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TARIASI CARTER!!DŽIŪGAUDAMI KINIEČIAI PASKELBĖ VISO SAUSIO MĖNESIO ŠVENTE
njjos vyriausybė visą sausio 
mėnesį rengiasi paskelbti di
džiausia Kinijos švente. Prezi
dento Carterio nutarimas pripa
žinti Pekino vyriausybę yra pats 
tokio didelio džiaugsmo- kinie
čių tarpe, kad jis yra lygus iš
silaisvinimui iš žiaurios komu
nistinės vergijos. -Milijonų ki
niečių viltys buvo' sudėtos į-A- 
meriką, nešamčią gerbūvį ir lai
svę. Amerikos nutarimas pripa
žinti Pekino vyriausybę ir pats 
didžiausias ...vicepremjero- Teųg
Hsiaopingo politikos , laimėji-i 
mas. Jis . buvo .pavarytas nŪoTnori -gauti ^'FriiŲT<inijbs^a-l^auFėš^IIafito 'Sąjūngds“vyriausybių”gal vų konferencijoje. — AmerikosT^Yokietijes;- 
valdžios, suniekiiįtas ir^ nužeP-riams, bet prezidentas. Carteris Praricūzijo

-abi. valstybes liečiančiais- klau
simais. . Prezidentas Carteris 
ruošia milžinišką banketą Ten
gui ir jo vadovaujamai delega-; 
-cijai ■ priimti.. Banketas įvyks 
prezidento Kennedy centre. Bus 
pakviesti visi senato ir atstovų 
rūmų nariai. Teko patirti, kad 

-pats Tengas pirmą kartą išva
žiuos į • užsienį su savo žinc'na 
Chu Lib. Visa eilė svarbių admi
nistracijos? dalykų jau aptarta 
Pekine, kartu .su JAV atstovu 
Woodcock, bet dar didesnė jų 
dalis teks paliesti Tengui. Jis Prezidentas Carteris ketvirtadienį išskrido Į Karibų jūrą, kad galėtų dalj’vaųti

A

mintas, bet jis turėjo takto .ir 
kantrybės savo politikai vesti.' 
Jis visą laiką palaikė gerus san
tykius su Kinijos karo vadais.

Darbas yra didžlauBias
L*. w * -i ■*

yra pasiryžęs apmokyti 2,000 
jaunų studentų fiziką, kurie 
galės savo keliu sumoderninti 
dabartinę Kiniją. Tengas pagei
davo šitokios paramos, kad at-' 
siiikusi Kinija pati galėtų atsi-į

GuacloluPes saloje posėdžiaus keturias
dienas. tIRANE RUSAI PRAKIŠO VISU FRONTU, GYVENTOJAMS ĮGRISO MAIŠTAVIMAS SYDNjEY, Australija (Reuters 

pranešinTas.) *>Trs. lucic Bald
wyn, 7ft mexų amžiaus, gulėda-

CALLAGHJAV, VOKIEČIU, BRITU, PRANCŪZU VYRIAUSYBIŲ PASITARIMAS
APTARS NESUTARIAMUS SU RUSAIS STRATE

GINIŲ ATOMO GINKLŲ KLAUSIMUS, š. ATLANTO 
SĄJUNGOS REIKALUS

Penktadie
nį Guadalupės saloje. SI. I-rancis 
nr'estelyje, prasidėjo keturių 
demokratinių valstybių vadu 
konferencija. Vyriausybių gal
vos suskrido į salą ketvirtadieni, 
kad galėtų pailsėti saulėtoje ir 
puikioje saloje, išsikalbėti jvai- 
ria;s tarptautinės politikos rei
kalais ir sutarti, kuria kryptimi 
demokratinės valstybės privalo 
vairuoti. Prezidentas 
nusivežė i šia Karibų 
lą ne tik savo žmoną 
bet ir dukrelę Ainy, 
prezidentas atvažiavo 
na.

Gen, Hsfacį)ingas visa , laiką, 
darbą skaitė pačiu ■ didžiausiu^ 
turto šalti^įĮi.-'^kbuvp priešin
gas įvairiflįiRŠ ^pmunistįnėms 
utopijoms,: b|Įt lygose įonferen^ 
ei jose ai^lį^hr'i(ad dirbąs yra 
pats* didžiau^aš 'turto' - šaitinįs.

Chuenlajų. 
Jis paskyrė; Tėhgą savo viče- 
premjertiį o kai Ųhlajųš ėtisir- 
go, tai Tengui teko Valdyti kra
štą. Jis užniezgė glaudžius san- 

šii Kinijtis karo.’ vadais, 
iša&ltmd jją retik&l&Vrhius.ir jų 
pagalba Svaidė krintą. Kai ęks- 
trėiriištai^paiidro likviduoti Ten- 
gįt; tdi karo vadai prance Maxi 
CėtUngui, kad niekas neliestų 
Tengo. šiandien Kinijos politi
ką ntistatė gen. Tengo trumpi ir 
aiškūs įsakymai ne tik karo va
dams, bet ir pačiam premjerui 
Hua Kuofengui. Amerikai pri
pažinus Pekino vyriausybę, pats 
premjeras Hua Kuofengas per 
radiją pareiškė, kad tai 
Tengo politikos didžiausias 
mėjimas.

Gražiai priims 
Tengo delegaciją

Vicepremjeras Tengas Hsiao- 
pįngas vasario mėn. su didele 
Kinijos delegacija atvyks į Wa
shington^ ir bandys išaiškinti 
kelis svarbius dalykus. Prezi
dentas Carteris, sekretorius

a

yra 
lai-

troniių-ainžitĮ?^
—ŠACHĄ REIKIA PAŠALINTŲ—ŠAUKIA CHONEI- 
Nl. BET GYVENTOJAMS ĮGRISO MAIŠTAVIMAS

TEHERANAS, Iranas. --- So- šieji šacho ir modernių krašto 
vietų agentai pralaimėjo visu apsaugų gynėjai. Chomeini skeb 
frontu. Chomeini agentai ir to-įbė, kad krašto apginklavimas 
. .......................  ’ ‘ ‘ ” 'naudingas tiktai' amerikiečiams, 

bet Irano karo vadovybė kitaip

KINAI SMERKIA CASTRO 
KAIP SOVIETŲ ĮRANKĮ

PEĮČINAS. — Naujosios Ki- 
nijos žinių agentūra ketvirta-j 
dieiiį ■ pasmerkė Fidelio Castro liau tebereikalauja mirties ša-' 
valdžią Kuboje kaip Sovietų a- chui, bet nieko iš to neišeis: gy- 
grėsijos įrankį Afrikoje ir Lo- ventojai jau paliko gatves ir galvojo. Ji buvo nutarusi, ginti 
"tyniį Amerikoje. Pekino pas- naktimis miestuose nebekelia 
merkimas Castro, kaltinant jį fanatiškų šūkavimų, šachui pa- 
agrešija Sovietų naudai, sekė, skyrus premjeru politiką Safur 
netrukus po to, kuomet Castro ■ Bachtarą ir parlamentui jį pa
vienėje savo' ilgoje kalboje pa
sakė, kad Kinija palavinsi dide
lę išdavykstę priimdama Jung- 
•tinių -Valstybių draugiškumą.

“Pastaraisiais melais Kubos 
valdytojai patarnavo Sovietų a- 
gresijai ir ekspansijai”, paskel
bė žinių agentūra.

širdies atakos, naktie-- *ueiu 
atsibudųsį Įš-mieg.. rado mir
tinai nuodingą tigrinę gyvate, 
savo iltis susmeigusią į ipc kai 
rę panką. Išgirdusi senutės rik- 
snitį, slaugė pamatę,: kaip .pen
kių, pėdų ilgumo gyvate šnypš 
dama nusliuožė<po lova ąrti jos 
kojųDuktaras guniine lapda spė 

šachą ir modernias krašto ap-Į užninšli. Spėjama,
saugos priemones'. Visame kra-j kad gyvatėtJjsHflko į ligoninę 
šte veikė sovietų agentai, jie] per praviras duris. Ligonė Į 3-

NARKOTIKU GRĖSMĖ
WASHINGTON. — Kongreso 

atstovų grupei patikrinus JAV 
i kariuomenės dalinių būklę \’a- 
j karų Vokietijoje nustatyta, kad 
j narkotikų vartojimas kareivių 
I tarpe net pareigas einant pasie

kęs alarmuo'jančių proporcijų. 
Buvo apklausinėti 626 jauni vy
rai ir moterys (kariuomenės) 
tarnyboje nuo 17 iki 20 metų 
amžiaus, apie marijuanos, ko
kaino, heroino ir kitokių svai
galų vartojimą trylikoje iasto- 
lacijų ir nustatyta, kad apie pu
sė pripažino, jog. “vaistai” 
(drugs) dažnai vartojami ir tar-

.. , i j nvbcs valandomis ir“ tarnvbo-TAtrodo, kad konferon.cua.bus - , -i  ____________ :— ------
karteriška. Paruoš dienotvarkę anaai'iais. 
ir svarstys nustatytus klausi
mus, bet JAV prezidentas moka- 
tokias tarptautines konferenci
jas paversti atsakingų pareigū
nu išsikalbėjimais. Prezidentas ■ Larus nuo Domikonų Respubi- 
yra Įsitikinęs, kad išsikalbėjL) kos (San Domingo salose) 
mai yra naudinge&m. negu ofi-* jiems pasisekė rasti jūros dug 
cialūs protokolai. Konferenci- ne nugrimzdusį 
jai pasibaigus prezidentas žinos. Conception, 
ką jo bendradarbis galės pa_| flotilijos, kuri 16-11 
darvti ir ko negalės. Tuo tarpu; beno i Ispanija Naujame Pa- 

i šaulyje prisiplėštas brangeny- 
, bes. Galeonas (aivas) Concep- 
j tion buvo uragano audros iš- 

ne tik' siuntas- įš kurso ir sudaužytas 
j į Abrojos ryf.us (povandenines 

uolas) ,dabar ..vadinamas Sidąb 
ro Slenksčiais (Silver Bank).

TURTŲ IEŠKOTOJU GRUPĖ 
iš Pensilvanijos pasiskelbė, 
kad per 65 mylias į šiaurės va

Domingo salose)

ispanų laivą 
vieną iš ispanų 

metais ga-

&

— Teismas patvirtino abiejų 
pusių susitarimą sumokėti nu* 
kentėjusiems $675,000 už Kent 
State universiteto pievose pada
rytus nuostolius. Nacionalinės 
gvardijos kariai nušovė kelis 
studentus.

— Mahometonai pripažįsta, 
kad prezidento Cartelio veiks
mai padarė įtakos Į Irano poli
tiką. šachas niekad neužmiršiąs 
prezidento Carterio pareiški
mo.

oficialiai padaryti nutarimai la 
bai dažnai lieka neatlikti, ne: 
įvairios sąlygos to neleidžia.

Prezidentas Carteris 
papasakos nesutarimus su So
vietą Sąjunga strateginių alo- 
mo ginklų klausimu. Prezideir

švaistėsi pinigais, bet gyvento
jų valios jie nepalaužė. Ne tik 
ketvirtadienis, bet ri penktadie
nis sostinėje buvo ramus. Ka
riai turėj progos pailsėti; bet jie 
ir toliau lieka budėti.

Šachas išvažiuos pačiužinėti

Irano šachas penktadienį pa
reiškė, kad jis nesirengia vykti 
Į užsienį, net jis norėtų kelioms 
dienoms išvažiuoti į kalnus pa
čiužinėti. Penkios savaitės kara
liaus rūmuose jam jau įgriso. 
Kartu su juo į kalnus išvyktų ir

ci? diettą pradėjo atsigauti.
taš ne tik papkskos svarbesnius] ienas ekspedicijos nans tvir-
nesutarimus, bet jis paprašys] tina, kad ten yra nugrimzdę 
suvažiavusiųjų ministerių pata-Į apie milijonų vertės bran 
rimo vienu ir kitu klausimu.] genybių. _
Brežnevas padarė šiokią tokią

tvirtinus, visi padėjo ginklus. 
Mula Chomeini dar tebereika- 
lauja mirties šachui, bet niekas 
gatvėse jo obalsių jau nešaukia. 
Be to pats Chomeini jau keičia 
taktiką. Jis įsakinėja reikalauti 

! mirties šachui, bet tuo pačiu 
metu jis liepia žibalo pramonės 
darbininkams pagaminti gyven
tojams reikalingo žibalo.

