yra pa- 1 
siryžęs pasilikti geroką Sama- 
rijos dalį ir ‘kitas arabų žemes.
Atrodo, kad Begino vyriausybė 
suirs ir partija pralaimės, jeigu 
Beginąs sutiks atiduoti Jordani 
jai karo metu izraelitams svar
bias žemes.

t buvo "‘didelė gėda” ir Įsakė vi- 
Įsus apkaltintuosius tučtuojau
reabilituoti.

Kinijos radijo komentaruose 
pranešama, kad daugelis įtartų
jų buvo klaidingai įtariami ir kitas mula bandė šūkauti ir de- 
kaltinamieji buvo kankinami gančią maldyklą gesinti, tai ūki 
žiauriausiomis tortūromis, ku- ninkai pradėjo kirviais

f rių pasėka mažiausia 8 asmenys muloms galvas. Vėliau būriais 
— Atrodo, kad Amerikos pra-! buvo mirtinai nukankinti.

bažnycio®
nau cteiks ^komtmnp ‘.Hejuobe 
pavidaluose —y.uua ir vynas, 
bet tik savaites dienomis nny. 
Nacionalinė katalikų kapų 
konferencija yra nubaisavusi tą 
praktiką išplėsti ir sekmadie- 

ganizuoti milžinišką demonstraciją, bet vėliau demonstracijos niais bei šventadieniais. Bet kar- 
vadovybę parėmė studentai demokratai. Jie tuojau išskyrė mu
las ir uždraudė jiems kelti netvarką ir žudyti šacho šalininkus

Ūkininkai pirmieji puolė mulas
Mahometonų savaitei einant 

prie pabaigos ir besiruošiant 
dar,vienai demonstracijai prieš 
paties šacho namus Teherane, 
Isfahan© valstiečiai, apsiginkla
vę kirviais, didele gurguole nu
vyko prie šijitų moskės, aplais
tė ją degalais ir padegė. Vienas

kirsti

ėjo į namus kiekvieno nurody-
monė pagamino žymiai daugiau Partijc’s nuosprendį paskatino to mulos, vilko juos aikštėn ir
produktų, negu pradžioje tikė- Fukien provincijos sostinės Fu- kirto jiems galvas, ši žauri ži- 
jo’si. Ypatingai yra geri paskuti
niai pramonės mėnesiai.

ma, kad į Širažo miestą buvo 
keli šachui ištikimi jaunuoliai, 
vyžosi imtis priemonių užkirsti 
muloms vesti agitaciją. Gyven
tojai traukiasi nuo mulų, nes 
jiems jau įgriso kebas savaites 
besitęsiąs maištas ir turto nai
kinimas. Maištas prasidėjo kino 
teatro sudeginimu, kur žuvo 424 
žmonės, atėję filmo pasižiūrėti. 
Atrodo, kad po demonstracijos 
bns atstatyta tvarka. Šachas 
pasižadėjo įvesti konstitucinę 
monarchiją ir pripažinti pagrin 
dines žmogaus teises.

dinolas Cody paaiškino, kad 
Chicagos diecezija laikysis se
nosios praktikes, kadangi sek
madieniais ir šventadieniais baž 
nyčiose prisirenka tiek daug 
žmonių, kad per daug užimtų 
laiko komunijai abiejose foi" 
mose.

— Praeitą penktadienį popie
žius Jonas Povilas II priėmė Jor
danijos karalių ir su juo gana 
ilgai kalbėjosi Jordanijos taikos 
problemomis. Bet daugiau žinių 
apie pasitarimą neduodama.

chow gyventojų reikalavimasfnia apėjo visą Iraną. Mulos nu- 
“apvalyti” nuo kaltinimų aukas 
buvusio saugumo ministerio Lin 
Piao ir “keturių gaujos”, kurie 
kaltinimus buvo sufabrikavę.

silenkė ūkininkų valiai.
Baisios žudynės širazo mieste

(HUM IIKIV

KALENDORĖLIS

Gruodžio 18: Zosė, Bazilijo
nas, Eivilė, Gervydas, Gervilis.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:21.

Vėjuotas.

VAŠINGTONAS. — Agrikul
tūros Departamentas atšaukė, 
patikrinimo tikslu, savo reikala
vimą sumažinti ir suvaržyti 

i pardavinėjimą mokiniams mo- 
j kyklose “maisto šlamšto” (junk 
j foods), kaip tai saldainių, sodos 
gėralų, sušaldytų desertų ir čiul
pamoms gumos. Suvaržymas ga
liojo nuo praėjusio balandžio 

i mėnesio mokyklose, kuriose 
j praktikuojama federalinė prieš
piečių programa. Dar keliamas 
klausimas, dėl ko nesumažina
mas druskos kiekis sumušti
niuose (snacks ir cakes).

TURINAS, Italija. — Raudo
nosios Brigados teroristai ir vėl 

, pasireiškė penktadienį, nužudy-

Praeitą penktadienį panašios 
žudynės įvyko širaz mieste. Ten 
buvo nužudyti 27 mulos. Pra
džioje jiems kapojo galvas, o vė 
liau ūkininkai naudojo dalgius, 
piautuvus ir kitus aštrius gink
lus. Atrodo, kad suvažiavusieji 
turėjo mulų namų adresus, ne
laukė. kol žinia pasklis po visą 
miestelį, areštuodavo mulas, ves 
davo į aikštę ir piovė jiems gal 
vas Policija bijojo kištis j ūki
ninkų vedamą valymą, nes ne
norėjo. kad supykę ūkininkai 
kirvius atkreiptų į juos.
Chomeini pataria tęsti maištą
Paryžiuje gyventantis mula 

Chomeini patarė tikintiesiems 
ir toliau pulti šacho šalininkus, 
ardyti ūkį ir reikalauti, kad jis 
pasitrauktų iš valdžios. Jam at-

darni Turine du policininkus,, rodo, kad iki šio meto nužudy- 
banko prezidentą, teisėją ir dar tų žmonių netpakanka, o išar
dų policininkus.

JAV IR KINIJA PASIKEIS 
AMBASADORIAIS

Sausio 29 d. į Ameriką atvyks 
viceprezidentas Teng Hsiaopiil
gas- Jis turės progos aptarti su 
prezidentu Carteriu visą eilę abi 
vaistytos liečiančių klausimų. 
Ambasadorių pasikeitimo klau
simas jau aptartas. Amerikos ir 
Kinijos ambasadoriai užims sa
vo vietas ateinančių metų kovo 
1 dieną. Susitarimas pasikeisti 
ambasadoriais buvo pasirašytas 
šių metų gruodžio 14 dieną.

Apskaičiuojama, kad susitari
mas pripažinti Pekino vyriau
sybę žymiai padidins abiejų 
valstybių prekybą. Kinijai reikia 
įvairiausių mašinų. Be to, Ame
rikoje kiniečiai galės įsigyti ir 
įvairiausių pramonės dalykų.

— Dabartiniam JAV ir Kini
jos susitarimui pagrindus padė
jo buv. prezidentas R- Niksonas.

ST. LOUIS. — Federalinio 
teisino jury pripažino, kad kal
tinamasis Edward Mendenhall 
yra kaltas kombinavęs kaip bū
tų galima pagrobti atominį po
vandeninį laivą. Jury truko tik 
11 minučių pripažinti, kad Men
denhall yra kaltas. U.S- Dislrik- 
to teisėjas bausmę paskelbs ši 
pirmadienį. Jam gresia 5 metai 
kalėjimo ir $1,090 pabaudos.

LONDONAS. Senatorius 
George McGovern iš Pietinės 
Da kotos, demokratas, po dviejų 
savaičių vizito Afrikoje grįžęs 
į Londoną, gavęs pesimistišką 
įspūdį dėl Rodezijos. Jis nemato 
jokios galimybės Rodezijos kon
fliktui “greičiau išspręsti”. Vie
nintelė viltis taikingam išspren
dimui būtų, jeigu visos partijos 
susėstų aplink apskritą stalą ir 
suorganizuotų teisingus rinki
mus, kuriuose dalyvautų ir maiš
tininkų partijos.

PEKINAS.— Kinija baigė lig
šiolinę labai nepopuliarią prak
tiką, kad aukšt. mokyklas Baigę 
studentai buvo verčiami iš mies
tų kraustytis gyventi į kaimus. 
Ta praktika tęsėsi 15 metų, kol 
valdžia įsitikino, kad ne tik jau
nieji nemėgsta kaime gyventi, 
bet ir kaimiečiai miestiečių 
nenori.

Izraelio politikai kaltina 
Ameriką dėl taikos sutarties ne- 

Įdytas ūkis bus atstatytas. Mano- pasirašymo numatytu laiku.

Sen. Goldwater smerkia 
Pekino pripažinimą

Washington. D. C. — Sen. 
Barry Goldwater smerkia pre
zidento Carterio administracijos 
nutarimą pripažinti dabartinę 

j komunistinę Kinijos vyriausy
bę. Jis nežino, kaip susitarimas 

_ lies Taiwan© salą ir koks liki
mas bus Taiwan o salos gyvento 
jų, bet jam atrodo, kad Sen. Gol 

\dwateriui buvo atsakyta, kad 
prezidentas Niksonas. respubli- 
-konas,- pirmas padarė kelione i 
Kiniją if ėmėsi pirmų žingsnių 
dabartTnėi ' sutarčiai/ 'Kartu su 
Niksohu į; Pekiną ’ skrido ir 'sek- 

. . . į retOriuš Kisingėris; ;veikfiisr res- 
ap&gjirt!. pUbiikonu partijos narvsf Buvęs 
įsiverži-1 -j A -o j x ± ~i prezidentas Fordas ;tąip pat ne- 

i patenkintas Pekino valdžios pri 
laikraš- ' mažinimu.

Vicepremjeras Tengas sausio 29 diena atvykta 
į Washingtonq tartis su prez. Carteriu

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jimmy Carter penk
tadienio vakarą amerikiečiams pranešė didžiosiomis televizijos 
stotims, kad nuo sausio 1 dienos JAV vyriausybė pripažins da
bartinę Pekino vyriausybę ir užmegs diplomatinius santykius. 
Ateinančių metų pabaigoje JAV baigia 30 metų apsaugos sutar
tį. pasirašytą prieš 30 metų su Kinijos respublikos vyriausybe 
ir atšauks iš visas Amerikos karo jėgas. JAV palaikys kultūri
nius ir prekybinius ryšius su Taivanu (Formoza) ir duos garan
tiją. kad Taivyvvano gyventojai nenukentės nuo Pekino vyriau
sybės pripažinimo.

siu metų sausio 29 dieną į 
Washingtona atvyksta viceprem 
ieras Tengas Ksiaopingas, kuris 
tarsis su prezidentu Carteriu 
abiejų valstybių santykių klau
simais. Tengas tikisi kelias die
nas praleisti Washingtone ir ap
tarti kelis svarbius Kinijos ir 
Amerikos reikalus. Reikia neuž
miršti. kad gen. Tengas, be vi
cepremjero pareigų, eina
nisterio tarybos p^ųninko pa
reigas ir įpareigMas rūpintis 
Kinijos apsauga. Sovietų valdžia 
keliais atvejaįą.^ bandė įtikinti 
TengąTr ’Idtusr dabartinės /Kini
jos • atsakingus pareigūnus, < bet 
n i ėk o(iš to: įleišėj o;»<Tengas nori 
sudaryti pakankamą, karo. jėgą, 
kad galėtų vykusiai 
nuo sovietų karo jėgų 
mo į Kiniją.

