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cialistanis padaryti aiškias išva-; mažumu wrams ir 11 mote* žymiai didesnis, negu kitu kariuo
rims, pasakė DLL direktorius.

KINU KARO

ii

riai. pasikeitę svarbesnėmis ži
niomis. šeštadieni nutarė baigti

Bus apklausinėta \(HU) kan- 
► 20 ir 37 metu anr

R 
h

žingsnius. Rusai yra 
turi 

geresnius diplomatus, negu įvai 
rūs sovietų agentai. Bijoma, kad

nemaža darbų
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išklausė 
jranržimą 
pripažinti 
Pasikeitė

Kinija užsakė šimtus sprausmiuių lėktuvų Anglijoje, bet pačioje Kinijoje pacyindinė AaH'O 
: jėga'yi^Į raumenyse. Paveiksle matome kiniečius, vežiojančius keleivi’, r prekes.

IZRAELIS NORI PASILIKTI SINAJUJE 
RASTAS ŽIBALO VERSMES

Izraelis žadėjo taikais sąlygų nekeisti bet 
dabar nori pažrfikti Sinajaus žibalo versmes

TELAVIVAS, Izraelis.----Izraelio vyriausybė buvo prižadė
jusi nekeisti jau aptartų taikos sąlygų su Egiptu, bet šeštadienį 
pareiškė, kad pakentė savo nuomonę ir pasiliks Sinajaus pusia
salio pakraščiuose rasias žibalo versmes. Anksčiau izraelitai bu
vo pasižadėję grąžinti Egiptui rastas ir įrengtas žibalo vers
mes, bet dabar nori jas pasilikti: Jeigu prezidentas Sadatas ne
norėtų daryti tokios nuolaidos, tai pasitarimai vėl užtruktų il
gesnį laiką.

Derybos gali 
ilgiau užsit0fi

Pradžioje buvo susidaręs
pūdis, kad Izraelio it Egipto pa
sitarimai Washingtohe gali bū
ti labai, trumpi, nes sutartis pa
likta ta pati, bet dabar reikalas 
gali pasikeisti. Egiptas principe 
buvo sutikęs sumokėti Izraeliui 
už versmių 'atradimą, išgręžimą 
ir aliejaus gavimą, 'kad Smajauš 
vandenyse -įrengti žėglilai pri
klauso ' Egiptui. _ Izraelis savo 
pretenzijų ’aiškiai neformulavo,

Lyčių lygybė Kinijoje 
Išrado ir vyrams “piliulę” 
ANN ARBOR, Mich. — AP 

praneša, kad Kinijos mokslinin
kai pirmą kartą išrado efektin- 
; gą "gimdymų—kontrolės piliulę 

tne Lvyrams- Piliulė, pavadinta 
įsypol”, yra 99.8 nuoš. efektinga, 
^netrukdo santykiams ir neturi 

j Jokių šalutinių efektų.

“Gossypol” gaminamas iš 
medvilnės medžių sėklų ir kitų 
to augalo dalių. Vyrai tą piliulę 
Tūri'per 3 mėnesius imti kasdien 

versmės bus jJrijun^os(pri^tai--, t^karįrbus irustatyta.-Nb* 
koš sutarties, . atgauti .vaisingumą, jis...grįž-:
ęĮi| kad šios Begino ir pajano-p0 laiko'piliulę nusto

jus vartoti- “Gossypol” veikia 
nespermųsimaikinim u, ~o~ su
trukdymu spermoms gamintis.

i JĄyxžmokšHnihkąi. pareiškė, 
kad'ųMripitųi; ų'egu duoti teigia
mą ar ąįęigi.ąmą atsąkyiną, rei- 
kįą pilnairištĮrti/ir tai.'geriausiu 
atveju^ trūks jkėlętą mėtų.
ltcd įrėįšRiaų^d? d^ri>riejląi!tSs tai 

kos sutarčiai’ -pasirašyti. ■' Jprdą- 
njipš? Jęarąliųs.'riesųti’^a^^dėšti 
taikos-pasitarimų, jeiguahks 
to J^Ae^menori, atiduoti Jįor- 
dafnjKi karoimetu pagrobtų. že- 
rmu" ’Jeigu Jordanija noręs^ tai 
ji galės atiduoti savo žėmeš,- bet 
ji nesutiks leisti izraelitams tas 
žemes kitiems perleisti. Vienu 
žodžiu, taikos sutartis dar toli, 
nors abi nusės tikėjosi greitai ją 
pasirašyti.

— Irane panaikintas karo sto
vis ir kareiviai grąžinti Į karei
vines. žibalo pramonės darbi
ninkai ne tik grįžo Į darbą, bet 
ir pradėjo gamybą. Netrukus 
bus žibalo visam kraštui. Pasku 
tinėmis dviem savaitėm teko 
naudoti amerikiečių atvežtą ži-

Turkijoje sušidųrė 
J- greitieji traukiniai 
, ANKARA. --Dėl gilaus snie
go- ir tiršto ruko penktadienį 
'nebetoli nuo Ankaros susidūrė 
du keleiviniai traukiniai, kurie 
įgabeno apie 1,300 keleivių. Su
lamdytų metalinių vagonų lau
žuose jau rasta,mažiausia 28 ne- 
.begyvi ir 32 kritiškai sužeisti, 
bet prisibijoma, kad daug žuvu
sių dar bus rasta sulaužytuose 
vagontibse.' ' Spėjama, kad ka- 
■tastrofa pyko dėl šalčių kuriam 
;nors automatiniam bėgių per
jungikliui sugedus.

—. Saudi Arabijoje-viešoje 
vietoje buvo nukirstą galva jau
nam vyrui, išprievartavusiam 
septynias moteris.

— šiaurės Europoje šaltis bu
vo žiauresnis, negu Amerikoje. 
Daugelis mirė nuo šalčio.

KALENDORftLIS

Sausio 8: Apolinaras, Seve
rinas, Aleksotą, Nemira, Guda-, 
lis, Vdotas.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:35.
Siltftsoraš.

* Vargas Nikaragvai 
i sų savo prezidentu

Nikaragvos žmogaus Teisių 
; Komisija apskundė penktadienį, 
'kad -prezidento Somozos karinės 
'aviacijos lėktuvai bombardavo' 
(civilinių žmonių gyvenamas 
.sritis Honduros pasienyje. Iš kj- 
'tos pusės Sandinista partizanai 
pasiskelbė užmušę 55 Somozos 
nacionalinės gvardijos kareivius. 

[ Žinios iš politinio fronto to- 
kic's: Somoza pareiškė, kad jis 
savo nuomonės nepakeitė ir at
meta Jungtinių Valstijų remia
mą pasiūlymą pravesti referen
dumą, kad Nikaragvos piliečiai 
nubalsuotų, ar jie nori, kad So
moza juos valdytų dar iki 1981 
metų, kaip jis pats nori.

— Paryžiuje gyvenantis mu
la Avatalia Chomeini norėtų 
grįžti į Iraną, bet nenori, kad 
prokuratūra jį tardytų apie 
kurstymą maištauti.

T
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KETURIU VALSTYBIŲ GALVOS ANKSČIAU 
BAIGĖ PASITARIMUS', !i !