Rusai sukišo daug pinigu

Sovietų valdžia sukišo daug 
pinigų šiam maištui organizuo
ti. Pinigus gavo Chomeinio pa- šacho žmona, jų vaikų motina, 
skirti agentai. Jam teko brau- • 
giai mokėti už Irako radijo sto-]kiltų koks svarbesnis reikalas, ,, 
ties pranešimus ir raginimą su-.1 bet šiaip jis galėtų pačiužinėti, 
kilti prieš šachą. Jis pirko ir ve- b’ atsigauti. Neramumų metu 
žė ginklus į Irano sostinę ir pro-j šacho nervai taip pat buvo į- 
vincijas. Maišto metu žuvo daug| tempti, bet jis nesirengė pasi
žmoniu. Vietomis mulos Cho- duoti rusų agentų suorganizuo- 
meini agentai puldavo policiją, tam maištui, 
bet karių nepavyko paveikti Jie —------------
klausė vyriausybės. Karo stovio 
patruliavimo metu žuvo keli ka
riai, bet tai nepaveikę vieningos 
šacho armijos. Kariai sutalnlė 
demonstracijas.

ŠE TVARKOS DAKTARAS

NEW JERSEY valstijos me
dicinai praktikuoti leidinių ta
rybai ketvirtadienį buvo prista
tytas vienas 53 metų amžiaus 
pediatras, kaltinamas užkabinė- 
jimu penkių keliolikamečių 
mergaičių, buvusių jo pacien
čių. Tas daktaras yra net svei
katos patarimų straipsnių ra
šytojas laikraščių sveikatos 
skvriuese.

MEDICARE 7979 METAISnuolaidą ir pareikalavo šitą 
klausimą baigti dar prieš sausio 
16 dieną, o kai su sekretorių 
Vance negalėjo šiuo klausiu su- 
sitariti, tai norėjo visą reikalą 
palikti prezidentui ('.arterini ir 
pačiam Brežnevui. Sekr. VaneeĮ sąskauas,’
atsakė Gromykai. kad tekio fla"j goninių klinikų lankytojų 
lyko nebus, prez- Carteris neis,skaitąs ir kai kurias kitas medi- 
į jokią konferenciją su Brežnc-!cincs išiaidas< premijos pakelia- 

i vu, jeigu sutarties paragrafai; inCs 50 centais iki 70 pcĮ. In6- 
nesį. Medicare aprauda apima 
21.3 milijonus amerikiečių nuo 

: 65 metų ir senesnių ir 2.8 mili
jonus nedarbingų žmonių, jau
nesnių kaip 65 metų...Praėjusių 
metų liepos 1 d. jiremijos taip 
pat buvo pakeltos 50, centų.

(Sveikatos, švietimo ir Gerovks/
■ Sekretorius Joseph A: Califanb 

l,Jr. paskelbė, kad nuo lieposbl 
r! dienos Medicare Part B. kuri

i apmoka daktarų sąskaitas, li
sa-

Jersey yra nuomonės, j nebus iš anksto aptarti. Bet ruo- 
tLtk'.anii Lukštą “go- šiamoje sutartyje yra kilę esmi

nes chara-'.crio . Pa-,niai klausimai, dėl kurių Gro- 
viename iš kaltinimu’

Jis galėtų grįžti į sostinę, jei j_aj 
.c r 
vyzdžiui 
rašoma, kad tas daktaras pabu
čiavęs 13 metų mergaitę tuo 
metu kai jos motina buvo egza
minuojama kitame kambaryje. 
Negana to, jis pakėlęs mergai
tės bliuzelę pažiūrėjęs į jos krū
tis.

n

vc'k’c ’ neutrono bomba. Bet 
vok.^.ų karo jėgos nedaug jų 
teturi. Jiems labai nepatinka, 
kad prezidentas Carteris sustab
dė šios bombos daliu gamvba.

Bet pats svarbiausias dalykas.

SOMOZA “MINKŠTĖJA”
...DIPLOMATINIAI sluoksniai' 

1 pradeda justi, kad Nikaraguos 
; prezidentas diktatorius Anasta- 
sio Somoza. atrodo, švelnina sa
ve kietą nusistatymą ir pagaliau 
sutiks priimti JAV-bių planą 
pravesti plebiscitą — Nikara
guos piliečių atsiklausmą. kurs 
nuspręs ar Somoza gali toliau 
pasilikti pareigose ar turės išsi-

o o

KALENDORCLIS

SiUsio 6: Trys karaliai—Kas- ii
paras, Merkelis ir Baltazaras, 
žibuolė, Gaivilis.

Sausio 7: Liucijus, Kanutąs,
Venirė, Butėnas, Gerstutis.

Saulė ’teka 7:15, leidžiasi

Saitas

Kariuomenė neprileido 
prie krašto apsaugų

Keliose valstybės vietose mai
štininkai bandė kalbinti karius 
ardyti krašto apsaugos priemo
nes, bet niekur maištininkams žadėti savo šeimai toliau saugo- 
neavyko paveikti karių. Vienas ti valdžios paveldėjimą, kurs ten 
kitas karininkas solidarizavo su praktikuojamas jau per 10 me- 

, protestuojančiais, bet niekur tų.
jis neišėjo iš-kariuomenės gre- Naujai opozicijos bangai vir 

Į tų. Kariai buvo pah's stipriau- slant audra, susirėmimuose tarp

CATANIA, Sicilijos saloje, 
šioje Italijos provincijoje pra
eitą trečiadienį trys užsimas
kavę ginkuoti banditai įsilau
žę į bažnyčią šv. mišių metu ir 
iš besimeldžiančių parapijonų 
atrinko jų turėtus pinigus, žie
dus ir laikrodžius.

Somozo’s kareivių ir Sandinista 
partizanų per 72 valandas žuvo 
mažiausiai 30 partizanų, karei
vių ir civilių žmonių Reikalavi- 
ma didėja Somozą visiškai iš- 
varyti iš Nikaragvoj.

myka negalėjo susitarti su Van
ce. Brežnevui buvo reikalingas 
tarptautinis susitarimas su A- 
merika. Jam daug lenyviau tar
tis su įvairiomis Azijos valsty
bėmis, kai pasirašytas susitari
mas su Amerika. Jokios nuolai
dos sekr. Vance nesutiko daryli 
ir Brežnevas j Washingtona ne
pakviestas.

Suvažiavusių valstybių galvos
turės nuodugniai paliesti ir At-Į kurį suskridusios galvos norės 
lanto Sąjungos valstybių klau-1 patirti, kaip Amerikos diplclna- 
simą. Niekam ne paslaptis, kadjtai su sitvarkė su komunistinės 
sovietų karo jėgos koncentruo-l Kinjios vadais. Bet dar labiau 
jamos Rytų Eurc'pos pasienyje, jiems rūpi, kaip pajėgė Irano 
Kol, vakariečiai dar nėra pasi- šachas, susitaręs su amerikie- 
ruošę, tai rusai gali pralaužti' čiais, kirsti smūgį fanatiškiems 
pafrontės linijas ir laisvai verž- Irano muloms ir nedidelei šiji 
lis į Vakarus. Iki šio meto Ame- tų sektai. Amerikiečių nutari- 
rikos atomo bombo.; pristabdė mas duoti tranui 100.000 stati- 
sovietų maršalus. lx?| dabar ir Kairių žibale' palaužė mulos Cho- 
rusai turi puolamuosius atomo meini vestą propagandą prieš 
ginklus. Dabar rusus prilaiko {amerikiečius.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMfi
Kūno, proto ir jausmę darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Taika - prasmingiausia Naujiems Metams 
dovana

Su Naujais Metais naujai ryškimės geriausios 
dovanos vienas kitam įteikimui: tarpusavio peš
tynių užbaigimui.

Naujiems Metams mūsų atliktina pareiga.
Bedievių kankinami paverg

toje Lietuvoje ir Sibire mūsiš
kiai paukščių keliais — savomis 
mintimis mums siunčia šventiš
kus Naujų Metų proga linkėji
mus. Jie prašo mus neužmiršti 
kad žmonės esame - primena 
reikalą juos visokeriopai remti 
ir velija mums apturėti sekan
čias iš jų, Lietuvos grožį pri
manančias, dovanas. Jų mums 
siunčiama gražiausia dovana 
yra tolumoj žėrinti rytmečio 
žara, artumoj dunksanti eglių 
mėlyna skara ir šilo juosta bal
zgana. Dar kelio' vingis ties na
mais - išsiilgtais ir mylimais,, 
smėlio takelis parugėj, ramunės 
žiadas pradalgėj. Prie šios gra
žiausios dovanos — dar kapas 
motinos senos, papuoštas liek
nu berželiu ir eglės vainiku ža
liu. Dar tą dovaną Nemuno kil
pa sujuost ir rūtos šakelė pa
puošt. /•

Nors ir labai norėtų paverg
tieji ir kenčiantieji mūsiškiai — 
minėtų dovanų negali mums į 
čia prisiųsti. O mes į ten jiems 
galim, bet NENORIM siųsti mū
siškų ddvanų iš Laivės šalies. Į

klėse ir neapsirijimas parengi
muose bei Šeimiose.

Tokias dovanas mes galime 
vienas kitam įteikti, bet kol kas 
nenorime. Priešingai, mes di
džiuojamės spaudoje ir gyveni
me kuo gNvuliškiau vienas kitą 
išvolioję, kuo didesnį melą pas
kleidę, kuo didesniais keturko
jais per svaigalus tapę ar dūm
traukiais didžiuliais išvirtę. Ki
taip sakant, mes dar netapome 
tikrais žmonėmis — šventiška 
kalba tariant, mes dar toli gra
žu nedaaugome iki geravalio. 
Dar blogiau, jau net mūsų šven
tovėse per Bernelių mišias pra
dėta pirmą kartą skelbti netie
sa: taika ne geravaliams (kaip 
teisingai iki šiol buvp nors skel
biama), bet tiems, kuriuos Die
vas pamilsta. Išeina, kad mums 
geravalšikuinas pamirštinas: 
kam Dievas teiksis — tam jis 
taiką suteiks. Tai jau tikras at
galios ėjimo kelias. Priešingai 
mes visi turime eiktis: aš, tam
sta ir kiekvienas kitas turime iš
augti- į tikrus žmones sava as
menybe — turime tapti gerava
liais: tik tada taika mūsų tarpe 

blizgančius popierius bevyniar-S^Ies-prudėti-rastis-nors-dar-iF-- 
dami visokius “šventiškus- nied aguonos- grūdo -dydžio.- Jokie 

dievai ir pats Dievas nepajėgs 
man taikos suteikti, jei aš būsiu 
taikos ardytojas — blogavalis, 
gvwenimiskai kalbant — dar iki 
normalaus žmogaus nedasiva- 
ręs.
« » -
HUž tai” šiudse Naujuose 'me

tuose meskime Mšokius prieta
rus ir ryžkimčs dirbti savęs su- 
žmogin mui. Atsikratykime vi
sokių menkniekų, įvairiausius 
burtus šalin švieskime. Laikas

kus, mes nesiryžtame savie
siems pasiųsti brangiausių — 
prasmingiausių tiek mums, tiek 
jiems dovanų. Nauji Metai įpa
reigoja mus įteikti vienas kitam 
čia ir išsiųsti kenčiantiems sa
viškiams sekančias dovanas.^

Mūsų brangiausia vienas Įei
tam iteiktina dovana — tai tar
pusavio lietuviškų peštynių — 
pavydo ir apkalbų pabaiga, tai 
smalos išmetimas iš lietuviškos
burnos, tai saviškių rėmimas mums savyje parengti vietą ti-1/4 - 1/2 šau 
vergijose, tai nesilankymas smu- kro . lietuvio gyvenimui.

Moteris ir vaikas

vsiems, pirmiausia pats sau 
linki šiais metais šis skyrius.

Adelės Duobiienės
Sveik o Maisto Receptas

i f •'

., ir alyvos, Safflower, Sunflower ar

KOPŪSTŲ- PYRAGAS

Orkaite: 375’F.
Prop:
1 puodukas pieno 2% riebumo
3 puodukai kvietinių miltų (Ce- 
resota unbleached.flour)
% puoduko miltų tešlos ktfčio-- 
jiniui ,
1 pakutis arba' t/Y "oz .'sausų 
(Dry yeast) 'mielių
1/4 puoduko drungno vandens 
mielni pamerkimui
1 šaukštas cukraus

itelio druskos
To 2 šaukštai (Polyunsaturated)

JEI JOS NORITE SIUSTI

SIUNTINĮ-DOVANU LIETUVĄ IK USSR DALIS
, NAUDOKITĖS TAfARNAVhviU PLaCiaJ
' ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, IMO
(LICENSED B* vn esPOSYLTORG) . .. j

VYRIAUSI i ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 —Tel.: 581-6590 -581-7729
Siuntiniai, siunčiami per musų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki G valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 1 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, rA. — 126 Tilghfnan Street 
BALTIMORE 31, MD. — 1828 Fleet Street ____
BROOKLYN, N. Y. 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, III. — 
CHICAGO, ILL. 60629 
CHICAGO, ILL. 60609 
CLEVELAND 13, Ohio 
DETROIT 12, Mich. - 
HAMTRAMCK, Mich.
LAKEWOOD, N. J. 0876f — 234 Second St......................... ............
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ........ 
HERKIMER, N. Y. McKENNAN RD. ...........-......
MIAMI BEACH, Fla. 33139 1201-17 St. ................ ....... ............
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Arrive ..............................
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St. ............................ . . ...................
PHILADELPHIA Pa, 19123 1013 N. Marshal St.
PHOENIX, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canyo. Hwy ......
RAHWAY, N. J. _ 47 East Milfon Avenue
SOUTH RIVER, N. J — 4) Whitehead Avenue ........ .....
SILVER SPRING, Md. — 1002 Kennebec Ave. ........................
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street 
WOODHAVEN, Queens, N. Y. 11421 — 8O-14*Jamaica Ave.