Prezidentas Carteris 
tininkams pareiškė, kad ^jis penk į 
tadienį, dar prieš pranešimo’ pas 
kelbimą, JAV rengiasi pripažin 
ti dabartinę Kinijos vyriausybę 
ir baigti ateinančių metų gale-tinės Kinijos prezidentas pareis 
gynybos sutartį su Formozosikė, kad J.A. Valstybės pripažin- 
vyriausybe. Prieš 30 metų buvo! damos Pekno vyriusybę. atėmė 
pasirašyta draugingumo ir ben- milijonams kiniečių viltį tapti 
dra gynybos sutartis su Kinijos laisvais piliečiais ir grįžti į iš- 
respublikos vyriausybe. Atei- laisvintą Kiniją. Jis čia pat pri- 
nančių metų pabaigoje sutarties! dėjo, kad ne tk Taiwano salos 
terminas baigiasi. JAV vyriau-j gyventojai, bet ir milijonai ki- 
sybė pranešė Taiwano valdžiai, j n iečių, gyvenančių komunistų 
kad ji nesirengia atnaujinti gy- vergijoje, netenka vilties laimė 
nybos sutarties. Amerika ir to- ti kovą ir tapti laisvos šalies pi
liau palaikys gerus kultūrinius < liečiais. Prezidentas bijo, kad 
ir prekybos santykius su Ta i wa! neprasidėtų įsiveržimai į Taiwa 
no vyriausybe ir dabos, kad sa-jną ir gretimas salas. Komunis- 
los gyventojai nenukentėtų.

i Prezidentas Carteris laikraš
tininkams taip pat pastebėjo, 
kad apie Pekino valdžios pripa-j 
žinimąą jis pranešęs dviem pri-1 
vatiems asmenims, kurie daug; 
prisidėjo prie santykių su da-j

Taiwanas-— laisvės viltis
Taipei. Taiwan. — Nacionalis

’ tai niekad nesilaiko susitarimų, 
j Jie gali įsiveržti į Taiwana ir 
1 griauti tvarkingai vedamą ūkį.

CARTERIS PASKAITĖ 
BENDRĄ PRANEŠIMĄ

WASHINGTON, D. C. — Bal 
bartine Kinijos vyriausybe pri-J tieji Rūmai paprašė didesnes 
pažinimo. Jis pats asmeniškai ^radijo ir televizijos stotis nu- 
apie tai pranešęs buvusiam pre-»traukti turimas programas ir 
zidentui Niksonui ir tuometi-’leisti prezidentui perskaityti pra 
niam 1 
ry Kisingeriui. 
nojo iš prezidento pranešimo, 
paskelbto per televizijos ir radi 
jo stotis.

Vicepremjeras Tengas labai pa 
tenkintas prezidento Carterio 
pranešimu apie santykius su da 
bartine Pekino vyriausybe. Mi- 
nisterių taryba yra įgaliojusi 
gen. Tengą ne tik rūpintis Ki- riai pagamino naują automobilį, 
nijos apsauga, bet ir krašto pra-' tot jiems atrodo, kad vairas ne- 
mone. Tengas apskačiavo, kad. tvarkoje. Turės jį atšaukti ir 
Kinijai reikės sunkiai dirbti 20’pataisyti trūkumus.
metu, kad galėtų supramoninti ’ • ——--- ■■■— — ------
krašto ūkį ir padidinti prekybą.; technikus, specialistus, kurie pa 
Tengas tkisi gauti iš Amerikos ’ jėgs sumoderninti visą atsiliku- 
paramą ne tik krašto apsaugos šią Kiniją. Jis nori pamatyti pa- • _ . . . . «... • • ** * . « « . • . • *

valstybės sekretoriui Hen-jnešimą ap c ’ ■ 'arimą pripažin- 
Visi kiti suži-’ti dav nę Pekino vyriausybę 

ir Uz-megsti diplomatinius ry
šius. Toks pats pranešimas ir 
tuo pačiu metu buvo paskelbtas 
ir Pekine. Abiejų valstybių pri
pažinimas reikalingas karo pa
vojui pašalinti.

— Fordo bendrovės inžinie-

— Chicago didžiosios krautu- ]
vės labai daug parduoda šių ; būtiniems reikalams, bet jis no sakiškus Amerikos kelius, dirbtu 
švenčių metu. Iri gauti Amerikos inžinierius J ves, elektronikos įrengimus.



How to
retirement
and put off
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ASSETS OVER $430,000,000
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Come into one of Standard Federal Savings nine conveniently 
located offices soon and let one of our knowledgeable savings counselors 
arrange a retirement plan structured to your needs. It will pay you to 
get started before the end of the year.

paying 
taxes.
Retirement plans are usually all 
thought out for you, if you happen to 
work for an employer with a retirement 
plan. If you don’t, what do you do? Until 
recently, not much. Except to save on < . 
your qvvn and hope for the best.

HOME OFFICE:
4192 Archer Avt*hu<?.lHume: 847-1140
Garfield Ridge:
M41 Archer Avvnue. Phnne: 767-5200
47th and Rockwell:
ŽS55 West 47lhStreet. Phone: 5234083

Hickory Hills:
9357 South Roberts Ro.id. Phone: 598’SOSO
Hickory Hills:
Hill Creek Shopping Center. Phone: 599-1977
Downers Grove:
5100 Pores! Avenue. Phonr. 963-1140

Come under our wing—• v »’ 
We Care What Happens to You

SeJ&employed individuals can establish a ’ ’; Z;"Z 
tax-sheltered retirement program for themselves y -- 
.ahd^qualified employees through our KEOGH 
program.Participants can sefaside 15% of their 
earned yearly income or $7500, whichever is less, . 
in one lump sum. or in smaller amounts throughout 
the year. You do not pay taxes on the money you save 
or on the interest it earns until you retire.

Now you cari save 15% of your earned 
ancomeor $1500, whichever is lesš, in a 

01 " -h 1 « 1 > i ■ tax-deferred savings program called the . ;>'i 
Individual Retirement Account, or IRA. If 
iy6ujiąVe'b®on-^orkĮn^ spouse, your,:5’* 
contributipn can be increased to $ 1750 per, 
year. Theeritire amount is tax-deductible 
that year and the.interest is tax deferred; You 
only pay taxisSvneh yott take the money out.

I/Oiiacd:
23 North Main Street Phone: 627-114O
Aurora:
301 West Galena Boulevard. Phone: 892-1140
Boulder Hill:
21 Boulder Hill Pass. Phom

-į
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VI. bakcnas

Pasigendama 
dr. Juozo Jurkūno

inspektorium (pirmuoju mūsų 
jūrininkystės istorijoje) ir 1936 
m. dar ir Klaipėdos uosto val-

neš .> metus, 1973 m. gruo-’‘dybos juriskonsultu.
džio mėn. 17 d., Kalifornijoje 
nurė dr. Juozas Jurkūnas, žy
mus tautininkas ir visuomenin- 
kas Lšeivijoje išviso. Jis buvo 
neeilinė asmenybė savo politi
nio tolregiškumu (išeivijoje) ir 
dideliu tolerantiškumu kitaip 
politiškai galvojančiam negu jis 
pats. Vilniaus krašte lietuvis 
(gimęs Pašeivių km. Seinų ap- 
skr. 19(M m-), Juozas Jurkūnas 
mokslus ėjo Kaune (1926 m. 
baigė suaugusiųjų gimnaziją, 
vėhau tudijavo Vytauto Didžio
jo Universitete),-bet gavęs v: 
stybinę stipendiją 1929 m. iš
vyko į Belgiją, kur (Briuselyje) 
studijavo jūrų teisę (ir tarp
tautinę prekybą), gavęs ten dr. 
laipsni apgynęs disertaciją 
“Klaipėdos uosto juridinis sta
tusas”. Grįžęs Lietuvon atliko 
karinę prievolę karo mokykloje, 
iš kurios išėjo (baigęs aspiran
tų kursus) ats. jn. Itn. laipsny
je. Persikėlęs Klaipėdon 1935 
m. buvo paskirtas jūrininkystės

Bet jau 1938 m. pradžioje pa
sitraukė iš jūrininkystės in
spektoriaus pareigų ir Klaipėdos 

pereidamas Užsienių Reika
lų Ministerijos tarnybon, gavęs 
paskyrimą į Lietuvos Pasiunti
nybę Estijoje (Taline) — sekre
toriaus pareigoms, kuriose iš 
buvo iki 1940 m. Iš ten, bebėg
damas nuo artėjančios rusų o- 

I kupacijos. pateko Vokietijon — 
Lietuvos Pasiuntinybėn Berly
ne, kur išbuvo iki vokiečiai mū- 

įsų pasiuntinybę uždarė ir išda- 
, ve rusams.
Į
į T Ameriką dr. Juozas Jurkū- 
jnas atvyko 1919 m., pradžioje 
gyveno Rytuose, o 1956 m- at
vyko Kalifornijon — į Los An
geles. Kalifornijoje jis greitai'

Rūta Lee-Kilmonytš

ir visada “politinėje sankryžo
je” rasdavo diplomatišką išva- 

įsijungė į lietuviškąjį visuome- dą. Dėlto visur būdavo laukia- 
nės gyvenimą ir savo dideliu to- mas svečias, ir dabar po penkių 
lerantiškumu “pritapo” prie vi- metų vis dar daugelio prisime- 
sdkių paskirčių ir pažiūrų vei- namas ir pasigendamas, 
kėjų ir organizacijų, daugiausia 
skirdamas dėmesio Tautinei

lllNKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAŪJŲ METŲ

VISIEMS AMERIKOS ^LIETUVIAMSI ' t " .e - '
LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA
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uė, labdaros organizacija, ku
ries priekyje ilgus metus (pir
mininke) buvo Rūta I^e-Kilmo- 
nytė (pagal vyr - Mrs. Lowe), 
dabar užimanji direktorių tary
bos pirmininkės pareigas. Ne
senai Hollywoode buvo surous- 
tas Thalians metinis balius, ge
rai pasisekęs pelno atveju, nes 
jame ladyvavo labai daug pir
mos eilės garso filmų ir išviso 
teatrinio gyvenimo žymių žmo
nių. Ta draugija, ar organizaci
ja, ar klubas — yra užsibrėžęs 
savo tikslu surinkti 8 milijonus 
dolerių steigiamam Thalians 

į Community Mental ('.enter. Jau

Neužilgo pasirodys svarbus leidinys 
apie Mažąją Lietuvą

Sovietų Mokslo Akademijapriai vokietinamas, didelėje sa- 
(Maskvoje) 1951 metais išleido 
redaguota istorijos mokslų dak 
*aro S. A. Tokarevo rusų etno
logo Povilolo Kušnerio (Kny- 
ševo) plačią studiją “Etninės te 
ri tori jos ir etninės sienos”, šios 
studijos antroje dalyje, antraš
te “Pietryčių Pabaltijo etninė 
praeitis”, jos autorius 13 atskirų 
konspektyviai pateikia Mažosios 
Lietuvos (rusų komunistų ge_ 

įesą surinkta virš 2 milijonų do-i nociduotos ir pavadintos Kali- 
lerių. Rūta Lee-Kilmonytė šiuo ningrado sritim 4.000 metų t. y. 
metu gastroliuoja St. Louis nuo 2.000 metų prieš Kr. iki pa- 
mieste, kur užangažuota “Plan- baigai Antrojo pasaulinio karo), 
tation Dinner Theater” - vaidi no krašto politinę ir etninę is- 
na komedijoje ‘The same time'toriją. Kušneris, pasiremdamas 

’next year”. Ta komedija anks-j daugiausia vokiečių mokslinin
kų šaltiniais, įrodo, kad visa tą 
laiką šis kraštas buvo lietuvių 
gyvenamas. Paskutinių 700 me
tų laikotarpy, nežiūrint, kad vo 
kečių Kryžiuočių Ordino buvo 
karo jėga pavergtas ir vėliau sti

I •jciau su dideliu pasisekimu bu-
I vo vaidinama Broadway tea-

S-gai ir .Bendruomenei. Visiems tų, jei męs, tokiais koncertais 
, sukeikime Amerikos vyriausy
bėje įtarimą, jog męs minkštė- 
jaine, atsisakome rezistencijos J 
užmezgame, kad ir netiesio’gi- 
niai, ryšius su okupantu ir tuo 
jį pripažįstame viešpačiu paver
gtoje Tėvynėje. Tokiu atveju 
męs labai galėtume pakirsti A- 
merikos vyriausybės rįžta laiky
tis Baltijos valstybių okupacijos 

i nepripažinimo dabartinės lini
jos”.