Kambodijos vyrldC/sybe nepajėgs pasipriešinti 
Vietnamo karo jėgoms, besiveržiančiom į krdšto vidų

ST. FRANCIS, Guadalupe. — Keturių šiaurės Atlanto Są
jungos valstybių galvos, praposėdžiavusios Guadalupės saloje 
dvi dienas, šeštadieni nutarė baigti pasitarimus. Pradžioje suva
žiavusieji planavo praleisti gražtoje ir šiltoje Karibų saloje bent 
keturias dienas, bet staigiai nutarė pasitarimus nutraukti ir 
skubėti namo. Reporteriai spėlioja, kad įvykiai Pietų Azijoje 
p”)vertė suvažiavusius susirūpinti ir baigti pasitarimus žymiai 
anksčiau. Kiti mano, kad suvažiavusiems labiausiai rūpėjo JAV 
santyk’ai su komunistine Kinija, todėl jie ir atskrido t Guada
lupe. kad galėtų gauti tikslias informacijas.

Penktadeni suvažiavę prezi- 
I dentas Carteris. prezidentas Gis 
j card, kancleris Schmidt ir britų 
j premjeras Callaghan 
i prez: dent o Carterio 
j apie JAV nutarimą

Traukia teisman
degalų bendroves

WASHINGTON, D.C. Pr.-. 
kuratūra ir Energijos korttn. 
tėsrivCmrsija^apsktHidė federali- Į Pekino.—vyriausybę.__ — -.
niam teismui-devynias <tidcle3j_riuomonėmjs^_apie šio nutarimo 
degalų bendroves ir pareikala-! įtaką i sovietų politini biurą ir 
vo sumokėti valstybei bilijoną valdž os žingsnius. Rusai yra

DidžiosiosI- doleriu. Didžiosios bendrovės, i įstikinį, kad amerikiečiai
* * *
Tpasinaudojusios pakeltomis de
galų ir įvairių aliejų kainomis.
nutarė pasipelnyti ir didesnius yT^tų Azijoje-konfliktas gali kil 

ti daug greičiau, negu žvalgy-

MASKVAI NEPATINKA NUTARIMAS 
“PARDUOTI GINKLUS’ KINIJAI

Britai nutarė parduoti Kinijai pdčjųs 
f naujausius sprausminius lėktųyvšA^

, ST.-'•'FRANCIS. Guadalupe. —- Britų premjeras pranešė su- 
važiayuMdnls'-valstybių galvoms, kad vyriausybė--planuoja parr 
duoti komunistinei Kinijai pačius naujausius Harrięr ■sprausmi- 
niųs lėktuvus. Britai laimėjo karą, naudodami .modemiškus lėk
tuvus, negu Gberįngas turėjo. Mažais sprausmiiįiaįs lėktuvėliais 
britai kirto pačius galingiausius Goeringo karo lėktuvus. Išmu
šus vokiečius iš padangių.’ britai laimėjo karą. Vokiečių karo lai
vai nepajėgė pasiekti britų uostų. BBritų lėktuvai lengvai juos 
skandino.:_ ______

Įdomiausias buvo Carterio i 
pranešimas

Suvažiavusiems valstybės vy
rams pats įdomiausias buvo pre 
zidento Carterio pranešimas 

apie Amerikos diplomatų pasita 
rimus draugingiems santykiams 
atnaujinti. Didžiausia kliūtimi 
buvo Taiwanas. Kiniečiai reika
lavo Taiwana prijungti prie Ki
nijos. bet amnkiečiai nesutiko 

Jokios p’-ekvbos daryti. Ameri
kiečiai pirmiausia pasiūlė nevar 
toti prievf>r|tos Taiwanui prijung 
ti. Jeigu bu« vartojama prievar 
ta. tai ame’-’k’ečiai neatitrauks 
savo karo iė?u iš Taiwano ir 
nebus galima atnaujinti dipla- 

‘ matiniu santykių. Kiniečiams 
prižadėjus nesiveržti į Taiwa- 

: ną, amerikiečiai atšaukė karo 
jėgas. Penktadienį vięepremje- 

■ ras Tengas pareiškė, kad Tai-

Tass. Kai sovietų valdžia apgink 
lavo Castro kareivius išlaisvin
toms Pietų Afrikos tautoms pa
vergti, tai rusai nežaidė ugnimi, 
bet kai sudaromos sąlygos ki
niečiams gintis, tai tada praside 
da žaidimas ugnimi, komentuo
ja vakariečiai.

Degtinė ftenk’š 
____ naujagimi įams

HOI STON, Texas. — Gav\.u- 
. šioje-.', Amerikos kilni k ,e .su-

■ Hn-ktį duomenys- roųo,; kad • aF
■ k ębi-jją, titei. didėlės į ta kp£ į. lĮąų-. 
jaginiį^Jeigu niotina . pėšttuno 

' incl u retkarčiais' gerokai‘ išger
davo. Laboratorijos reiiki;visus, 
naujagimių Ir jų. inotjnų dtfo-

I mokesčius - užkrauti • visai -eilei
mažesnių ŽibaLc fr aTiejabs beh<l-fbos pranešimai Įspėja. Ministe- 

* >'ovių.

t Teisipan einantieji pareigūnai 
■žino, kad turtingos aliejaus] 
{bendrovės pasisanulys pačius j 
geriausius čądvokąttrs, .bet su
rinkti 'duomęnv-s turętų teršėjui 

;aiškiau kąlbet-i, nėga patys ge
riausieji advokatai. ’ r

WASHINGTON. D. C. — Pra 
eitą penktadienį atėję praneši
mai iš Kambodijos sakė, kad 
apie trečdali Kambodijos teri
torijos yra jau okupavę įvairiais 

j būdais Įsiveržę Vietnam iečiai. 
Kambodijos karo jėgos įvairiaism’ • v - - i ftamboaųosTautines mažumos gaus |būdai KMe

inenis.1 veikiančiiiš ne tik-.j paęiąį 
motiną, bet ir j’jaunus kūdikių

i - ' . . ' 7 . . v ' • t iiCLl 11A LA L7L 1 . sj 1 f L LAL 1 CIO O LA 10

•Duomenų, jau pririnkta; didėlė j nes mažumus ir moterys gaų^ iemones Vjetnamo ka.
daugybė. Surinkti duomenys ro-Įvisą pusę (o0%’) tarnybų (tar
do, kad alkoholį mėgstančios Jhų valstijos teisingumo įstaigo- 
motinos gali pagimdyti įvairius^se, pranešė Department of Law 
defektus turinčius vaikus. Vė- Enforcement (DLL) direktorių^ 
liau tie defektai labiau ryškėja, Tyrone C. Fahner. 
nors kūdikystėje paprastai akiai j- 
jie nepastebimi.

Manoma, kad netolimoje atei. žiaus dėl 160 tariųbčs vietų 
tyje surinkta medžiaga leis spe- apie 80 baltiem ms vyrams, 6!)

bet- nepajėgė. Vietnamiečiai x^ra 
taufi Žerai ginkluoti ir labai gerai or~ 

ganizuoti. Jie turi geras susisie-
-į 2X1XHV ĮyiJiciiiiyjiicto. v jvujciiiivj

I riai niekad nebūna be reikalin- tn. 1
gų ginklų, amunicijos ir mais- 

JO:
■ Kambodijos sostinėje vyrauja 

suirutė. Dabartinės Kambodijos 
karo jėgos nepajėgs pasipriešin
ti atsiųstiems sovietų tankams, 
kulkosvaidžams ir aviacijai. 