485 McDonald Avenue
701 Fillmore Aveftua .......... .

1241 No. Ashland Avenue —.......
— 2c>08 West 69 Street .........

— 1&55 West 47 Street ..........
— 1028 KenHworth Avenue.......

• 11601 Jos Campeu Avenue—..
— 11339 Jos Campau Avenue

.... — 435-1654

.... — 342-4240

.... _ 633-0090
.... — 895-0700 
.... _ 486-2818
.... — 925-2787
...........— 376-6755 
.... — 771-0696 
.... _ 365-6780
__ — 365-6740

— 363-0494...
... — 385-6550

— 315-866 3939
.... — 305-673-8220 , 
.... — 674-1540 
.... — 475-7430
— 215-WA-5-8878

— 602-942-8770 
_ 381-8800

.... — 257-6320
__  — 589-4464 
...___ — 475-9746
.... _ 296-5250

jamas ir kitiems maisto gami
niams. Kaip tai, bandelėms, pa
sagėlėms, trapių tešlų indąrams, 
virtinukams ir t-L Šis kopųstų 
gaminys gali būti panaudotai 
ir Kūčiom bei iškilmingesniom 
pasiliko dienom pietum ar va. 
karienet Kopūstai, karšti, sude
dami į iš anksto iškeptus dides
nius ar mažus trapios tešlos (su 
alyva) bliūdelius. Prie jų duo
dasi bulvės, padažai ir jie puo
šiami daržoviniais žalumynais. ,

Kitas kopūstų pagaminimas 
yra su rūgščiais obuoliais iš sal- 
džų kopūstų be gp’bų. duos ga
lima panaudoti lietinių sasuk.- 
rilui bei jų užkepimui arba 'de
koruoti su kitomis šutintomis 
daržovėmis, kaip tai morkelėmfe 
ankštinėmis pupelėmis ir pana
šiai. Juos spalvingai sudėjus, , 
apkaišoma kvietinės duonos 
skrebučiais. . •. : i >-■-

Spausdindami labai gerą 
receptą paruošimui raudonųjų 
burokėlių prisimename slinki a' 
sergantį agronomą Bronių Ba-JM 
rą. Šis receptas išbandytas Jbulz:I 
no' Pucetos ir jo žmonos Lietui 
vio Sodyboje. Skanesnių nė he-4, ‘ 
mėginkite ieškoti — nerasite.

Burokėlių užpylaS.- .
Prop.: Vienas litras vapens, 

20 gramų (valgomas šąūhsLs
• su kaupu) cukraus,' 30 $inąų 

(2 lygmani šaukštai) druią|{ps, • 
80 gramų (5 su pusė T^m’o ' 
šaukšto) 9% acto.

Darbas: Nuplautus burokė
lius virti 45-60 minučių,-Juos 
sudėjus. į jau verdantį vandeni- 
Nupilti vandeni. Užpilti 
vadens, kad atvėstų. Nulupti. 
Supiaustyti norimo įdydžidį* ga
balėliais arba sutarkuoti. Įdevi 
3 gvaizdikus, -gabaliuką eina-.

■ Nukelta į Gpšl.*' -

pūstų
3 svarai saldžių kopūstų 
/l puodukas sukapotų svogūnų

1 puodukas sukapotų porų 
1/2 svaro arba 8 oz šviežių šam- 
pionų (Mushroom) grybų
1/4 puoduko alyvos (Polyun
saturated) 
truputis šviežiai sumaltų kar
čių pipirų
1 lauro lapelis.
1/2 puoduke sukapotų petražo
lių lapelių
2 šaukštai kviečių daigų (Wheat 
germ) padžiovintų
5 kiaušinio baltymai kietai išvir
ti ir sukapoti
2 išplakti kiaušinio baltymai 
1/2 šaukštelio druskos-

Darbas:
Gerai įkaitintan su dangčiu 

puodan sudėti rūkščius kopūs
tus su visa sunka (jų nenuspau- 
dus). Kai uždengus jausis ga
ravimas, sudėti supiaustytus 
(susatkuotus) ploniau saldžius 
kapūstus. Stipriai uždengti puo
dą dangčiu. Tuo tarpu pašutinti 
svogūnus, porus ir supiaustytus 
grynus. Išmaišius kopūstus, su
dėti grybus į kopūstus, lauro la
pelį sulaužytą į kelias dalis, iš
maišyti ir pašutinti iki bent kiek 
suminkštės, bet nesuriš. Laikas 
apie 5-10 min.

Nukėlus nuo' ugnies, sudėti 
‘pakaitintus kviečių daigus, su- 
• Kapotus Kiaušinio naltymus, pi- 
į pirus, petražoles ir druską. Į 
Į pabaigą išplaktus baltymus. 
Į Priragauti skonį, pravėsinti ir 
i tepti ant iškočio to pyrago pa* 
narstyto manų kruopomis ir su
sukti.

Leisti gerai iškilti. Aptepti 
pienu. Kepti 40-45 min. Iškeptu 

poilgais gabalėliais, sudėtas iš- aptepti alyva.
islgai į lėkštes, su grybų ar po
midorų padažu, arba prie barš
čių a rgrybų sultinio kūčių ar- 
iškilmingesnių švenčių metu. *?

ŠĮ -pyragą, galima daryti^TfI 
plokščią. Iškočiojus tešlą, vieną 
šmotą tešlos dėti į išteptą skar
dą, užtepti storu sluogsnių pm 
vėsintų troškintų . kopūstų, pri 
dengti kitu tešlos sluogsniu. Ap- aU1Iu^ grajimsę ne UK Įieiuvn>Kus spauuos> Kiesiejimui, Del jle visos aBsivijos 
. ■_ . ... __ ' ‘--“P pai pavergtos tuetavos ir jos žmonių 'geroVei, Dendroiaiį, jėgdiuis
tepus pienu, po pUKlimiO, subu-j oieKiani Lietu\xjo a^^priKiauouiixyOeij atstatymu- viiuouno UCtuvlAXu r&K. 
dyti šakute,i kad plutelė neat-'

I šokių. Kepti? c vim

Suk tą pyragą - gdffitia- naudoti

Sy*

Giovanni Biellini

pan;
1 šaukštas sUoMiolkintos citri
nos žievelės UT ’?d -
2 šaukštai monų2(Farina) kruo- 
pų tešlą iškočiojus apybarstyė 
mui
2 šaukštai piend ir, 1 šaukštas 
alyvc's pyrago apfepimui.

Darbaš:
Mieles pamerkti į vandenį. 

Cukrų ir druską- šiltam piene 
ištirpinti ir į ^ungną supilti 
mieles ir 'alyvą/: °' ; - - - ■. : -

Miltus rp^daIihH' i' &''cfaiisf I
vieną mirtų dali 7 supilti pienu| įsiaejimūr į darbą, kelionei ar 
skiedinį ir lesią įmaišyti. Stipriai kitai iš namų išvykai.

Pastaba:
Šis kopūstų gaminys naudo

N A U J U SKAITYTOJU VAJUS

ją 100 plakimų išplakti, kad i- 
varius daugiau oro, pagerinus 
ir pagreitinus jos'kilimą. Užber
ti likusią miltų dalį sumaišytą 
su citrmos žievele, pridengti, ir 
šiltoje vietoje leisti kilti.

Iškilus išminkyti iki vienti
sumo, elaslingumo ir blizgėji
mo, duoti dar kartą pakilti iki 
dvigubumo. Padalinti tešlą į 2 
dalis ir kiekvieną jų iškočioti į 
poilgus keturkampiuoš apie 1/4 
inčo ai' pic'niau. Pabarstyti mo
lių kruopomis ir užtepti pravė- 
susiais šutintais kopūstais. Su
sukti j kočeiiuką, padėti į ištep
tą riebalais skardą. Pakilus ap
tepti pienu ir kepti 40-45. 
iškepus aptepti alyva.

Pastaba:

....Šis pyragas pasiduoda
šias, supiaus lytas vienodais

m in.

kar-

Adelė Duobliėnė

KOPŪSTŲ PARUOŠIMAS 
(Su grybais)

’/Naujienų vaauvyoe ir Mawiimo rajaus Koimtnia fcreiįnsufi į
.ylojLis JT Į VlbUS UClUVlUS, 1£ plttSO pčUKJKll 2Uiy^liefiU.U. Del

j aus puTLiiuių pavyzaziais, plaunami ’si ^seniausią AmefikuS Iftrtunyį •dienraštį, 
j juo susipfa^psuūH-ir jI d^ipreiiuxrieruojtttxt, u&aia guoaryu fiejraurttk- 

r- - r -J uiip jjaL pavergtos juicluvos ir jus zmumų 'geroVei, Deaaroima jęguūas
_ _____ »

. _>; į, • 'vis plečiantis sžuupžnJY u :
• a>kally ci izį pia Linu Miu penas, atsirado ’mecenatų, Kurte : plfte
viuiuiu vajtiusx-ULDcu_ y.eruTi^uiiAis AxpYknuixya • naujiems aiuiuyLojau®. -

MyKuias KaraiUs, sav. urane bhords motelio ir KeadenCinio
±735u urulį Blvd., ou . iretėrSGui'fe, ^3Zub, iei. old—. pa&jrrę 
urijiį dienų atostogas cviein^ asmenim*. Unmintieji tdr&> progoa nau 

Į avėeiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, nauduos privačiu paplūdimiu, 
I žaidimų Kamoariu, I V, leieion’u' ir Kitais moderniais (rengimąuv

Musų bendradarbe ir savaitines sKiLUes ’‘/Įpinta mus ir mūsų munus" 
autore M. jfriisKinyie pa^Kyre premija. i>e aoeju, atiulaa ir daugiau 
mecenatų, kurių Vertingos dovanus dus sKfeibiamofe ir įaSkirfciyufe tŪėe- 
uxmadie ;i\aujlenų pikiusK

YLftas ix visus XYieCiamc j didliąją tartĄ. ——...—----

P^efiuui'eratds pratęsimu, u22^kynrų^ ucl ĮgfrH-mfr Aatljrtofa rė&aikj&l 
jxasvixin paam<nxtnni Xettiufti :a aLKarpurni*

i/« SO. MAua-TEU SI. 
CHlCAGŪ, fu ob*o«

j
A
4

* 16 aiiASLo De ragmiUxu pA a tęsi U 6a VU preuAutrte.rjrM^ LatJpyualKaa
^OAiraaHiėjuuu im*iom. rrletfe

Pavarde ±f vartL&a

\.are*4L>

Prop: 3 puodukai rūkščių ko- /ra naujas
Visikai -NatiJfėoSS kSiį ŠoikStą "SkVo —- 

rriedė -—».— doL

r^Lvsrde tr Vlrčta r - - .

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

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

P ATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

, ' Tel. 247-5081

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 VV. 71st St., Chicago, Ill.

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DI MYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

^tdara šiokiadieniais nuo
9-vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

Tel. 476-2206

Adresai

5ponsoriaua pavarde, rarūa* ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydama* lietuvišką apaudą ir ?
pastanga^ prašau jas aiununeu už jfndėdaimu . dtoU- .*

ir uniM
• Adre«A>

• P La tinimo rajaus proga, prašau siuntinėti Naujienai dvi aavtliea ru«L0<_ 
dilimui nemokamai be jukių Įsipareigoji m ii

Pavarde ir Tardai

Adresai

Pavardė Ir Tardai

sdtesaa

*a Vae ir tardai .