Gaila — tam tauriam lietu
viui pairi jotui dr. Juozui Jur
kūnui neteko sulaukti dabarti
nių laikų, kai tokius koncertus 
jau lanko kai kurie vadai.

, Skaitytojų Baisai

vo dalyje, net ki Antro pasau
linio karo pabaigos, ne vien sa
vo lietu v‘&a prae:tim, bet ir 
savo originala kultūra ir lietu
vių kalba, išliko etnine lietuvių 
tautos žemių dalim.

Studijos autoriaus kruopščiai 
surinkti ir mokslo faktais obje- 
kyviai pagrįsti duomenys, spren 
dž:ant Taikos konferencijoje ga 
tutiną šio krašto likimą, mums 
turės ypatingos reikšmės. Jug da 
bartinė tragiška šio nelaimingo 
krašto politinė padėtis ilgai tver 
ti negalės, tuo labiau,. kad tai 
turi bendrai ryšio su likimu vi 
su buv. Rytprūsių, į kuriuos vis 
labiau ryškėja rusų, lenkų, vo
kiečių imperialistinės užmačios. 
Vas prilygsta Damoklo kardui 
kabančiam taip ant lietuves, 
taip ir ant kitų Pabaltijo tautų.

(Nukelta į 6 psl.)

Su dr. Juozu Jurkūnu esu tu
rėjęs čia kelis pasikalbėjimus 
mūsų spaudai, kurių paskutinis 
buvo “Naujienoms”. Tame pa
sikalbėjime jis labai nedvipras- 

j miškai, mano užklaustas, atsa
kė apie okupuotos Lietuvos so
listų koncertus lietuviškai išei
vijos publikai. Dr. Juozas Jur
kūnas tada, tuo reikalu, padarė 
tokį pareiškimą: “Ir pirmiau ir 
dabar esu tos pačios nuomonės, 
kad tokie koncertai mums 
išeiviams yra nepageidaujami. 
Mums kaip diena yra aišku, kas 
po jais slepiasi ir kokių tikslų 
jais pavergėjas siekia mūsų tar
pe. Visų pirma pažymėtina, kad 
boikotuojama ne svečias lietu
vis ir menas, bet okupanto ma- 
chiaveliškos užmačios ir tikslai- 
Todėl męs neskatiname okupuo
tos Lietuvos menininkus dai
nuoti prie tėvynės karsto' ir tuo 
pelnyti meno kreditą”. Į kitą 
mano klasimą, būtent kuo tokie 
koncertai yra žalingi politine 
prasme, dr. Juozas Jurkūnas 
davė tokį atsakymą: “Į tai jau 
yra atsakyta išsamiai keletą 
kartų mūsų spaudoje.

Svarbiausia politinė žala bū-
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1000 dolerių viena 
diena ligoninėje

Pagal Medicare nuostatus, pa
tekusiam ligoninėn pensininkui 
už ligoninę dabar apmokama po 
144. - dol. dienai (nuo 1979 m. 
sausio 1 d. jau po 160. - dol.). 
Daugelis turi susidarę įspūdį, 
kad tik tiek ligoninė ir kainuo
ja. Tikrumoje yra gerokai ki
taip, ligoninėj e prabūti vieną 
dieną kainuoja kur kas daugiau 
- negu sakyti 144. - ar 160. - dol. 
Prikluaso', žinoma, nuo to — 
koks ligonis ir nuo kokios ligos 
gydomas. Jeigu įskaityti ligoni
nėje daromą operaciją ir gydy
tojų honorarus — gali atsitikti,

Laiškas Redakcijai
1978 m. gruodžio mėn. 5 d. 

Naujienose Nr. 278, Detroito 
Naujienose yra atspausdinta 
korespondencija “Detroito ra
dikalų konspiracija sunaikin
ti Lietuvių Organizacijų Cent
ra” su parašu Petras Parojus.

Kadangi dabar Petras Paro
jus n e gyven a Detroite, žmonės 
mano ir man sako, kad čia yra 
Naujienų redakcijos klaida ir 
įtaria mane, kad aš esu mini
mos korespondencijos auto
rius. _ ,

Pone Redaktoriaus, malonė*- 
kite atspausdinti mano parei
škimą, kad aš nesu minimos 
korespondencijos autorius.

Tikiu, kad mano, kaip ilga
mečio Naujienų prenumerato
riaus prašymas bus pątenkiru 
tas, už ką iš anksto sakau 
ačiū. /

LIETUVIU TAURAGĖS KLUBAS i

■KALĖDŲ STAČIŲ. IR
. j

Su pagarba
.. Petras Pagojus

sveikina savo iiariusrr jų draustis

— Prezidentas Carteris sutiko 
padaryti kelias nuolaidas Gepr- . 
ge Meaney reikalavimams. Jis ’ 
prižadėjo apsvarstyti.kylantį ne 

kad ligoninėje prabūta diena] _________
kaštuoja 1000. — dolerių. Tail 
ne spėliojimas, bet faktas iš ma
no paties patyrimo.

Prieš porą mėnesių, širdies 
smūgio pakirstas, atsidūriau li
goninėj ė ir ant operacinio stalo. 
Buvo man padaryta taip vadina
ma’ open heart surgery — šir
dies operacija. Ligoninėje išbu
vau 23 dienas ir kai gavau vi
sas sąskaitas — buvo lygiai dvi
dešimt trys tūkstančiai (23-000. 
- doL) dolerių. Iš tos sumos bu
vo: 14.000. — dolerių vien tik 
ligoYiinei ir beveik visą tą sumą 
sumokėjo Medicare. Netaip jau 
gerai klostėsi su gydytojų są
skaitomis: chirurgo sąskaita 
buvo 7.000. - dolerių, kurios Me
dicare sumokėjo maždaug pu
sę — likusia sąskaitos dalimi 
reikia rūpintis man pačiam. 
Anestetiko sąskaita — lygiai 
1000. - dolerių ir tos sąskaitos 
Medicare teapmokėjo’ irgi maž
daug tik pusę. Kardiologo są
skaita siekė 1000. - dolerių, ku
rios Medicare teapmokėjo ma
žesnę pusę. Atmetus visus Me
dicare mokėjimus — liko dar 
virš 4000 - dol. sąskaitų, kurių 
apmokėjimu reikia rūpintis 
man pačiam.

Kai skaitau spaudoje, kad li- 
juokas . . . Tokio dalyko nėra, 
goninė kainuoja čia apie 200. - 
doL dienai - mane dabar ima 
Be abejo, turiu čia pastebėti, 
kad ligoninių ir bendrai gydp 
mo atžvilgiu, pati brangiausia 
vieta visoje Amerikoje yra Ka
lifornija ir ypačiai Los Angeles.!

8Rūta Lee-Kilmonytč 
milijonų dolerių 

priešakyje

Yra Hollyvoode tekia Tbi- 
li&BP (žvaigMJių) bendntome-

KLUBO VALDYBA

5

Taupykite dabar
pas mus

‘4

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Chicago, III. 606081800 So. Halstod St

TURINTI

r

DIDELES ATSARGAS

T< <214070

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 diena, neša nuošimčius nuo 
menesio pirmos dienos. > ,

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
prtrirta IKI metilą.

Įftalfoe ktemii * vtomobUlAmi
I
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Svarbus tarptautinis įvykis
Prezidentas Jimmy Carteris, nutraukdamas įpras

tas penktadienio televizijos ir radijo programas, prane
šė visai Amerikai ir pasauliui, kad JAV nuo ateinančių 
metų sausio 1 dienos pripažins dabartinę Kinijos vy
riausybę ir pasikeis ambasadoriais. Paskutiniais de
šimtmečiais Amerika pripažino Nacionalinę Kinijos vy
riausybę, teikė jai paramą, pardavinėjo ginklus, o kai 
Pastaroji pralaimėjo karą ir išsikėlė į Formozos (Tai 
wano) -salą, tai siuntė Nacionalinei vyriausybei ginklus 
ir padėjo gintis nuo komunistinių puolimų. Jeigu ne A 
merikos laivynas ir aviacija, tai kiniečiai būtų nepajė
gę apginti Formozos ir salų, esančių tarp Formozos ir 
įtini jos pakraščių. '

Prezidentas pranešė abiejų valstybių paruoštą pra
nešimą, kuris tuo pačiu metu skelbiamas ne tik Wa- 
shingtone, bet ir Pekine. Be to, jis pridėjo, kad 'su Na- 
cjonaline Kinija pasirašyta gynybos sutartis negalios 
riuo ateinančių metų paskutinės gruodžio gruodžio die
nos. Amerika gynybos' sutarties' neathaujins, o Formo- 
zbs saloje- esančius-karins in- -karo laivus* atšauks— Bet 
jįs čia pat pastebėjo, 'kad salos gyventojams nebus jo
kio pavojaus, nes, matyt, jau'yra aptartos priemones 
jįems apsaugoti. Be to,' Amerika ir toliad-palaikys kul- 
t£rinių^Tyšiuš sužalos.administracija ir tęs prekybą, 
kįaip jilm^o vedama ikišiOmetoz- i

šis prezidento Carterio pranešimas, pakartotas Pe
kine, daugelį nustebino. Geriau informuoti asmenys 
jautė, kad tarptautiniai santykiai privers šias dvi val
stybes glaudžiai bendradarbiauti, bet niekas nemanė, 
kad pranešimas bus paskelbtas'dar šiais metais. Anks
čiau kelis kartus buvo pasakojama, kad JAV admini
stracija rengiasi atšaukti pripažinimą Nacionalinei Ki
nijos vyriausybei ir pripažins komunistinę Penkino vy
riausybę, bet visi tie gandai buvo be pagrindo. Ypatin
gai jie buvo dažnai kartojami, kad sekretorius Vance 
buvo nuskridęs į Pekiną ir kelias dienas tarėsi su da
bartinė Pekino vyriausybės atstovais. Prieš porą metų 
pranašavo pripažinimą, bet jis nepasirodė, o vakar, kai 
niekas jo nelaukė, krašto prezidentas jį paskelbė.

