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IRANAS PATVIRTIN
SAUSIO VIRIIRJ PRADĖS AMERIKOJ 

IZRAELIO IR EGIPTO TAIKOS DERYBAS
CHOMEINI PRAŠO GAMINTI ŽIBALĄ, 

BET DARININKAI NEBEKLAUSO
Izraelitai nenorėjo tartis, o dabar 

reikalauja, kad pasitarimai prasidėtų
W’ASHINGTON, D. C. — Sekretorius Vance pranešė, kad 

apie vidurį sausio Washingtone prasidės pasitarimai Egipto ir 
Izraelio taikos sutarčiai baigti. Vance patenkintas, nes Izraelio 
užsienio ministeris pareikalavo tas derybas pradėti ir galimai 
greičiau baigti. Dajanas buvo pareiškęs, kad jis daugiau nesi- 
tars su Egipto valdžios atstovais, o dabar jis pats asmeniškai 
prašo sekretorių galimai greičiau baigti pasitarimus.

Izraelis bijo naujo 
netikėtumo

Prezidento Carterio praneši
mas apie komunistinės Kinijos 
pripažinimą ištiko izraelitus vi
sai netikėtai. Izraelitai žinojo, 
kad eina pasitarimai tarp Wa
shington© ir komunistinį Kini- „ , .
jos, bet jie nesuprato, kodėl . ka‘P mtngose ir melagys-
kreipiamfe toks didelis dėme- teie Politikierių.
sys į gruodžio 17 dieną, kai tu- Sovietų žurnalistų sąjungos 
rėjo būti baigti pasitarimai taip. savaitraštyje “Za Rubežom” įdė

tas ilgiausias Watergate- bylos 
reportažas, kurį lydi 7,000 žo
džių /ištrauka iš Niksono knygos

N: The Memoirs of Richard

SOVIETAI ’ “NEBEMYLI”
RICHARDO NIČKSONO

f

MASKVA. — Sovietų spaudo 
je, kuri anksčiau Richardą Nik- 
soną' liaupsino'ir aukštyn kėlė 
kaip detentės/su Sovietais rėmė 
ją, pradėjo ,prešti “naują Nik-

Jei krašte bus ramu, tai šachas gali kokiai 
savaitei išvažiuoti atostogų

TEHERANAS. — Iranas. Irano parlamentas, išklausęs prem 
jero Safur Bachtaro deklaraciją, patvirtino civilinę krašto vy
riausybę. Vyrauja įsitikinimas, kad Bachtaras pajėgs apramin
ti a’stras ir grjzti į normalią padėtį, šachas, susitaręs su Bach- 
taru ir įtakingesniais parlamento nariais, sutiko perleisti kraš
to valdymą parlamentui, pasirašys konstitucinę monarchiją. Ša
chas nesirengia išvažiuoti iš krašto, bet jis sutiktų praleisti sa
vaitę ar dvi užsienyje, kad galėtų pailsėti nuo buvusios įtampos.

■■ Graikai dvejopai®1 būdais stengiasi at statyti praeitį. Iš-Akropolio liko tiktai pa
vieniai keli stulpai.“Pirmon eilėn, graikai vaiso stovinčius stulpus, kad jie neišvirstų, 
o vėliau stengiasi viską atstatyti iš -pamatų. Visa bėda, kad tokiems dalykams Atė- 
rių valdžia neduoda pinigų.

Izraelio ir Egipto. Pasirodo, kad 
prezidentas Carteris jau iš ahks 
to žinojo apie galimą susitarimą 
su Pekino vyriaųsyįje,' todėl ir 
norėjo pirma-baigtkĮ^r^eJio klau

JAV APMOKYS MODERNIOS FIZIKOS 
2,000 JAUNŲ KINIEČIŲ STUDENTŲ

JžraėĮip poziciją gerinai sdšllp- 
nėjo po Kinijos pripažinimo. 
Jiems labai? nepatiko prezidento 
Čąrterio nutarimas netraukti? 
pasitarimus su' Izraeliu ir grįžti 
į Jąm -^įžus
paąkęžj-įtąs Kirt^ps• pripažinimasj 

'Ątefiiyijooroų ■ 
.f, -'-uy ;

Arą 
bijps -.karėjus hera ^priešingas 
Egipto^ -y-"Izraelio taikęls dery
boms. ? jr. pačiai- ąųtMtčiaftJ: Bė to, 
Izraeiiš pSįyfė, -ką.d Saiįdi Arą- 
bijos^aralįūą. tštįkySėtę- ačabų 
valstybių yaduš svarbiam užsie 
nio reikalu. - pasitarimui. Saudi 
Arabi iai labai, rūpi Irano liki
mas. Jeigu komunistams, susidė 
jusiems ir su nepatenkintais mu 
lomis beveik pavyko nuversti 
šachą, tai yra pagrindo many-' 
ti, kad komunistai panašias prie 
mones naudos ir kitose arabų 
valstybėse. Izraelis nenorėtų ka 
ro su arabais, užtat jie ir spau
džia agiptiečius, kad galima bū 
tų greičiau baigti pasitarimus 
pasirašyti taikos sutartį. Izrae
litai mano, kad jiems reikės 
pravesti palestiniečių valymą 
Libane. Jie negali toleruoti pa
lestiniečių teroro aktų ir įsiver
žimų į Izraelio teritoriją.

“Whitewassh”,' kur ' skelbiama, 
kad ,Ųįks<5nas- išvengė kalėjimo 
atsisakydamas iš prezidento pa
reigų.

Siūlo deportuoti 
triukšmaujančius 

iraniečius .
' WASHINGTON,-D. C.'— De
mokratų atstovas Lloyd Bendon 
patarįia vyriausybei imtis prie
monių' ir deportuoti iš Ameri
kos višūs tuos iraniečius, kurie 
kelia triukšmą ir demonstruoja 
prieš seną š&cho -motiną. Sena 
šacho motina atvyko į JAV, kad 
galėtų pasinaudoti gerų Ameri
kos daktarų žiniomis ir patar
navimais. Tuo tarpu Irano jau 
nimas, gaudamas šacho stipen
dijas, demonstruoja prie namų, 
kuriuose apsigyveno sena šacho 
motina. Jeigu jauna studentija 
nenori naudotis Amerikos moks 
lo įstaigų žiniomis, bando su
vesti sąskaitas su gydytis atva
žiavusiomis senomis moterimis, 
tai gali važiuoti namo. Sen. Ben 
son pataria triukšmaujančius 
studentus susodinti į artimiau
sią lėktuvą ir nuvežti į Tehera
ną.

pa

SOVIETAI IR DOLERIAI -

GEORGETOWN, Gvijana. — 
Gvijanos magistratas patvarkė, 
kad būtų pradėtas “Liaudies 
šventovės” ((Peoples Temple) 
nario Larry Layton teismas dėl

— Sovietų diplomatų ir vy
riausybės narių tarpe kyla di
delis nepasitenkinimas dėl pra 
radimo Kinijos. Vieni kaltina 
diplomatus. o kiti kaltina vy
riausybę dėl netinkamų instruk. 
rijų.

— Chicaga užversta sniegu ir 
spančiota stipraus šalčio. Nie
kas negali išvažiuoti ir nueiti 
Kelios pagrindinės miesto gat
vės pravalytos, bet labai sli
džios.

Visus nustebino Paryžiuje gy
venančio mulos Ajatalos Cho- 
meini trečiadienį paskelbtas pa
tarimas visiems ž’balo darbinin 
kams pradėti darbą. Iranas turi 
pačias didžiausias žibalo vers
mes, o krašto gyvent'-’’”' šalčių 
metu privalo kęsti šaltį ir netu
rėti kuo pasigaminti šeimoms 
reikalingo maisto. Žibalo stoka 
nukreipė krašto gyventojus prieš 
streikuojančius

Bet atrodo, kad mula Chomei 
ni jau nebevaldo streikuojančių 
darbininkų. Jis prisidėjo prie 
streiko paskelbimo, bet nepajė 
gia streiką baigti. Atrodo, kad 

.... į streikuojančius žibalo, pramo- 
: Išvengti knzes, ilf5 ^s a ma nės darbininkus gali turėti di- 

amęrikiečius savanoriškai su-1 desnės sovietu agentai>
taupyti kasdien po 600,000 sta-. sutrauk‘ darbininkus \ specia_ 
tinių aliejaus (oil). Tiksliai lai-: Chomeini ar
kytis važiuojant nedaugiau kaip patys streikuojantieji chomeini 
po 55 mylias per vaan ą. u0.varė nepaprastai žiauria propa- 
būdu susitaupys po 100.000 sta- gandą prješ amerikiečius bet 

■ dabar nuo šalčio kenkčiančiu 
Sumažinti namų šildymą (nūs-, gvventoJu simpatijos eina alįel 
tatant termostatus) ne auks-, rĮkiečiams. sutikusiems du5ti 
čiau 65 laipsnių. Tuomi bus su--achui vvriausybei keturis mi 
taupyta po 300,000 statinių kiek į Hj(mus s,aįinįu Chomef.
vieną dieną. Vengti važinėjimo. patyręs apįe amerikiečiu 
be rimto reikalo, sutaupant kas^.^ susjprato ir patarė streĮ 
dien po 200.000 statinių. j kuojantiems ne tik grįžti į dar- 

Priešingu atveju teks griebtis1 bą. bet nuėjus >r dirbti. Susidarė 
pavyz- įspūdis, kad darbininkai dirbo, 

bet gamybos visai nesimatė. 
Paskutinėm trim savaitėm nepa 
gamino degalų eksportui, o kfaš 
tui nėra būtinai reikalingo žiba 
Jo.

Irano ekstremistai, susitarė su 
mula Chomeini, dalijančiu pini
gus. pareiškė, kad jie ir toliau 

MADRIDAS. — Trečiadienį! kovos Prieš šacho vedamą vi- 
teroristai nušovė Madrido pro-j daus politiką. Ekstremistai nori 
v.’ncijos karinį gubernatorių; išardyti krašto ūkį. Chomeini 
gen. majorą Constantino OrtinJ nepajuto, kad jo sukeltas maiš-

TAUPYKITE GAZOLINĄ! 
PATARIA SCHLESINGER

WASHINGTON. — Energi-Į 
jos Sekretorius James R. Schle
singer trečiadienį paskatino ame 
rikiečius pradėti išvengti dega-1 
lų trūkumo pavojaus, o tam rei 
kalinga sumažinti aliejaus nau-t 
do j imą kol vėl Irane prasidės 
naftos produkcija.

Kolkas trūkumo grėsmės nė
ra, sako Schlesingeris, bet gali 
rimtai atsirasti ateinantį rudenį 
jei iki tol neatsinaujins aliejaus

JĄV kongresrym - t, ui, produkcija &me . .
ir masinįū-j/irš 900 to kultona-i 1

ė ioj. Išvengti krizės, jis skatina 
su-'

rių nužudymo, kurį -pad 
kulto vadovybė. To kulto 
vybės narė Deborah “Luchette. 
kuri. t.ebegyvpr.-.- "šventovės

būstinėje Jonestown, pas'1-

kad

fesorius. Kiniečiams labai patiko šis C.arterio pasiūlymas.

Atomo paslaptys 
atstūmė kiniečius

— Tikri šaltinai tvirtina,
nenoras parodyti kiniečiams pa 
vogtų Amerikos atomo skaldy
mo’ paslapčių ir buvo pati svar
biausia kilaičių nedraugystės 
priežastis. Kiniečiai žinojo, kad 
sovietų mokslininkai turi ato
mo skaldymo žinias, bet kinie
čiams atsisakė jas duoti. Jeigu i 
kiniečiai norėjo, tai turėjo pa- ■ 
tys išmokti, šiandien kiniečiai 
jau moka - pasidaryti atomo 
bombą, bet sovietų maršalai 
norėjo ir siuos kiničių mokslo 
ir karo centrus pirmiiausia iš
griauti, Jeigu jau komunistai 
rusai atsisakė duoti komunis
tams kiniečiams atomo paslap
tis. tai jie kiniečiais nepasitiki, 
jie nori kiniečius pavergti.

CYRUSVANSE

KALENDORtLlS

Sausio 5: Simonas, Vytautas,' 
Ainis, Radiste. ;

Saulė teka 7:1$,;leidžias-4; 12, 

Oras Saitais, žvėjas

RICHARDO NIKSONO
Turkijos vidaus reikalų 

nisterio Irfan Ozaidinli atsista
tydinimas buvo parlamente pa
lydėtas karšiais argumentais ir 
atstovų apsikumščiavimu. Prie
žastis ta, kad ministeris pirmi
ninkas Bulentt Esevit ilgai del
sė su Ozaidinli paleidimu, jį 
teisindamas ir girdamas. Parla
mentas susimko nepaprastos se
sijos, o Ecevit paskelbė karo 
stovį, kurį atstovai kritikuoja J 
ir premjerą atakuoja.