Vietnamo karių pajėgumas yra

— Irano šachas niekur nesi
rengia važiuoti, net ir i kalnus 
pačiužinėti. Jis pasiliks Tehera-

das. o kiti gydytojai galės pa
skelbti taisykles, kaip gimdyti 
besirengiančios molines turės 
elgtis ar sauge ris. L* K v

ne ir seks, kaip naujam premje
rui sekasi atstatyti tvarką visa
me krašte.

100 
jau

— Apskaičiuota, kad apie 
tūkst. vietnamiečių karių 
įsiveržė į K.unbodiją, kurią ti
kisi užimti be didesnio mūšio. 
Kambodijos gyventojai niekas 
nemanė, kad toks didelis viet-

. . -i . ,- j . . i namiečiu skaičius įsiverš i jųąvanas pats taikiu budu pnsi-; ' ‘
jungs prie Kinijos.

Maskva labai griežtai 
protestuoja

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
žinių agentūra Tass labai pasi
piktinusi britų nutarimu paga
minti ir parduoti komunistinei 
Kinijai pačius naujausius britų 
sprausminius lėktuvus. Tas agen j 
tūra paminėjo, kad šitoks bri
tų nutarimas į' taiką neves. — 
Ginkluodami Kiniją, Vakarų pa’spartumu- Depresija daro įta- 
saulis žaidžia .ugnimi, — fcyirtin* kės į jauni* Saunas.

šalį. Niekas Kambodijai nenori 
ateiti j pagalbą.

— Egiptas sutinka mokėti Iz
raeliui už žibalo versmių Įren
gimą, bet nesutinka daryti jo
kių koncesijų izraelitams; žiba
las priklausys egiptiečiams, kai 
išvažiuos izraelitai.

— Amerikos gyventojų skai
čius nedidėja page idaujamu

Floridos vaismedžiai 
kol kas neperšalo 

MIAMI.
ir kitokie vaismedžiai šią žiemą 

nenu
kentėjo nuo Arktikos vėjų kar
tais atnešamų šalčių. .Jeigu Ark
tikos savo ilgais šaltais pirštais 
daugiau negrįš. Florida šiemet 
bus pietiniais vaisiais gana 
turtinga.

menės dalinių pajėgumas Pietų 
Azijoje. Vietnamiečiai yra ge
riau organizuoti ir ginkluoti ne- 
gu kiniečiai. Kinijos kareiviai 
labai geri, bet jie neturi Tokių

H ON G KONG. Prekinio lai
ko kuriame buvo gabenama 
2,700 Vietnamo pdbiėgėlių. ka1, kol kas beveik 
kitonas kreipėsi i Hong Kongo 
vadžią prašyuains, kad prašy
tų Jungtinių Valstybių, Kana
dos ir Prancūzijos priimti tuos 
pabėgėlius. Kapitonas prašė ir 
Hong Kons > valdžios, La i !•:. 
stų pabėgėliams išeiti nors ir 
trumpam laikui iš laivo, bet 
leidimo negavo. Laivas plaukė 
į Taivaną, tegu ten ir paukia. 
Pal>ėgėlių laivui atplaukusiam 
gruodžio 23 d.,nebuvo leista nė 
prie krantinės, tik keliolika 
sergančių nugabenta į ligoninę.

Floridos apelsinu ginklų, kokius turi Vietnamas.

Teigiama, kad finansinin
kas Bert Lance, prez. Carterio 
draugas ir buvęs biudžeto direk j 
torius ruošiasi kandidatuoti į se-| 

>natą 19X0 metais

— šaltis kliudo’ miestų 
ninkama valyti gatves.

darbi-

— Chičagos policijai pavyko 
suimti tris vytus, liauju metųsuimti tris vytus, liauju metų — Texas valstijoje šią žiemą 
dieną nušovusius du šoferius, j nuo pat pradžios didelė dalis 

------ s_ _______  'vaisių ir daržovių, kaip tai cit- 
— Avatalia Chomeini jaučiasi rinai, apelsinai greipfrutai, po- 

pi-alamiėjęs kovą Irane. Jis ne- midorai, žali pipirai ir saloėiai 
rėtų grįžti ir ap#atk»stxuti. j labai daug nukentėjo mio šalčio.

Kiti pranešimai sako, kacL'Ki 
nija pasiuntė gausias karo jėgas 
j Vietnamo pasieni. Praeitą ket 
virtadienį nedidelis kiniečių ka 
riuomenėc dalinys peržengė sie
ną ir pat ,i • ’są pasienio pos
tą. vietnamiečiai žuvo susi
rėmimo metu, o kitus kiniečiai 
nusivedė.

Vicepremjeras Teng Hsiaopm 
gas pareiškė, kad Kinija nesi
rengia siųsit karo jėgų į Kam- 
bodiją. kad padėtų Kambodijai 
gintis nuo invazijos. Jis paste
bėjo. kad Kinija negali ramiai 
žiūrėti i svetimų karo jėgų Įsi
veržimą Į kaimynines valstybes. 
Bijoma, kad Kinijos karo jėgos 
neįsiveržtų i Vietnamą. Tai ga
lėtų sukelti naują karą Azijoje.

— Kambodija nepajėgia ap
ginti savo teritorijos nuo įsiver
žėlių. Prašo Jungtines Tautas 
padėti.

!
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Come under our wing— 
We Care What Happens to You.

How to put away money for 
retirement 
and put off

1

Sil •-W-

paying 
taxes.

fff $ — n

. j i • i
aiis are usually all 

thought out for you, if you happen to 
wort' for an brii jsloyer with a retirement 
pląrįįĮf you Hoti X what do you do? Until 
fecantly, ndtmUch. Except to save on 
youhbwn atid hope for the best.

____  ~ _ 'd p——-—------------------—------ --------~ i

Now you can save 15% of your earned 
income or $1500, whichever is less, in a 
tax-deferred; savings program called the 
individual Retirement Account, or IRA. If 
you have a non-working spouse, your 
dbntribution can be increased to $1750 per ..up

 yiwar, T4ie.hntire amount is tax-deductible -q 
that year and the interest is tax deferred. You 
only pay taxes when you take the money out.
V -A ’• *

Sįlf-employed individuals can establish a 
iax-sheltered retirement program for themselves

- - qualified employees through our KEOGH 
program. Participants can set aside 15% of their 
earned yearly income or $7500, whichever is less, 
in one Jump sum or in smaller amounts throughout

------tha year. You do not pay taxes on the money you save“ 
dr on the interest it earns until you retire.