ELZBIETA KARDELIENE

VIEŠNAGĖ KALIFORNIJOJE
(Tęsinys,

ALENA DEVENIENĖ IR ANATOLIJUS 
DICIUS

JKartą mudvi su Aliodija nuvežė į Malibu 
priemiestį prie jūros labai geran, vardu “Sea 
Lion” restoranan pusryčiauti.

Negalima buvo atsigrožėti pro langą žiūrint 
žavingais vaizdais, matant Siera Nevados kal
nus, banguojančią jūrą-okeaną! Gailiai klykė 
baltos ir juodos skraidančios žuvėdros, išdidžiai 
per bangas žygiavo frakuoti džentelmenai peli
kanai, lyg gražiame sapne vaizdai žavėjo ir 
migdė....

Niekuomet dar neteko valgyti tokios skanios 
iš Havajų salų atvežtos žuvies, vardu Mahi-MaH. 
Gėrėme Kalifornijos skanų vyną.

Grįždami pajūriu, užvažiavome pas p. A. Di- 
čių, kuris turėdamas labai gražų namą, getą jo 
pasistatė dar vieną puikiai įrengtą namą, kuria- 
me žada apsigyventi pats vienas, o tą senąjį iš
nuomos kaip ir kitur savo apartmentinius namus 
jau nuomoja. 1

Gėrėm? čia šampaną iki vakaro, o kai visai 
sutemo, p. A. Dičius mus nuvežė Į Los Angeles pa
sauliniai garsų (tip jis skelbiasi) meksikiečių “La 
Fondą” restoraną, kuriame styginių, varinių,

Amerikos lietuviams būtų buvę daug įdomiau pas. 
kaityti žinias apie VLIKo metinę konferendiją, bet 
mums atrodo, kad Amerikos ir Kinijos sentykių užmez- 
girnas yra nepaprastos svarbos įvykis, todėl ir lietu
viams jis turi būti įdomus. Svarbus jis todėl, kad ne tik 
Europos valstybės ir tautos yra sudariusios Šiaurės At
lanto valstybių susitarimą, bet šiandien jau ir Azijos 
valstybės, to paties pavojaus gąsdinamos, kaip Vakarų 
Europa, taip ir Kinija, planuoja gintis nuo sovietinės 
komunistinės santvarkos. .Ne tik laisvoji Europa ne
nori patekti sovietinėn vergijoj bet ir komunistinė Ki
nija jaučia tą patį pavojų ir nori gintis.

Reikia pripažinti, jog tai yra didelis Amerikos dip
lomatinis laimėjimas. Jeigu kada kils konfliktas tarp 
Rusijos ir Vakarų Europos, Amerikos karo jėgos, įsi
jungusios į šiaurės Atlanto valstybių sutartį, pasižadė
jo ginti vakarų Europą nuo įsiveržėlių. Su Kinija tokių 
susitarimų nėra ,bet jau gerai, kad valstybės ieškos ne 
tik bendros kalbos, prekybos, bet ir krašto gynybos rei
kalų. Kinija yra 800 milijonų kraštas. Ji gali gintis nuo 
sovietų karo jėgų. Jeigu kiniečiai gautų modernių Ame
rikos ginklų, ir būtų paruošti tuos ginklus vartoti, tai 
kiniečiai galėtų ne tik gintis ir priešą gerokai ap- 
daužyti.

Niekam ne paslaptis ,kad Sovietų Sąjungą valdo 
maršalai. Chruščiovo ir Brežnevo vyriausybėse spren-
džiamą žodį visuomet tardavo maršalas Grečko, krašto 
apsaugos ministeris ir vyriausias karo vadas. Sovietų 
armijoje Brežnevas buvo tiktai pulkininkas, bet pats 
marš. Grečko pakėlė jį į maršalus, nes jis buvo pats nau
dingiausias komunistas sovietų kariuomenei. Niekas 
neprotestavo ir nesipriešino, kai marš. Grečko jam pa
sakė: - Duokite man atominius ginklus, tai jūs valdy

kite pasaulį. — Brežnevas skriaudė rusus, išnaudojo ki
tu tautų vergus, bet raudonajai armijai davė atomo 
ginklus.

Rusai' turi atominius ginklus, bet iki šio meto jie 
dar neturi priemonių tiems ginklams nugabenti į stra
tegines vietas.. Sovietų astronautai labai būtų norėję 
pasiekti Mėnulį, bet iki šio meto jie nepajėgė žemės pa
lydovo pasiekti. Rusų kosmonautai pajėgia sukinėtis 
aplink žemę, bet nei vienas nedrįso leistis Į gilesnes 
dausas, nes rusų skaičiavimo mašinos nemoka greitai 
dauginti ir dalyti. Rusams vis dar sustoja elektronikos 
dirželiai, kai tenka kalkuliuoti šaltoje erdvėje. Ameri
koje Rozembergams pavyko pavogti sprogstančio atomo 
formulę, bet iki šio meto nepavyko pavogti kalkuliato
riaus kaspinėlio ir nustatyti, iš kokios medžiagos jis pa
darytas. šiam darbui buvo pasiųstas ne, vienas Rosen- 
bergas, bet prie šių technikos paslapčių jis nepriėjo. 
Rusai gali numesti raketą Į Venerą, bet jų mašinos ne
pajėgia numestos raketos sukti apie Venerą. Šitas men- 
kas dalykėlis priverčia rusų maršalus dar susi
valdyti.

Rusai buvo pasiruošę atomo raketomis išgriauti 
Kinijos raketų pramonę ir pavergti didoką Kinijos da
lį. Prezidentas Niksonas jiems pasakė, kad tokį žingsnį 
jis skaitys nedraugingu, vedančiu Į karą. Kiniečiai ži
nojo apie sovietų pasiruošimus atomo ginklais išdegin
ti Kiniją, bet jie nežinojo .kodėl rusai atomo ginklų ne
panaudojo. Kai kiniečiai vieną kitą dalyką tuo klausi
mu patyrė, tad išsikvietė Niksoną, kad papasakotų, ar 
ištikrųjų taip buvo.

Rusų maršalai norėjo prasiveržti Į Vakarų Euro
pą, bet pabijojo Amerikos Atomo ginklų. Rusai neiš-

pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų orkestrui 
pritariant dainuoja irgi labai garsus meksikie
čių vieentas Mariachi — “Los Camperos”.

P. A. Dičius puikiai kalbantis ispaniškai, 
užsakė vakarienę, meksikonišką vyną ir mes 
nepamatėm kaip prabėgo ilgas vakaras besi
klausant ispaniškai dainuojančių meksikoniškas 
temepramentingas ir linksmas dainas, dainuo
jamas choru ir solo.. Visų dainininkų balsai la
bai gražūs ir ištobulinti. Kiekvienas iš jų galė
tų dainuoti ir operoje.

Tikrai buvo didelis malonumas nors ir ap
temdytame restorane, ačiū p. A. Dičiui, Paklau
syti originalių meksikiečių meniškai . pildomų 
dainų koncerto.

Mano paskutinę popietę p. A. Devenienė 
mudvi su Aliodija pakvietė netoli savo namų 
prie jūros į“Gate of Spain” restoraną, kad pa- 
matytumėm Santa Moniką ir Los Angeles mies
tą iš 18 aukšto. Tikrai gražu buvo matyti iš taip 
aukštai Santa Monikos palmių alėjas, žydinčias 
gėles ir prinokusiais vaisiais auksu žibančius 
medžius soduose. O Los Angeles apkibę buvo de
besimis ir jo nesimatė.

Išgėrę čia tik kokteilį buvome pakviesti p. 
A. Devenienės pas save vakarieniauti ir padė
kojant už vaišes jos namuose ir pajūryje pasa
kiškame restorane už tą skanią žuvį, vadinamą 
Mahi-Mahi, atsisveikinau, nes jau rytojaus die
ną, turėjau palikti Santą Moniką.

KLB-nės Winnipeg© Apylinkės Valdyba, 1977 m. įteikusi 
B-nės dovaną v-bos nariui J. DEMERECKUI 65-kių metų 
sukakties proga. Iš kairės į dešinę stovi; K. Strikaitis — sek
retorius, V. Rutkauskas — iždininkas, pats sukaktuvininkas 
J. Demereckas ir v-bos vicepirm. M. Barauskas. (Nėra v-bos 
pirm. Br. Vaičaičio.) N. Mileišio nuotrauka

P. STRAVINSKAS

ĮSPŪDŽIAI IŠ VLIKo SEIMO (4) 
PATARKIT, KĄ DARYT 

(Pusiau su humoru)

bę, visai nei nebuvo. Aiškiau 
sakant, norėčiau paliudyti vie
šumai, ką tas mūsų Seimas da
rė per pusantros valandos savo 
neva slaptame posėdyje, užsi
daręs duris, pašalinęs svečius 
iš salės į vestibiulį.

Jei jau anas posėdis būtų toks, 
kad būtų gėda jį atidengti vie
šumai, arba jei būtų jo svars
tymų paskelbimas nesuderina
mas su kokiu viešuoju interesu, 
tai žinočiau, kad reikia tylėt 
Bet dabar manau, kad galima 
ir atvirai kalbėt.

Dabar kiek humoro. Jeigu jau 
VUKas, pagal j c? Teisių Komi
sijos 1946 m. gruodžio 7 d. “eks
pertinį” išaiškinimą, pasirašytą 
koL Dr. Br. Nemicko, Vyt Vai
tiekūno ir Silv- Balčiūno, tikrai 
yra Lietuvos Seimas, tai už jo 

{paslapties išdavimą grėstų man 
bausmė. Bet, iš antros pusės, 
šiandien dalis tų Seimo “paslap
tingų” darbų jau išnešta į vie
šumą kitų, ypač gi pačių VLIKo 
grupių mažumos, kurios vardu 

. mano gerasis kolega Br. Bieliu- 
kas, baigiant VLIKo Seimą, pa
skelbė “deklaraciją”, atskleidu-

Mūsų Lietuvoje, Kaune, ėjo domos mergaitės ir nukreipda- 
kada savo išvaizda labai gražus, vo savo klausimus, o skaitytojai 
tiktai turiniu šiek tiek bulvari- joms duodavo patarimus, 
nis savaitraštis “Sekmadienis’.; Ir aš patekau į tokią padėti, 
Ten jaunos mergaitės, daugiau-, tik ne dėl nuodėmingos meilės, 
šia kiek patvirkusios, įsimylėju-' 0 dėl kitokios pagundos, nežino- 
sios vyrą, už kurio teisiškai ne-! damas, kaip apsispręst, 
gali ištekėti, pvz., kokį vedusį; Matot, aš, buvęs VLIKo Sei
nų penkiais vaikais arba kuni-1 mo atstovas, norėčiau paliudyti, 
gą, net ir sutinkantį jas Klaipė- teisminio liudytojo priesaikos 
doj civiliškai vesti, negalėdavo' žodžiais tariant, visa, ką žinau. 
apsispręsti, ką daryt- nieke' neslėpdamas, neprasima-;. . . , ,

“Sekmadienis” turėjo joms nydamas ir neiškreipdamas,|J0 _?lsai huvę.
skiltį pavadintą “PATARKIT, apie VLIKo Seimo XII.10 d. 
KĄ DARYT”. Ten šėtono gun- “slaptybes”, kurių, pagal teisy-

VLIKo 
statuto

klausi- 
mūsu

šią visas to Seimo posėdžio “slap
tybes”, apkaltindamas 
daugumą net ir VLIKo 
sulaužymu.