Ireao

................... —TTrrtr-^i ... j. ~ >
NAUJIENOS, CHICAGO a, ILL. 'Saiurda’y, Janumy-b. lu‘/į
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FRAGMENTAI K PRAEITIES MIGLŲ
7 POKALBK SU GRUZINU

192Į in., tarnaudamas Kras-J 
padaro sriiiės komisariate, bu-' 
yaų paskirtas į komisiją Arma- 
viro, Maikopo ir .Taupse apskri
čių karo lęęjnis'ariatų veiklai ti
krinti sąvo. srityje. Taupsės ap
skrities komisariato karinio ap
mokymo viršininkas nusiskun-, 
dė, kad Soči būrio vadas esąs 
apsileidęs, ir. būtų gerai, kad jį1 
ten kas ne'es iš Krasnodar© cen
tro pajudintų. Tuomet mūsų ko-

— *«?»: pirmįinkas, Krasnoda iš rivieros kurhauzą,
ro srities karo komisaro pava-, |urtuolio Chodiakovo parkaTs^ 
dųotojas Įsakovas kreipėsi j (|lIsjr 
mantį kad ten vykčiau. Sutikau!
ir man čia pat buvo parašytas' štai Juodųjų jūrų pakrantė- mas su įstaigc's viršininku 
pąžymėjimąs, kad vykstu tar- je dviejų aukštų mūrinis im 'tas, pažiūrėjęs į mano dokumen- kilometrų ilgumo tvirtovės šie-Į 
nyboą reikalais į Soči ir du pažy- pc’zantiškas kurhauzas, kurio tus, pasakė, kad motorlaivis ryt na. Ji tęsiasi Juodųjų jūrų pa-, 
mėjimai gauti bilietams iš didelis gelžbetoninis balkonas ryte 3 vai. išeina iš Soči į Batu- kraščio gubriakalniais. Oro 
Tuąpšė į Sočr ir iš Soči į Kras- ant gelžbetoninių stulpų atgręš-1 mi, iš Soči motorlaivių uosto, imumn naik>nama simtn<? n 
nodąrią.. Ų’- ‘ 'taS į Juodąją jūrą. Po juo nuo- '' ' .

Pagaliau vi. e n ą rugpjūčio latos žaidžia jūros bangos. Tur- kas patarė išlipti kažkokiame , laikui, tas savotiškas architek- 
Įflėn. pabaigoje dėnds popietę tuolio CHoiliakovo parkas ir punkte, neprivažiavus Batumi, i tūros paminklas. Milijonai ak- 
ątsiradaii Soči mieste, Rusijos sodas, tai žmc'gaus rankų gani- prie garios gruzinų tvirtovės šie : mens luitų sukelta ant aukštų 
Kąųkązp. žiemos, kurorte: Mies- tos stebuklas. Bevaikščiojant ir no's. Aš padėkojau ir patenkin-į kabių. Tie akmens luitai iš lau- 
tas nedidelis; Set švarus. Pagrin-’stebintis miestu, jis man pasiū-! tas nuskubėjau į viešbutį. Ga-jko tašyti ir surišti sienose kąl-j 
dinės gatvės nusodintos palmė-jlė pakrantės sargybų motorlai-j vęs budintuvą, ramiai atsiguliau | kių skiediniu, sudarytu su klau
ptis, o gyvenami namai apaugę viu nuvažiuoti prie garsios gru- ir kitos dienos ryte buvau mo-jšinių baltymais. Fcs tvirtovės

nio' apmokymo vadą. Radau jį 
Į besėdintį prie namelio palmės 
paunksmyje. Prisistačiau ir pa
daviau savo komandiruotės do
kumentą. Pastebėjau, kad jis 
serga džiova. Iš tolimesnių po
kalbių sužinojau, kad jis yra 
lenkų tautybės, caro armijos 
karininkas poručikas, buvo mo- 

> bilizuotds į Raudonąją armija 
;1918 m. spalio mėn. 5 d. bet 

s fronte peršalo ir dabar serga.
Man besigrožint miesto vaiz

dinga gamta, jis sutiko parody.

penktadienio popietę važiuoti į
■ Paškovskaja stanicą gėlių, todėl 
'tą pusdienį turiu išlikti ir než -
nau ką palikti savo pavadimto.

I ju-
Besarabovas pasakė:
— Aš pasėdėsiu penktadienio 

popietę kobinete ir pačiam va
žiuoti kliūčių nėra.

■ E.lit u ir i-nžavn elirizanlem ų 
(vietiniai vadina “dubki” ąžuo
liukai) radau net dvi ilgokas ly
sves. šeimininkė įdavė žirkles

Į ir aš prikarpiau gražią, slanr 
! bią puokštę. Atvežęs ją į Kras- 
nodarą tiesiog nuėjau į dakta
rės Ernos butą, nes ji (i vai. va
karo visuomet būdavo namie, 
įteikiau gėlas Marijos Mitrofa-

- novnng josie? ^y»-Q ir savo var- 
du. Daktarė buvo labai paten
kinta ir. atnešusi kristalinę ve
ža su vandeniu, pirma įmetę as- 

! pirino tabletę, kad gėlės nevy
stų vazoje ir įmerkė gėles. Prie 
gėlių puokštės pasilenkus pas ją 
iš akių pradėjo riedėti stam
bios ašaros.

tarašt's ir kalba, bet tauta kaip 
okia dilimo iš istorijos lapų.

Gruzija buvo Sovietų Sąjun
gos okupuota 1921 m. vasario- 
xovo mėnesiais. Mane pokalbi- 
linkas buvo savo krašto palrio- 
as, bet pokalbyje nenukbdoine 

politiką, tas mane džiugino, 
:iors pokalbis tęsėsi ilgai.

EMOCINĖS APRAIŠKOS
Man begyvenant Krasnodar©, 

lamu šeimininkė, Marija Mitrc- 
anovna B. buvo nėščia ir ją lau
žė gydytoja, regis, vardu Erna 
(pavardės nebeprisimenu). Jo
sies vyras karininkas buvo zu
jęs I pasauliniame kare, duktė 
su šeima gyveno kažkur I krai- 
noje.

nes esu skaitęs gndkų istoriko 
il-iedoto raštus.

Pasiūlė su juo papusryčiauli. 
Jis padėjo ant stalo lėkštę su 
apdžiūvusią duona ir kitą lėkštę 
su keliais avies sūrio “Brynzos” 
gabalais, pastalė “Risling” bon- 
ką vyno, pažymėdamas, kad 

‘Gruzijoje auga daug vynuogių 
Į ir iš jų daromi įvairūs vynai, 
bet saldieji vynai žmones tuki
na. o šis rūkštokas, prie pietų 
stalo žmogaus svorio nedidina.

Tęsdamas savo pokalbį, sa-

A'-:

Matome Jonušo '‘Sniegą mėnesienoje"

,. i'

tas į Juodąją jurą. Po juo nuo-

1 — Graikų istorikas Herodo- 
tas, gyvenęs prieš mūsų erą, ra 
šė iš senųjų istorikų užrašų, nes 
graikai sudarė raidyną apie
12(U)metų prieš mūsų erą. Mus 
gruzinus retkarčiais vadina se
nais iberais, juk seniau visą 

I Pirinėjų pusiasalį vadino Iberi- 
ija. Mes gruzinai saistomos su 
jsumerais, iš kurių yra kilę nni- 

■ ... . , su protėviai, ir net su senovės
. 'mainų nmkmama. s.mtus m^.^j |iečiais. Sav0 iberiškumui 

Motorlaivių stoties viršmin.: priešinasi nepermaldaujamam pa,ikrinti p<) pi,.nlojo pasauli.
nio karo nepriklausomybės lai
kais buvo pasiųsti keli gruzinai, 
žinojusieji seną gruzinų litera
tūrinę kalbą. Jie puikiai susikal- 

rbėje' su iberais net Madrido mie
ste, su baskais ir šiaurės Afri
kos berberais, dirbančiais Ispa
nijoje, nors Ispanijos iberų kas
dieninė kalba gerokai lotynų 
kalbos paveikta. Mat, ispanų 
kalba, tai ir yra iberų suloty- 
ninta kalba.

matomai, gerai buvo pažįsta- upės žiočių, ties Gruzijos kuror- 
ir tu Gagry, Kaukaze, tęsiasi 160

yrjoklinėniįB mėljmomis kultu- zinų tvirtovė sienos. Apsi. torlaivių uoste. 
iSnėmiš vynuogėmis.. Susiradau džiaugiau jo pasiūlymu ir mes 
Šambaręjj vi'ešbytyje, po to nū- užsukome į Juodųjų jūrų pa- 
rodytų adresų nuėjau pas kari- krane i ų apsaugos įstaigą. Jis,

! a

(iydytoja Erna, 41 metų, bu
vo susižadėjusi su vienas įmo
nės inžinierium, 51 metų našliu, 
kurio abu sūnūs baigę aukštuo
sius mokslus, buvo vedę ir au
gino šeimas kažkur Pavolgyjc.

1921 m. lapkričio mėn. vidu
ryje, šeimininkė pasakė, kad 
gydytojos Ernos sutuoktuvės 
bus ateinantį šeštadienį ir prašė 
penktadienį nuvažiuoti pas jo
sios vyro seserį į Paškovskaja 
stanica (ta gyvenvietė buvo už 
10 kilometru nuo miesto ir su
jungta su Krasnodaru elektri
niu tramvajum), priskinti chri
zantemų puokštę ir įduoti dak
tarei.

Tuomet aš tarnavau Kubanės 
ir Juodmarių sričių apjungtame 
karo komisariate aukštose pa
reigose. Kitą dieną pasakiau sri-

Tai matydamas, pasijutau 
kažkaip nejaukiai ir pasime
čiau, nežinodamas kaip elgtis. 
Daktarė pastebėjusi mano są
myši, pro riedančias ašaras atsi
prašė ir sakėsi:

Tai matydamas, pasijutau 
kažkaip nejaukiai ir pasime
čiau, nežinodamas kaip elgtis. 
Paktarė pastebėjusi mano są
myšį, pro riedančiaus ašaras 
atsiprašė ir sakėsi:

— Apverkiu savo moterišką

sienoje padaryta 2.000 bokštų 
po 8 metrus aukščio. Tų bokštų 
sienų storumas siekia 1,5 me
tro, o šiaip tvirtovės sienos že
mesnės už bokštus, bet stores
nės ir siekia iki 2 metrų storiu Į 
mo. Sienų plyšiuose daug mede
lių šaknų ir patys akmens luitai tėvius, tai mes apie juos žino- 
padengti samanomis.

_ . , , , . frato upiu aukštupys yra. judai-, egend,, lo ] š Ueknj (en
fad zimosjs.Suebi.nu Ingu- dažnai lank davosi k. ’ ibstė 
n aočių .skriejo strėles greičiu. lieknas aaj5 
Mat; sargybų bokštai-buvo ap-*y--------------—
rūpihti~angbmišr Senais laikais 
tokios su angomis šaudymui 
tvirtovės -sudarė galingas, neį
veikiamas,.. grėsmingas tvirto
ves. šios tvirtovės sienoje seno
vės strategai statė bokštus vie
nas nuo kito strėlės šūvio’ atstu-, 
me. Tas padėdavo palaikyti ryšį 
tarp sienų gynėjų karių, nes to
kiame -trumpame atstume ir 
kaimyninių žmonių balsai buvo 

/gerai girdimi.

Įvairių kraštų mokslininkai 
labai domisi Abchazijoš tvirto
vės siena. Bet iki- dabar niekas: 
negali atsakyti pklautimą: ka-’ 
da trir.tovės. sienai'statyta ir ko- 
dėl' prireikė tokio milžiniško:

Pagaliau mūsų motorlaivis, 
Juodųjų jūrų lengvų bangų su
pamas, ramiai slinko Kaukazo 
kalnų pakrantine virtine. Pra
važiavus Gagry gruziniškąjį ku
rortą, greit prasidėjo garsioji 
gruzinų tvirtovės siena. Pakran
čių sargybų kai kur sienoje pa
darytos angos perėjimui, iši
mant akmenis ir tiek. Prie vie
nos tokios angos kalno viršū* 
nėįo’~šūštojo mūšų ~motorlaivis. 
Aš išlipau ir pdadėjau pats vie
nas apžiūrinėti sieną ir tvirto
vės bokštus, nes dar buvo ank
styvas laikas. Pagaliau 9 vai ry
to užsukau į gruzinų pradžios 
mokyklą ir prisistačiau josios 
vedėjui, kaip Mogiliovo Peda
goginio instituto studentas ir 
kaip pareigūnas. Mokyklos ve
dėjas, apie 45 m. flegmatiško ti
po vyras, ištiesė ranką ir kvietė 
sėstis Į kėdę jo’ bute. Jis pasakė, 
kad jo žmona su trimis vaiku
čiais išvykusi į jo tėviškę, o jis 
vakar dviračiu atvažiavęs mo
kyklos remonto reikalu. ■ : 

“i Pradėjus pokalbį apie tvirto--. 
vės sieną atsakė, kad-dokumen
tų nėra kada ta siena statyta-ir 
prieš kokius priešus, bet tiems 
seniems laikams ta akmenų 
siena buvo technikos stebuklas,, 
vertas - dėmesio ir nusistebėji
mo. štai ką tada iš j p pasakoji
mų pasižymėjau- užrašų knygu-

Kas liečia musų gruzinų pro-

me iš Biblijo's. Mat, Tigro ir Eu- ties karo komisaro padėjėjui dalią. 
Besarabovui, kad mano pažįsta
mos daktarės vestuvės bus atei
nantį šeštadienį ir man reikia
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ir grakščias No- 
ijaus genties judėjų dukteris.
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Jie su jomis kūrė šeimas. At
rodo, kad šumerai kūrė šeimas 
daugumoje su judėjų dukteri
mis ir vengė kitų semitų genčių 
moterų. Matyti, kitos semitų 
kiltys turėjo, kokių neigiamų 
papročių.