Lz

v <•:
>

«•

Come into one of Standard Federal Savings nine conveniently 
located offices soon and let one of our knowledgeable sayings counselors 
arrange a retirement plan structured to your needs. It will pay you to 
get started before the end of the year.

t 4

y> 
r *

STANDARD FEDE RAI. SAVINGS
J J ASSETS OVER $430,000,000 X J0

HQMK QFEIQE; .
4192 Artdier AveiiUP. 1‘hone: 047-1140

'Gorfioid Ridge: ,■' _
6141 Archer fcdrttfr.’Mtone: 767-5200
47<h and Rqckwett:
2S55 West 47th SUM. Phone: 523-1O63

Hickory Hills:
9357 South Roberts Road. Phone: S9S-5050
Hickory Hills:
Hill Creek Shopping ( Writer. Phone: 599-1977
Downers Grove:
5100 Forest Avenue. Phone: 963-1140

Lombard:
23 North Mm« Street. Phone: 627-U40
Aurora: -
301 West C^lviui Boulevard. Phone: «<»’♦-!140 .
Boulder Hili:
21 Boulder Hill Pass. Phone: «97-l 166
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FRAGMENTAI K PRAEITIES MIGLU
IT’S AMAZING!

kad aš apie

P01ĮĄLBĮS SU GRUZINU

"■ Tęsipy.s)

Po to, nuėjusi į virtuvę misi, 
prausė. ir grĮžųsi Į valgomąjį 
kambarį, kur'aš sėdėjau, besi
šypsodama prašė
josios ęniocūies apraiškas nie
ko niekūm nepasakočiau, bet 
pati pradėjo pasakoti:

(■Gydytojos kalbos pažodžiui 
nvlJeprisiinėiįu.. bet atpasakosiu 
paprasmiui).-/

——r $ių; laikų vėžio ljg€»7 atsira
dimo. hipotezė tokia. Žmonių or- 
gahižnias rįębalą.ms virškinti 
gaminasi druskos rūgštį tik ri
botam# kiekyje. J®i žmogus iš
gyvena dvasinius, sukrėtimus, 
tai tas'.paveikia žmogaus nervus 
ir organizmas dažnai savavališ
kai ■ pradeda , gaminti didesnį 
kiekį- (lrūsįis: .rūgšties, kuri išė
da ’'žaizdlįs škilvyjėį sužaloja 
audinius ir įjautrinlCse . vietose 
prasideda ■ nękontroliųoj amas 
nebrandžių, j- audiniu tarpimas. 
Iš čia iątsirą.nda piktybiniai au
gliai r—jiavrkąj.'.iiiaip yėžio liga 
nėra: ųžkręėiąjna, išskyrus odos 
Atvira yėžį^bet ligos savybės dar 
neištirtos-. y- '
T / - • *.?: . . vt -. 1 -

Kiekvieno vyro organizmas 
apie 18• amžiaus metus. pa j unta r.**"- ’

kažką, bet nuo 53-51 amžiaus 
metų vyrų organizmas gyvybei 
palaikyti pasigamina tik pusę 
vitąmįnų (išrasti 1911 m.), tuo 
tarpu jaunystėje pasigaminda
vo pilną kiekį. Todėl nuo tada 
vyrų organizmas pradeda išgy-Į 
yenti tėvų bei giminiu visus psi-Į 
eilinius ir fizinius ligų pavelde-j 
j imtis.

Moteris, pirmajai jaunystei 
baigiantis, tampa pasimetusią 
ir reikalinga vyro vispusiško:’ 
globos, nes organizmas pagrin-
diryii kiečasi- Moteris, nustoda
ma moteriškumo, praranda ku
klumą bei drovumą ir įsigyja 
dyasinius spyglius ir dyglius.

Mano būsimo vyro tėvas h’ 
brolis mirė vidurių vėžiu. L’ga 
pasireiškė konkrečiai dviejose 
generacijese, tai ir mano vyras, 
sulaukęs 51 metų, sirgo skilvio 
vėžiu, o aš būdama 11 metų ir 
keisdama pirmąją jaunyste 
siu beikalinga vyro globos, 
aš dabar vaizduojuosi savo 
ra ligoniu, o save slauge, 
štai iš kur tos ašaros.

Prie progos pateiksiu 
vieną kitą medicinišką 
liią, kaip savo geram
mani, — sako daktarė Erna.

1) Tamsta esi sirgęs dėmė-
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uiiotia g;tara skambino ir juru apie skruzdėles neigiau 
iritarė dainuodama. Jie apda1 'rą.
aliodavo kaimo aktualijas, štai Įsitikinau, kad s 
.iena iš jų, užsilikusi atmintyje i kariai su plačiomis

— Jonas savo skridlius krato skruzdėlyno patinai 
(garbanotų plaukų galvos sruo 
jas), kad Marytę gražią mato, s'
;a<i Marytės nematyt, 
kridliu nekratvt. £ ___ ......... ... _

ikruzdėtė ■> 
žiaunomis, 
ir pateks 

daug lėbauja bei fnginiaųja, o 
izd lyno visus darbus atlie- 
skruzdėlės darbininkės, savo 

tarpe skruzdėles ž.auiiai doro
jasi, žiKiydamos tingines darbi
ninkes bei nei.lii.-niasi: s. Batis-.Jis savo nuomotame kambl

yje siūdavo gerus rūbus ir kui- 
ao žmonės juos mėgdavo ir ves 
tuvių proga juos kviesdavo i fia seneHs p|.ive(jė P).i(|otk, 
svečius. Jie visuomet buvo gu-prit. kažkokio lapuoto krūlll0 
Inai nusitekę, atehlavc su pacnies didinalliaii slikla, pa- 
ara apdainuodavo šeimininkus kvieĮė i>ri(io|ka žįūrėti j skruz_ 

. ... .... dėles su didelėmis žiaunomis.
kurios gardžiavosi krūmu utė- 
lių, matomai, saldžiomis išm;ū 
temis, tuomet senelis pamatęs 
šalia utėlių apsistos krūmo ša
kelės dievo karvytę (utėlių nai
kintoją). b e t didžiąžiaunės 
skruzdėlės kaivytę apliejo savo 
skrudžių rūgštimis ir- suėdė, 
(tai taip skruzdėlės saugo auga
lų priešus utėles).

Vėliau -senelis, prisiartinęs 
prie didelio skruzdyno, parodė 
Pridot-kui skruzdėlių vilkstinę, 
kuri nešėsi iš kito skruzdėlyno 
daug skruzdžių baltų kiaušinė
lių ir varėsi belaisves skruzdė
les pas save darbams (taip aiš
kino senelis).

Pridotkas, pažiūrėjęs į skruz
dėlių išdaigas, mojo ranka ir 
tarė:

— Matau daug nenaudėlių, 
bet aš kaip socialistas laikausi 
savo’ partijos pažiūros Į skruz
dėles, kaip Į darbščius vabz
džius, vertus žmonių dėmesio, 
kaip bendruomeninio sugyveni
mo pavyzdį ir didelių kolekty-

Tita us-į mūsų kaimą,—nežinau, 
bet buvo atsilankęs pas mus. 
senelis jį vaišino. Kadangi buvo 
vasara, tai aš buvau kieme. Tik 
staiga išgirdau senelio, išėjusio 
į kiemą balsą mane šaukiantį. 
Priėjus, jis tarė:

— Bėk pas Baranauskienę ir 
atnešk didinamąjį stiklą. Pasa
kyk, kad prašo senelis ir už va
landos grąžinsime.-..