To Seimo svarstytus 
mus yra paskelbęs ir
“Margučio” radijas, taipgi dalį 
jų atskleidė ir “Naujienos”. Tik 
“Draugas” laiko tą, greičiausia, 
jam nemalonią neva paslaptį 
“už dantų’’, nieko apie ją jr iš
vis apie Seimą nerašydamas, lyg

O mano' nuomone, reikia apie 
viską, kas Seime buvo, rašyti ir 
kalbėti, reikia visa, kas ir ne-, 
gero jame, buyo, ..kritiškai-yer- 
tinti, nuo Ųai^ų .atsiriboti, jų 
daugiau nekartoti, 
'/Befc ar* tūrifne psichologines 

sąlygas tą , daryti?‘'Jęijlįk ±am 
nęmalonią, tiesą, parąšysu (tuojau 
susilauksi paliestųjų^nĮė^iykaų- 
toskei^(6? piVpiiiusia iš miž- 
rališkai kritusio mąnoį pasaulfeV 

“DęaugQ”?>įš joeman 
rai pažįstamo- fceršt?ninktr vyr. 
redaktoriaus
panijos, privediisios tą 'fąmraštį 
ki pasibaisėtinai žemo ^moralės 
lygio. Tas pats bus ir; iš: kitur. ;

Todėl aš tuo' tarpu’ dar neno- į 
riu su savo “tiesps liudijimais”“; 
bėgti į spaudą ir-skęlbftjojeitai^ 
ką kiti gal laiko slaptybė. Mušu ' 
“Naujienas” irgi nėra buvęs t 
Kauno “Sekmadienis”, kur- gim- ? 
nazistės bėgdavo į jo skiltį “Pa
tarkit, ką daryt” su savo pirmo
sios meilės problemomis. Mes 
nagrinėjame rimtus klausimus. 
Bet vis tiek reikia' būti atsar-' 
giam ir, esant abejonei, reikia ’* 

nes, sau kulką į galvą paleisti. Jeigu to nepajėgs, tai ar- Iai,kra^yje rašalų ir jį . 
timiausieji adjutantai padės jiems baigti pasaulio už- !kaitanc,ų^ pasiklausti tegul ir 

tuo pačiu “Sekmadienio” skilties » 
klausimu: “Patarkit, ką daryt’’. ‘

apsispręsti, ką daryt-

griovė Kinijos vien dėlto, kad bijojo taiklesnių ir ga- 
lingesnių Amerikos atomo ginklų. Rusai bando įsigalė
ti Artimuose Rytuose. Rusai duoda pinigus mulai;Cho- 
meįni, kad jis kurstytų fanatikus iraniečius prieš.ša-* 
chą ir visą tvarką^ bet ir čia Irano ūkininkai bando at-* 
šaldyti--Maskvos agentų aistras. Jeigu 800 milijonų-Ki
nijos ir'250 milijonų Aiherikai pavyktų susitarti ir'gin
tis bendromis jėgomis, tad sovietų maršalai neturėtų 
kur veržtis. Sovietų maršalai, kaip dviračiai. Kol jie 
.važiuoja, tai jie stati, bet kai sustoja, tai krinta. .Jeigu 
sovietų maršalams nebus daugiau čekoslovakijų, nebus 
Afganistanu ir Iranu, jie nestovės, bet kris. Kartais jie 
ilgiau-pastovėję gali tarp savęs pradėti kapotis, o gu
linčius gali pribaigti ir paprasti kaimiečiai. Reikia ne
užmiršti, kad gulinčių maršalų laukia visos rusų pa
vergtos tautos. Pavergtų tautų didvyriai tuojau suuo- 
džia parkritusį maršalą. Jiems nereikės mokytis iš Ira
no ūkininkų.

Susitarimo su Kinija nereikia bijoti. Susitarimas 
gali aptverti maršalus apsuptame garde. Garde marša
lai negalės įsibėgėti. Jie iškris, kaip Jimmy Jones fana- 
tikai. Netekę divizijų, jie buo priversti ,kaip Jimmy Jo-

• kariavimo darbą.

Buvo suruošusi pas save priėmimą ir mie
loji mano Aliodija, sukvietusi beveik visos San
ta Monikos lietuvius. Visuose 6 kambariuose, 
stalai buvo apdėti įvairiausių skanumynų.

Valgėm, gėrėm šampaną, p. Br. Raila pa
sakė gražią prakalbą. Mudvi su Aliodija gavo
me gražių gėlių ir kitokių dovanų.

•. Mane labai nustebino, kad iš 40 svečių, tik 
2 ponios paėmė mano pasiūlytas kanadiškas ci
garetes, Atrodo, kad beveik visi Santa Moni
koje gyvenantieji lietuviai nusprendė kvėpuoti 

grynu, sveiku oru, negadindami jo dūmais. 
Bravo!

SUPIEV KALIFORNIJA
Ir nepajutau, kaip prisiartino rugpiūčio 31 

diena, pažymėta lėktuvo biliete, be jokių atsi
prašinėjimų skristi Montrealin.

O aš dar tik turėjau kur pabuvoti ir daug 
ką aplankyti, ypač gailiuosi, kad neaplankiau 
Santa Barbaroje tuo laiku po operacijos dar 
Vincę JanuškaJtę, Br. Budriūną ir daug dar ką 
nębesuspėjau pamatyti per tų dienų trumpu
mu, ir liūdna buvo, kad kažin ar bepamatysiu, 
nes gi Kalifornija taip toli nuo Monfregliol

Esu nuoširdžiausiai dėkinga mielai AHodi- 
jai Trečiokienei už suteiktą man galimybę, pa
ilsėti ir pabuvoti nuostabioje Kalifornijoje ir 
ačiū visiems už visas dovanas, ypač p. p. E ir J.

pinkams, p. M. Lembertienei, p. J. Rūkšėnienei 
ir AUodljai mano širdinga padėka.

Ir vėl p.-Anatolijus Dičius su Aliodija Di- 
čiūte - Trečiokiene ,rodos tik vakar mane atve
žę pas save, gabena jau į aerodromą skristi 
Montrealin.

Deja, mano kelionė nebuvo tokia sėkminga, 
kaip atskrendant. Vietoj 12 vai. dienos, lėktu
vas išskrido tik 6 vai. vakare, visi tarnautojai 
trumpai atsakydavo, kad Šiandien vėluojama ir 
tiek. Mano mielieji p. p. Dičiai kantriai išlaukę 
su manim kartu aerodrome nepalikdami manęs 
vienos, net 6 valandas.

} Pagaliau, kai keleiviams leido eiti į lėktuvą, 
aš atsisveikindama p. p. Anatolijų ir Aliodiją 
neišmaniau, kaip jiems padėkoti už kantrybę 
ir ’ už jų visą man gerumą.

Lėktuvas skrisdamas,Čikagos link, kažko
dėl sumanė 8 vai. vakare nutūpti dar ir Phoeni- 
x’e, Arlz. Per mikrofoną buvo pranešta, kad dėl 
lėktuvo darbininkų streiko, dar nežinia, kada 
skrisime toliau, bet tuoj bus duodama vakarie- 
nė. Visą dieną nevalgę, keleiviai sukėlė triukš
mingas ovacijas, plodami ir šaukdami -bravo!

(Bus daugiau)

visi biznieriai 
garsinkite^ naujienose
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INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533

<EL. — BE 3-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rd Stret) 
Valandos pagal imsit.runą

T»l.: 562-2727 *rb* 562 2728

UK K G. BALUKAS 

AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

4449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Modicel Building). Tol. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susi ta rimą j 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004. ■

DR. PAUL V. DARGIS ’ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WMtch*tt.r Community klinikos 
Modicinos dirskionu*

1938 S, Hanhoim Rd., Wostchostor, IL.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomu ir

Magdelena Birutė Stankūnienė Studija (Grafika)

JAV(R) Lietuvių Bendruomenės gyvenimo 
kronikos žinios ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

D R, FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
26U W. 71 St. T«l. 737-S14Y 

Tikrina akla Pritaiko akiniu,* įj 
f “contact lenses’”

VaL. agal susitarimą, uždaryta tree.

Gečio vadovaujamos Bendruo 
menės žmonės iškėlė bylą prieš 
Reorganizacinę Bendruomenę 
ir jų samdytas advokatas šia by 
lą tęsia: nerimtas priežastis nu
rodo ir jų pagrindu prašo ati
dėti bylą, arba visai pats į teis
mą neatyksta. Tad ši byla ir tę
siasi jau antri metai, šitoks ne
tinkamas elgesys ne tik nuver
tina teismo instituciją bet ir be 
rq kalo eikvoja staviškių ener
giją ir finansinius išteklius nes 
bylą vesti reikia pinigo ir nema 
žo apbiem pusėm: ir puolėjam 
ir besiginantiesiems. Tad ir sta
tomas klausimas, kaip ilgai po
nas Gečys leis eikvoti sunkiai

"Viešpaties ranka buvo su jais ir didelis skaičius, kurie jtikejo, 
gręžėsi j Viešpatį".

Ap. Darb. 11:21.
Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia jo galybę ir vadovystę. Dėlto 

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

sutelktus Bendruomenės pini
gus bereikalingiems ir iškaštin- 
giems teismams? Pagaliau, ir ( 
užtarnautas priekaištinis klau- 1 
vimas ponui Gečiui, ar jam nėgė 
ia savuosius tąsyti po teismus?