■ Žinių nėra, kada mūsų protė
viai Įsikūrė Gražioje, žinome iš 
istorijos, kad šumerai, bodėda- 
miesi akadais (dravidų rasės 
Indijos žmonės) pasitraukė Į 
Tigro ir Eufrato aukštupį, vedė 
ten judėjų dukras ir pasitrau- 
,kė vieni į Gruziją, o kiti į Ar
mėniją. Po to liko šumerų pleiš-

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.
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ftMBtią kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti «n!asg liepia 
gakldrti maluti deimanto spindinti žiedą, apkaišo medžiu šaka* 

, kaip konfetomls Ir pamažu fveda 1 gamtos vaizdu ir garsu ste- 
pnaiktiškal berikeičiančiunse gamtos scenovaizdžiuose svajota, 

i tf retida poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių

t j Hipotezių yra daug, bet ab-j 
chaziškosibs tvirtovės sienos 
statybos galvos ūkis -lieka neat-- 
spėtas.'..'v • •'

T? Užsiminus apie .gruzinų tau
tos kilmę, jis įterpė 'klausimą:

— Ar Tamsta nori-moksliškų 
daviniu, kuriu vra labai mažai?

— Arti Juodųjų jūrų uosto 
Suchumi, Gruzijoje, Kaukaze
yra sena gyvenvietė. Kilasuri. 
Nuo tos gyvenvietės iki Ingūri

Jam atsakiau, kad man įdo
mios šiaip, bet kokias žinios,
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Pas mus taupomi jūsų pinigai at- 
Jieka 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 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-
F r 
5 
i8%

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

UNIVERSAL
TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮiteAfta 1925 m»t*l*. T«L 421-8070
Į>tAtco« pl«tvoM kktmAA aBtomoMllam* yAitaty U.

ft
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Pinifua reikia aioiti pakto Mon*'
JJO.OO' Orderiu karto .-u ožaakyau

16 dienos minėjimus ir tų minėjimų metu sudėtas au
kas. Kol naminės Bendruomenės pareigūnai neįrodė, 
kuriems tikslams aukos bus naudojamos, tai Amerikos 
lietuviai jiems tų aukų duoti nenorėjo. Ne tik nenorėjo, 
bet ir nedavė. Negalėdami prieiti prie Vasario 16 d. au
kų, jie pradėjo skaldyti vieningus minėjimus. Jie patys 
ruošė minėjimus, kad galėtų pagrobti laisvinimo tiks
lams Vasario 16 dieną skiriamas aukas.

Bet jie greitai įsitikino, kad jų minėjimai yra silp
nučiai. Mažai žmonių ateidvo į jų ruošiamus minėji
mus ir dar mažiau aukų jie galėdavo sudėti. Jie stengė
si įvairiais būdais prisišlieti prie Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyrių ruošiamų minėjimų, kad galėtų kokiu 
nors būdu prieiti ir Prie aukų. Tos jų pastangos erzino, 
o vietomis ir pykino lietuvius. Geraširdis ir didesnei 
aukai pasiryžęs lietuvis negalėjo suprasti, kaip kreivi 
politikai gali kėsintis į laisvinimo darbui skiriamas 
aukas. Tada jie išgalvojo “laisvo apsisprendimo” prin-

Nuotaikos ryškėja

cipą. Kas nori, tai aukas gali duoti Amerikos Lietuvių“ 
Tarybai, kad panorėtų aukas duoti Connecticut valsti
joje įsteigtai Bendruomenei, tai gali jai skirti savo 
aukas.

Kelis metus ėjo tokios tęsynės. Kalifornijos dar ir 
praeitais metais aukos buvo dedamos pagal “laisvo ap
sisprendimo” principą. Tas “laisvas apsiprendimas” yra 
tik pasityčiojimas iš lietuvių daugumos geros valios. 
Laisvas apsispredimas nedraudžia aukotojui skirti au
kų, kam jis nori. Jeigu jis nori duoti Connectilut Ben
druomenei, tai jis gali susirasti jos adresą ir pasiųsti. 
Jam nėra jokio reikalo vargint ALTo skyriaus, versti 
juos eiti paštininko pareigas.

Qiicagoje, kur veikia didžiausias Amerikos Lietu
vių skyrius, visuomet Vasario 16 dieną surinktos aukos j 
eidavo ALTo centrui, o tas jau persiųsdavo aukas—VLI- 
kui. Chicagoje buvo kilęs vienas kitas nesusipratimas,

A. Petrikonis Gėlės

Garšva savę vedamajame. Žino
ma, jei tkrai kas yra blogas va- 

, das ar veikėjas, tą galana ir pei
kia keiti aikštėn, net ir vardu 
bei pavarde jį nurodant, bet tą 
daryti rė kia pagrįstai ir teisin
gai, ne taip, kaip daro mūsų 
“Pr. GR.” r “b. kv”, vienuolijos 
laikrašfje, kuriems, kiek man 
žinoma, yra Amerikos teisme 
jau iškelta ir byla. Palauksime 
jos pabaigos ir pamatysime, kas 
dedasi kompetentingu vertinti 
VLIKo Vadovaujančius bei ki
tus veikėjus, skirstant juos j 
gerus ir blogus

Šia proga noriu dar atkreipti 
visuomenės dėmesį į tai, kad 
“Draugo” vyriausiasis savo strė 
les taiko ir į vieną labai gerą 
politikos veikėją numatytą pa-

Ilgus metus Amerikos lietuviai vieningai minėda
vo Vasario 16-tos dienos sukakties minėjimus. Tą die
ną 1918 metais buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomy
bę. Ją paskelbė Vilniuje veikusi Lietuvių Taryba. Ją 
Sudarė visos didžiosios to meto lietuvių politinės gru
pės. Lietuvoje nepriklausomybės paskelbimo aktas ta
po valstybine švente. Kiekvieną metą nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktis buvo gražiai paminėta.

Amerikos lietuvių tarpe tos didelės vienybės nebu
vo, kol rusai nepriklausomybę panaikino. Sovietų karo j bet jis greitai buvo išlygintas.
jėgoms įžengus į Lietuvą, atėmus kraštui nepriklauso-} Dabar aiškėja,.kad-.ir kitos didesnės Amerikos lie- 
mybę, lietuvių vestą darbą sukomunistinus ir perleidus tuvių kolonijos ryžosi pavyzdingiau tvarkyti Vasario 16 
rusam^,' Aiiierikoje buvo įsteigta Amerikos Lietuvių Ta- dienos minėjimus ir laisvinimo reikalams skiriamas au- 

'kas. Detroite taip pat atsirado frontininkų grupė, pri
sidengusi kelių organizacijų vardais, kėsinosi į laisvi- 
nimo tikslams Vasario 16-tos dienos minėjimų metu su- 
dėtas aukas. Organizuoti Detroito lietuviai nutarė nie
kam neleisti pridėti savo nagų prie laisvinimo darbams 
skiriamų aukų ir atsisakė būti pašto tarnautojais, Pa
tardami jiems patiems pasiųsti aukas, kam jie nori 
duoti.

Visos Detroito lietuvių organizacijos ryžosi vienin
gai paminėti Vasario'16 dienas sukaktį

jėgams įžengus į Lietuvą, atėmus kraštui nepriklauso- Dabar aiškėja, .kad-, ir kitos didesnės Amerikos lie-

P. STRAVINSKAS“DRAUGAS” APSISPRENDĖ BŪTIVLIKO OPOZICIJOJE
1. “DRAUGO” VEDAMOJO” MINTYS

tinis kel’as” 
tos pražūti.

b. Kai dėl
Ku;, kad jis

yra keliąs į;tau-

ryba, kuri organizuodavo vieningus Vasario 16 dienos 
minėjimus. Nuo ALTo įsteigimo “Vasario 16 dienos mi
nėjimai buvo vieningi. Kalbėdavo visų politinių grupių 
skirti atstovai. Rinkosi į minėjimus visi lietuviai, ne
kreipdami dėmesio i religinius, filosofinius ar kitokius 
įsitikinimus. Vasario 16 dieną lietuviai parodydavo vi
siems amerikiečiams savo vieningumą. Amerikiečiai- 
matydavo, kad visi Amerikos lietuviai nori laisvės ir 
nepriklausomybės savo kraštui.

. Lietuviai Vasario minėjimų metu sukel
davo aukų. Visos tų minėjimų aukos eidavo Lietuvos 
laisvinimo tikslams. Didžiausioji dalis eidavo Vyriau
siam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui, o kitos sumos ei
davo Lietuvos bylai remti pačioje Amerikoje. Niekas 
nepdrįsdavo kėsintis į laisvinimo reikalams duodamas 
aukas.

Tiktai paskutiniais metais, kai Amerikos lietu- 
viams frontininkų buvo primesta Connecticut valstijoj 
suorganizuota Bendruomenė, tai ši organizacija, ne
kreipdama dėmesio į VLIKo vestą darbą, taip pat pre
tendavo į Lietuvos laisvinimo darbui skiriamas aukas.

to priekaišto VLI* 
neturįs “tinkamų 

vadovauti asmenų”, tai, mano 
ar supranta' nuomone, VLIKas tų vadovauti 

'■’nkamų asmenų turi, tik nevisi

■ . . f : ' - - • "•

2. Dėl VLIKo ^tautinio keizo”
' ir neturėjimo “tinkamų asmenų 
vadovauti”

a. Pirmiausia,
“Draugo” vyriausiasis, ką jis ra

išo, apie kokį “tautinį kelią” jis’ 'ų drįsta pasiimti atsakingų va- 
Ikalba ir kitiems„jį siūlo? Jei jis ’ovavmo pareigų, jau vien dėl 
t:kra; tą “tautinį kelią” žino/ tokiu mūsų “pasaulio lietuvių 

D-’ tesrul jį mums parodo. Tada: Mėnraščio” vardą pasisavinusio 
mes j: kritiškai pavėrtinsime,' ”?vų Marijonų “Draugo” jų 

' ir gal pasirodys, kad tas jo “tau >uld'nėįįnių bei niekinimų, ką

Dar ryškesnis dalykas padarytas Clevelande. Ilgus 
i metus šioje kolonijoje Vasario 16-tos minėjimai buvo

išskyrus k e- ruošiami vieningai ir niekas nekišo nagų į aukas. Jos 
liūs aukštuosius mokslus baigusius smarkuolius, kurie j būdavo paskelbtos ir kiekvienas -’• matė ^ atskaitomybę.' 
Bendruomenės skyriaus vardu raškė pretenzijas į lai-[Bet ‘laisvo apsisprendimo” principas:Užgulė ir Čleve- 
svinimo darbams skiriamas aukašTĮvyko keli susirinki- j lando lietuvius. Teko vesti ilgas kalbas ir diskusijas tuo 
mai, kuriuose jie dėstė savo pretenzijas į svetimas au- reikalu, teko derėtis, bijota minėjimo suskaldymo, net 
kas. Detrotiečiams nesutikus duoti jiems dalies su
rinktų aukų, jie nutarė Vasario minėjimą ruošti sky
rium. Pradžioje norėjo jį suruošti minėjimo išvakarėse, 
o vėliau pasirinko kitą dieną. Galų gale iš Pasitarimų 
nieko neišėjo, tai nutarė tą pačią dieną suruošti “kul
tūrinį” renginį. Kiek tame renginyje bus “kultūros” ne-: 
trukus detroitiečiai galės paskaityti, jeigu korespon-

ir šitas klausimas išspręstas lietuviškai. Naujienose bu
vo labai gražiai aprašytas visas laisvinimo darbams au
kų kniaukimas. šių metų Olevelando lietuviai vieningai 
minės Vasario 16-tą ir nereikės kitiems tikslams skirti 
laisvinimo larbams duodamas- aukas-“--

Darbas sunkus, reikia parodyti daug kantrybės, 
bet vis dėlto jis ryškėja. Teko leisti daug laiko, kol iš-

dar jo nei nepasiūlius. ‘Ar tai 
etiška, ar gražu taip daryti, ypač 
krikščiaoniško katalikiško lai
kraščio redaktoriui?!