Parnešus didinamąjį stiklą, 
senelis pasiėmė kastuvą, man 
liepė nešti didinamąjį stiklą ir 
kvietėsi su savimi svečia Pridot- 
ką į artimiausią eglyną, kur bu
vo didelis skruzdėlynas netoli 
sodybos. Prie skurzdėlyno pri
ėjus, senelis tarė:

— Kai buvau paauglys, tai 
daug girdėjau apie rkruzdėles: 
vieni
bendruomeninio sugyvenimo pa
vyzdžiu net žmonėms, o kiti nu
peikdavo.

Todėl atsiradęs vasarą su sa
vo gyvuliais miško ganykloje, 
savaip pradėjau tyrinėti skruz
dėlynus ir ilgainiui susidariau

tąja šiltine. Jeigu ta liga nesu- Vėžio. -ligos . atsiradimo yra 
kėlė komplikacijų sergant, tai tokio ‘hipotezė...Liga atsiranda 
pasveikęs žmogus turi daug jo-'pas visuomenintus bei šeimose, 
dinėti, irstytis ir daugiau būti kur siančia nesaiilaiką, barniai 
gamtos prieglobstyje. Vengti il-įir viskas būna pridengta egoiz- 
gai skaityti, nepatartina sėdėti niu. - / '
raštinėje bei dirbti įmonėje, nes;
nuo ilgo sėdėjimo stuburkaulis, 
ligos paveiktas, sulinks ir senat
vėje po 5 k metų sukumpsi.

2) Tamsta sakei, kad senelis 
mirė kojos kaulo skausmais, o čioje 200-250 lovų, atlieka tyri- 
tėvas kažkokia plaučių liga. Aš 
įtariu, kad abiem atvejais buvo 
vėžys. Jei sulaukęs 5-t metų am
žiaus. būsi visai sveikas ir jei 
senelis ir tėvas mirė vėžiu, tai; 
organizmas pradės kaupti kūne 
nepiktybinio turinio medžiagas: 
pradės augti ant kūno. karpos, 
pažandės seilių .liaukose for
muosis akmenėliai arba atsiras 
ant kaklo, kaktos, galvos bei 
veido gumbai. Tai pažymys/kad 
tėvo ar motinos šeimose kažkas’ 
sirgo vėžio liga. Jeigu tie-gum
bai neskausmingi, lėtai-auga tai 
jie nepiktybiniai ir jų nereikia 

Djg • šalinti operacijos priemonėmis, 
nes jeigu jie bus išpiaūti, tai br- 

’ ganįzmas-;:;tą pačią .-medžiagą 
kaups kitur.- Jei’ kauptų skilvy-;

Te!. ELA 1-11H je, tai grumbus jautrins- skilvio' 
. r _ ----- virškinimo.'sultys;■ jęįgu;.’;$aii£

——-L—1 čiubse;-tai' [vairios fįkvėptos'fdū^ 
'1 - j--1 Jos?ir;fiES^pord^^Hefi^ų?tįri 

iAŠTAĮ f; Į return ' tikrą vėžį? .'žmp'gtfi< 'sul
’gumbais /gali;, gyventi ..ikįį’gyio^ 
senatvės ir - mirti-' ųuo ko-.:kito. 
Bet -jeįgu'-nepįktybinįai •_ gumbai 
bei . pažaidžiu akmenėliai;; pa: 
veikti kokio japteinimo,’- pavyzd 
džiui; marškihių-apykaklės ‘ ver
žimo, pavirsta.: piktybiniais, (iaV 
tuomet;šalintini. ; :

Mūsų epochos mokslas pasi
nešęs klestėti. Mokslininkų su-

tamstai 
patari- 

pažįsta- Vėžio ligos tyrimui daug pa
dalyta Vokietijoje. Visi žymes
ni tos srities specialists.! įsikū
rė Frankfurt-Main ir specialio
je vėžio ligų neoninėje, turin-

KiM YA; A N r G/X GLKi A LSI A JU V A N A
- ą«trfi puikią tnyąv. kvi-**?.. Yckl<

■ kflivąy. fjąėąfj-ir. ląiitprą..',
ĄlMMįn^y* ė»Įąm«*lu», MM GRJzrAMfc. ifloruca jaunų dienų

-U įvyąjų bei neiy- aprae^ouu. •aaiioau kaip rv-__
-—:—B67 pąt Kaiaa SO . . ~ ”

4. FątMH'nHKH/- META*. PRAEITYJE. fcetoUrau įvykių pn«iraini
X IrTaiko Ivyfaų Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, ruskira

. - / ■' lyd L j? dalių. 286 psi.. Kaina $8.
. D*. Oriniu*, A.TSiMlNtMMl iR MIMTY J. H lotna* Ura

’T .ttAią-vlrtęUai*. .’ $3.6 pri- Kainą $0.00. MlntSlai* nr* WJN 
Senųjų lietuvibkų knygų isto-

*UA> I OAli*. 208 pri., urUta — $3,1)0, minkMaią nr 
f ^Mįįja r— $2,00, U dalią. 225 pat. jriit* " ' -« 

; -’ tįu»7auteliai* ■■ - ------ -

/.ir Labguvos, apskrity vau įdomiais apraiymaia, llin- 
jfcrarijoaūa ir doKumentacrja; 336 psl,, kaina $6.

Ė. KišUtaa*. TARF SALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lletnvoa 
buitfea romanas 292 puslapių. Kaina $3.

|knin« Ni»f^f»K" TKYS IR VIENA, jaunystė* at*i.minim*J
- - tĖA' pA f'y.■■■■■■■ _ i L 5JJE

41*, PPVILA1MILERIS. Mografljoa bruožai 2»

reikia pridėti SS č$. ’ palto litai doru*.
t >il.,V-”r

$3.00. mlnki-
__ _______ F________________ : ixot
Tim*Uu>fcas, LiETVVtiKĄSlS PAMARYS. _

t

x-

mus ir-išdavas aprašo' medicinos 
žurnaluose.

Nuotaikai išblaškyti ir temai 
pakeisti, paklausiau: • į

— Daktaręį ar didelis skirtui 
mar tarp kaimo7 ir miesto ligų 
kontingentų?' ■ '

Daktarė žvaliai atsakė:

• — Ukrainos- kaimo žmonės 
valgo- saulėgrąžų augalinį aliejų 
jr nioterys, nustoję moterišku
mo, neguli.’vienoje lovoje su vy
rais, tai širdžių ligų problemos 
tėn nėra.' Miesto' gyventojai, gy
vendami aukštumoje susigrūdę, 
guli vienoje-lovoje iki gilios se
natvės ir vartoja maistui -Įvai
rius riebalus; tai miestu žmonių 
pagrindinė • liga -^-r širdies sutri- 
-kimai.-l<aipvyi-ai,-taipir.mote- 
iiyš .--dažnai,; nu siškuįidžia, kad

' /.šohfeė?; po' /krūtinės

tik po ilgesnio širdies poilsio. 
Ligoninė neelastingos širdies 
negali nuraminti ir išvargintos 
širdies raumuo nustoja plakęs.