Cicero III. Sofijos Palionienės 
vadovaujamas tautinių šokių Ra 
telis kurį sudaro 24 mokyklinio 
amžiaus vaikučiai, berniukai — 
mergatės, dažnai repetuoja ir 
daro šokio pažangą. Ratelis buvo 
kviestas ir atliko scenos progra 
mą visą eilę kartų saviesiems ir 
jau keturis kartus atliko progra 
mą kitataučių renginiuose. Vė- 
^’ausia Rateho išvyka buvo į 
Miwauki, “Vis. kur Tautų” fes-

____įtivalyje pasigrožėtinai sušoko 
į tautišką šokį: Noriu miego. Šo- 
;kiama akordeonu grojo jauna 
muzikė Kristina Griniūtė. Šioje 
išvykoje, festivalyje ratelį glo
bojo Dr. V. Balčūnas, R. L. B- 

[nės tarybos nariys.
I Inž. E. Jasūnas. R. L. B. c. v. 

sovietinės santvarkos valstybių kaitiilnkas prašė ir siūlė, kad'^^5 narys’ į Austra 
i-v •!•■... ... .. ’ hia, pas savo broli, kur žada nraskalaus vis didėja, pradėjo jis klausytojai būtų kiek galima keliaPuti

ieškot! pnezaseių ir atsakymų, plačiau susipažinę su ČIR vei- Australijos žemyną. Bendruo 
Pagahau susipažinęs ir su kon- kia skaitydami konservatyviųjų memninkai jam linki maloniu 
sena^-ine spauda, suprato, politikų ir veikėjų knygas, to.{keIionės nuotaik įr laukia jo 
kad Amerikos kairiųjų m jų pa-kias kaip “Invisible Govern-Įlaimi ai sugrįžtančio. 
gelbinmkų taip vadinamų * libe- ment”, “Proofs of a Cc’nspira.
ralų’5 parama pasauliniam ko- Cy”, “The Secret Government! R- Cicero apylinkės val- 
munizmui yra jau daugel metų of the US”, “None Dare Call it'^yba pati vysto kultūrinę veik- 

Conspiracy” ir daugel kitų. jla. remia kitus dirbančius kul 
Toliau prelegentas palietė vie- tūros darbą. Kalėdų švenčių ir 

ną pražūtingą vakarams faktą NauJU metų proga, ap. valdyba 
— tai Amerikos ir kitu vakario-i pnskyrė,. išdalino kelis šimtus 
čių ilgametis ir nuolatinis šelpi-[dolerių tautinės kultūros ugdy
mas subankrutavusim komuni-jmyi J05 skleidimo reikalui, 
stų režimui gelbsti. Pagal ar-t^^^n^s dovanos paskirtos:

• spaudai, radio valandėlių išlaiky 
tus yra paaiškėję, kad nuo pa-|mui ir paskiriems kultūrinin- 
čių pirmųjų bolševikinis revo-i^ams- ’ j '
liucijos dienu iki šių metu ima-! Dargis, R- LB? c. v. pir
mai, vakariečiai, <s vpaė Ameri-’^^^’ PUčiai reprezentuoja 
kos stambieji piniguočiai ir ju!Bend Jonienės veiklą Chicago- 
nesuskaitomi bankai, korporad-Ue- Dr‘ V- Dar^s' buvo oficia- 
jos ir Įmonės remia sovietus pii-'į1!ai Pakviestas kaip R. L. B-nės 
statydami jiems Įvairiausiu gė-K v‘ Pirmininkas ir atstovavo 
\ įrengdami įvairiausiuįBendruomen^- L,etuv?!. ^a- 

nuomenes atkūrimo šešiasde
šimtmečio sukakties iškilminga 
me minėjime, kuris įvyko š. m. 
lapkričio mėn. 26 d., J. c.

D r. V. Dargis taip pat buvo 
oficialiai pakviestas ir R. L. B- 
nės vardu sveikino iškilųjų dai 
lininką, A. Varną jo amžiaus, 

j šimtojo gimtadienio akademijo
je, puotoje, įvykusioje š. m J e 
gruodžio mėn. 2 d., Tautiniuose ) 
namuose. j«

A Juškevičius, R. L. B. Ta- . |

prašo ir iškelia jų pragaištingą 
veiklą, nes tie konspira toriai 
daugiausia bijo viešumos. Jie 
turi pasisekimą tik tada, kuomet 
jie veikia, planuoja ir vykdo nie
ko nežinant ir nenusimanant 

Lietuvių ir amerikiečių tarpe o’ sovietinė ekspansija, įtaka ir plačiajai visuomenei. Todėl pas- 
’ aktyviai besireiškiąs Vilius Bra- 
’ žėnas iš šiltos Ft. Myers, Flori
dos, atvykęs į šaltą ir užsnigtą 
Čikagą, š. m. gruodžio 10 d. Jau-

M. MAKSVYTIS

ŽURNALISTO V. BRAŽĖNO PASKAITA

DIŠLEONAS SEIBUTIS'S;
INKSTŲ, PŪSLĖS IR ' snių sankryžos ir Lietuvos byla 

. PROSTATOS CHIRURGIJA
•- 2656 west strppt pasaulinėje plotmėje.J* 2656 WEST 63rd STREET

an trad. 1^-4 popiet, 
' ketvirtd. 5—7 vaL vak.

Ofi$o telef.: 776-2380
Rezidencijos telef.: 448-5545

i Dėl buvusio’ ir besibaigiančio 
^koncerto didžiojoje salėje, inž. 
t K Oželis apie pusvalandį vėliau 
atidarė paskaitą. Jis pristatė V. 
Bražėną kaip gerą kalbėtoją, 
kelių knygų autorių, techniką, 
ats. karininką, paskaitininką lie
tuvių ir amerikiečių auditorijo
se, TV ir radijo stotyse, o taip 
pat kaip žurnalistą, kuris savo 

‘gabia plunksna pasireiškia mfr

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

prakiš*. MOTERĄ ligef-
Hisav -5=5* 5yth SSP/JE^
' - > T>h PR 8-1223

JF1SO VAL: pirm., antiad., trėčiaa.
r penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. SUtadie- su ir amerikiečių spaudoje sa- 

2-4 vai popiet ir Uto laiku vo strapsniais. Jis dar pabrėžė, 
pajp l: susitarimą ; kad V. ^Bražėno 1975 m tais iš-į 

leista knyga “Sąmokslas prieš; 
žmoniją”. yra i. išpirkta ir šiais į

OHTHOPEDas-i^ROTEZ^STAS metais' tapo’ išleista jos antro- 
A ' ji. laida, šios Lygos reikšme ir

tArrij Supports; ir V t / svarbą pabrėždamas* padarė 
VaLr 9—4 8. -r palyginimą, kad jos yra vertos

West 63rtf St., Cbieagc/irt • 1QQ divizijų. Baigdamas prista- 
’Tflaf.f PRospocf 6-5UM “ ‘ "

PERKRAUSTYMAf

%

Leidimai-----^iln* apcrtud*
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-3G63

iMO VING
Apdraustai partrauityma;

H įvairių atatumv.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Viso* programos g W0PA, 

1490 kiL A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vai. ryto.
VeJ4|e Aldona Dwkm
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 60629

EUDEIKISvykdoma sąmokslaujant pasau
linės valdžios užgrobimui.

V. Bražėnas visai atvirai pri
sipažino, kad jo paskaitos, 
straipsniai, knygos, diskusijos 
ir kiti panašūs pasireiškimai — 
tai jd buvusio aklumo padari
nys, nes čia jau nebe vienos Lie- chyvuose randamus dokuinen- 
tu vos laisvės klausimas., bet rei
kalas jau liečia ir pačią Ame
riką, kurioje ir mes patys gy- 
vename. Patsai praregėjęs, da
ro viską, kad ir kiti Amerikos 

i piliečiai būtų supažindinti su 
į politiniais faktais ir įvykiais. 
Kadangi visos V. Bražėno pas
kaitos neįmanoma patiekti,' tai rvbiu, «_______
perduosiu tik jo pareikštas pa- įmonių ir perduodami net nau- 
grindines mintis. jausius mokslinius atradimus.

Buvęs t Didžiosios Britanijos A c Sutton, kuris vra lai- 
ministeris pirmininkas Bepja- komas gal geriausiu "žinovu, 

kaip ir ant kiek vakarų pasau
lio finansiniai 'sluoksniai rėmė 
ir dabar visokeriopai remia ko
munistinių kraštų ekonomiją, 
savo knvgoje “Western Techno-1- ; i, 
logy and Soviet Economic De-Į 
veloprrient” aiškina ir gana tik
sliai įrodinėja, kad tikrumoje 
nėra tokio dalyko kaip Sovietų "y |
technologija, kadangi visa tech- ramovėnas, ilgametis Chicagos1] 
nika. moderniškiausios mašinos,! jĮ^movės pirmirtrnkas, pakėlei 
įmonės ir pažanga yra gauta daug rūpesčio ir įdėjo daug šie- • ♦ 
vakariečių. Paskaitininkas ragi-įjos, darbo, kad N. Letuvos ka-;« 
no klausytojus domėtis šiuo ga-j riuomenės atkūrimo- šešiasde-i| 
na jautriu klausimu ir visomis į šimtmečio sukakties minėjimas 
priemonėmis reaguoti, kad bū-j įvyktų jr pavyktų, šventėje da- i 
tų pristabdytas ar visai sus tab-j lyvavę spaudos atstovai įvykį j 
dytas komunizmo' rėmimas fi- j pasigėrėtinai ir plačiai spaudoje, | 
nansavimu, įmonių ir fabrikui “* ’ "
statymu, grūdų, trąšų, patentų, 
mokslinių žinių ir t. t. perdavi
mų ir tuo pačiu jų stiprinimu, 
nes be to jie sugriūtų.

(Bus daugiau)

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽL1USIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefanas 523-0440 .

MODERNIŠKOS .AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tymą, jis pranešė, kad po paš- 
; kaitos klausytojai iš auditorijos 
i galės kelti klausimus, kuriuos 
.praves'ir moderuos kun. dr. J. 

x Prunskis.
V. Bražėnas iš pradžių padė

kojo auditorijai už gausų atsi- 
! lankymą, nežiūrint parengimų, 
; kavučių, koncertų ir slidaus bei 
į snieguoto’ kelio. Ypatingai nu- 
• džiugo, kad matėsi didelis pro- 
’ centas moterų, nes jo nuomone 

Į i vyrai daugiau kalba, o moterys 
j: daugiau padaro. Dėkojo kun. 

! dr. J. Prunskiui, kad jis savo 
apsilankymu remia informacinį 
darbą ir tuom pačiu pats akty
viai įsijungęs bei sugebėjęs įsis
kverbti į amerikiečių spaudą 
Lietuvos bylos kėlime ir ameri
kiečių visuomenės informacijos 
srityje.

I Toliau paskaitininkas pastate 
klausimą gal ne vienam kils: 
klausimas, koks aš esu ekspertas 
kalbėti Lietuvos laisvinimo klau
simais, nes yra įvairių veiksnių, 
politikų, redaktorių. Jis paaiški
no, kad tai yra rezultatas jo pra
regėjimo ir gilinimosi į aplink 
mus vykstančius įvykius, nau
dojant faktus ir davinius ne 
vien iš CBS, NBC ir kasdienių 
mums brukamų laikraščių bei 
spaudos, bet sugebant susipažin
ti su visa tai ir iš kitos pusės, iš 
kitų šaltinių. Kylant klausimui, 
kodėl Amerikos vidaus ir taip 
pat politinė padėtis vis blogėja,

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

vteiilxxtall

NORMANĄ 
R ŠTEINĄ

i^TeL 263-5820

S77-84&<

- Jai tinote acmenb, kurie 
galėtų uiii*akyti Naujienas, pr»-; 
tome abdųstl jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa* 
vaitu naTpfikamai.

minas Disraelis yra išsireiškęs 
apie pasaulio valdytojus šitaip: 
“Pasaulis yra valdomas visai ki
tų asmenybių, negu įsivaizduoja 
užkulisių nežiną žmonės” Jau 
seniai yra išaiškinta, kad įvai
riose valstybėse šalia rinktos 
valdžios veikia įvairūs komite
tai ar pusiau slaptos organizaci
jos, susidariusios iš įtakingu as
menų, kurie užkulisiuose nusta
to, planuoja ir vykdo to krašto 
vidaus, ekonominę, auklėjimo, 
užsienio, karų, ginklavimosi ar 
nusiginklavimo politiką. Ameri
koje tokia užkulisinė grupė yra 
CFR — Council on Foreign Re
lations, kuri, pagal paskaitinin
ką, susidaro iš maždaug 1500 — 
1600 asmenų iš įvairiu luomų ir 
profesijų: milijonieriai, biznie
riai, politikai, dvasiškiai, unijų 
vadai, įtakingiausių laikraščių 
bei žurnalų redaktoriai, žurna
listai, radio ir TV redaktoriai 
bei komentatoriai, generolai ir 
kiti įtakingi asmenys.