GYVYBĖS APDRAUDA

WASHINGTON. — Amerikie: 
čiai kasmet išleidžia po 20 bili-į 
jonų dolerių gyvybės apdraudai 
(Life Insurance), bet dažnai per
ka netikusius polisus (draudi-' 
mo liudijimus) ir dėl to kalta, 
“kai kurių informacijų stoka’’, 
aiškina praėjusį antradienį pas
kelbtas kongresinis raportas, 

j Roporte reikaliaujama. kad vals. 
tijos įparaigotų agentus pasa
kyti klientams kuo jų rekomen 
duojami polisai išmokėjimais 
skiriasi nuo kitų ir kaip ilgai 
tuos polisus reikia laikyti, kad 
jų savininkas galėtų grąžinti be 
sau nuostalio. Amerikos Gyvy
bės Apdraudos Tarybos pranešė 
jas raportą pavadino išsamiu, ta

1 čiau vietomis
“plačiomis bendrybėmis, 
rios neparemtos gyvybės 
dimo turgavietėmis”.

esąs parašytas 
ku- 

drau-

mi-

— Amerikiečių dauguma ne
betiki, kad ateinantieji metai 
bus gausūs ir pinigingi. Jiems 
nepatinka dolerio nuvertinimas 
užsieniuose.

UŽNUODYTAS BULGARŲ 
DISIDENTAS JAU MIRĖ

NEW YORKAS. — Kaip pra 
eitą rugsėjo mėnesį buvo pas
kelbta, kad koks tai subjektas 
gatvėje pralenkdamas einantį 
Bulgarijos disidentą pabėgėlį 
Georgij Markovą lietsargio smai 
galiu įdūrė į šlaunį, jau mirė. 
Jis buvo apnuodytas iš kastoro 
pupelių aliejaus pagamintais 
nuodais, kurie esą nuodingesni 
už kobros gyvatės geluonio nuo 
dus, kaip išaiškino koronerio 
ekspertai Londone.

Specialistai mano, 
Gaty buvęs ne vienas, 
jis ruošęs su kitais.

kad 
orgijas

atąargon, kad vyriausybė galėtų 
paskirti, jąunesnį strategą minė 

;tomš paręgoms. Qen Ęąįg buvo
.Baltųjų .Rūmųštabo, yū^jininkąs- gsta kariuomenę, bet jis ryžosi 
prez. Nįkąo^o Jąiįti^ ¥ -r jateinančių metų vasarą

Gen. Aleksander Haig mė-

išeiti

Rusai atsisakė pamokyti, tuo tarpu 
amerikiečiai suteiks reikaiyncjas žinias

WASHINGT-ONj-D. C. Prezidentas✓Carteris įpareigojo
tarėją 'Brezinskį pranešti kiniečiams, kad JAV sutiko apmoky
ti 2,000 kiniečių studentus pa-čius naujausius fizikos mokslus. Da
bar atsilikusi Kinija galės pati atsistoti ant kojų ir įžengti į mo
dernius laikus. Reikia, kad Kinijos vyriausybė parinktų pačus 
gabausius studentus, kurie galėtų suprasti ir sekti modernius pro i.v5 

kė tą masinio nuodijim- naktį
paėmusi 87,000 Gvijanos dole-, 
rių (apie 30,000 amerikinių do j tinių gazolino kiekvieną dieną, 
lerių) ir keletą kasečių magne- 
t’zuotų juostelių su užrekorda-. 
vima’s.. perdavusi Sovietų am
basadai Georgestafne. z

Kadaise Romos imperijos dik 
i tetor’us Kaligula, įvedęs mokes 
: čius nūŲ išviečių, senatoriams 
pasipiktiritts. atsakė: “Pecuiria 
non olet” (pinigai nesmirda).

NE VIEN ŽYDŲ TEISES

BOSTONAS. — Massachusetts 
Technologijos Instituto dėka pra 
vesta TV Guide studija'parodė, 
kad televizija pradėjo būti svar

griežtesnių priemonių, 
džiui refinerijoms paskirstant 
sumažintas aliejaus normas. Ga
zolino nacionalizavimo 
galima būtų išvengti. 
Energijos Sekretorius.

galbūt 
pasakė

ISPANIJOJ TERORISTAI
bi užsienių politikos ir diploma NUŠOVĖ GENERAL MAJORĄ 
tijos dalis ir dėlto turi būti kaip 
tekia skaitoma. Iki šiol Ameri
kos televizija dėl Vidurinių Ry
tų problemų sau galvos nesuko, 
skaitydama jas vien Amerikos 
ir TzraeHc reikalu, bet palaips- 
r ’ii paaiškėjus, kiek Amerika 
priklauso nuo arabų aliejaus 
kaip politikieriai taip spauda 
suprato, kad reikia “suprasti ir 
arabų poziciją.” rašoma toje 
dijoje.

jam įeinant Į savo apartamentą. risai išardė Iiano bankus.

stu

Primenama visiems 
* liams.

NEPILIEČIŲ PAREIGA 
UŽPILDYTI KORTELĘ 

svetimša- 
kurie nėra Jungtinių

Amerikos Valstybių piliečiai, 
kad kasmet sauso mėnesį priva
lo užpildyti kortelę, kuri gauna
ma Imigraccijos ir Natūraliza
cijos Įstaigoje arba pašto įstai
gose ir kai kuriuose bankuose. 
Imigr. ir Natural. Įstaiga yra 
South Dearborn St., kambarys' 41 nužudymąTrtjų^mėnesi 
385; kortelės pavadinimas Re- ke. ■ jį.
port Card. Form 1-53. —

Kortelę užpildant nepamiršti RSrziHm jpę
iš savo turimos “Žalios kortelės” a 
tiksliai įrašyti rubrikoj ė “Ąlien r 
registration nunftfer^ 
su raidė’A priešakyje;

Tai jau antro aukšto karininko Užsienio kapitalas bėgo į užsie- 
nužudymas dviejų dienų bėgy
je.

Maj. gen. Ortin tai pats nujau 
tė pasakydamas savo kaimynui, 
kad “bet kurią šią dieną jie su
varys į mane vieną ar porą kul
kų”. Jis pasisakė saugumo su
metimais išsikesiąs i provinci
ją. Europa Press žinių agentu - 
ros gautu pranešimu iš Baskų 
prbvincijos, atentatą padarę bas 
kų separatistų ^organizacijos

nius. o naujų įplaukų nebuvo, 
nes pats svarbiausias pajamų 
šaltinis — aliejus — išdžiūvo. 

Vieninteliai, kurie nebėgo iš Ira 
no bankų — tai amerikiečiai. 
Dalis pi 
pitalo 
da1-

Vyrauja
kraštas pamažu grįš į normalią 
padėtį. Prieš kraštui nenaudin
gus streikus pasisakė visa eilė 

.... j studentijos. Ji reikalavo aprėž-
ETA teronstaE.Prfeš*2‘i valan- ti šacho teises, o dabar pats ša- 
das San Sebastfcn mieste iš pa-J chas sutiko tai padaryti. Dide-
salų nušautas-"^fdehas armijos 
majoras.

ETA prisnrhiu atsakomybe UŽ 
lai

■ amžiai. L

i- rengiami
g. šiau-

56 metų

’ •~i?»us amerikiečiu 
išve^ -.o. bet tai 
žą dalį.

Įsitikinimas.

ka-
su-

kad

lė dalis maištavusių mulų ir šei 
chų — nusigyvenusių bajorų, 
sėdi už grotų. Irano kariai rei
kalauja, kad jiems būtų su<iary 
tos bylo’s už bendradarbiavimą 
su svetima valstybe. Amnesti
jos tektų ilgai laukti, nes konsti 
tucinės monarchijos principai 
dar neaptarti. Kariai* if šachas

£ą<Lktfkyie»as svarbesnis 
dėsnis būtų aptartas.
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TESTAMENTO PATAISASDAR APIE

i-.

VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS 4

susidu-, liui, tardamas, jei jis nežinąs, 
proble- j ką darąs, tai ben 
pačiam 
pasida-

ias reikia
vz. tautietis
:uą, paskirsto savo-
a p ’.o.il savo ge*!
ii (Va. J o surašyta-iv *

Kai kada advokatai 
ria su kai kuriomis 
nioinis, ku 
išspi ęsti. i 
io t esi a r~- 
turima iuv 
nausia ui!
ine testamente buvo išvardinta j 
17 asmenų,gaunančių tani tikrą 
turto dalį. Jų tarpe buvo pa-, 
vieniai smenys ir įvairios or- • 
ganizacijos. Testamentas buvo • 
sudarytas iš 12 lapų. Testafo- 
riui advokatas pasakęs, kad ski 
riant savo turto dalį kokiai or- j 
ganizacijai nėra praktiška. Pa-į 
vyzdžiui, skiriama turto dalis j 
“Šv. Jokūbo klubui”. Po dvie- I 
jų-trijų metų tas klubas likvi
duojasi. Tuo atveju, jau čia 
pasidaro komplikacija. Todėl 
advokatas turėtų testatorių! 
paaiškinti ir jį įtikinti, kad pa 
našios organizacijos nėra pas
tovios. Po dviejų metų ateina 
tas pats klientas į advokato 
raštinę ir nori testamente pa
keisti kai kuriuos dalykus. Ad
vokatas testatorių! pasako, 
kad reikėtų beveik visą testa
mentą naujai surašyti.

Tačiau klientas advokatui 
sako, kad pastarasis parašytų 
du lapus prie to paties testa
mento. vad. “codicile”. Bet šia
me atvejuje vad. “codicilą”

Pažymėtina, surašant naują 
testamentą, galima išvengti 
galimų komplikacijų, ypač 
tais atvejais, kad veikiantieji 
istatvmai laikas nuo laiko kei- V W
čiami. Štai konkretus pavyz-, 
dys: Daugelį metų Illinois val
stijoje buvo “personal exemp
tion” tarp vyro, žmonos irj5 jų 
vaikų. Būdavo iš viso §20,000 
“exemption”, o dabar šioj f ak 
stijoj tiems asmenims yra 4O,- 
GGO “xemption”..

Prieš pora mėnesių buvau 
“Probate” teisme Chicagoje, 
kur jaunas advokatas priėjęs 
prie teisėjo stalo ir pasakė, 
kad jis noris, kad teismas už
tvirtintų jo atsineštą testamen. 
tą. Ttiesėjas pamatęs,kad iš vi
so palikto turto yra apie §1,700, 
padarė pastabą tam jaunuo-1 

fO*‘

z E
L

Adreso

Adresas

iponsonaus pavarde, vardas u vietovė

b

Adreso

Pavarde ir vardas

Adreso

Pavarde u vardo

Kdreso

* ardė ur vardo

irewk*

-

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

tAUJIUNOl

i/35 50. MAUltU 51, 
-HICAGO, IL 60605

• P laimimo vajau* pruga, palaikydama* iieiuvisKq ipaud* n /Naujienų
pastanga*, piasau ja* *iuuuneu uz pridedamu* .

Pavarde ur tuGai _ _

* U2»kau XMaujieaas kaip Quvau^ *avu 
/ra ii*uja* sKaily wja*. nicde dui.

Pavardė ir varda*’

• A oe rsguomv, ptalęiiu ŠMb pleuulueXai^, IAIA4 ir
MŽUidaoiM >uairaaw<juuv įsiazoa*. rricua ■ • 4«m ---- -

cavardė u taroa* _______________________________________

Piid asi 
Compounded 

Quarterly 

CUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7V4%

* Pin tinimo rajaus proga, ptasau aiuiitltieti Ąaujiciiaa Jvi itilUW
Orumui nemokamai bv jvkiu >aipareigią!imi •

1 t^NAUJIENOS, CHICAGO S, !LU ,«.Jy o,’ WJ

K-Z^

»'<w»
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 

Kizaxavskas, Prfddfja Phone j Virginia 7.*747 

BOURSj Mon.Tu*.Fri.9-4 Thur.9-9 Sat. 9-1SERVING CHICAGO RND SUBURBS SINCE 1905

kad pasi
klaustų vyresnių savo kolegų; 
teisėjas dar pridėjo, kad Illi
nois valstijoje, jei palikimo 
vertė yra mažesne ,negu 5,000 
dol.,ttai nereikia “probate” teis 
me užvesti bylos, ir tuo būdu 
sutaupoma teismo išlaidos. Ži
noma, teisėjas turėjo jaunam 
advokatui tik patarti, bet jį ne 
diskredituoti.

Adu. Charles P. Kai

KURIS PATARĖJAS 
YRA TEISUS?

1978 m. gruodžio 17 d. vie
nas jaunas Chicagos advoka
tas skaitė paskaitą L.T.S. na
rių susirinkime apie testamen
tų sudarymą ir palikimus. Pre 
legentas tarp kitko pasakė, 
kad. kai kurie mūsų tautiečiai, 
nežinodami kur taupyti sun
kiai uždirbtus pinigus, Bridge- 
porto, užkasa į žemę savo 
santaupas. Kai kam atrodė, 
kad tai pasakytas linksmas 
puckas./rfikrenybąj mūsų tau
tiečiai Chicagoje pastatė ne
mažą bažnyčių, vienuolynų, 
įsteigė- taupomųjų bendrovių, 
lietuviškų mokyklų. Jeigu mū 
su tautiečiai savo, santaupas 
būtų kasę į “sušausią žemę”, 
tai tokių lietuviškų įstaigų 
šiandieną Chicagoje nebūtų.