SKRUZDĖLĖS 
IR IDEOLOGIJA

1921 m. rudeniop, šeštadienio 
popietėje, išėjęs iš įstaigos Kras
nodar© mieste, atsisėdau įstai
gos aplinkos baltųjų akacijų 
parkelyje ant seno suolo’, la
pams krintant. Ant suolo vidu
rio pamačiau ropojančias skru
zdėles, kurios nuvedė mane i 
prisiminimus. Iš Įstaigos išėjo 
Kubanės-Juodmario sričių karo 
komisaro padėjėjas Piotr B. 
Kadangi tą dieną buvome_ma tę
si, tai nesikalbėdamas atsisėdo' 
ant to suolo kitame gale, nes jo 
žmona dar nebuvo grįžusi iš va
sarvietės, tai žmogus neskubė
jo į namus.

Štai tas mano prisiminimas, 
papasakotas P. B.

Iš Vilniaus 1909 m. atvažiavo 
į mūsų kaimą Malkauką Pridot- 
kas (vardo neprisimenu). Jis 
kilimo buvo panevėžietis ir iš 
profesijos rūbų siuvėjas. Rusų 
revoliucijos (190-1-1905) metu, 
jis su šeima gyveno mūsų kai
me. Tai .buvo mažo ūgio vyras, 
turėjęs pirmojo tenoro balsą. Jo

jas laikė darbštumo’ ir

vinių darbų atlikėjas.
(Bus daugiau) -

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. /esminei, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykis 

aprašymai, paimti ii gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išieists. 
i50 pri. Kaina $2.50. C' -'T/Į:

Dr. Juwa* B. Končius, HISTORY oę,LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iri-pokario metų. Vidutinio formato, 142 
>sl-, kainuoja $2.00. ■ -

Dr. Juosta B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybė* ir jos kaimynų istorij*. 
211 psL K ai .L $3.00. Kietai* viršeliais $4.00.

Saugoma šių knygų yra tinkamo* dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knyga* galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ax 
Mnigtaę perlaidą. •*

1739 Seitk Hilrted Street, Chiease, Ui. SSCCS

GAUTI NEPAPRASTAI JDOMI US GYDYTO- 
' 'tYTOJO ATSIMINIMUS

^J«NTYS. J»T DAk4AI, 250 psL, liečiančius lfi08 
’ ' ......SUSk

soe

jąvkraįyb'-iš.’pri^^džio skilye’

. V,7*-?*

siu -

^ii^\^i}ciąį-.kad:;ŽHiQTfės gulė-*' 
tų ^pąri^iuį, v bed - 4c /bendroje 11 

širdis j. 
neišyąfįn ęja- ;kfiš*pnčšir-- į' 
džio‘|į(uris :Xęhf-;kąųpdam’asis ‘ 
tamper Mrėiięs ratifnėnj. Visi 
malonumai ^vyresnfų žmonių 
širdis nuvargina ir tas nuovar
gis tęsiasi nuo kelių valandų iki 

kurtos hipotezės greit keičiasi, užgaidos gali likti nenubaustos,

Taupykite dabar
pas mus

SXN

..NSttebtee kafeeeerHedant Mt pertimtine HHaJtema.

17M 8#. HALSTKDST, CHICAGO* ILL. IMM

kuLrpiA iTAUjio* įmonei. ■

Chicago, III. 606081800 So. Ha Is ted St.

17SI 8a, Bsleted Street, Chle&ro, nUnob SOSOS

uisssoa, Chicago K, ill, Monday, January 8, 1979

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

L Naujienose yrą gausu* pasirinkimas poezijos leidinių: 
į t. į. AuEUifąlfyM. Va«tOelenė, ŽVAIGŽDtfoS NAKTYS. Didelio for 
matę, 156 pti. i trina $1.—. '

-X Jvrvte Balfnriattlt, ŽEMES PAKOPOS. Klegtlos, giesmės, poemoa 
KUenfmO formato, 157 pri. Kaina $2.00.
'j i Ikrtkv An*, EILiftAiįlAI IR RAįTĄI. 1M psL S 1.50.
!> A Vb»«*8 Jonikas, LYDĖJAU VIEJNIĄ YtTROJE. Eilių rinktinė, IBP 
pri. t^a SB.OO.

B. ĖIM0A*, jurgefloala, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eūėa, 106 pri. C.00 
I < AAaėonjtH Keltys, AUKSINE StJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00. 
į T, MMW Karisnls, TRIJŲ ROŽIŲ iVENTB. Eiliuoti pasakojimai apie 
| Ikririintąs UėtuTalies sėnovės laikais; su autoriaus IMustracijomts $5.00.

B. Hadas Rarienls, THE FOREST OF ANYKMIAI, Antano Baranausko

„ ... n oo.
ė 10. Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL. S3.00 
I 'II. *wy» Sėatv*ra<( AUKOS TAURE, 5-fl Ivylkos knyga. 152 psl. $2.50 
‘ "O. Pafra* Sageta*, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė-

POEZIJOS VEIKALAI
Hėdįa kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

mtrifcj Hskkirt mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
1*, kaip'konfėtėmis.h- pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste- 

Dra'matijkai. besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
fr verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minHu

PLAUK, MANO LAIVELI. EilėraJa*!, 112 psl. $1.00.
* Gruodi*, AGUONOS IS SMĖLIS. BUs, 70 prt., $1.00. 

UtM, KARALIAI IR IVKNT1EJI, SlėražČlrt, 86 psL $2.50 
■uoli*. MITŲ VINGIAI. Lyriko* rinktinė. 190 psl. $8.00.

Stwvts LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologuos posmąt

y J***ri BOK PALAIMINTAS. Poeslją. 115 psl. $8 06.

^5 N<w*<U-ml Įrigyti M»* *r kH*g knyf**. pr*Jom* «t*ū*okrtl | Naujienų • 
M&M ubakytl patai, pridedant čeki ar pinigini orderi

maifl

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuvis, kuriam rSpl gimttolo trakto lalav* tr ttetu- 

vIų gffbūvig, privalo mslpažintl tu žemiau fl^trdfntamii knygom!* 
Čia suminėta* knygas galima užsinkyti Naujienose.

Jveo* KapočImkM, SIAUBINGOS CHEMOS. Atsimlsdinal aplM- 
dUant Lietuvą, bėgimą nuo bobšertku ir gyvenliDą tretntiuhj Ktnyyk- 
loae Vokietijoje. 273 paL. kieUi* oSmbė* vfrfefiai* kaina < dį.

J vote* Kapačtoaka^ liEIVIO DALIA. A tad minimai Deivio balta 
rra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yn Amerikoje beiid- 
Inniančio ir patvariai įsirūrusio atmena Utorlja. Knyga gtuMai Ūio- 
struota. 300 psL Kaina 7 dd. • . ■ ,“ . Ty .a! ■ “■ ■

ČIKAGIETIS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVEtOtG. .LllTUyOb. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. K*u»e. Naučakiepse.

kalbas girdėjo ir ką Jai fanonM palakė, . 96 p*L n JO. fn taip prt 
Srersta i anglų kalbą. • T .

M ZeKanko. SATYRINEI NOVkLtl -Genialaus rucu rąžytojo 
60 satyrinių novelių. 19P puri., kalni *3.