Šitokia užsienio reikalų tary
ba arba CFR Amerikoje yra už
registruota 1921-ais metais ir ji 
veikia patyliai, nepastebėta, ne
atidengta plačiajai masei ir nei- 
švilkta į dienos šviesą, sąmonin
gai vykdydama savo planus in
ternacionalizmo bei pasaulinės 
valdžios minčiai skiepyti ir siek
ti. Apie CFR veiklą yra jau iš
leista nemažai knygų, kurios a-

technologija, kadangi visa tech-

aprašė.
(Nukelta j 6 psL)

NAUJIENOS KIEKVIENO
’nr-iGisORAIlGA

PADĖKA

A. T A. PETRAS MOCKAITIS
Mano mylimas tėvas buvo palaidotas 19/8 m. lapkričio 

30 dieną Lietuvių Tautinėse kapinėse, Chicagoje.
Nuoširdžiai dėkojame kun. č. Augliui už atliktas pa

maldas.
Dėkojame Lietuvos Kariuomenės Savanorių Kūrėjų 

Chicagos skyriaus valdybos atstovams už pravestą gražų

TĖVAS 'LR SŪNUS?;, f- 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MDOEKNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

N A RIAI:
Citavo*

laidota vių
XrtKtcrii

Asociacijos

AMBULANC1 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTv 
DALYSI.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
.307 So. UTUANICA AVENUE. Photx: YArdf 7-44*1

144$ So. cOth Avė, Cicero, UL Pbone: OLympie

PETRAS BIELIŪNAS
±348 Sa CALIFORNIA AVE. Phone: LAfaytOt M571

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

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Regiulruotas vsistininkaa

Tel. 476-2206

Dėkojame p. Steponui Visčiui už prisiminimą mano tė
velio’ per Margučio radiją.

Ypatingą padėką reiškiame ponams P. ir O. Burnei- 
kiams už suteiktą mums visokeriopą pagclbą.

Dėkojame visiems užprašiusiems šv. Mišias už jo sielą, 
visiems atsiuntusiems gėles, aplankiusiems koplyčioje, pa- 
reiškusiems mums užuojautą ir palydėjusiems į kapines.

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
Phillips — Tomui Labanauskui už nuoširdų patarnavimą.

Visiems lietuviškas Ačiū.

Ilsėkis ramybėje, mielas tėvužėli.
įjudinti lieka: duktč Gražina ir šeima

Wheeling, \V. Va.

GEORGE F. RUDMINAS
3819 So. LITUANICA AVK. TtL: YArii 7-1188-UJt

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
(LAClAVJCn

2424 WEST 6»tR STRKTT RApvbUc 7-121>
2314 WIST 23H PLACI Tli.vbh 7-4473

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, palo. HIDa, VL 374-Uli

MS4 So. HAIZ5TKD 8TREKT PWm: TAH» T4fll



JAV LB (R) gyvenimo 
kronikos žinios 

(Atkelta iš 5-to psl.)
IŠLEISTAS JAV. LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS REGISTRĄ 
CMOS VADOVAS

SVEIKINIMAS
R. L. Bendruomenės Vadovy

bė, šv. Kalėdų ir Naujųjų 1979 
Metų proga, nuoširdžiai sveiki
na mielas seses, brolius, jų šei
mas, su giliu tautiniu pasišven
tinu dirbančius R. L. Bendruo
menėje.

Svekiname mūsų seses, bro
lius esančius anapus geležinės 
uždangos, Sibiro taigose, rusų- 
komunistų kalėjimuose ir iš
blaškytus po visą laisvąjį pašau 
lį.

šios iškiliosios šventės testi
prina tėvynės Lietuvos laisvės 
vltį, suteikia naujų jėgų, naujo 
ryžto, ištvermės, tautinės kul
tūros ugdymui ir pavergtos tė
vynės Lietuvos greitesniam iš
laisvinimui.

Šio leidinėlio žinios yra reika
lingos ir naudingos kiekvienam 
organizacijos veikėjui, norin
čiam dalyvauti legalioje organi 
zacijoje ir legaliai, demokrati
niu principu joje veikti.

LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
REGISTRACIJOS VADOVAS

LEIDINIO METRIKA
Leidinio apimtis 53 puslapiai, 

’šleistas 1978 met. spaudė M. 
Patalavičia, 5 Millbury, St. Wor 
cester Mass. Pažymėta, kad 
spaustuvininkas atliko darbą 
veltui. Leidinį redagavo ir savo 
lėšomis išleido A. Bruoskienė, R.' 
L.B. tarybos narė. Ji šį leidinį 
dedikavo savo m irusiems tė
vams, Aleksandrai, tėvui Vytau 
tui ir brolio Algirdo atminimui, 
kurie gyvi būdami siekė, troš
ko, kad Lietuva būtų laisva ir 
nepriklausoma.

— D. ir L. Kopeiskytės, taip 
pal R. Raguckaitė iš HarniltG’no 
LSK Kovas dalyvaus Ontario 
žiemos rato stalo teniso pirme
nybėse. Jos bus gruodžio 27-30 
dienomis Kingstone.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

sveikinimais ir Naujų Metų lin- ižd., Nerimantas Badžius — 
k ėjimais. Dėkui už juc’s 
dvidešimt penkių dolerių

— Union Pier Lxetuviu 
gija, remdama lietuvišką spau
dą, paskyrė Naujienoms dvide-

i šimt penkių dolerių auką ir ją 
atsiuntė per A. Kasnicką. Dėkui 
valdybai ir visiems los draugi
jos nariams.

i
I — Dėkui V. A- Trumpjonui iš 
’ Oak Lawn, Ill., už $5 auką, at-

— Vladas Armanas, Winni- siųstą pratęsiant prenumeratą.
peg, Man., Canada, tapo’ Nau- Taip pat dėkui Jurgiui Mejeriui

Į — Dovanos jūsų mylimiesiems. 
Baltijos gintaras, itališkas 18 k. 
ir 14 k. auksas, koralai, kultū
riniai perlai ir kitos brangeny
bės. Lladros iš Ispanijos, Anri 
medžio drožiniai, “Dresdens”, 
šveicariškos muzikinės dėžutės 
ir kristalas iš viso pasaulio. Ka
lėdiniai šiaudinukai ir daug, 
daug k t. Romas ir Dalė Dauk
šai kviečia visus atsilankyti ir 
apsipirkti — Avalon Galleries,

■PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZA NAUSEAS, Pretfdentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-774?

A. Berž.

TRUMPAI

ir užikeresp., Viktoras Sajauskas — 4243 S' Archer Av«- telefonas 
auką, sporto vadovas. Regina Laskaus- 247-6969. Atid- kasdien ir sek- 

kienė, Vincas Dūlys ir Neriman- mad»eniai» iki Kalėdų. (Pr.) 
tas Radžius — vadovo padė
jėjais.

Drau-

— Justinas Šidlauskas išrink
tas AnglijosdBritanijcs Lietuvių 
Klubo Čikagoje pirmininku, Vla-[

NEUŽILGO PASIRODYS 
SVARBUS LEIDINYS

Andrius Juškevičius, 
R. LB. Tarybos -P-diumo P-kas.

Dr. Vytautas Dargis, 
R. LB. Centro Valdybos P-kas.

Išleistame Lietuvių Bendruo- jienų skaitytoju, užsakydamas iš Melrose Parko už $2 auką 
menės Registracijos vadove yra 
ir pateikta praktiškų žinių, 
kaip ir kur už registruoti orga
nizaciją ir praktiškų patarimų, 
kaip demokratiniu principu pa
sirengti ir pravesti susirinkimą. 
Leidinyje pateikti bendriniai or 
ganizacijos -nuostatai ir jų pa
aiškinimas. Pateikti net ir orga 
nizacijos registracijos, o taip 
pat ir organizacijos finansinės 
atskaitomybės blankai,.nurody
ti šių įstaigų adresai'. Yra ir 
daugiau praktiškų žinių, patari
mų, kaip demokratiniu, teisiniu

jas vieneriems metams per mū- kalendoriui.
su atstovą ir lietuviškos spau-j *
dos bendradarbį Kostą Strikaitį. I — A. žemaitis iš Brighton 
Dėkui už dėmesį Naujienoms ir Parko įspūdinga kalėdine korte- 
jų platinimo vajui, dėkui už le pasveikino Naujienų darbuo- 
pastangas, kad prieškalėdinės tojus ir bendradarbius, o savo 
nuotaikos būtų geresnės, o Ka- gerus linkėjimus atlydėjo $5 au- 
lėdos linksmesnės ir Naujieji ka. Taip pat dėkui tos apylinkės 
metai laimingesni. Gerą žinią tautietei, užsisakiusiai Naujie- 
apie naują prenumeratorių ma-nas vieneriems metams ir at- 
lonu skelbti visiems skaityto-.siuntusiai $2 už kalendorių, bet 
jams prašant pastangų platini-*pavardės prašiusiai neskelbti, 
m o vajui. *

Atkelta iš 3 psi.
Antrąją Kušnerio studijos 

das Palilionis—vicepirm., Nina į lį 1972-73 metais lietuviškai 
Urbonienė — sekr., Jonas Jo-j vertė Aleksandras Tenisonas, 
kubka — ižd., Kazys Rožanikas j bet vertimui atspausdinti atsi- 
— parengimų vadovu, Stepas] rado eilė nenumatytų kliūčių. 
Rudokas, Pranas Rumšą, Vitas 
Slraznickas ir Juozas Laurinai
tis — renginių komisijom Revi
zijos komisijon išrinkti: Vladas 
Palubeckas, Juc'zas Šlajus ir 
Balys Brazdžionis.

♦ 
j

— Julė ir Nadas Rasteniai iš 
Baltimorės pasveikino Naujie
nas ir jų skaitytojus tradiciniais 
sveikinimo žodžiais, išrašydami 
juos geltona, žalia ir raudona 
spalvomias, specialiame Kalėdų

da 
iš-

Tik galutinai patikrinus vertimo 
kalbą ir turini įvairių mokslo 
disciplinų specialistams, būtent: j 
proistorę ir <

/ ’ * ’ — Vytautas šulaitis, 7414 Am-
— Dail. Janina: Marks atsiun--barton Avė.,- Los Angeles, C A 

princionu tvarkyti organizaciją, tė originalią atvirutę, su Kalėdų -90045, “Sūduvos” ’Kasečių Klu- 
— '• - -.z-■r-= • ho reikalų ‘ vedėjas, sveikinda-

mas visus ‘ lietuvius Kalėdų ir 
Naujų 1979 Metų proga/prisiun
tė Naujienoms £f0 auką. Šėkui.Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

♦ '1

į -•* > ’ ę - r * < f

CHAMBER OF rl i?