3. Trečias “Draugo” vyr. re
daktoriaus kun. Pr. Garšvos kal
tinimas liečia dabartinės VLIKo 
vadovybės asmenis. Jis kaltina 
juos, kad jie “atsisaką darbu” 
ir “einą” su tais, “kurie savo 
tautai niekada nėra nuoširdžiai 
dirbę” . . .

Čia kaltinama dabartinė VLI
Ko Valdyba, sutinkanti perlei
sti savo vadovaujamąsias parei
gas tiems, kurie, VLIKo Tary
bos Stątuto numatyta tvarka, 
savo 1979. I. 14 d. posėdyje, 
Zhicagoje, bus išrinkti į naująją 
VLIKo Valdybą. Kokie asmenys 
bus į ją išrinkti, to dar niekas 
nežino, išskiriant tik vieną 
“Draugo” vyr. redaktorių kun. 
?r. Garšvą, kuriam jau dabar, 
matot, raišku; kad tai bus tie, 
[ku^įe savo tautai niekada nė
ra: nuoširdžiai dirbę” .

a. Pirmiausia, iš kur gi 
‘Drauge’” vyriausiasis žino, ką 
7LIKo Taryba į naująją Valdy
bą išrinks? Gal "gi ir senąją-'jį|_ 

“TksrTodėl, kaip jis gali kąltgiti 
dabartinę VLIKo Valdybą, įą-J 
Ji,’jo žodžiais tariant',' ‘G'^fra- 
Šanti” pap sau- ‘‘pasmerkimo 

dėl “atsįšąį^rio

brilš- kur jis žino tūris asme
nis, kurie bus Į naująją VLIKo 
valdybą išrinkti,ypač tai,kad ije 
“niekada nėra dirbę savo tautai 
nuoširdžiai”. Ar jis turi tokį ge
bėjimą skaityti žmogaus mintis 
ir matyli -jo’ vidinį nusiteiki
mą, jo jausmų atvirumą, jo tą- 
“nuc'širdumaą”, kuriuo jis savo 
tautai dirba?

sprend'mą" 
darbų”?

Šias pretenzijas pirmas iškėlė rnž. Bronius Nainys, tuo- dentas jį aprašys. Tuo tarpu visi Detroito lietuviai Tuo
metinis Lietuvių Bendruomenės JAV pirmininkas Ne-[Šia vieningą minėjimą, pakviesdami “Varpo” redakto- 
pajėgdamas-suorganizuoti savai organizacijai reikalin- rių Antaną Kučį svarbiausiai kalbai pasakyti, o ben- 
gų pinigų, jis kėsinosi į ALTo organizuojamus Vasario druomenininkai suruoš kitokį renginį skyrium..

aiškinta, kad privačioms organizacijoms negalima 
skirti laisvinimo darbui skiriamų aukų. Atmosfera ryš
kėja ir lietuvių nuotaikos taisosi, kai žmoniškiau spren
džiamos visus lietuvius“ liečiančios problemos.

(Bus daugiau)

— Musulmonai nutarė Chioa- 
goj naujos moskės nestatyti. 
ruošti planaii nutarųfcti.

RAŠO A. Z.

KALBĖKIME ATVIRAI
(Tęsinys)

Nepasiekę tikslo savo atskirais puolimais 
spaudoje, 1977 m. išleido anunimiių nelegalų lei
dinį — “Gyvosios lietuvybės griovėjai Čikagoje 
ir kitur”. Leidėjai sakosi esą Naujienose užpul
tųjų atstovai ir patieksią faktus, kas yra lietu
viško darbo griovėjai ir kas už jų slepiasi. Leidi
nys specialiai skirtas niekinti Naujienas ir jų 
redaktorių. Ir žeria, kaip iš gausybės rago, dau
gybę kaltinimų tik juos pagrįsti neturi kuo.

Pasekime tuos kaltinimus: —Esą puolama 
Lietuvių Bendruomenė, bandoma skaldyti ben- 
druomenines ir joms artimas organizacijas, va
roma tolimesnė skaldymo akcija, ruošiant J.A.V. 
200 metų sukakties minėjimą, bylos Amerikos 
teisme, pastangos sugriauti lituanistines mokyk
las, puolimai prieš lietuvių jaunimo organiza
cijas, bandymas skaldyti kitas organizacijas — 
Lietuvių Fondą, Amerikos lietuvių Rymo kata
likų federaciją, Lietuvos valstiečių liaudininkų 
sąjungą, Lietuvių tautinį sąjūdį, Liet krikščio
nis demokratus. Esą begalo smarki kovos akcija 
sutelkta prieš Lietuvių fronto bičiulių sąjūdį. 
Esą įncxė nesutarimų į mūsų patriotines karinio 
pobūdžio organizacijas-Lietuvos šaulių sąjungą, 
Lietuvių karių veteranų sąjungą, Puolimai prieš 
patriotinę spaudą ir lietuviškas vienuolijas. Ra

šyta skundai prieš atskirus spaudos bei vienuo
lijų darbuotojus net į Romą vienuolijų vyres
niems. Įsteigtas Spaudos klubas.

Toliau išvardijama esą daugiausia puolami 
asmenys ir patriotinės bei religinės spaudos dar
buotojai. Tas sąrašas užima bemaž pilną to leidi
nio lapą.

Surašiau, kad ir ilgą eilę, jų vadinamų puo- 
limų, o tai tik dalis, kad skaitytojas galėtų leng. 
viau suprasti, kokia gausybe melagingų kaltini
mų bandoma suniekinti laisvoji spauda.

Ir toliau tų melų autoriai teigia: “...kad visa 
lietuvių kultūrinio ir visuomeninio darbo griovi
mo akcija sukasi apie Naujienas. Esanti net or
ganizacija lietuviškom organizacijom., griauti. 
Jie rašo: “tačiau Naujienų redaktorius veikia ne 
vienas. Jis yra aplink save subūręs savitą štabą. 
Jo nariai — daugeliui žinomi, nepasižymi aukš
tomis moralinėmis savybėmis”.

Ir toliau, jau lyg susigėdę gal ir patys su
abejoję savo moralinėmis savybėmis, rašo: “Ta
čiau klystumėm tvirtindami, kad čia aprašytų 
griovikų aplinkoje nebūtų gerų žmonių ir gerų 
lietuvių. Atvirkščiai, apgailestaujama, kad jų 
tarpe yra tikrai gerų patriotų mūsų tautiečių, 
net aukštesnio rango nepriklausomos Lietuvos 
karininkų, šaulių, policijos tarnautojų. Yra ir 
gydytojų, inžinierių, buv. tarnautojų, tiek vyrų, 
tiek moterų, viso gal apie 100 — 150 asmenų —

“Reg. Bendruomenės” skelbiamų, šmeižtų prita
rėjų.” Ir teigi-a, kad šitie žmonės regimai ti
kį, kad bolševikų agentų vedami jie “kovoja dėl 
Lietuvos laisvės”,

Jlr taip šitie slapukai — suokalbininkai, nu
duodami esą aukštas moralės, visus, kurie truk
do jiems griauti ALTą ir kitiems nedoriems jų 
kėslams, apšaukiami bolševikų agentais. Ar ne
rėkia didesnio akiplėšiškumo, moralinio nuo
smukio.

Toliau leidinyje kartojama Lietuvių Jėzuitų 
ir Jaunimo Centro biuletenio paskelbtas melas 
apie kunigo užpuolimą prie altoriaus ir apie de
monstracijas prie Jaunimo Centro prieš jo vado
vą už leidimą Jaunimo Centre rodyti okupuotoje 
Lietuvoje gamintus filmus. Biuletenio išvada 
“Prieš Jaunimo Centrą demonstracijas surengė 
komunistų, reorganizuotos bendruomenės ir na
cių elementai.”

Tai tokia jėzuitų tiesa, logika ir išmintis.
Apie tą tariamą kun. Kezio užpuolimą prie 

altoriaus ir demonstracijas buvo spaudoje daug 
rašyta ir aiškinta. Skaitytojui tie faktai žino
mi, tad plačiau neliečia. Tėvai Jėzuitai biulete
nio melų neatšaukė. Nukentėję, kaip buvo spau
doje pranešta, žadėjo kreiptis Į teismą.

Tame leidinyje suokalbininkų vad. griovėjai 
esą turi stiprius globėjus bei skaitytojus. ALTa 
esanti viena iš tų globėjų, o kiti tai esą nelietu

viškuose sluogsniuose. Lyg ir teigimui paremti 
perspausdintas ALTos 1975 m. atsišaukimas 16- 
tosios Vasario minėjimo proga, kuri pasirašė 
ALTos Pirmininkas dr. K. Bobelis, LB. Reoig. 
Tarybos prezidiumo pirmininkas dr. Z, Danile
vičius, Centro valdybos pirmininkas Andrius 
Juškevičius, nariai VI. šimaitie, kan. V. Zaka
rauskas.

Atsišaukimą pasirašiusieji skaitytojui žino
mi dori,, garbingi patriotai, liet, visuomenės^ 
veikėjai. Vienok suokalbininkams jie tik lietuvy
bės griovėjai ir priešo agentai.

“Gyvenam didžiosios demokratijos krašte 
turim pilną laisvę remti ir dirbti tokioj orgahi’Ą 
-acijoj, kurios darbo metodai ir siekimai flžltnš 
priimtini”. (J. Petrulis, N. VU. 6. 1978)/>. ‘ ' -

Paskvilio sąmokslininkai Patys nujausdami, 
kad skaitytotojas nepatikės jų absurdiskais kftj- 
tinimais, griebiasi vaizdo ir talpina dar h- dvi ka
rikatūras. Viena jau minėta, paimta iš Draugo 
(II. 18.77), kita bandanti vaizduoti, kad deiaon- 
stracijos dalyvius prie Jaunimo Centro diriguo
ja priešo rankos. .
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pvf**ki Rd. (Crowford 
Aedicsl Building). ToL LU 5-6444 

Priima ligėnfus pagal susitarimą, 
•ei neaisilieitai, .skambinti 374-8004

JR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
• -

vilės pieno* nugriebimo punkto 
vedėjas. Visų buvo mėgiamas 
už savo linksmų, draugišką, pa
slaugų būdų.

Prieš pat Antrąjį Pas. karą 
kaip lygtinis .jis bilvo pašauktas 
karo tamybon-saugoti Lietuvos

J.v. t'AUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHlftU^GAS 

Westchester Community .klinikos 
Medicinos direktorius

1918 S. Me..he.m Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: -3—8 darbo dienomis 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

ir

TEL. — BE 3-SS93

D it. A.. H. Gi.E v EC KAS 
'GYDVTbjAS IR CNIRURGAS 

spectALYBt Akių ligos 
39«7 West YOJrd itreėt

Valandos pagal šūsitarimą.

A. A. PRANA MIKALAUSKU PRISIMINUS
1978 m. gruodžio m. 7-os d. tinių šokių grupei, buvo Skaud- 

rytą Pranas pasijuto blogai; dr. 
Kisieliaus buV nusiųstas į Lore
to ligoninę ir (Sa tos į>at dienos 
vėių vakarį staiga būrė nuo 
trukusios smegenyse kraujagy
slės. Gruzdžio 10 d. buvo pašar
votas MaŽeika-Evafiš šermeni
nėje. Gručrfijo d. kart. V. Za-1 valstybės sienas nuo lenkų ir 
karausko su. skaitlingu būriu rusų. Okupavus Lietuvą ru

sams, jam pavyko išvengti 
NKVT) arešto, o po vokiečių Lie
tuvos užėmimo, jis pateko į da
linius saugojančius Lietuvos 
rytines sritis nuo teroristų, už
puldinėjančių vietos gyvento
jus. Vokiečiams pralaimint 
rą, jam teko pasitraukti į 
kietiją ir čia pergyventi jo 
vybei gręsiančių pavoju,
neigiamai paveikė į jo gana sti
prią sveikatą. Kiekvienas žnio- vai pop’iet. Nariai pr?<omi škaitTin- 

gus ateina J sį pašau į atlikti bus siunčiami. Atvelyky klubo' na- kainuojantį $1,200' 
jam Auksciausaojo pavėsių pa- vasarinis banketas. Kanai prašomi ... f 
reigų. A. a. Prano pagrindinės ST Klubas“ĮpEu rem“ geJinblai

dalyvių nulydėtas į Šv. Panelės 
Marijos Marquette Parko baž
nyčią- Po iškilmingų mišių su 
pritaikintu atsisveikinimo pa
mokslu velionio Prano palai
kai, dalyvaujant 18 mašinų, nu
vežti į šv. Kazimiero Lietuvių 
kapines (70 blokas), čia prie 
duobės, po paskui’nio atsisvei
kinimo apeigų, velic'nio žmonos- 
našlės Joanos ir jos brolio Vik- 

' toro Kožicos vardu risi laidotu-
vių dalyviai būvo pakviesti pie- 

: turns į užeigos namus (-1222 W.