O. KuraMt, KELIONt | ANAPUS GlLEŽiNIS UŽDANGOS. Au
toriau* pastabumą neapgauna toturirto tr ifiitprąpo prgpaciDda M 
trtmaakavimai. Am knygos pertžytoc lengvu, grafin įtUfcjž,-

PVM. P. Pskirklt*. KRYŽIUOČIU VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pri. dokumentuota Iriorinė studija apie wtUu įhiots. 
Kaina tl ' ' . . * ' ' ‘ ‘ ‘

Vinos žema Ifta LIUBLINO UNIJOS BUKAKY1BJ FABAjTBJt, 
M p<L Kaina SLBO,

Ke Ir kiti leidiniai yra grunast
NAUJIBNOSK. 1739 S*. HALSTBD ST. CHICAGO. ILL. M«M

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 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

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

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša
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0 teisybes, vis dėlto, bijo.
Lietuviai marijonai, paveldėję iš Amerikos lietuvių 

kunigų ir pasišventusių pasauliečių Draugą, buvo pasiry
žę. teikti ne,tik lietuviams katalikams, bet ir kitaip ti
kintiem^ lietuviams arba visai netikintiems tikslias ir 
teisingas žinias. Be tikslių žinių,, jie suprato,- kad nega
limas joks bendradarbiavimas lietuvio su lietuviu. Tik
slios žinios' turi būti teikiamos ir lietuviams katalikams. 
Jeigu jie bus maitinami netiksliomis žiniomis, tai atsi
liks nuo kultūringo gyvenimo, nepataikys į žingsnį kar
tu su kitais lietuviais;, pradėjusiais- dairytis į kasnieninį 
gyvenimą^ iš kurio kiekvieną dieną galima daug pasi- 
mokyth-i -

“Jatf šhai Draugas- pateko į, lietuvių marijonų ran
kas. Kol Draugo priešakyje stovėjo pasižymėję lietu
viai vienuoliai; tai ir pats laikraštis' buvo tinkamoj auk
štumoje, bet kai į vtėnuoiyną prigužėjo aukštesnių mo
kyklų nelankę ir tikslesnių žinių apie visuomeninį gyve
nimą neturintieji, tai laikraštį jie nugyveno. Mažai kas 
jį beskaitė, nes žinios nebuvo tikslios ir gyvenimiškos.Vi- 
są reikalą pataisė Leonardas Šimutis, įprašytas stoti 
dienraščio priešakin. Jis pakėlė prenumeratą ir sutrau
kė visus Įtakingesnius katalikų veikėjus. Bet katalikus 
užpuolė nauja nelaimė. Jų tarpe įsiveisė frontininkai, 
visai kitaip galvojantieji apie lietuvių tautos ir valsty-

pastoracijos darbą lietuvių parapijose. Vienuoliai nu
tarė pasisamdyti lietuvį pųlicininką, nepasižymėjusį, 
kaip dauguma policininkų, pagalba lietuviams nelaimės 
metu, bet paklusnumu galingesniems. Galingiesiems jis 
tarnavo nepriklausomoje Lietuvoje ir ištikimai tarna
vo galingiesiems okupantams Lietuvoje. Jie pasisamdė 
Bronių Kviklį, su katalikais mažai ką bendro turėjusį 
žmogų, nes visą laiką jis rūpinosi savo dalykais.

Praeitą savaitę jis parašė Draugo įžanginį, kuris 
j vadinasi “Skaitytojai balsuoja už tvirtą lietuvišką dien 
raštį”. Kaip jis tuos skaitytojų “rinkimus” prav’v 
niekam nepasakė. Greičiausiai jie buvo pravesti tokiais 
pačiais metodais, kaip Džiugas juos pravedė Marquette 

l Parko, o daktarų žmoons Ciceroje. Juos taip pravedė 
kad “balsavimas paštu” visą reikalą nusprendė. Kai Chi- 
cagos lietuviai, dalyvavusieji tuose “balsavimuose” pa
prašė—pažiūrėti,—kaip toks didelis_“balsavusių paštu”
skaičius atsirado, tai pranešė, kad reikalas jau baigtas, 
suskaičiuota, užantspauduota ir pasiųsta į centrą.

Kokią politiką Kviklys pataria marijonams skelbti 
— visi žinome. Jos nėra reikalo kartoti,- nes ne tik lie
tuviai katalikai bet ir kitaip tikintieji arba netikintieji 
keliais atvejais turėjo progos tai patirti. Jis moka pa
leisti piktas insinuacijas, įtarinėjimus ir gandus, o vė
liau tais gandais operuoja. Jis ir šiame įžanginiame 
kartoja daugelį tų pačių insnnuacijų, kurias praeitais 
metais paskelbė grupė negalvojančių katalikų. Kai paš- 

j kvilis buvo parašytas, tai nei vienas nedrįso pasirašyti, 
Įneš žinojo, kad ten buvo skelbiama ne teisybė, bet aiš
kus melas. Melą lengva paleisti, bet reikalai blogėja, 

Į kai jis grįžta į- namus. Nekalbėsime apie politiką, nes 
! Kviklio paskelbtos insinuacijos jau buvo bent dalinai 
komentuotos. Bet paminėsime vieną visiems vyresnio . > ’ i ,
amžiaus lietuviams žinomą dalyką.

Visuomeninį Amerikos lietuvių gyvenimą sekusie- Į
ji lietuviai žino, kad pirmas Draugo numeris išėjo 1916 
metų kovo 31 dieną. Ne daugelį, bet Amerikoje dar ga-

Dail. Murino tapybos paveikslas

P. STRAVINSKAS

“DRAUGAS” APSISPRENDĖ BŪTI
VLIKO OPOZICIJOJE ’

■ moralinių kval fikacijų, ne tik 
Kaip gero Eetuvio, bet ir kaip 
jero kataliko, kadangi jis tapo 
katalikiško laikraščio
.uni, atstovaujančiu ne tik lie

tuvišką, bet- ir krikščionišką 
minti bei idėjas.

O koks jis iš tikrąją buvo ir 
kokį jįr “Draugo” vyr. redakto
rius “pažino”, nežiūrint to-, kad 
š jo biograf'nių faktų buvo, ro
dos, visiems aišku, kas per tipr.s 
jo asmenyje slepiasi. Gi jis vede 
perdėm nedorą, nekrikščionišką, 
ypač nekatalikišką gyvenimą: 
buvo vieną kartą su bažnyčioje 
savo vesta žmona išs’tuokęs, po 
to vedęs civiliškai antrą žmoną, 
gyveno konkubinate; ją su duk- 

j' ra Los Angeles mieste palikęs,

” - ’ niais kišenėj e atsirado “Drau-
Įspėti kito jausmus nėra jau ge” ir gavo iš “Draugo” vyr, re

lima rasti žmonių, kurie turi pirmą Draugo numerį, taip lengva. Tą turėtų gerai pri.Idaktoriaus darbo redaguoti to
Ghicagos ir visos Amerikos lietuvių gyvenimą gerai pa
žinęs istorikas Aleksas- Ambrose-taip pat- rašo; kad pir
mas Draugo numeris išėjo 1916 metais, kovo 31. Jis 
tvirtina, kad tuo metu sudaryta “The Lithuanian Ca
tholic Press Society”,užregistruota Springfielde ir gau
tas- leidimas Draugui leisti. Šių metų- kovo 31 dieną 
Draugas bus 63 metų amžiaus. Tuo tarpu vienuolių pa
sisamdytas B. Kviklys tvirtina, kad Draugas yra 70 me-, 
tų amžiaus. ,