Po paskaitos vienas dalyvis 
užklausė prelegentą ar vedęs 
tautietis-tė gali , palikti visą sa
vo turtą labdaros įstaigoms, 
nuskriaudžiant žmoną. Šis pre 
ligentas atsakė, kad gali palik
ti savo turtą kam nori.

Tačiau sužinojome, iš adv. 
Charles P Kai, kad vvras gali 
padaryti testamentą “kokį jiš: 
nori, bet po je mirties jo žmo
ną toki testamentą gaili panatV 
kinti. Ir touinet žmona pagal 
veikiantį Įstatymą gautų: visą 
asmenišką klinojamąjį turtą 
ir Yg ntkilnojamo turto ir be 
to, našlės dalį-widow’s aword. 
Todėl kiekvienas tautietis tu
rėtu 
pas 
katą

testamento .reikalu nueiti 
patyrusį teimninką-advo- 
ir rimtai pasikalbėti.

Paskaitą klausęs J. F.

JŪS KLAUSIATE,

KL. Ačiū už laišką ir nuro
dymą kur kreiptis dėl Medica
re ir vertėjo. Vertėjas parašė 
man laišką, bet nei aš, nei ma
no draugas iš to jo laiško ne
supratome nieko. Ar Chicagoj 

yra tokia lietuviška ar ameri
koniška įstaiga, kuri senesnio 
amžiaus nepasiturintiems žmo 
nėms galėtų pagelbėti viso
kiais teisės patarviniais (pvz., 
advokatų valdiška įstaiga) ? 
Jeigu yra,, tai kur randasi to
kia įstaiga? P. J.

ATS. Iki 300 dol. bylas gali
ma vesti be advokato specia
liame Chicagos civilinių bylų 
teisine, kur pakanka turėti 
tik vertėją. Vertėju galėtų bū- 
i: Mečys Šimkus, 4259 S. Map- 
iewood Ave., Vytautas Raškau
skas, Cicero, III., Aldona Ri
mienė, Standard Sav. ir Loan 
Assn. (Sacramento ir Archei 
Ave), Chicago, Ill/ ir Edvoka- 
iai Chares P. Kai, teisės ofisas, 
2649 W. 63rd St., tel. 776-5162. 

mes jūs reko- 
jie padarys 

kurių skėlimai 
it.nii Naujieno- 
snio amžiaus 

patari.

įtindavome .ta 
nuolaidą. (Kai 
kasdien speus- 
se). Be to vy
asmenims nemokamus 
mus teikia Mayor’s Office for 
Seniors Citizens, skyrius, kui 
dirba mūsų tautietis p. Morkū-

> '4 4 4

| nas. Įstaigos adresas: 63rd S. 
E.kamp.prie Western A v., Chi
cago, 111. pr. š.

KL. Paaiškinkite “nursing 
home” įstaigos uždavinius ir 
kada į tokius namus seniorai 
turi galimybių patekti? Al. B.

ATS. Šių dienų “nursing ho
me” tai nėra vien senjorams 
skirti namai, bet yra profesinė 
sveikatos apsaugos Įstaiga, ku
ri numato ilgo laiko ar pratęs
tam laikui prižiūrėti negaliuo- 
jautiems įvairaus amžiaus as- 
aims poilsio namus.

Tų namų uždavinys yra pa
dėti tiems rezidentas - pacien- 
ams pasirūpinti patiems savi
mi pagal geriausius savo su
gebėjimus, kad galėtų susvei- 
kę grįžti į savo namus ir ben
druomenę kaip galima grei
čiau.

KL. Pasakykite kokių yra 
patarnavimų ir įstaigų rūšių 
šiuo metu Illinois valstijoje?

Henrikas S'kis

ATS. Įstaiga ydinama “Shel
tered Care Facilities’’ numato 
rezidentams tam tikrą pagal
bą prižiūrint ir asistuojant.Tie 
rezidentai apžiūrimi ambulato
riškai ir gali vaistus patys pri
iminėti..

Antra rūšis, tai vad. “Inter
mediate Care Facilities”, įstai-

į BALZEKAS MOTOR’S I
< 4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515 j<

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

r*reniLmerak>B pratęsimu, u/mkjluu, vei galimų aMailjtuj^ seUtaltt^tS 
įrašoma pMuiauuuu žemiau eaaauonua aULarpumxa.

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.
(Vartotos mašinos -- urmo kainomis)

4 Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente
KUTU

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to sav ularty!

tarnavimą, tai tam reikalui ga
lite pasinaudoti valdinėmis pro 
gramomis, būtent: Medicaid 
programa, kurią valstija ir 
federalinė valdžia finansuoja. 
Antroji programa — Medicare 
yra sveikatos apdraudos prog
rama, kurią tvarko Soc. See. 
Administracija; ji patarnauja 
tiems asmenims, kurie yra 65 
metų amžiaus arba jaunesni, 
jei yra nedarbingi kurie buvo 
ligoninąje m nimum 3 dienas 
ir kurie yra gydytojo paguldy
ti į senelių prieglaudą (skilled 
nursing home). Trečioji rūšis 
— Supplementary Security In
come (SSI) yra federalinė pro 
grama neturtingiems asme
nims suteikia pragyvenimui pi 
nigines pašalpas pr. f.

ga, kuri parūpina senelių glo
bą residentams-pacientams, su 
ilgesnį laiką besitęsiančia 1 ga 
arnedarb ngumu (disabelity) 
kuris pasiekia pastovų pobū-

Irečioji rūšis, vad. “Skilled 
Nursing Faciities” Įstaiga nu
mato besitęsiančią seenlių glo
bą su mediciniška priežiūra. 
Šita įstaiga skiriama tiems as-j 
menims, kuriems reikal nga ■ 
priežiūra ir gydymas po sun
kios ir chroniškos ligos.

Ketvirtoji rūšis, vad. “Faci
lities for the Developmentally 
Disabled” įsta ga, skiriama 
asmenims, kurie yra mentališ
kai atsilikę arba serga vadina
ma “cerebral palsy” arba epi-Į 
lepsijos liga ir t.t.

Penktoji rūšis, vad. tl'. 
for the Aged” yra įstaiga, 
r oje talpinami rezidentai, 
rie paprastai apsimoka už 
išlaikymą.

šešioji rūšis, vad. “Endow
ment Homes”, tai 
įstaigos, kurio spaprastai su
teikia asmenims tik kambarį 
ir maistą (board) ir nereika
lingos valstijos licenzijos.

KL. Kaip yra su apmokėji 
mu senelių namuose,jei aš tam I 
reikalui neturiu pakankamai 
lėšų? P. Sp.

ATS. Jeigu jūs neturite lėšų

ANGLIŠKŲ SĄVOKŲ IR
ŽODŽIŲ PAAIŠKINIMAI

Joint tenency — nekiln. ir 
kilnojamos bendros nuosavy
bės forma.

Intestate — be padaryto tęs- vis dar bus vietos naujoms ge- 
tamento palikta kiln, ir nekil. ležtėms.

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

• 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 •

Tel. 476-2206 ■ ' ; y ‘
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nauju skaitytoju Vajus
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'JTtojus ir į v i* u* Lietuviu.*, ir prašo pa*eKtr Kuygneaių bvi liclUvi*Kua *puu- 
40* pirminių pavyzdžiais, platinant si seniausią AmeriKos ūėuiflą dienrasU. 
»u juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, uk*iu guUaryu įienuituA- 
jLainų graiiui*ę ne uk net u visko* spaudos Kiesiejuuui, Oet u tfisua *aei vijus 

’ _ , bendromis jeguuus
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MyKoia* Karaiti*, sav. Grand dDore* mvitsiiu u /textile uvim u VM^Vučkr, 
x735V Gull Blvd., £>i. relersDuifc, u'JL do/uo, lca. oia—051*1/103, pa*KYie 
J*ijų dienų atostogas dviem* aamenuiu. Luituingieji turėt progos buu 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūriu, oauOvu* privačiu paplūdimiu, 
žaidimu KamDanu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais

J -

Mūsų bendradarbe ir savaitine* skiltie* ’Aplink m u* u ljusu 
autore M. Miškinyte paskyrė ^bu premija. ’ aneju, avsir*a u uaugiau 
mecenatų, kūnų vertingo* dovanos bus skelbiamo* ir paskirstytos ruae- 
umame JNaujienų puuxuKe

Visas ir visus Kviečiame j didžiąją LajjLą.

see us for 
financing 
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->”osavybi,
‘ nt will — pavienis testa 

mentinis parėdymas, kuris iš
reiškia testamentinę valią dvie 
jų ar daugiau asmenų ir jų 
vykdomas.

Lapses — klaida, palikimo 
pasibaigimas, jei beneficiaras 
ansčiau mirtų už dovanotoją, 
(testatorių).

Legacy — asmenišos nuosa
vybės dovana testmentu.

Legatee — asmuo, kuriam 
testamentu palikta kiln, turto 
nuosavybė.

Legitime —vaikų dalis nuo
savybėje, kurios jų tėvas nega
li nuneigti testamentu, varto
jama tik Louisiancs valstijoj.

• 1822 m. viena Anglijos fir
ma padarė kryžiaus formos pei
lį su 1,822 geležtėmis- Kiekvie
nais metais ta firma vis pride
da dar po vieną geležtę ir tai da
rys iki 200 metų, nes iki ta<|a



DEMONSTRACIJOS BONOJE ANTANAS DIRŽYS

Tęsinys) ' ,
Individų judėjimo, informa

cijos laisvės srityje TSRS po 
Helsinkio neparodė noro ką nors 
keisti ar gerinti. Lietuviams šios 
problemos yra gal ypatingai ak-j 
lualios, nes labai didelė lietuvių 
tautos -dalis gyvena užsienyje. 
Lietuva tebėra beveik aklinai 
atskirta nuc‘ pasaulio ir ypač 
nuo lietuvių emigracijos: saky
sime, j Lietuvą draudžiama i 
vežti bet kokias emigracijoje iš
leistas knygas, net ir visiška; 
nepolitines.

šie varžymai yra ne tik ne
žmoniški; jie yra anadiron ški 
ir galų gale nesėkmingi. Laikui 
bėgant jie lik stiprina Lietuvos 
žmonių pasiryžimą re

žmogaus teisių gynimo veikli. 
Jie aukoja gyvenimus už t:.i. 
kad ir Lietuvoje būtų vykdom i 
Žmogaus teisių deklaracija. Ir 
kiekvienas tck’u žmonių, pasak 
Vladimiro BukcVskio, atima iš 
valdžios vieną duširntaip ūkia:- 
dešimtmiiijonnię dali j ■ - v
bes. lai nėra mažai, nes '■■ , t. 
tarinė valdžia tikrai gar m i ■ 
pavojinga ne vien savu vaidi
niams, bet ir visam p .'vadui, 
ir už vidinį išsiiaisvmmr š . 
varžtų visada reikia i..: bran 
giai mokėti.

Bet žmogaus teis ą
mo politika m turi ahkk Ga

ilinga tarybinė biuro krak ' a ima 
justi, kad jos aukso a; .. s m-- 
grįžtamai baigėsi. .?> u-.T n»-

kalanti kontroliuojama, nors j?, kon
to, kas pridera kiekvienam žmv-i troliuoti ryžtasi d !'k maži;
gui .ir tautai mūsų dienų pašau- mirtinai rizikuojant. 
lyje. Lietuva grumiasi Įvairiais' būreliai. Ateitis prikl 
būdais: pasaulis girdėjo ajiie gaus teisių idėjai. k> 
mokinio Romo Kalantos suside- darosi nemažiau y. i 
ginimą, apie masines dcmc'n- gu socialinės lygybės i 
straciįas Kaune ir Vilniuje, apie ir anoji idėja — 
Lietuvos neoficialia, samizdati-1 giliau ir sėkmingiau . . ’’ t J, . .. «...
ne spaudą; kuri dadar ten gau_: Keis isterijos bĖLįr.
sesnė ir stioresnė. negu bei kų-'j 
rioje 1SRS respublikoje. '<

Daugybė lietuvių kaimam:; 
Mordovijas lageriuose, pridiia-' 
trinėse ligoninėse ir kitur už ne 
prievartinę tautinę. religine,

i p. in

r<

Venclovai kalbant, i? jo ardj 
tribūnos buvo iškelt? ' ieiuvos! 
trispalvė ir ten plevėsų<c :ki im-j 
tingų pabaigos. Į

\ *.e I na 2 h o a 1st o va s < t s v k t i j 
jo tėvynėje dabar vi švataujai

įdomus

j SOLI t K.WC.A geibiausia dova 

i
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| »irstliAiS 33c SO.Uv. ?£1!iL.aIa;s >us ^3.00
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RUA, 1 Gail*.. 208 p5i. vir
«riicj3 — 5J2.UV, 11 Galis 223 p<*i.. įnAta —
ai» _ _______ __________ ______„_.J.________________

H«nHk>£ Tomas — Tarraisusk**, t iSTUVJIx Aii3 FaV.a.<>5,
Fiikaine* u i-abguyoš* su įdomiais aprašymais, L:1a-
5tracijomi8 ii doJnimertaciįa. 336 psl., kaina $5.