VINCENT ŠAMAšKA — 'Prezidentas 
■’JUOZAS BACEVIČIUS -^jl'viceprezidentas
JOHN EVANS,-Jr. — iii viceprezidentas 
THEODORA KUZAS — III viceprezidentė 
ADOLFAS BALIUNAS — Iždininkas 
BRUNO GRAMONT — Sekretorius 
JUOZAS BACEVIČIUS — Raštininkas

DIREKTORIAI

Stanley Balzekas, Sr. 
Dr. Joseph B. Jerome 
Vincent Kačinskas 
Bruno Klemka

Charles D. Macke 
Casimir G. Oksas 
Vyto Shukis 
Anthony G. Stakėnas 
Raymond Wertelka

Garbės Direktoriai: WILLIAM J. KAREIVA, 
PETRAS P. VILKELIS, FELIX RAUDONIS

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wiy to sevvaguUHy ’ 
ffl/.OA ^<\

see us for 
uQ|Kt financing. 
D AT OUR LOW RATS

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

eJ 
CsapeurM 

Quarterly

OUR SAVINGS _
.CERTIFICATES 

EARN UP TO 7%%

2212 WEST CEZMAX 2OAD CHICAGO, MINOCS «Kt* 

Prm Imxinm. IW««i PImmi Vlrffarf* 7*7747

HSCTSi Jton.TM .Tr 1.9-4 Thur.9-8 set. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905 
,bh.-«ju— J. ........ ■ T"".* -u w. ..W" ■

LINKSMŲ

š V E N č I Ų!

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
proistorę ir archeologiją-prof. j lvair^ apdrauda —INSURANCE 
dr. Jonui Puzinui, toponimiką; BUTŲ NUOMAVIMAS paren- 
bei kalbos dalykus-prof. dr. Petį kam nuomininkus 
rui {Jonikui, ‘architektūrą, ant! 4243 W. 63rd St., Chicago 
kapius (krikštus), liaudies pa-į 767-0600.
pročius-inž. dr. Jurgiui Gimbu
tui, Vokiečių Reicho pravestą 
vietos gyventojų tautybėmis vie 
są ir bažnytinę statistiką-pol. 
mokslų dr. Domui Micutai, isto 

leidinėlyje. Jame yra nostalgiški!riją ir kitus dalykus-teisės isto-

O GERIAUSIAI ČIA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 

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

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

$53,900.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,600 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

HELP WANTED — MALE 
DarbininkŲ reikia

REAL ESTATE * 
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

NIGHT SECURITY MAN
5 days a week. Sun. thru Thurs. 11 
P.M. to 7 A.M. Good benefits. Must, • * j . — . — . x .IVi. to i JA..AV1. LlUOU. LKJHCLXlo. XTXUol

Nado. gimtosios Ignalinos bel|r^ul Jonui Damauskui ir isto- speak english. Private club in down 
Lietuvos vaizdeliai ir paveikslai rikui Jurgiui Peteraičiui, išaiš- “

— Vietoji kalėdinių kortelių 
siunčiu Naujiehų dienraščiui $25 
auką ir šVeikihū ‘Wus’ savo ‘Arti
muosius, draugus ir pažįstą mus, 
kurie aplanke mano sukaktuvi
nę parodą, prisiuntė'sveikinimų. 
Dėkoju spaudai, aprašiusiai pa
rodą. ‘ šia proga linkiu linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų 1979 
Metų! Dail. Mikas Šileikis

— Algirdas Veliuona išrinktas 
Baltimorčs Lietuviu Sporto klu
bo pirmininku, Birutė Gorrell 
— vicepirm., Janina Brazaus
kienė — sek r.,

bei jo’ angliški ir lietuviški eilė- tarptautinės reikšmės ju- 
raščiat ridinius klausimus prof. dr. Do- ’

* . mui Krivickui, galima buvo-eiti
prie, taip nuosekliai paruošto  
vertimo išleidimo, maloniai. su-1 
tikus -dr. M; Morkūnui be eilės I 
jį atspausdinti ir.net finansiniai! 
paremti.

Išleisti 
pasiėmė 
Sąjunga

— A. a. Alfonsas Kriaučeliū- 
nas, Lietuvos kariuomenės kūrė
jas- savanoris,., mirė gruodžio 
11 d. East Chicago* Ind., sulau
kęs 8(t .metų, ąmžiaus,; Palaido
tas gruodžio Ijiį, d. šv. Kazimiero 
lietuvių. kapinėje Čikagoje. Liū’ 
dėti ijko į brolis^ ,ir: sesuų Lietu
voj e,, taip pat draugai ir pažįs
tami Amęriko'je. , ; ‘

town area.
APPLY IN PERSON

312 S. Federal St. Chicago

HELP WANTED — FEMALE 
Darblnlnkiy Reikia

55/HOUR AT HOME.C
NO EXPERIENCE OK r 
CASH PAID WEEKLY 

• > FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER' 

JAX, FLORIDA 32207

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago® miesto laldlrrą, 
Dirbu Ir užmiesčiu^*® fralt S1" 
rantuotai Ir sąžiningi!

KLAUDIJUS PUMPUTIS - 
4514 S. Talman Ava.

Tel. 927-3559 ■ —,

K JUWIAUr vAfRUbTdJA!
t Tttehri ęn xutomohlllt

Kreiptli ■ - 
a; L A ir RA LT IR—

KAS YRA KRIKŠČIONIS?
. . • ' -F

Ar užtenka tik pasikrikštyti, 
ar reikią atgimti iš.> naujo, kad 
patapti krikščionimi^ ___ __

Pasiklausykite atsakymo iš 
!šv. Rašto* antradienį 9 vai. 15 
min. vakare per Lietuvos Aidų 
radiją, banga 1490-AM.

■■ Mielus Gerosios Naujienos 
Lietuviams radijo klausytojus 
kviečiame šį mėnesį rašyti laiš
kus. Pareikalaukite apaštalo Jo
no evangelijos knygelės. Prisiu
sime dovanai.

šeštuoju savo' leidiniu 
Lietuvių Miškininkų 
Išeivijoje. Technikinį 

redaktoriaus darbą įsipareigojo 
atlikti inž. Vincas žemaitis, ku

■ ■ j ■ \ ' F ris yra paruošęs jau išleistus
Z. Rickienė išrinkta Hamil-! vaikalus; “Pietinė Lietuva Gri

go Valavičiaus 1559 metų Lietu
vos girių aprašyme”, Henriko 
Tomo-Tamašausko “Lietuviška
sis Pamarys” ir Aleksandro. Te_ 
nisono” Žemaitijos girių takais”.

Leidinys “Pietryčių Pabalti
jo etninė praeitis” —- “The Sout 
h east Baltic: an Ethnic Histo
ry” dedikuotas didžiajam Ma
žosios Lietuvos patriotui Kara
liaučiaus universiteto prof. dr. 
kun. Liudvikui, Gediminui, 
Martynui Rėzai, jo 200 metų gi 
mimo sukaktį (1776-1976) prisi
minti ir jį pagerbti. Jis įregis
truotas atskiru numeriu Cong
ress Library kartotekoje ir tu
rės gabaus mūsų jauno istoriko 
Sauliaus Girniaus apdairiai pa 
rašytą “Background and Sum
mary of P. I. Kushner’s Book” 
Be to čia prisiminta specialiu 
prof. Volterio 1901 metų žemė
lapiu etninė Su^alkų-Seinų 
krašto sudėtis. Veikalas pagrįs
tai, pasiremiant obektyviais 
mokslo duomenimis, išryškina 
vakarines lietuvių tautos etni
nes sienas, kurias kiekvienas 
lietuvis privalo gerai žinoti.

Leidinys bus gausiai iliustruo , 
tas, turės daug tabelių, virs de- ■ 
šimties žemėlapių, kodėl taip ] 
objektyviai parašytoji ir rusų 
Mokslų Akademijos išleistoji P. 
I. Kušnerio mokslinė studija ta i 
po bibliografine retenybes. ]

Pilnai suprasdami šio leidinio . 
didelę reikšmę mūsų tautos ae- ( 
ginklėje kovoje už savas lietu ( 
viskas žemes, jo išleidimui iki 
šiol yra paaukoję (įmokėję): Jo 
nas Tijūnas — $1.000 (mecena
tas), Viktoras Jasmontas— $500 
(mecenatas), kiti: Vincas žemai 
tis— $250, Petras Salas — $100, 
Kazimieras Povilaitis — $100, 
Viktoras Kožica — $100, Jonė 
ir Pranas Mikalauskai — $100, 
Jonas Žebrauskas — $100, dabs 
aukotojų yra įmokėję mažesnes 
sumas.

tono LSK Kovas pirmininke, L. 
Meškauskas — vicepirm., K. Ba
ronas —.sekr., J. Svilas — ižd., 
St. Aušrotas — reikalų vedėju, 
Z. Stanaitis ir., A. šeštokas — 
valdybos nariais, V. Subatnikai- 
tė, A. Grajauskas, J. Svilas ir 
A. šeštokas — sporto sekcijų 

Arūnas Vaškys vadovais.

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

Lithuanian Ministries
P.O. Box 321
Oak Lawn, IL 60454

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

ariuMARŪA NORETKTENl
MAS Wert SL, Chieaco, IR M62t * Tet WA M7S7 

rOilee Įvilriv 
MAISTAS Ii EUROPOS SAN^fLIV.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express fjorp- 

MAUQUWTTl OIFT PAKC8U SaKVICB
W. Cblcw., III. *0429. — TH. WA 5-173/

K Xffl S< Cblcaw, IIL — Tel, XM432B
V. YALARTlMAI

»------------- — --------- ■ --- -

'• “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZE BRAZDZIONYTE, 

PROGRAMOS VFDtJA
"y Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—0:30 vaL 

Penktadieniais 9:30—10 va], vak.
Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM-

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374 *
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vak.
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Pardayfcaaa fr-Taiiymu i
U4š warr rmn

- Tefcri-s REwbUcflMl

Siuntimai i Lietuvi 
tr kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Avv 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

to

M. ŠIMKUI 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Mipltwood. Tek 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimimtj 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano Su. t 
paruošta, — teisėjo Alphons 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomi* 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted SL, Chica 
gr IL 60608.

Taip svarbaus mokslinio po
būdžio veikalo reprezentacinis 
išleidimas yra nepalyginamai 
brangesnis už bent kurį romaną, 
todėl leidėjai kreipiasi į patrio
tišką lietuvių visuomenę jo iš
leidimą finansiniai pagal išga-‘i

tąsi dėl paramos j Lietuvių Fon! 
dą. Aukojusieji iki Naujų Metų/ 
dar galės būti įtraukti knygos iš-1 
leidimo aukotojų sąrašan. Dau
geliui pasaulinių bibliotekų, 
mokslo įstaigų ir politikų knyga 
numatoma pasiųsti dovanai. Pa^ 
aukoję nemažiau $10. knygą 
gaus dovana Prašoma kontak-j 
tuoti: V. žemaitis 2740 W. 43 St. 
Chicago Ill. 60632 telefonas 
847-2863 ar ižd.: P. Norkaitis ’ 
5249 S. Albany Av. Chicago Ill. f 
60632, tel.: 925-7429. V. Ž.

ST THINGS IN LIFE

Frank ZapolU 
ttM’A W.TSfh St.

GA <-L£S4 rWSUtANCS

.Sfai^Farm LA? Insurance Company-

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate! 

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 mėty, patarnaudama klientams.!

t Di-Gcl. I
The Anti-Gas Antacid, j
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