• Visiems susėdus Už paruošto 
stalo, maldą sukalbėjo Rimas 
Kc'žica, bajgiąs atletikos ir žur- 

' nalistikos studijas (į.a. dr. Vin
co ir Birutės fcožicų sūnus). Lai- 

;ke pietų ialjjfejd ponia Zailskie-
Val. agal susitarimą. Uždaryta tree, j nė (Cicero), prisimindama ką 

: .•”"T. '. 1. , ~ltik palaidcjtą' a.a. Praną Miką-
DR.LE0NAS SEIBUTISi lauską, jį su didelių dėkingumu

IH v h > M k 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Teh 737-5149 

Tikrina -akis. Pritaiko akinius 
^‘contact lenses’”

ir

INKSTU, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA * 
2656 WEST'63rd STREET 
Vai. antrad. 1-^4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vai. vak. -.

ČFftč tefėf.: 776-2880 
Xexi-certcH-cs felefų 446=5545

; pabrėžė, kad velionis buvo la
bai rami, draugiška, visuoine- 

rrtiniam reikalams jautri asinė-
I . .V. ,

j nybė drauge su :'|jnona Joana
' daug parėmusi B'ąlfą ir Vasa-
; rio 16 d. gnnpaziją: į*e Viešpats 

_  savo malonėmis gausiai jiems
atlygina. ' į?J

' - x * -
Baigus, visų. dalyviu vardu 

Sandra praktika, spei; moterį ilge? 1 dėkodamas, kalbėjo velionio 
žmonos pusbrolis Vincas Žemai- 

4 lis. Jis pateikė glaustai keletą 
pirm., ahttaa.,.teežiad. į velionio gy\’'ėrtirtid duomenų.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2652 W ĖST ŠT+h Š'i PU ET
Tai, PR 8-1223

IFISO VAL.: f*“ —* 
r penkt. 2-i ir 6-8 vai. vak feštadie- i j
:ai« 2-4 vai. popiet ir k-tu ’aikt>; , • o j c • ° i eim. vasano 8 -Or, -Sanenų k», Skairpagal susitarimą. , .

. _ dvilės. valšč. Tauragės apskr 
i
: k’ūr išaugo c 

JSTAS; į 
Aparatai - Protezai. MJa ban 

sJR lažai Special: pagalba..* 
TArch Support;) ir t t.

v ak
850 West 63rd St, Chicago. Ift 60629 

T*lat; PRospsct 6-5084

i

ka-
Vo- 
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žemės paviršiaus yra tinkamas 
ėemės ūkiui. Tikrumoje išnau
doja tam tikslui tik apie du pen
ktadalius dirbamos žemės.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ Dieną būtini KRIKŠČIONIUI

turi garbinti H k"Dievas yra dvasia Ir |o garbintojai
tiesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie*- sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iŠ nuodėmėj 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus prip» 
tinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

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

akivaizdoje mes esame, yra

------I

Mažeika &" Evans
Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS

— Zarasiškiy Klubo metinis narių i „ .7
susirinkimas įvyks sausio 14 a Vy- ® Paryžiaus miestas atsiuntė 
vS Prezidento Kennedy laidotu-
gai daiyvautlTAtskiri pakvietimai^ne-fVėnįS' patį brangiausią vainiką, 
Km c cihnAioTni A iualvl-t- __ ! i_ ą • i* , w.. . , , Didžiausia

atnešti vainiką pagamino Wmsconsin
buvo kario pareigos - ginti sa- SŪ organizacijas ir kovoja už Lietu-

vos laisvę. Valdyba 11971 metų
5—----- j 19.5 pėdų

• Apskaičiuota, kad tik 219? svarus
vo tėvynę niro puolančių priešų. 
Jis tas pareigas atliko pavyz
dingai, kaip ainyš senos Lietu- _ 
vos valstybės garbingų žemai-' 
čių, net 190 metų kovojusių ‘«r 
nesidavusių. būti pavergtais nei 
vokiečių kryžiuočių nei kalavi-;
jo^ių. / '

Oshkc’ch Warriors 
Kalėdoms. Jis buvo 
diametro, svėrė 765

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

vidutmio dydžio žemės ūky, 
drauge su ištekėju

siomis seserimis-: Ona, Marija, 
zl. , . . . -. -----. -Aidėję .fmiPtteiVAgota, Elena,
<Arch SūnporU) ir t t. • c-. ... t , ..i. • . • • v
-4 ir 6-3 ^adiema’jrft 1 - JaHiaausl* bro’-

Ini Antanu ) ('girti. 1924 fn.), kfi-

. ' grįžęs. „Tėvas rusu -tnobitizuo-

Emigravęs j JAV., jiu veik vi
są lakią dirbo plieno gaminių 
įmonė jo Cicere’, kol prieš porą 
metų išėjo pensijon. Virš 18* 
metų jis ramiai, pavyzdingai iš
gyveno su savo grangiąja gyve
nimo drauge Joana, visų ji pa
žįstančių gerbiamas ir mylimas. 
Dėl to ir Viešpats maloningai į-Į 
vertino jo sąžiningai atliktus i 
darbus ir pareigas, leisdamas' 
taip lengvai apleisti žemiškąjį 
gyvenkną, nevarginant nei sa-' 
vęs, nei savo artimųjų. Paliko, 
liūdinčius: našlę Joaną su jos 
broliu Viktoru.ar—seserim Ona 
ir pusbroliu Vincu Žemaičiu ir’ 
broliene Biru te Kožiciene su šei
ma, Lietuvoje palike: šešios iš
tekėję seserys ir brolis Antanas 
su šeimomis. Tebūnie jam leng
vu jį priglobusios naujos tėvy
nės — Amerikos žemė!

/ri. ’ Dalyvis.

Netekus mylimos žmciiės, 
mamytės ir močiutės

1 - - ----------- " -LvYtTO 1UW niUDiUZU-U

F^lcfeAUSTYMAl las išbuvo visą. Pirmą 4)as. ka_
MOVING 11 ra rusų frontuose su. vokie-j

Leidimai Pilna a pd ra ūda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-3063 -

MOVING
...__ Apdraustas perkraustymds

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS

Tel. '376-'18Š2 arba 376-5996
La

čiaiš.
Pranas baigė žem. žemės ū- 

. kio mokyklą Tauragėje, karinę 
• > prievolę atliko gusatų pulke 

(Kaune), kur itsftžiriikVė puš- 
kįrininko laipsnį. Grįžęs tėviš

kėn, jis priklausė rietės Šiaulių
būriui, Skaudvilės jaunimo tau-

RADIJO ffifMOS VALANDOS
VlKh WMiiVnRA Ū W0W

i 4^0 kH. A. M. •
.1 _ * ■ 

i-ittuvię ktlbiH kasdien noo įrtr- 
fcadiento iki penkta die trio ‘3:00 
-^3:30 vai. -popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30 
'si ryto.

VMN4, AMbfM ObtArvi

'T39 S©. mApVEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL 40629

Didžiausios kdlflu 
posirinkirnas

'ir turį ui lininiu

.NORMANĄ
uidraNA

(jrtaųroe) ir

galėtų nžYNekyti NMjhefm, pra
šome alsfyšfl jų ndAešns. Mes 
jiems šiušime NAujlėhšft dtl sa
vaites nemokairAL

one application holes 
comfortably up to 4 days

n Btmfi fflH VOll
ijy

CsrdflAvelino
. fcurt-frttjAKltelieot

Kitchen Efficiency
Ito Wurifr Crisis h* iiiadš

^ubjec% 'isT trrtergyAIving 
cdokihg mbrb than just idle 
conversation. Todayhome- 
inakSA We very concerned 
•with fcays to save money in 
the kitchen because they 
have to be.

There are real ways to 
achieve energy-saving effi
ciency in the kitchen which 
we’ve fexpenfenci'd Th the 
Hunt-Wesson Krtchėns.

FOr InstttfiCfe, al ways try to 
match pan size with the 
burner. A pan that is smaller 
in altimeter than accom
panying burner wiR allow 
heat to escape, that ttatttlates 
to prečiotiš energy VMtėd!

Remember to cut your 
vegetables before cooking 
rather than cooking them 
whole. This speeds the pro
cess. Legumes or dried fruits 
should be soiked, also, to 
reduce cooking time. Soaking 
returns them to their natural 
•tite, or consistency.

Another obvious way to 
lessen cooking time is to 
choose a relatively quick and 
easy tO prepare main dish.

Convenience foods such as 
our Prima Salsa, prepared 
spaghetti sauce, would- cer
tainly help the cause. Simply 
heated thoroughly, this thick 
sauce lestet likė it siMThiWd 
all day. t

Don’t be afraid Id expert- 
tfrent Wfth yrew ebOk&g 
methods. Oriental stir-fry 
cooking ia not only intriguing 
as a change-otpace m^nu 
MH it f» mora *nvtgy 
•ffide&t and nutritions than

boiling k>r tteąmihg. You £irt 
food into small pieces so they 
cook quickly.

If you wish to cook with 
your oven or broiler, it is 

’ important to learn how to use 
them in a more efficient man
ner. Consider the following 
tip«: > xAlways try to use a meat 
thermometer when roasting. 
This can usually prevent 
overcooking. Also, get in the 
habit bf using a minute-Htner 
for precise cooking. Do follow 
your recipes; they were meant 
as a guide.

Remember that preheating 
the oven is generally wasteful 
except for “quick-bake” items 
such as cookies, pizza and 
frozen entrees. Cut down on 
this habit.

Make an effort to thaw 
foods at least partially before 
cooking. Don’t try to incor
porate thawing time into 
cooking time. This ft a mre 
energy waster.

A genuine blessing to every 
energy conscious homemaker 
may be the microwave oven. 
An industry study shows that 
by 1980, between 20-25 per 
cent of American households 
will be \iting them. If used 
exclusively instead of a con
ventional oYen. the energy 

‘savings of a microwave oven 
could approach 85 per cent.

These energy-saving hints 
'are proof that there are in
deed ways to save fuel money 
in the kitchen. It’s fust 
another way Hunt-Wesson is 
working to make ft better 
for you*

J

?BIETOS MIKUTIENES

Stanley Abramavičius

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ELIZABETH SANOWSKIS

Gyv. Chicago, Illinois

Jos vyrą Antaną Mikuti, dukterį Besę ir sūnų Antaną 
giliai užjaučia ir kartu liūdi.

Mirė-1979 m. sausio 4 d,, 2:58 vai. p. p.—sulaukusi 89 metų amžiaus. 
Gimusi Lietuvoj.

Amerikoje išgyveno 71 metus.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys - Bety Sann ir Lillian Toth, žentas An

drew, sūnus Albert Sanowskis, marti Maryann, 3 anūkai - Randall, Jan 
ir Albert,, broils Kostas Augustas ir sesuo Kotryna Velavičius su šeimo
mis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Sekmadienį, 12:00 vai. kūnas bus pašarvotas Evans koplyčioje, 6845 
sS. Western Ave.

Pirmadienį, sausio 8 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
Į Lietuvių Tautines kapines.

JVisi a. a. Elizabeth Sanowskis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutirū pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Dukterys, sūnus, anūkai, brbfis, sesuo.

Del -informacijos skambinti 92T-1911.

5 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

LOUIS PRANOK
■ Gri". 7253 So- Westeni Aa'C., IChicagb, III.
Buvo tavernos savininkas per 13 Otrius

Mirė 1974 metą sausio men. 7 dieną, sulaūkės 71 metu amžiaus. 
Gimęs Chicagoje

Palaidotas š' Kazimiero Lietuviu kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Helen, pagal tėvus Wasilauskis, 3 sūnūs: 

Edwai-d-, Jo žmona Sandra; Raymond, jo žmona Geraldine, ir. Louis .Tr„ 
jo žmona Joanne. 12 anūku, sesuo Margaret Mažeika, gyv. St Peters
burg. Pik, sūnėnas Walter Wasilauskis, jo žtnčna Lil ir kiti giminės 
bei drangai , - .

Mes Tavęs. .'Kteu Brangiausias, niekuomet irt’ūzmrv'Sftfft. Tu pas 
muš jaM nebėsug 1*01/bet rites anksčiau ai- Vėliau pas tavė ttneisime. 
Tebūnie Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
žrtrtfrta. sfrtiūs, anūkai ir gifninėš.