»w. Kasrunas, YARF 2ALSVŲ FALAPlNUj. 1T1JŲ dailę ’ LietlTVGS 
partizanų bullies romanas 292 puslapių. Kaina $3.

tiko

AMERIKOS LIETUVIU
RESPUBLIKA IR LIETUVA
(Tesinys)

Ten buvo ne vien valgoma. 
Kl. Jurgelioniu i esant toastnias. 
teriu, ten buvo ir kalbų. Tos 
kalbės yra būtinoji vakaiienų- 
banketų da’is, kurioje dalyvau
ja rinktiniai asmenys. Tad ir 
šioje vakarienėje kalbėjo šie: 
Pr. živatkauskas, St. Gegužis, 
dr. J. Baltrušaitienė, dr. J. Šliū
pas, viešnia iš Lietuvos - rašy
toja Žemaitė, svečiais iš Lietu
vos adv. A. Bulota,-dr. A. Žy
mantas, A. J. Baltrušaitis, A. 
Rimka, A. B. Strimaitis, V. K. 
Račkauskas ir T. Paukštis.

Sakalų svetainės pastatas, ku-įlų. kita lietuvių kalba, pateikto-

o.
A.

Finansų - J. K. Mažukna. 
Karaliūtė ir F. Stryn.eckis

Rezoliucijų - dr. -1. Šliūpas, 
Rimka ir Pr. živatkauskas

Ka:p jau buvo sakyta anksJ 
čiau, šiame Seime buvo parody 
ta daug dėmesio' Lietuvai. Jau 
pirmoje sesijoje ‘Tėvynės’ re
daktorius K. K. Račkauskas pri
minė pagalbos reikalą Lietuvos 
/menėms, kas šio Seimo 12-oj 
sesijoj tapo priimta gražia rezo 
liucija.

Taip pat, buvo sakvta, buvo 
priimtos dvi rezoliucijos Lietu
ves laisvės reikalu - viena ang-

į>. Prie šio mitingoituvą ir jos padėlį. 1__ __
hėlojų reikia prisjtaip pat vis minėjo Lietuvą, ku..t 
i sovietų disidentą i ri labai populiari dėl ryžtingoj 
M:ak a renką. Kroatui priešinimosi okupacijai ir drą- 

j saus disidentu re:škimc'si. Bu- 
i kovskis ir Venclova pranašavo, 
i kad disidentinis sąjūdis Sovie- 
! tų Sąjungoje stiprės. Nors jis 
i reikalauja didelių aukų, bet ga- 
' Ii privesti prie teigiamų poslin- 
i kių ir visų parejga jį visais bū- 
: dais remti.

įgianios zmc 
isprendimo tei 
>3 atstovas rv

10

e , .■ -m
eilė

po- 
pa-

Jaatna Narūnš, TRYS i R Vi£N’A, jaunystės alsi niki! ica.i
Į 170 p«L  ^4.3$

M. Gud«’»i, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 
į puilzptzj 
| užsitint reikia pridėti £3 et. pašto Hlsidcmi.

f ' :i " .N A U J ! £ N 0 8 ,
! J.738 S. Halstei BL. Chicago DL 50808. — Tel HA

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 5 i
■ G i

NAUJIENOSE GALIAša GAUT) NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO- i i
JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

Dr- A. J. G>»š«n — MINTYS IR DARBAI. 259 ?sL. UpW?»nčlns 1905 t
metų Įvykius. Jablonskic ir Totoraičio jaunas dienes ir susi- ;

Į 3r. A. J. Gu»t«n — DANTYS, jq priežiūra sveUtaxa ir gre-is
Kietais viršeliais, vietoje S4JKL dsbaz tik ____ Ž3.CS į
Minkštais viršeliais tik _$2/3 i

Dr- A. J. Guwn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Furopa IspucižM. Dabar tik 52-30

Į TiH-Tie filp pat užilMkytl piltu, iHIun+ut čakj arba tnon^y ardsrf, prie 
nurodyt** kainos prlda<J*nt 53e. persh«ntlm» 11'sĮ^cras, . i

v A IT T T F N n S. į"

1738 So. HALSTED ST_ CHICAGO. HJz. «€588

uk" • j. .j .. ....

- . ■---- POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje oro ttrpstnrtĮ sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiQda. apkaišo medžiu šaka^ 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu iveda i gamtos vaizdu ir garsu ste 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamins scenovaizdžiuose svnioip 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčii 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AuQust»ltvfi - VMlčfOnUnė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS Didelio for 

mato. 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgli Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijai, glr^mėf, poem o* 

Kišeninio formato. 157 psl. Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.30.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. W 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI - L1ODI. Lvrikos eilės, 105 psl. $2.00
6. Anatolllus Kairys, AUKSINĖ S£JA. Eilėraščiai. 88 psl *2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ šVENT*. Eiliuoti pasakojimai apk 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iHustradjomis $5.00
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranauske 

’•Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl *2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL <1 00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyyika 187 pal. S3.G3 i
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikn* knyga. 152 p«l. $2.50 j
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kurinė j 

Uai, 92 psl.. $1.00.
13 Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl *1.00
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Filė.^. TO nsl., $1.00
15. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. *2 50
18. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikns rinktinė. 180 psl. $3 00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos nremal

55 psl. $1.00. '
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3 00
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

NAUJIENOS,
So. HaJ<tferl Street, Chicago; ŪUncis f>060^' * *

riame prasidėjo birželio 5 d- 
sėdžiai, ir oro pusės buvo 
puoštas dviem vėliavom. Kaip

i ‘Ateityje* pasakyta: “dryžine su 
Heganas žvaigždėmis ir kita balta mėly- 
------------ -  na. kuri, turbūt, rengėjų nuo- 
Bukovskis nione, ženklina Lietuvos vėlia-

Šiame Seime dalyvauja 81 at
stovas nuo1 51 kuopos. Įsigalėju
sia tradicija, prezidiumas ir 
šiam Seimui buvo renkamas, 
nors Konstitucijoje aiškiai pasa
kyta ir nustatyta ne taip. Tad 
rinkimų išdavos buvo tokioj: 
St- Gegužis ' tapo Seimo pirmi
ninku, dr. A. Žymantas - vice.

• pirmininku, P. Norkus - rašti-
;:.l Sostinės gyventojai ir span- ninku (tada taip vadino sekre- 

da neparodė didesnio susidomė-. torių), V. S. Jokubynas - rašti. 
r [jinio

stracija ir bado streiku. Dides- 
TTrKnAėėTnaKVnc“ Tn- “Teportažaisu“ nuotrauka~pas-l toj ai? laikraščių atstovai: M. šal-

'iiiibi-j njk-
ii ncdelsda-i

iclova pasiliko Bonnoje. 
>atį vakarą KONTAKTO 
oje, vadovaujamoje 
icgaus te:sių draugijos 
ikės ir garbės pirminin- 
irnelijos Gerstenmeier, 
trys didieji disidentai: 

/as Bukovskis, Michai
las Makarenka ir Tomas Ven
clova. Ta n^oop nasinandoitY
Deutscbe Welle radijo atstovas 
ir įrašė ilgiau kaip valandą tru
kusi pasikalbėiima rusiškai, 
skirta transliacijai i Sovietu Są
jungą. Tema: ką atneš 1979 So
vietų Sąjungai ir jos disiden.

Pcsiinistiškiausias buvo Ma- 
karenka. Jis sakė, kad Rusijos 
žmonės labai įpykę ir nuvargę. 
Norėdama susidoroti su tomis 
nuotaikomis, valdžia gali leistis 
Į karines avantiūras- Bukovskis 
manė, kad Maskvą nuo to lem
tingo žygio gali sulaikyti dvi 
priežastys: 1) karas su Kinija 
gali būti sunkus ir ilgas — ilges- 
lus-negiT’.TA V-bių Vie įname; 2) 
sovietų valdžia gali bijoti duoti 
ginklą žmonėms į rankas. Ven
clova kalbėjo daugiau apie Lie-

žmogaus teisių demon.Įninko padėjėju.
Seime dalyvauja, kaip stebė

KelbėTiknBONNE 11 STAD'rAN^Tciūs 
ZEIGER gruodžio 11 laidoje. 
Televizija taip pat tik akimirks
nį terodė mitingą.

Vok. B. Buletenis 
(Pabaiga)

‘Ateities’, * T*. Norkus

ENERGY

1__

Buyačarnolargeror 
more powerful than you 
need.

Deni b« 'a Bom Loserl

Th;
Čia

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lletu- 
g<rbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozai Kapačlmkai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bobevikų. ir gyvenimą tremtiniu įtovyk
iose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapažinskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Beivio Dalia 
yra najūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi’ 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai iliu- 
atriota 300 psl Kaina 7 dol

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU P A VERGJO^ . LIETUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, koki m 
tslhac girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.30 Yra taip pat 
įversta i anglų kalbą.

M Zoičenko, SATYRINĖS NOVĖLĖS Genialaus rusu rašytojo ! 
80 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2 J

D. KuraM*, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Aū- i 
toriam pastabumą neapgauna Intunisto ir agitpropo propaganda bei į 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu rtilinmi. į

rrot P. Pakaridlt, KRYŽIUOČIŲ VALSTVS^S SANTVARKOf 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė 
Kaina $2.

Vincai žamalflt. LIUBLINO UNIJOS 
84 p<I Kaina $ 1-50.

l'e tr kiti leidiniai yra gaunairt
NAUJ5RNOS1, 1738 S*. HALITEO IT.,

studijs apie prilsp likimą.

SUKAKT'EJ PAIAŠTiJM.

CHICAGO A-U.

lekf ar vielai t**rla 1^ %-
■vr*.xxza*i.'is

vienijimo vardą, steigtų naujas 
kuopas ir talkininkautų jau 
esančioms kuopoms gaut nauju 
narių,

d) pakelti vienu šimtu dole
rių ‘Tėvynės” bendradarbių fo'si- 
dą. kurio metinė suma būtų 3(H) 
dolerių;

Rezoliucijų komisijos- Tai vis 
svarbus ir ypatingi reikalai, at
siradę už Susivienijimo ribų. 
Bet be šių reikalų buvo taip pat 
kitų, grynai organizacijos vidu
jinių reikalų ir tam Seimas da
rė nutarimus, 
ir svarbių. Ne eiliniai buvo du 
nutarimai - a) Įvest trejopą pa
šalpą nariams ligoje 6, 9 ir 12 
dolerių Į savaitę; už pirmos rū
šies draudimą ligoje narys mo
ka 30 centų, už antros - 60 cen
tų ir už trečios - 90 centų į mė
nesį; ir b) leisti prie ‘Tėvynės' 
savaitraščio mėnesinį priedą, 
skirta moterims ir vaikams; ta 
priedą redaguoti pavedama ‘Tė
vynės’ redaktoriui.

Be šių nutarimų buvo ir kitų, 
būtent: c) pavest Pildomajai 
Tarybai surast organizatorių su

e L i ke pastarojo dešimtme
čio žymiai padidėjo federalinm 
agentūrų skaičius, reguliuojan
čių pramonę, prekybą ir dauge- 
!į kitų viešo gyvenimo sričių. Tų 
agentūrų biudžetas per tą lai
ką padidėjo net .’>00.', Nors į 
darbą įtraukta daug biurokra
tų, tačiau dėl jų išleistų taisy- 
kliu darbo neteko net 200,000 
amerikiečių, t epraeitais metai* 
reguliatorių ir jų įstaigų išlai
kymas valdžiai kainavo apie 
100 bilijonų dolerių, gi pramo
nininkams ir prekybininkams 
kainavo apie 85 bilijonai vyk
dant jų išleistus nuostatus. Vi
sa tai turi sumokėti mokesčių 
mokėtojai bei vartotojai.

tarp kurių buvo ♦ US News & World Report 
sausio 8 numeryje įdėjo kelioli
kos skaitytojų nuomones, kaip 
kovoti prieš infliaciją. Max C. 
Samuels iš New Yorko valstijos 
taip rašo: “As pardaviau savo 
mašiną.—Dabar—aš—naudojausi 
vieša transportacija, o skubiam 
reikalui esant — taksi. Valgau 
tik namuose. Neimu $5 kino bi
lietų ir neperku už $15 ar $25 
teatro bilietų. Daugiau valgau 
vištienos, o mažiau mėsos. Vis
ką atsargiau perku, ieškodamas 
žemesnių kainų.” Dauguma ra- 
šėjų nurodo, ką turėtų daryti

^oratoriniais sugebėjimais, kuris- prezidentas, -kongresas-bei—kiti 
" važinėdamas populiarintų Susi- valdžios pareigūnai.

gelictiis - ‘Naujienų’ ir L. Pru- 
seika - ‘Laisvės’.

Be Mandatų-komisijos, kuri 
paprastai yra išrenkama Seimo 
šios ir tokių sudėčių komisijos; 
pradžioje, dabar buvo išrinktos 
šios ir tokių sudėčių komisijos:

Spaudos—V. Karuža, dr. J. 
Baltrušaitienė ir P. Keinežytė

Laišku - V. K. Račkausas ir 
R. Adžgauskas

Įnešimų - J. Liutkauskas, B. 
K. Kondratavičius ir R- Adžaus-

Skundų - dr. K. Draugelis, D. 
Lekavičius ir adv. F. Bračiulis

KNYGOS ANGLŲ KALBA—
J. Jasmims, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir Intymia nuotykis 

aprašymai, paimti iš gyvant-mn Lengva* ctDius, gyva kalba, gražiai išleiita, 
150 psL Kaina S2A0.

Or. Juous ft. Kančių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijoa 
antrink'* nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formate. 143 
>*L, kainuoja $2.00. r~f'

Dr. Juozai B. Konžtui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybė* ir jo* kaimynu istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietai* viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkam na dovanos jvairiomi* progom!*. Ja* ir 
kita* knyga* galim* įsigyti atiilankiu* i Naujiena* arba atsiimtu* čeki ai 
>taiginę perlaida. . . -.-J

1739 Sovth Halited Street, CMca<«, K. 88«88

Taupykite dabar
pas mus

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo j 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

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

UNIVERSAL
1800 So. Hal»t»d lt Ch'cago, III. 60608

TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

pctclita 192J , Tat, 421-3070
į«tAt<r» platooM «wtomobUlAm»
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20 cents per copy

As of December 1, 1Y77 
Subscription Kates:

tn Chicago $33-00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
Hher countries $34.00 per year.

Nu© gruodžio pirmos d 
Dionraičio kainos:

•tudgon n oriemiesčiuoae________
metams $33.00
pusei metu $18.00
trims mėnesiams $10.00
vienam mėnesiui $ 3.50

tso on

M. ŠILEIKIS Poilsis (Tapyba)

$18.00 
$ S 50

$1800
$ 4.00

«
t

$16.00' 
$ 9.001 
« 8.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
R! 60608 Telef 421-6100

Pinigui reikia durti oaito
Orderiu kirti n

pusei metu-------
trinu mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:
metanu —____
pusei metu __
vienam mėnesiui

Užsieniuose
metanu___
pusei metu___
vienam mėnesiui

klausimą išsiaiškinti ir nesudaryti pagrindo tolimes- 
niems erzeliams.

Svarbu, kad visos politinės grupės, sudarančios VLI
Ką, galėtų išdėstyti savo nuomonę ir nurodyti, kodėl 
priešinga nuomonė Lietuvos laisvės kovai gali būti nau
dinga. Jeigu paskiros grupės, kad ir nedidelės, atstovui 
pavyksta pasiūlyti svarbus jo nuomone klausimas, tad 
tas atstovas privalo būti išklausytas. Jeigu jam pavyks 
daugumos įtikinti, tai jis tik save galės kaltinti Jis ne
turėjo pakankamai svarbių argumentų kitaip galvojan
čius įtikinti. Tuo pačiu metu jis netenka teisės kliudyti 
daugumos nutarimui. Buvo atsitikimų, kad vienos par
tijos vienas narys VLIKo atstovas, naudojo veto teisę. 
Jeigu jo nuomonė nebūsianti priimta, tai jis išeisiąs iš 
VLIKo. Reikia manyti, kad šitokiai ekstravagancijai 
laikas jau praėjo. Kiekvienas turi teisę pareikšti sa
vo nuomonę, bet vykdoma daugumos nuomonė. Kad ne
reikėtų VLIKo atstovams vienam posėdžiui važinėti į 
New Yorką ir klausyti veto teisę duodančią privilegiją,; 
tai gal vietoje būtų padalyti kelias pakaitas veikiančia
me VLIKo statute.

Amerikos Lietuvių Tarybai neišrinkus pirmininko, 
taip pat pasklido gandų apie ALTo susilpnėjime y 
jau poroje posėdžių nepajėgia išrinkti pirru 
galima laukti skilimo ir nesusitarimų. Ta
li ojimai iš kelių ilgų metų bendrą darbą dū : 
nizacijų atstovų, todėl tose organizacijose skilin - .. ■> 
lengvai nesidaro. Amerikos Lietuvių Tarybą su.Iaran- 

‘ čių organizacijų vadai tarptautinę politiką geriau su
prato ir sugebėjo padaryti kelis svarbesnius sprendimus, 
geresnius, negu VLIKo organizacijų atstovai. \L.:Ko 
vadaiwadovavosi emocijomis ir asmeniškais “pageida-- 

j vimais, tuo tarpu ALTo vadai geriau planavo ir vadova
vosi faktais, o ne pageidavimais.

, ALTo atstovai tiek paveikė Amerikos kongreso at- 
stovusir politikus, kad prezidento Roosevelto patartas 
Summer Wells sovietų invazijos dieną pasmerkė rusų trumpą labai piktą, 
karo jėgas, įsiveržusias į Lietuvos, Latvijos ir Estijos te- VLIKą nukreiptą pastraipą pa- 
ritorijas. Tas pareiškimas galioja ir šiandien. Kiekvie- rašė Jis ir labai^aiškiai, konkre- 
mas Amerikos politikas žino, kad Amerika sovietų karo ję1- gale paaiškėjo, kad 

tinka su visomis visuomeninėmis grupėmis, nenaudo- i ^veržimą smerna ir Kad nepnpaųsm tolimesnių ....  J “
jančiomįs savo teisių. 'sovietų karo jėgų, policijos ir kolonistų veiksnių. Tas

THi LITHUANIAN DAILY N(W$

inswh-'i Drily Eiepi Sunday by The Lithuanian S’»w* Put
1735 $4. Halstad Strayt, Chicago, 111. 60601. Talaphan* 421-6100
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MjJIENU raiti "ė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nor 
o vai ryto rk> 5 va] vakaro Šeštadieniais — iki 12 vai

Pritariame ALTo ir VLIKo darbui
Paskutiniais dviem praeitų metų mėnesiais Chica- 

goje įvyko dvi didelės ir svarbios konferencijos. Pirma 
posėdžiavo iš visų didesnių Amerikos lietuvių kolonijų 
suvažiavę ALTo atstovai, o gruodžio mėnesio pradžioje 
Chicagoje posėdžiavo VLIKą sudarančių grupių at
stovai:_________ ___________ __ __
___ Panašios konferencijos dažniausiai sustiprina veik-, 
Ras organizacijas. Taip atsitiko ir su šiom dviem dide-! 
lėm lietuvių organizacijom. Niekam ne paslaptis, kad 
ALTo konferencija dar labiau, suglaudė ALTą sudaran
čias įvairias grupes. Panašus dalykas atsitiko ir VLIKo 
^ęime,. Tiktai VLIKo. seime savo teises apleidusi daugu- 
pią, ilgus metus užleidusi VLIKo administracijos reika
lus bereikšmei mažumai*šioje-konferencijoje ryžosi pa
reikalauti baigiamas užgniaužti savo teises—Taip atsi-

jėgų Įsiveržimą smerkia ir kad nepripažįsta tolimesnių

Roosevelto padiktuotas ir Summer Wells paskelbtas pra
nešimas vėliau buvo kitų- JAV-administracijų papildy
tas ir pakartotas. Dar vėliau jį paskelbė senato ir atstovų 
rūmai veik veinbalsiai.

Sovietų’karo jėgos ir "policija naikino-visą, kas bu
vo lietuvių padaryta teisės srityje. Jie klastojo “liaudies 
seimo” rinkimus, siuntė komunistų partijos atstovus į 
Maskvą, kad prašytų Lietuvą prijungti prie Sovietų Są
jungos, bet Amerika tokius sovietų žingsnius atmetė ir 
šiandien atmeta.

Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą nepripažini
mas. buvo vienas svarbiausių ALTo atstovų darbas. Vė
liau nepripažinimas buvo vykusiai dokumentuotas Ker- 
steno komitete, Protingesnieji tremtiniai, -supratę Ame
rikos lietuvių atliktą darbą ir paruoštus planus ateičiai, 
tuojau įsijungė į Amerikos lietuvių organizacijų vestą 
darbą. Jie tuojau susigaudę, kad garbėtroškos naudingo

A

c-

AVINSKAS t‘nes VLIKo Seimo sesijas 
i “Draugo” redaktoriai sutelkti
nėmis jėgomis VLIKą ir jo po
litines grupes niekina, visaip 
pajuokinėja, vis siūlo jam per- 

i s'tvarkyti, pakeisti savo struk- 
i turą, kad š jo būtų pašalintos jį 
sudarančios politinės grupės, 

, kad vietoje jų. būtų, ■ įjungtas 
kažkokiu būdu mūsų jaunimas, 
"etoje nusenusių ir nieko neiš- 

: manančiu “dabartinių VLIKo 
I veikėjų būtų įjungti” mokyti

3. jis “sąmoningai ar nesamo- jauni žmonės, mokslų daktarai
nmgai” pasirašąs pats sau “pas- ("nors j’’e politikoje ir nieko ne- 
merkimo sprendimą”, atsisaky- r :smaną. netgi politika nei nesi- 
damas darbų ir eidamas su tais, domį ir jos nemėgstą. O prieš 
“kurie savo tautai niekada nė- 
ra-nuoširdžiai-dirbę”;________

4. VLIKo “vadinamas seimas” 
(?!) “dėl svetimų užmačių” išva
ręs kviestus svečius ir net spau 
dos atstovus, “kad viešuma ne
žinotų tikrosios tiesos apie pasi
metusių veikėjų kėslus”.

n. VEDAMOJO KRITKA
: 1. Kiek rūpi dabartiniam . 

“Draugui” VLIKo .autoritetas

VLIKO OPOZICIJOJE \

I. "Draugo vedamojo mintys 
vyr. redaktorius remtis, gi dabar jo jau nebotu-“Draugo”

- -ku»—Pranas-Garšva-savo veda- rįs;--------------------------------------
“■ajame “DAR VIENUS ME- 2. ps nepajėgiąs rasti “tauti- 
TUS PRADEDANT” (laikr. nio kelio” ir “tinkamų asmenų 

1978. XII. 30 laidoje), iš dešim-. vadovauti”; 
ties jo ilgokų pastraipų, devy- 

įnias prirašęs visokių nieko ne- 
I pasakančių apstrakcijų, vieną!

.. prieš

1978 metų Seimo sesiją to laik- 
raščio. redakciniame straipsnyje 
aiškinta, kad VLIKas. kaip -ne
galįs išeivijoje “pasiekti savo 
kojotais tėvynės žemės”, iš
vis čia nereikalingas, duodant 
tuo suprasti, tkad jis niekad eg- 
z’lyje nei nebuvo reikalingas, 
(kadangi jis niekuomet gi čia 
negalėjęs “pasiekti savo kojo- 

;mis tėvyftės žemės”).
Ir kaip gali dabartinis: “Drau 

go” vyr. redaktorius kun. Pr. 
Garšva savo vedamajame rašy- 
*i, kad, jo akimis, VLIKas ankš
čiau turėjęs autoritetą, tik da
bar jo dėl jo toliau nurodytų 
nriežasčių netekęs?! Taip, VLI
Kas turėjo tam redaktoriui “au
toritetą”, tik ne toks, kokį tu
rime,.© toks, Lokio .“Draugo” vy
riausiasis su savo bendranin- 
č’ais nori — tai “nuvlikintas” 
VLIKas, jų susigalvotomis re
formomis teisiškai lividuotas,

"Tėvų-Marijonų ~dienraštis, dė
jęs visas pastangas VLIKą, mū
sų tautos teįtsinę atstovybę, pa
naikinti, bet to padaryti negalė
jęs, apsisprendė toliau būti g'i'iež 
toje VLIKo opozicijoje.

“Draugo” vyriausiasis tą savo 
žingsnį paprindė ir pateisino 
•jttai kuo:

1. VLIKas, anksčiau turėjęs

VLIKo dauguma būtų galėjusi spręsti visus svar
besnius šios organizacijos reikalus ne tik pačiame seime, 
bet ir tuojau po seimo. VLIKą sudarančių grupių atsto
vai galėjo išsirinkti vadovybę — valdybą ir organizaci
jai reikalingas komisijas?*Bet po seimo VLIKas neposę- 
džiavojr pačių administracijos organų nerinko. Buvo 
iškeltas klausimas apie teisę rinkti vadovybę, raštu ne-, 
^pranešta visoms VLIKą sudarančioms grupėms apie 
^svarbiausių organų išrinimą. Visos VLIKą sudarančios 
^organizacijos buvo pakviestos į seimą. Pakviestos net ir 
;tos organizacijos, kurios turėjo po vieną atstovą “visoje 

’.politinėje partijoje”. T
VLIKo tarybos atstovai būtų galėję pravesti rinki- 

.mus, bet jie to nepadarė. Kai buvo tiksliai nuststyta, kad 
Ivieno žmogaus partija nepasiuntė savo atstovo į Qiica- 
Igos konferenciją, tai nutarta posėdžiauti New Yorke, 
įkaip VLIKo administraciją tvarkiusieji norėjo. Šitokiu 
būdu išmuštas argumentas ir tiems žmonėms, kurie ne- 
.tūrėdami pritarimo platesniuose lietuvių sluoksniuose, 
^buvo priimti į VLIKą. Tai užsilikęs anachronizmas, į ku- 
•rį turėjo tęįęę nekreipti jokio dėmesio, bet gali ir geriau Šidlauskas, Vladas Šimaitis. Jie suprato Amerikos lietu- organizacijas ir ateityje..