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

1330-34 SO. CALIFORNIA VENUt>
telefonas 52 3-ti 440

V1ODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIŲ:

tėvas ir scn v s 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2*33 W> 7-lsi Street
1410 Se. 50th Ave^ Cicero

Telef. 4^345

AMBULANCI 
-PATARNAVO 

MAS -fflEN/ 
Ūt 74AKTI

TURIMI 
KOPLYČIA* 

Visose miešti
DALYSE.

wOOetWMO' KOPI TOO'
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

jsiiotuvių
Tearto rię

37-tl? &■>. IHTOAMCA AVSNUE. Pitone* Y Ari, 7-.MAI

BUThUb - VASAITIS-
■«& So. -Ctti Avb, Cicero, fll. Ph’otfs: GLyitip’t

PETRAS BIELIŪNAS
J4b so. CALIFORNIA A VE. PNbttfc: LAitVette 5-357)

gEURGE k rvdminas
LITUANICA VVE V»L YAris 7-1138-1131

mi rp sf'NfTS

.vričsi o»u J v.puum » u
’.311 WEST 23rd PL^Cl Vb Unia 7-6S7
1028 SOUTH'M RST WGRVVAY Fait* 41U*,\U. 174-44)

---- - - . " * " ~ -- ----- - » K- ,

P J. RIDIKAS
t.<M HALSTKD STKEfiT PtesWt TATW 1

maujiik*. chicaoo *. iu- Saturday, January & 1979



6294. (Pr)

Draugijos valdyba

O GERIAUSIAI ČIALINKSMŲ

Notary Public

šeštadienio vakare (Medžio drožinys)Dagys

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

PIGESNIS UŽ BARGENĄ

lefonu
1-6100. Pažymėjimas

Teisme

klausia

Cardinal, Ontario KOE 1E0

Svoris

su n
Juozo šmotelio

ALSO IMMEDIATE NEED FOR

RESISTANCE WING

aS

P. NEDZINSKAS, 4065-Ąrehir. Air. 
Chicago, III. 60632. Tri. YA 7-5980

PROFESSIONAL ENGINEER 
CHEMICAL OR MECHANICAL

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

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

ENERGY 
WISE a

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka- Llmit use of diswasher 

to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don't be a Bom Loseri

Industrial Relations Manager 
THE CANADA STARCH 

COMPANY LIMITED

3ril Fraok Zapolit 
coivj w.nrt> S1 

GA 4-1454

LEGAL SERVICE 
TEISĖTAS PATARN/ŲIMAS

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

■ — Rašytojui Vytautui Alan
tai premijos įteikimas už laimė
ta novelės konkursą bus sausio 
14 <1. 3 vai. Lietuvių Tautiniuo
se Namuose, Čikagoje. Premiją 
jteiks konkurso mecenatas Si
mas Kašelionis. Literatūros po
pietę rengia ALT S-gos Čikagos 
skvrius. Visuomenė kviečiama.

Crush 
all smokes 
dead out.1741 W. Chicago 226-4335

If No An«. Elmhurst - 279-4414

skelbi
> metų jaunimui. Ski.
i premijos po $259 

siunčiamos iki 1979 m

krikščionių demokratų uždavi
nius tremtyje skaitys kun. Dr. 
J- Prunskis. Bus meninė dalis 
ir kavutė. (Pr).

BARRY BUILDERS 
5007 W. LAWRENCE

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

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

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

LAIKRODŽIAI Ir KRAfWlNYltt 

FirdiTtmas Ir Taisymai 
2644 WEST fTMFI ' ,

Triri.r- <■•**»« '■

Didelis PMlriniimat gcret rOilen Įvairiu prriau, 
MAISTAS t) lUROFOf SANDELIŲ.

— PIANISTO MANIGIRDO 
MATEKAIČIO fortepijono kūri
nių koncertas įvyks sausio 14 
d., sekmadienį, 3 vai. popiet 
Jaunimo Centro Didžiojoj salėj. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
gausiai dalyvauti. Bilietai gau
nami prie įėjimo. Pr).

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

(312) 737-1717. (Pr.)

Rapidly expanding manufacturing company established supplier to the 
automotive industry, plants in Scarborough and Windsor, Ontario, re
quires the services of fully qualified Tool and Die Designer, Must have 
automotive die experience.
FULL RANGE OF COMPANY BENEFITS, SALARY COMMENSURATE 

WITH QUALIFICATIONS.

— Kaip vadiniesi 
teisėjas kaltinamąjį

— Karl Marx.
— Atrc'do, girdėta pavardė.
— Negali būti. Aš pirmą ka 

tą pakliuvau į teismą.

ILECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* mlasto leldlmi, 
Dirbu Ir užmlMČiuo«« greit f*' 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava.

_________ Tol. 927-3559

Namai, Ž«m6 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

IMPROVING YOUR HOME?
We Specialize in

Complete Remodeling
Additions * Dormers

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

CAT CONSTRUCTION 
3502 S. STONY ISLAND 

9785255

HOME REPAIR SPECIALISTS

Storm Windows. Doors 
Back Porches-Siding, Facia & Soffit 

Baths, Kitchena. Rec. Rooms
FREE ESTIMATES

APOLLO CONSTRUCTION 
28OS W. 55th St/-’ 7787878

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777. or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr)

CHMIEL BROS
GENERAL CONTRACTORS
Remodeling • Maintenance 

Carpentry - Masonry 
Painting - Tuckpointing

CALL CA 6-4335
Over 37 Years Experience 

Licensed & Insured

a Parduodama taverna 
playhouse 69-toje gatvėje, 
rautis tel. 778-8642 arba 
8762 (Pi-)-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Petriukas parneša pažymėji 
ma iš mokyklos. Mama skaito 
punktualumas — geras, darbš 
tumas — geras, elgesys — blo

DAVIS BROS

COMPLETE HOME REMODELING
INTERIOR - EXTERIOR 

INCLUD. STUCCO 
PLASTERING, PAPER HANGING, 

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

Also Fire Damage Repairs 
275-1555

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

4608 N. KENMORE

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

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

Or Please Call 446.438-6650

džius pipirus 
užpylu iki 
pavirinti 15 
mas).

Gausus, namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

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

estimate. 24 hr. service.
735 6361

PETRAS KA2ANAUSKAS, Pres'dentas

212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-774?

D 1 M ■ S I O
SS-M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ!

Tlk+ai |9t putm^61u! »utomoblllt
LUhllfty apdraudimas pansinlnkam

Kreiptis

OH 14119. Vertintojų komisijon 
"jakviesti: prof. Aldona Augus- 
^inavičienė, dr. Danguolė Tarnu- 
Jionytė, Nijolė Lenkauskaitė, 
■Vacys Kavaliūnas ir Andrius 
Kazlauskas.

Cosmos Parcels Express corp* 
MAKOUITTI GIFT PARCELS SERVICE 

5541 W. 49fh Chtew, III. W429. — TeL WA 3-2757 
- - v; v A X A N T-J 14 AHI------

HELF WANTED — FEMALE 
“Darbininkių Reikią ;

kursąC

riainos
Novelės
birželio 1 d. Nijolei Mainelytei,

mono ir pusę 
gūno j vienos

4612 S. Paulina St 
(Town ot Lake.)

Dalo namus Ii lanko /r Ii vidau?. 
Darbas garantuotas-

Skambinti YA 7-9107

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugija _šąuJ 
kia metinį narių susirinkimą 
sausio 7 d., sekmadienį, 2 vai. 
popiet Vyčių salėje, 47 ta ir 
Campbell. Narių dalyvavimas 
būtinas. Po susirinkimo kavutė.1

— Ilinois valstijos loterijoje 
sausio 4 d. Big Pay Day lošime 
laimėjo 215, 55, 9 ir 1430. 
Touchdown lošime laimėjo Cle
veland 30, 24, 42 ir 12.

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

— Marquette Parko Lietuviu 
Namų Savininku Draugijos 
1979 metų vadybos sąsta
tas : Juozas Bacevičius—pirm., 
Algis Barakauskas—vicepirm.

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

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū~ 
ras, centralinis šildymas r vėsinimas, 
liuksus naujų namų apyllhkė.

$53,900. -r It- 2 į

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. .-.jį

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
ta uetteParke. _ —

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

supjaustyto svo- 
kvortos stiklą. Į- 
karčius ir 5 sal- 
l'žpilli burokėlių 

apsėniiino. Stikle 
minučių (vekavi-

R. KILU

A. G. SIMPSON CO. LTD

Stasys Patlaba — vicepirm ir 
korespondentas, Balys Braz
džionis viči-pirni.. Angelė 
Katelienė sekretorė, lldefon 
sas Sadauskas — kasininkas, 
Stasys Lukoševičius — finan
sų rast., Petras Martinaitis ir 
Adomas Ūselis — kasos globė
jai, Alfonsas Gudauskas, Juli
ja Ramanauskienė ir Ona An- 
kienė patikėtiniai, adv. Char 
les P. Kai — teisių patarėjas. 
Jurgis Jannšaitis — koresp., 
Hui’old Kamar — koresp. ang
lų kalba, Afonsas šidagis ir 

... . j O1 .. Mvkolas Simokailis — maršal-klevelando Vyr. Skaučių „r> „ i , k<>s. Mindaugas Stakenas. Bru-Draugove skelbia noveles kon v
ei,: no Klemka ir \ eromka Stake- 16-2n metu jaunimui. Ski-i

nienė — parengimų komisijon, 
Kostas Juškaitis, Kostas Bep- 
šys ir Mykolas Simokaitis — 
revizijos komisijon.

IMMIGRATION

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

į CALL H. COWEN, 726-3530 Days 
848-4955 eves. & weekends.

OAK LAWN. 4 bedroom brick ranch, 
t full finished bsmt., 2 car attached 
j garage. Call now.
‘‘ CHICAGO. 2 flat newly remodeled, 
i Priced for a quick sale. $39,900.
j VICINITY 67th & Pulaski. Catering 
■ service, prosperous business. $26,000.

ARCHWAY ROME REALTY

Tel. 532-7575

go, IL. 60668. Kaina 3.00 dol 
su formomis — S3.90.

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, -— Jeisėjo Alphonse 
Wells peržiūrėta/ “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
f . 1 Nustok rūpintis pajamomis - pirk
lormomis. j dviaukšti mūrą su dviem 6 kambarių

Knvga su formomis gauna butais ir dar 4 kambarių butu. Ka
zį .. ....... : binetinės virtuvės, naujos vonios, 2ma Naujienų administracijoje į mašinų garažas, gera vietą geroje 

1739 South Halsted St., Chica I Brighton, Parko apylinkėje^ Kama 
$57,900 taigi bargeno laikas yra da
bar. Reikia tik skambinti stebuklin
gu telefonu: - 254-8500.

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:

* 84-TA IR TRIPP

Didžiulis 5 kambarių pakelto Ranch 
stiliaus-namas su labai gražiai ireng- 
tu beismantu ir penktu 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.

— Koks buvo tamsto 
kiausias svoris?

— 212 svaru.
— A lengviausias?
— 6 svarai ir 5 uncijos, ka 

gimiau.

• 1972 m. Metropolitan Me
no muziejus New Yorko mieste 
nupirko senovės graikų vazą ar 
urną už ją sumokėjo milijoną 
dolerių. Ją padarė puodžius 
Euxithcos apie 530 m. prieš 
Kristaus giminią, o dekoravo 
Euphromios. Tai yra pati bran
giausia vaza.
JWT Ji ii> ~ ■■

Graži, lengvai skaitoma ir 
; įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau® troboje.

j Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
\-ykti ir knygą pasiimti. Kitur

1 gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

PATYRUSIOS SUNKIŲ 
SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORES 

Pagaidaujamas odinių pirštiniu siu
vimo patyrimas. Nuolatinis darbas ir 
bendrovės priedai. —-

Teirautis angliškai 
486-8780

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

— Klausyk, sūneli, — taria 
užsirūstinusi motina, — elgesys 
taipogi turi būti geras.

— Iš tikro? Tai kodėl to ne
pasakei- mokytojai? Juk ne aš, 
o ji pažymėjimą rašė!

— Lietuviu Krikščioniu 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

• Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 

lietuvių prižiūrėti. Teirautis tel. 436.

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 metų, patarnaudama klientams.

B “L J E T U V .O S AID AI” !
H, KAZ! BRAZDZIONYTE,
jSf PROGRAMOS VEDEJA
W/ Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 - vai. vak
' Penktadieniais 9:30—10 vai. vak. ė * I

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374 f M. i I M K U S —- 

Netiry Public
INCOM! TAX SWVICI 

42M S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

WORK - Process development, trouble shooting and supervision. Ad
vancement opportunities in Engineering, Management, Technical 
Service.
EXPERIENCE — Preferably 3-5 years in industry.
PLANT - Modem medium sized and processing plant, currently in
volved in major expansion program,
LOCATION - Cardinal, Ontario, a village of 2,000 population on the 
St. Lawrence River, commuting distance from Brockville (35km) and 
Perscott (14km). ___
SALARY - Competitive salary based on .experience,_________________ I

fail!‘I

^EST THINGS IN UFE

State Farm Life Insurance Company