I

autoritetą, kuriuo buvę galimą Jau ne vieną kartą prieš me-

vių vestą darbą ir ryžosi įsijungti į jų eiles. Yra visa eilė 
kitų naujai atvažiavusių tremtinių, kurie supranta AL
To vestą darbą. Jie suprato> Amerikos lietuvių politikų 
užsibrėžtus tikslus ir- jiems pritaria.

Naujienos padėjo Amerikos Lietuvių Tarybai įs
teigti,. Jos ir šiandien mano, kad ALTas yra pats galin
giausias lietuvių veiksnys., įi šio meto jis atliko pačius 
svambiausius nutarimus, vedančius į Lietuvos laisvę ir 

j gerbūvį. Naujienos žino, k-aįp lietuvių politinės grupės,------- o---------,---------o--------------T_ - ----- ,T-----o- mnv, liVVUVAU pUllLIUeS gTUpCS, 
darbo neatliks. Jie dirbs, kas jų^ garbei bus bus naudin-, padėjusios į šalį tarpųsavius nesusipratimus, pajėgė su- 
ga, bet jeigu reįkė_s_pągitempti_ir be nuolatimo—liaupsi- organizuoti Vysiaųrią—Lįętuvos—Išlaisvinimo Komi-

- • f • • f 1 A •I   T • 1 • f i 1 _ J — i inimo, tai jų ten nebus. Amerikos Lietuvių Tarybos vestą tetą.,
darbą suprato Jonas Talals, Kazys Bobelis, Blinstrubas, Naujienos rėmę ĄL.Tą įr VLIKą. Jos rems šias dvi

’š tautos teisinės atstovybės pa- 
verstas eiline organizacija, ko, 
pagal teisę net ir negalima pa
daryti, o gabma tomis jo refor
moms tik visai jį panaikinti.

(Bus daugiau)

•RAŠO Ą,. Z.

: KALBĖKIM ATVIRAI
i Skaitau “Naujienas” jąų daugelį metų. Su 

■dabartiniu N-, redaktoriumi nesu pažįstamas, 
niekad neteko jo, sutikti ir susipažinti. Gerbiu jį, 
nes N, vedė ir veda bekompromisinę kovą prieš 

;Tėvynės okupantą, jo talkininkus ir visą okupan
to Lenino — Stalino — Brežnevo politinio teroro 
sistemą, įvestą ir pavergtoje Tėvynėje. N. duoda 
plačią lietuvių veiklos informaciją ir kritiškai 
.pasisako aktualiais mūsų lietuviškos veiklos 
klausimais.

N. bendradarbiai yra įvairių politinių, ideo
loginių, religinių pažiūrų. Visi jie sutaria, kad 
prieš Tėvynės okupantą turi būtį vedama neat
iaidi kova už Lietuvos neriklausomybės atstaty
mą. Tokia yra pagrindinė veiklos kryptis. N. yra 
visų lietuvių laikraštis. Taip aš suprantu “Nau
jienas”, tokiomis jas ir laikai

Okupanto spauda pavergtoje Lietuvoje la- 
gai piktai dažnai puola Naujienas ir jų redakto- 
rių,tik sunaikinti nepriena. Gaila,kad taip yra kad 
ir išeivijoj jau keli metai grupė fanatikų dienraš
tyje "Draugas” ir kai kurioje kitoje spaudoje 
Piktai puola “Naujienas”, jų redaktorių, primes
dami jam jų išgalvotų nedorybių, stengdamiesi 
jį suniekinti, kad galėtų “Naujienai’ nutil
dyti.

Tokie nedori jų puolimai užgauna ne tik laik
raščio bendradarbius, bet ir skaitytojus. Kaip 
eilinis “Naujienų” skaitytojas čia ir noriu pasi- 
sakyti, kaip man atrodo tilpę Drauge, Akira- 
čiuos ir kitoj spaudo tie pikti, tendencingi puoli
mai prieš Naujienas ir jų redaktorių. Bet trum
pai paliesiu tų puolėjų rašinius spaudoj, nes ne vi
si N. skaitytojai yra juos skaitę. Toliau papasa
kosiu kiek iš savo prisiminimų iš to neriklausc- 
mos Lietuvos laikotarpio, į kurį puolėjai taip 
primygtinai nurodo. Priedo duosiu ir kelias iš 
traukas iš spaudos pasisakymų apie to laiko mū
sų krašto valdovus. Nesu žurnalistas, stengsiuos, 
kad mano pasisakymai būtiį aiškūs.

į Jau daug metų gyvename laisvoje šalyje, 
kur demokratinės laisvės visiems yra garantuo
tos ir visi gali jomis naudotis. Nors ir neišaugę 
demokratinių laisvių atmosferoje, jau truėjome 
su tomis visiems garantuotomis laisvėmis susi
gyventi, suprasti demokratinę santvarką ir pa
klusti demokratiniam visuomenės gyvenimo bū
dui. Deja,, yra politinė grupė asmenų, kurie pa
tys naudodamiesi demokratinėmis laisvėmis, 
bando kitiems jas paneigti, patys stokodami net 
elementariškos tolerancijos, jau nekalbant apie 
krikščionišką meilę, nors ja ir dangstosi.

k : Visos mūsų išeivijos politinės, ideologinės ir 
kitokios grupės ar organizacijos sutaria ir vie
ningai veikia Tėvynės laisvinimo kovoje. Išsi

skiria tik; vad. fręntininkai ir jų vadovaujama 
Lietuviu Bendruomenė., Veiklą suderinti jie ne- 
randa reikalo. Jų pastangos dominuoti, įsaki
nėti. Dar blogiau, jie stengiasi paniekinti, paže
minti ALTt, ir jos veiklą, kelti visuomenė^ nepa- 
sit’k''' T -ą sudarsanč. orą.gnizacijomis 

’ ■''čioje Bendri- ■ va
ri?. kėslams ir ms

buv y .nkėse pasipriešinimą. Įvyko
skilim - u keli metai turime dvi Bendruome
nes. Skilimo priežastis ir eigą plačiai aprašė 
Naujienose A. Juškevičius.

Niekinimai ir šmeižtai nukreipta ir prieš 
vad. Reorganizuotą A. L. Bendruomenę, ir jos 
vadovus. Puolėjai gerai supranta spaudos reikš
mę ir galią, tad prieš Naujienas ir jų redaktorių 
labiausiai ir nukreipė savo šmeižtų, melo ir nea
pykantos pilnus puolimus.

Jau 1975. V. 14. Drauge b. kv, rašinyje “Ro
mo Kalantos auka”, nutolęs nuo temos, kuri jam 
buvo tik priedanga, rašo apie 1929. V. 6, įvykusį 
pasikėsinimą prieš min. pirm. Voldemarą, kurio 
metu žuvo adjutantas Pranas Gudynas.

Tarp kitko ten rašoma:
“Netrukus jo žuvimo vietoje buvo įmūryta 

paminklinė lenta su atitinkamu įrašu ir Vyčio 
Kryžiaus ženklais. Pranas Gudynas buvo, pas
kelbtas lietuvių tautos didvyriu.”.... *0 didvyrio 
Prano Gudyno vardą mes patys išeivijoje lyg ir

ignoruojame. Apie jį net sukakčių progomis la
bai retai teprisimename. Gudyno vietoje dažnai 
pagerbiame vieną iš trijų gyvų likusių žudikų, 
kuris ne tik. visai laisvai Amerikoje gyvena, bet 
ir mūsų išeivijai skambius patriotiškus pamoks
lus sako ar savo raštais bei veiksmais visuomenę 
skaldo, paralelines organizalijas steigia,"ir daro 
viską, kad lietuviškoji išeivija galimai greičiau 
savo dienas baigtų.” >

Nepasako b. kv., ką jo “viską” reiškia. Ne
pasako jie kam tuos kaltinimus jis skiria. Vie
nok tai buvo ženklas bendrininkams puolimą 
prieš “Naujienas” pradėti.

Toliau b. kv. porina: “Norėjome tik paste
bėti, kad mes turime kartais sustoti ir pagalvoti, 
kas mus veda: karžygiai ar niekadėjai”.

Tikrai, b. kv. jau senai reikėjo sustoti ir ap
sidairyti, kas jį patį ir jo bendrininkus veda ir į 
kokį “karą’\ Tikrąi nė karžygiai, nė didvyriai, 
vienok jų vedamas eina.

J b. kv. akciją įsijungė Akiračiai, Pasaulio 
Lietuvis, gal ir kiti. Draugas vėl pasiskardeno 
1977. IL 18. karikatūra, kaip Stalinui atvežamas 
Ispanijos auksas. Ir taip vis bandoma Naujienas 
niekinti ir šmeižti. Tokie pikti kėslai vykdomi ir 
toliau.

, ? ' f But- j

GARSINKITE NAUJIENOSE
NAUJIENOS, CHICAGO 8. m.



lytinis išsigimėlis
VILIOJO BERNIUKUS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦ch»»t.r Community kliniko* 
Medicinos direktorių.

938 S. Henheim Rd., Westchester, IL
ZALA'T)OS: 3—9 darbo dienomis ir 

«ntra šeštadieni 8—3 vai

. EL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
1907 West 103rd Str«< 

balandos pagal suMtarimą

u

- AUGA

■ R KG. BA..UKAS 
usfeRljA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Radical Building). Tat LU 5-6446 
‘•'•ima ligonius pagal susitarimą.

•ei nealsiliepia. skambinti 374-80^

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

■'it C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Nitf. 695-0533

* K T*

E DEIKISJ1I

PRANK PLECKA^ 
OPTOMETRISTAS 

KAJLBA LIETUVIŠKAI 
6ia W 71 St. Tel. 737-51^ 

‘^rina akis Pritaiko akinius b 
“contact lenses”' 

usi tari nu? 'ždf-yta

KIEKV1FNG

DR.LE0NAS SEIBUTIS j 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. l—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vai. vak. 
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

PTS! GYVENIMAS LIETUVOJ 19 AMŽIUJ Iš ANDRIAUS RYLIŠKIO “FRAGMENTAI
ViT. TAURAS 

GYDYTOJAS IR -.MIRURGAS 
’•ndra praktika, w MOTE R J He 

G«sa< 945" *'!="’ 5ytJ, P^F’ 
i’ 1223

Tntiad;, treciao

Iš mūsų kaimyninio Antakal 
no kaimo Avižienius jau anks
čiau įsikūręs Sūduvoje priglaus 

J davo vieną kitą pažįstamą, bet 
dažniausiai bėgliai elgdavosi 
'aip. Apsistoję pas kokį stambes

vr*—
oenkf 2^

ii e jau buvo neatpažįstami nei 
;š vardo.
Mūsų Labanoro bažnyčioje per 

Labanorinės atlaidus 1854 m. 
(rugsėjo 8) evangelija lenkiškai 
buvo skaitoma per mišias. Po j 
mišių buvo pasakytas lietuviš-

baigus buvo giedama prie ste- 
biPafingojo Dievo Motinos pa-j 
veikslo sudėtinė visų plačios 
apylinkės naujokų motinų už- 
orašyta litanija. Kiekvieno nau
joko intencija ■ prieš paveikslą 
ant altoriaus degė vaškinė žva 
kė Visos motinos suklaupė baž
nyčios viduryje, o šiaip žmonės 
oasitraukė į pasienius. Santū
rus senelių motinų verksmas 
kartais prasiverždavo aimano
mis. Tuomet mane tiesiog pri-Į 
Venkdavo. Nualpusias senutes j 
motinas nešdavo į šventorių ir 
ten gaivindavo vandeniu.

Žmonės išėję iš bažnyčios spie^ 
ėsi į būrelius aptarinėdami nu-

5Fvak. &Jtadie į ve benamiais lyg valkatomis. Ru
r’’ - t .ir k*tv i<nV 

□aga ? susi tarimą r

P. ŠILEIKIS, 0. P.
xRTHOPEDa>PBOTEZIST ’ 
n^rata*. Protezai M4o ba»

upporU ir t
4 ir 6- -8 a die m a is -

Vest 63rd St.. Chicago ir
T«ltf.-?Rospect

> >■ V H

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

sų caro potvarkiu tokius bena
mius galima būdavo įrašyti į 
valsčių sąrašus jau krikščioniš-

■ komis pavardėmis. Jie susiras- 
I davo sau kūmus: vyrą ir mote- 
Į ri. Dabar jau kūmai nuvedę to- 
1 kį “benamį” klebonijon prašė 
1 sudaryti metrikus. Klebonas su- 
1 rašydavo metrikus.'Vardas bū
davo įrašomas toks, kokį buvo 
gavęs prie krikšto, o pavardę 
sudarydavo iš krikšto tėvo var
do. Jei pastarasis būdavo Pet
ras, tai metrikuose būdavo įra

i somas Petraitis, jei Juozas — 
Juozaitis. Jei bėglys būdavo 
evangelikas, ta pavardė perėju
si per vokiečio pastoriaus kny- v pusių moterėlių gyvenimą — 
gas skambėdavo: Peterat, Juo- būtį, minėdavo vaikiną —ka.MOVING

Apdraustas perkrausfymas 
iš jvairiy aitstumu.
ANTANAS VILIMAS

T»l. 376-1882 arba 376-5996

zapat. Tie bėgiai kd'iais metais 
būdavo 
mi. Su 
eidavo

metrikuose pasendina- 
metrikais iš klebonijos 
valsčiun (gminan) ir 
kliūčių pagal metrikus 

reivį ir žinoma kartodavo gan
dus apie karą.

(Pabaiga)

j gaudavo" nauja pavarde pasus. SKAITYK PATSI-
KITUS SkAlTYISOPHIE BARČUS

RADIJO ŽEIMOS VALANDOS 

Vito* programoj ii WOPA,

Lietuyiv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
•ai ryto.

Vada|a Aldona Oaulcu*
Tafof.t HEmlock 4-241J-

H59 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 60629

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

<354 U, HALSTKD STREET

l

Ad accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

WITH SLUFFING RING į I 
J enpc diced eooked turkey 
1 can (1054 <»*•) condensed 

cream of mushroom toiqr 
t tablefcpoom pi m lente vtrlp* 
T tablecpoom sherry wine 

or water

i V oa* Savinf? 
Certificate 

(Minimum $5.000)

4424 WE81 69U STRKK) RKpibllc 7-1ZU
1314 WEST 23rd PLACS : Vidinis 7-6471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palm Hills, 1M. 174-4414

PETRAS BIELIŪNAS
lALIFORNTA A VE. Phone: LAfiyettc 3-3572

Anything less than a 20-pound turkey would be an Insult ta 
your mother’s holiday feast. With two favorite couples coming 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package of left
over turkey. Stove Top chicken flavor stuf&ng mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds it. Birds Eye 5- 
jnlnute sweet <reen peas and a bottle of chilled wine are all yom

BUTKUS - VASAinS
<445 So. JOth Avė., Cicero, 111. Phone: OLymp’t <-iuu.

TUKKET A LA KING
1 p*eke«t (S os.) chicken 

flarer stoffina mix
XM rap* rater

J p*cka«es (10 vt- each) 
S-minnte—cook froze* 
nreet ireen peae

Prepare rtuffing mix m directed on packaę*. nslnff 1% eopa 
vater. Gently press Into a greased 4-cup ring moM; keep ▼arm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package: keep -varm. 
Combine turkey, soup, plmlento. wine, and S cup of tfae peas fa 
a nee pan. Cook and stir until mixture Just cranes to a boCL 
XJtamold stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture arvuod 
bv* and ifito center of ring Servo vitb remaining pees Makss 
I wring*. _____ ______ . __ ___ ______ _—- ■. _.

GEORGE F. RUDMINAS
™ LITUANICA AVR T*L: YArdb 74138-1138

t Dažnai pabėgėliai sudarydami
1 metrikus klebonui pasakydavo 
dirmavotinį vardą, tai tuomet

Didžiausiai kailiu

185 Nor*1

MO R MANA 
URŠTEINA 

Td. 26S-M24 
(irtaiffo*) k 
477^411

- Jei tinote airaeni*, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

CHICAGO — Praėji o 
kričio 12 d. Des Plaine 
tekančioje per Chicago \ 
rinius prienvesčius, būvi 
:auno vaikino nuogas lavonas,) 
kurio bumą buvo užkimšta bi-’ 
kini kelnaitėmis. Nustatyta kad 
kenduolis yra Dale LandinginJ 
9 metu, iš 5217 N. Wintrop st.1 
- kad jo mirt’es tikroi priežas- 
is buvo pasmaugimas.
Policija ir FBI jau tuo 

€arnėjo kad radinys yra 
’ymas, jog čia. veikia

teisti jo nau-4-- • ‘ ’ardui da-
1 - ... 750,000, ir

• stigacijas.
Reik h suyidH' prt iėsčių de 

i t -eph Ko- 
aa ‘ > žūs-būt
.a»« ■ vįsos ejjės jauniklių be

i pėdsako dingimo paslaptį, kai 
per keletą metų be žinios dingo 

i mažiausiai keliolika jaunuolių, 
j ir šio gruodžio 11 d. panašiai din 

go 15-metis mokinys Robert 
Piest, kurį gerai pažinojo paties 
detektyvų šeffo sūnus.

Ketvirtadienį gruodžio 21 d. 
Gacy buvo areštuotas ir jo re
zidencijoje padaryta nuodugni 
krata vduje ir iš lauko ir iki 
šio ketvirtadienio gruodžio 28 
dienos iš Gacy namų paggrin- 
’žių jau atkasta 17 pakastų nu
žudytų jaunuolių lavonų.

Investigacijas toliau tęsiant 
iau manoma, kad Gacy nužudy- 

vaikinų skaičius sieks iki 27.

metu 
nuro- 
kokia i 

icrs lytinių iškrypėlių šaika ar 
?av:en’s ir kadangi tokiu iš se
niau įtarinėjo tūlą John Gacy, 
’yvenatj Veną savo namuose! 
3213 W. Summerdale, tai pradė
jo jį sekti ir tyrinėii. Gacy per 
'avo advokatą nieko nelaukęs 
apskundė U. S. Distrikto Teis
mui, kaltindamas kad Des Plai
nes policija ir FBI jį “šmeižia”! 
ir daro žalą jo reputacijai vi-! 
suomenėje, rė.'kalaudamas pri-1

JOSEPH UŽANDENIS
Gyv. Villa Park, Ill. Anksčiau gyv. |

Marquette Parko apylinkėj.----  į
žiaus^me^LiTtuvnPį0! 3 d-” VaI Sulauk?s 87 
£id.ub. kj-męs -Ldeibvoj, Plunges valse.

Amerikoje išgyveno 66 metus.
i" tFll^^nden^Ttu3!161-3’-3^5 AJbert’ anūkai-Joseph. Diane 
draugai T pWstaS'- Katheleen Timothy Terrence ir kiti gimines, |

. vSn° -is buvo tėvas mirusios Bernice, 
koplyčioje 2^’ tį 69?St P’ paŠarvotas ^k-Lackawicz

i 6 dieną 10:00J-1' bus iš koplyčios
1 o-po gedulingų pamaldų -
dus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.,_____

ryis*. a-, a. Joseph Užandenio giminės, draugai h? pažįstami nuošir
džiai kviečiam^ da’vvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą. ■ p

Nuliūdę lieka: 
žmona, sūnus, anūkai.

La dotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs.
Tel. 738-1213.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCt 
PATARNAV* 
MAS DIEN/ 

'R NAKT'

TURIMt 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIES'*
DALYSI

ROSE PLATKUS
Pagal tėvus Rudzickas

Tgus metus gyveno Brighton Parke.
Mirė 1979 m. sausio 3 d., sulaukusi 86 metų amžiaus. Gimusi 

Škotijoje.
Amerikoje išgyveno daug metų. _
Paliko nuliūdę: 4 anūkai - Noel Uzemeck, Edward Uzemeck su 

žmona Sally, Bonnie Christiansen su vyru Doug, ir Frank Platkus, 2 
proanūkai, žentas Edward Uzemck su žmona Patricia ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami. Velionė buvo žmona mirusių; vyro Felix, duk- 

—teis-Eleonoros Uzemeck ir sūnaus-Richard Platkaus bei jo žmonos 
Irenos.

Priklausė SLA 208 kuopai.
Kūnas pašarvotas penkiadienį 3 vai. popiet Eudeikio koplyčioje, 

4330 So. California Ave.
šeštadienį, sausio 6 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į 

Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o Po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Rose Platkuvienės giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
anūkai, žentas, giminės

Laidotuvių Direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas 
Daimid. Tel. 523-0440.

1914metų
Midland Savings aptar- 

.aujh taupymo u namu 
pasKoiu teiKalus visos mu 
su apylinkes. Dėkojame 
jums ui mums parodytą 
pasuiKej.mą. Mes norė
tume Puti Jums nauuingi 
u

SMKdiios apdrauVos iki 
-40,000

2657 W. 69 STREET
Chicago, IL 6u6a9 

lel. 925-7400 
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455

Ts» 598-9400

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jūs tyri ne Į a te Rastus, nes tariatės juose turį amžinai! f/venltną; 
jie tai ir yra, kurie liudija apie mane". — Jono 5:39.
Mūsų tekste pasakyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums Viešpaty 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį šventajame Rai
tė. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus. Žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo Žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia Šventosios dvasios pagalbos, 
šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengs 
priimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais gė
riams darbams.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

. DA1MIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽLLUSIA LaIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel.. 927-1741 —1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 Sę. 50th Ave.. Cicero

Telef. 476-2345

i-RYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ckieafo 
rietu vi K 

judotuvių

'TEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
(b*C»*WU7»

Phew: TArth 7-1111
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
* ♦ Kreipiant dideli dėmesį į ments gamybos kišeninis kalku 
Crenrgijos taupymą ir aplinkos; hatorius TI-1750 kainuoja tik 
Išvarą atsirado plastikinės bon-j $25. Nors jis operuojamas bate- 
□<os. 1977 m. jų pagaminta 9.7 rijorn's, bet jos veikia virš 2,000 
■^bilijonai. Nežiūrint kad jų ga- 
ijmvbai sunaudojama 30*^ arba 

dalių žemės alyvos ir likusi da
lis yra natūralios dujos, šių da
lyku sunaudojama tik O. 06 ir

JD. 014', bendros apyvartos. Ga
mybos procesui sunaudojama

Tdaug mažiau energijos, negu 
Stiklo bei stikliniu bonkų gamy 
l>ai. Plastika tą energiją gražina 
arba gali gražinti šilimos pavi
dale, gi stiklas lieka tarša, o jam 
pagaminti sunaudota energija 
niekad negrįžta.

valandų.

♦ NASA išrado ir jau išban
dė mini X-ray įtaisą, sveriantį 
tik 1.25 svaro, operuojamą bate
rijomis. Netrukus bus pradėta 
to mažojo Rentgeno spindulių 
įtaiso masinė gamyba. Jis bus]
naudojamas ligoninėse, gydyto- 

i jų kabinetuose, sporto arenose 
ir kautynių laukuose.

♦ Dabar madoje vieną virtu
vės ar net saliono sieną deko'ruo 
ti imituotų plytų gaminiu Z — 
Brick. Jos yra penkių šešiolik-

♦ Teal Industries, Inc., Car-’ tųjų colio storumo, yra tuzino 
rinkon naują1 atspalvių bei stilių, kainuoja 

vardu 6-8 doleriai dėželė, žiemos me- 
Photon, galintį sudėti, atimti, tui yra gera idėja naudingai pra 
'dauginti, dalyti ir atlikti kitus leisti laiką.
Sudėtingesnius matematikos vei, 
ksmus. Jis yra ketvirtadalio co-

son, Cal., išleido 
kišeninį kalkuliatorių,

♦ Kai kurios metalinės lovos

i filiai
1 niaiiastjrs senfl’tirh-'T'yra—81 m. 

Milhft^Voėrig (WiND)?jauniau; 
šia s ~ •■35' m. Bill Bradley j (1). 
N.I). Seniausias klibinėto narys 
yra 61 m. Vastybčs sekretorius 
Cyrus R. Vance, o jauniausias 
- 17 m. Vidaus reikalų sekr. Ce
cil Andrus.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
CB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

ŠKOTIŠKAS TRAUPUMAS
— Kokia mūsų kambario' 

temperatūra? — paklausė ško. 
tas savo žmoną.

— Keturias dešimt penki laips
niai, — atsakė žmona.

— O lauke?
Penkiasdešimt.

— Tada atidaryk langą — pa- 
liepė jis.

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

LINKSMŲ 0 GERIAUSIAI ČIA

— Inž. La.nautis Bakšys iš 
Hamiltono tapo Naujienų skai- 

TRUMPA! -, tytbju. Jam savo prenumeratą 
...... • ■ ~ perleido jo tėvas Stasys. Malonu 

i sveikinti nauj^ skaitytoją.

— Aleksandras Čaplikas per
rinktas AL Tautinės Sandaros 
7-tos kuopos So. Bostone pirmi
ninku, VI. Bajerčius — sekr., 
Arma Lane — fin. sekr., Anta
nas Andriulionis ižd., Br. Ba
jerčius ir M. Dapkus—iždo glo- 

. bėjais.
— Bostono Etnograįįinio ■ an

samblio narės — Gitą Kupčins-

Gyvybės ženklai
Buvęs apalpęs ar tariamai 

miręs r atsigavęs žmogus tarė 
žurnalistui: (

— O vis dėlto jaučiausi gyvas!

ŠVENČIŲ!

■Iro storumo, sveria virš dviejų’ ^Ta ra^u^a^s kojose ir pasitai įjenį 2ita Krukonienė ir Aldo-
uncijų, lengvai telpa į kišenių. 
Naujovė yra ta, kad jam nerei
kia elektros nė baterijų, o yra 
įtaisytos 9 celės, gaminančios 
energiją iš saulės ir bet kokios 
šviesos. Jis yra pardavinėjamas j 
po $40. Dėl tokios aukštos kainos 
Consumer Reports žurnalas jo 
nerekomenduoja. Texas Instru-I

ko, kad juda arba “vaikščioja” 
jūsų miegamajame prieš gulin
čių norą. Franklin Metai paga
mino balto nailono stiprius pa
dėklus, kurie sulaiko jūsų lovą 
ar kitus ant ratukų pagamintus 
baldus nuo “vaikščiojimo” prieš 
jūsų norą. Jie kainuoja S2,50.

M. Miškinytė

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Hl. 60643

Telef. 312 238-9787
» Nemokamas patarnavimas nžssikant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio

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

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik r eisią rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dieniį.

PROFESSIONAL ENGINEER
1 CHEMICAL OR MECHANICAL
B WORK - Process development, trouble shooting and supervision. Ad-]
< vancement opportunities in . Engineering, Management, Technical! 
® Service.

W EXPERIENCE — Preferably 3-5 years in industry.
K PLANT - Modem medium sized and processing plant, currently in-1 
Evolved in major expansion program.
W LOCATION - Cardinal, Ontario, a village of 2,000 population on the J 
w-St. Lawrence River, commuting distance from Brockville (35km) andj 
w Perscott (14km). J

JK SALARY - Competitive salary based on experience. I

na Lingertaitienė buvo pakvies
tos (giedoti Kalėdines giesmes 
per TV-4.

— Bostono lietuviai minės
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo sukaktį vasario 18 d. 2 
vai. popiet Lietuvių Piliečių 
draugijos salėje. Ruošia Ame
rikos Lietuvių Tarybos So. 
Bostono skyrius. . . .. - -------- —

— Amerikos Raudonasis Kry
žius, 43 Ohio St., Chicago, IL 
60611, tel 442-2110, prašo atsiliep 
ti žemiau išvardintus asmenis, 
kuriuos ieško giminės Vokieti
joje. Juraška-Schniaukštytė Ona 
— ieško sesuo Juzefą Peldszus. 
Kachipas Danilevičiūtė Stasė — 
ieško brolis Vladas Danilevičius.’ 
Khamauska Josefifna —’ ieško, 
dukterėčia Vaitpnienė Ona, d.- 
Vinco. Martinkus Pranciškus 
Dzidoris — ieško buvusi žmona 
Martinkienė Stefanija, d. Jono. 
Zobakas Henrikas — ieško se
suo Aleksandra Seikuvienė. Taip 
pat žinantieji apie paieškomus 
asmenis prašomi painformuoti 
Amerikos Raudonąjį Kryžiui; ?

— Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sujungus Cicero sky
riaus valdyba rengia kultūrinę 
popietę šv. Antano parapijos 
salėje š.m. sausio 7 d. 11:45 vai. 
ryto. Paskaitą apie lietuvių 
krikščionių demokratų uždavi
nius tremtyje skaitys kun. Dr. 
J. Prunskis. Bus meninė dalis 
ir kavutė. (Pr).
— SPECIALI 20% NUOLAIDA nas - bus geri metai. Jei ore 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS, deli rūkai-labai mirs žmonės. 
Daug įvairių puošmenų. Moka-..
me £4 už sidabrinį dolerį. Per-' 

•kame pašto ženklus ir pinigų:
kolekcijas. PATRIA, 4207 So.
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie 

Insurance, Income Tas
— Iš ko galėjai spręsti? j 2951 W. 63rd St Tel. 436-<87b
— Jutau alkį viduriuose irj ' •

šaltį kojose. Ėmiau galvoti —j 
jei būčiau danguje, bado ne- 
kęsčiau, o jei pragare — tai bent 
kojc'm nebūtų šalta . . .

Gausus namę pasirinkimas 
pietvakariuose

BU DRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE

335. Jei per N. Metus šerkš- BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-
<D-į kam nuomininkus

4243 W. 63rd St, Chicago 
Tel. 767-0600.

LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralinis šildymas - vėsinimas, 
liuksus nauju namu apylinkė.

$53,900.

2 AUKŠTŲ mūro nanjas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pfcjamų. Nau
jas stogas, gazu šildymffs. apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite, pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
>uette Parke.

MODERNUS 2 aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

• Priimami asmenys, reika-. 
lingi. globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis lel. 436- 
6294. (Pr). 
*

— ^Kelionių į Vilnių 1979 m. 
jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 737-1717. (Pr.) 
*

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugija šau
kia metini naiįų susirinkimą. 
sausio 7 d., sekmadienį, 2 vai. 
popiet Vyičių šulėje, 47-ta ir, 
Campbell. Nariui, dalyvavimas 
būtinas. Po susirinkimo kavutė.’

Draugijos valdyba

— Lietuvos Vyčiu, choro- tra
dicinis banketas bus> sausio 27 
d. savoje salėje^ Bus gera vaka
rienė,. trumpa meninė progra
ma ir šokiai. Įėjimo auka $10.

♦ Ilgiausia ir didžiausia pyp- ■, 
kė yra Braunschweig© miesto 
miiziėjuj.e.. Ji pagaminta 19-me

' šimtmety j e Vokieti j os pypkių' 
meistro', - turi T5 pėdų ilgio, j oje ■' 

-tėlį>a'-3 išvarai-tabako -----------

. < Seniausias kongreso atstu-, 
vas yfa 78 m. .Claude Pepper. 
(D-Fla.), jauniausias - 26 m. 
James Shannon (D.-Mass). Se-

I
Naujienoms reikalingas

fiUMINDOUS IMHH
THE FOUR. SECONDS 

! that decided a 
WORLD CHAMPIONSHIP

■feed the world heavyweight box-

ptonship<
It was the night of September 

22nd, 1927. A rabid crowd had

attempt to regain the crown he had 
tot the year before. Both fighters 
were in superb shape but Dempsey, 
file challenger, was far superior to 
file Dempsey who lost the title.

f Referee Daye Barry, at the be
ginning of the historic battle,, re-

knockdown, the count would not 
be started until the aggressor had 
retired to a neutral corner. The 
gong sounded and the battle was 
oc. For the first six rounds, Tunney 
was on the defensive with Dempsey 
pounding him, trying io break 
down • his. guard. The seventh saw 
DenXpsey change tactics, switching 
freer body attacks to the head. A 
right caught Tunney on the head 
and reeled him’ against' the ropes. 
Six. sudden smashes with both 
gloves and Tunney was down for 
fixe count; ' / ’
- ftfcdlarh broke out in the stands. 

*Im^etėous Dempsey had formed 
the habit of hovering.over his-vic
tim in all his previous fights. Be-

Industrial Relations Manager 
THE CANADA STARCH 

COMPANY LIMITED
Cardinal, Ontario KOE 1E0

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

HA 1-6100.

ALSO IMMEDI ATE NEED FOR

■ Only highly qualified experienced persons need apply. Must be able to 
® set up and troubleshoot spot welding and projection welding opera
■ tions. Ability to design and build welding fixtures on asset. Top
■ rates, all benefits. Send resume in strict confidence to:

675 PROGRESS AVE.
SCARBOROUGH, ONTARIO, CANADA M2H 2W9 

Or Please Cali 446-438-6650 5.

I

SIUNTINIAI J I

smoj Parcels Express corp-
MARQUVTTI 0tFT PAMCtLl SwRVICB 

JLM1 W. 49th Chtow, III. *0429. — T*L WA

LIETUVOS AIDAI
KAZE BRAZDZIONYTE, 

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—0:30 vai vak 
Penktadieniais 9:30—10 va], vak.

Visos laidos ii W0PA stoties, banga 1490 AM.

m 2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
i TeM. į 778-5374

MARIJA N0RETKIEN1
Wert SXk SL, Chlogo, m. • Tet <A M7CT 

DUMI. vMlrlnklmM rOilM l ve Iriu
MAISTAS Ii EUROPOS SANDHUS

į SENIOR TOOL AND DIE DESIGNERS
w Rapidly expanding manufacturing company established supplier to the 
w automotive industry, plants in Scarborough and Windsor, Ontario, re- 
W quires the services of fully qualified Tool and Die Designer, Must have 
^automotive die experience.
WFULL RANGE OF COMPANY BENEFITS, SALARY COMMENSURATE 
< WITH QUALIFICATIONS.RESISTANCE WELDING TECHNICIANS

R. KILUA. G. SIMPSON CO. LTD

timekeeper had reached- the count 
of five over the prostrate Tunney. 
Jade immediately back-pedalled to 
an off comer and the count was 
renewed. At the Count of nine— 
fourteen seconds after the knock
down—Tanney had regained his 
feet.

In the remainder of the rounds, 
Tunney recuperated and out- 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain his title.

This was Dempsey’s last great 
fight Tunney retired from the ring 
a year later still the champ. Box
ing history has never repeated the 
“long count,” but boxing fans still 
whip the controversial bout into 
flames at the mention of the Ma
nassa Mauler and the Marine. Par
ticularly remembered is Dempsey, 
whose disregard during Tour pre
cious seconds of the new ruling re
sulted in his failure to regain the 
heavy *W ht boxing championship

OAK LAWN. 4 bedroom brick ranch, 
full finished bsmt., 2 car attached 
garage. Call now.

* CHICAGO. 2 flat newly remodeled. 
Priced for a quick sale. $39,900.
VICINITY 67th & Pulaski. Catering 
service, prosperous business. $26,000.

ARCHWAY ROME REALTY

Tel. 532-7575

PIGESNIS Uz BARGENĄ

Nustok rūpintis pajamomis - pirk 
dviaukšti mūrą su dviem 6 kambarių 
butais ■ ir dar 4 kambariu butu. Ka
binetinės virtuvės, naujos vonios, 2 

i mašinų garažas, gera vietą geroje 
Brighton, Parko apylinkėje. Kaina 

' $57,900 taigi bargeno laikas yra da
bar. Reikia tik skambinti stebuklin
gu telefonu: - 254-8500.

84-TA JR TRIPP

Didžiulis 5 kambarių pakelto Ranch 
stiliaus namas su labai gražiai įreng
tu beismantu ir penatu miegamuo
ju, centriniu oro vėsinimu, 2^ ma
šinų mūriniu garažu ant 40 pėdų 
sklypo. įmontuotos virimo^ kepimo 
krosnys ir indų plovimo mašina. Mes 
turime jūsų laimės raktą. Naudokite 
.stebuklingą telefoną: 254-8500.; KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonse 

Į Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleistą knyga su legališkomi: .

i formomis.
Knyga su formomis gauna 

ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, IL. 60668. - Kaina 3.00 dol. 
su formomis — $3.90.

Juozo šmotelioATSIMINIMUSKIRSNELIAI
ir

su.

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ILECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turto Chicago* miaate leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčltsoee grolt, ga
rantuota! Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
______ 4514 S. Talman Avė._____  

Tol. 927-3559

.1—M M. AMŽIAU* VAIRUOTOJĄ! 
Tiktai W pusmečiu! automohllU 

lability apdraudimas pmwlfllntawt
Kreiptis .. .. . ..

LAIKRODŽIAI Ir SKANOlNYSei

PardaTtmM Ir Taixyi«*i 
U46 WSST iSth STRIKI

T»M.t M W l

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av:
Chic.go, III. 60632. Tel. Y A' 74980'

Notary Public
INCOMB TAX SIRVICI 

4259 5. Maplowood. Tot 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
ižkvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

-BEST THINGS IN LIFE

GA

STATI FARM

iwtvaaMC^

I

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity. .
Don’t be a Bom Losarf

ENERGY 
WISE

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 

. vykti ir knygų pasiimti. Kitur 
Į gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

State Farm Lile Insurance Company

J
advokatas 

CHARLES P. KAL & Associate* < 
2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita-i 

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

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metu, patarnaudama klientams.

KALAKUTIENe

Įstaigos viršininkas pasikvie
tė savo gražia sekretorę į kabi
netą ir klausė, ar ji nesutiktų! 
praleisti Padėkos dienos vaka-'.y, 
rą su kalakutiene? Sekretorė] 
jam diplomatiškai atsakė:

I — Jei tu sutiktum pirma pa-] 
kalbėti apie mink o. kailiukų pal-| 

, tą, tai aš galėčiau pakalbėti ir| 
apie kalakutą 

i *♦.' ♦ -<1

*~
CROSS TOWN PLUMBING 

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

estimate. 24 hr. service.
7356361

HGMT.MEAPT DISEZ.5!
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