Galima pasakyti dar daugiau. Naujienose yra 1947 
metų sausio 2 dienos Draugo išleistas numeris; Tada 
kainavo 4 centus. Tos dienos Draugo’ svarbiausioji' ži--'

} s’mint i ir žinoti ypač pats ^laikraščio pirmąjį puslapį, kam 
“Draugo” vyriausiasis. Gi prieš reikėjo tikrai didelio nuoširdu- 
kiek laiko- Alseika, mūsų tau- mo dir btsivtoaaO... -aežvegvėd 
tos- išdavikas- su Judo sidabri- mo dirbti savo tautai ir daug

darbo “Dirvos” redakciją bfef 
negavo; po to Cliicagoje nieTi- 
nosi “Laisvojoje Lietuvoje*’prji' 
šydamas duoti jam irgi redakto
riaus darbo', bet, ir fen j© nė* 
gavęs, atsirado “Naujienose” pas 
Dr. Pijų Grigaitį, ve! prašyda
mas darbo, bet ir ten buvo at' 
pažintas ir išprašytas, parodau 
jam duris.

Bastėsi jis kol susirado “p■•’’i 
gą”,- marijonų vienuolijos laik
raštį, kur, pasikalbėjęs su to 
laikraščio leidėjais,-ne be to, kad' 
ir su pačiu jo vyr. redaktorium, 
mus, va, visus iš tolo “gerai pa
žįstančiu” ir visų “iludsirduųią 
tautai ^tarnauti žinančių” pr. 
Grš., kuris jam ir davė katali
kiško laikraščio redaktoriaus 
garbę redaguoti laikraščio pir
mąjį puslapį... Tik tada, kai ta' 
didžiausias mūsų išeivųo'e tau
tos išdavikas ir, aišku, bedievis 
su savo pasivogtais VLĮKb 'slap
tais raštais atsidūi-ė pas Lietu
vos okupantą ir iš ten mums ir

bes reikalą ir net Įtakingesnius ir toliau matančius ka- nia einanti Per visą pirmą puslapi, šitaip skamba “Tfu-
talikų vadus. Jie pradėjo katalikų žymesnius žmones 
stumti iš svarbesnių draugijų ir ryžosi pertvarkyti 
Draugą. Bet dienraštį pertvarkyti gali tiktai tie, kurie 
turi nuovoką apie spaudą ir gali rimtesnį rašinį para
šyti. Šių dienų vienuoliai marijonai nepajėgia to pada
ryti. Jie nutarė pasisamdyti pašalinių žmonių. Katali
kų tarpe buvo didokas skaičius inteligentų, mokančių 
ne tik krikščioniškai galvoti, bet galėjusių gražiai vi
siems suprantamai savo mintis dėstyti. Jeigu jie būtų 
tokį inteligentą pasisamdę,--tai jis būtų-galėjęs-paruoš
ti jiems gerą laikraštį. Bet vienuoliai taip nepadarė. 
Lietuvis inteligentas katalikas jiems buvo nepriimti
nas. Jie net nenorėjo prašyti lietuvio kunigo, dirbančio

skaitoma 1916 m., kovo 31-oji, tai kuriais sumetimais 
intrigų ir insinuacijų meisteris rašo,kad Draugas yra 70 
metų amžiaus, kada visi Draugo išleisti numeriai rodo, 
kad jis šių mėtų kovo 31 dieną bus tiktai 63jų metų am
žiaus. Jeigu ta tiksli data buvo gera ir teisinga visiems' 
iki to meto buvusiems redaktoriams: ir skaitytojams, tai 
kaip Kviklio skaitytojai galėto “nubalsuoti”, kad Drau- 
Tas yra 7 metais vyresnis,’ negu jis iš’tikrųjų-yra—Ku- 
rmm galui- reikalingas šitoks skaitytojų apgaudinėji
mas? Kam jis patarnauja, kai visiems žinomą faktą iš- 
kraupo ir šių dienų skaitytojams meluoja.

Kodėl jis negali' pasakyti teisybės tokiame visiems 
aiškiai matomame ir patikrinti galimame dalyke? Jei
gu j’* s iškraipo visiems žinomus dalykus, tai kaip gali
ma juo pasitikėti kitais tvirtinimais? Jeigu kas norė
tų savo akimis pamatyti 1947-tais metais leistą Draugą, 
t i mielu norų redakcija leis jam pasižiūrėti.

O jeigu Kviklys dar ir toliau tvirtins, kad Draugas 
170’ metų, tai užsakysime klišę turimo numerio ir at
spausdinsime Naujienose,kad kiekvienas skatytojas 
matytų ,kaip samdytas specialistas klastoja net vi-

I

man paskelbė 2-rą karą baigtą.” Vienos svarbiausios 
žinios jam neužteko. To meto redaktorius tekio' paties 
dydžio' raidėmis uždėjo antrą “str'eamerį”, kuris trumpai 
šitaip skamba: “Rusijoje neapykanta ir baimė.” Tame 
pačiame pirmame puslapy pažymėjo, kad tai buvo pir
mas 1947 metų Draugo numeris, kitame puslapio Šone 
pažymėjo, kad tuo numeriu pradedamas 31 tomas. Šau= 
šio* 2, 4-tos ir kitų dienų Draugo egzemplioriai saJ'O 
kad yra 31 Draugo ėjimo metai.- Per 30 metų Draugas 
ėjo kiekvieną dieną. Ant kiekvieno' naujo' egzemplio
riaus užrašyta, kada jis išėjo iri kelinti metai', kai dien
raštis eina.

Jeigu per 30 metų Draugo- pasirodymo diena buvo siems žinomas ir lengvai patikrinti galimas datas.

“visažinąnčiam” “Draugo” 
riausiajaih: atsiskleidė, tik tada 
paaiškėjo ir pačiam, visų mintis 
ir širdis skaitančiam Pr.Grš., ko
kią jis turi paslaptingą galią pa
žinti kitus iš tol o,, taipgi ir teisę 
rašyti kitiems savo'- “pasmerki- . 
mo sprendimą”. (Bus daugiau)

• Didžiausios aviu ganyklos 
yra Commonwealth Hill, Pietų - 
Australijoje. Jos užima 3 640 
kvadratinių mylių arba 2,329/0 
akrų plotą, jame ganosi iki 90 
tūkst. avelių. 1886 metais di
džiausią avių bandą varė net 
40 mylių 27 raiti. .aviganiai iš 
Jarealdine r Beaconsfeld stotj 

Australijoje. Tame būryje buvo' 
43,000 avių.

M

—= Šiaurės Vietnamas būtu 
pavergęs visą Kanibudjia, jeigu
nebūtų prisibijojęs Kinijos^

— Kambodijoje- cfidesnės Įta
kos1 turi Ro&jos kcšhunistai, 
negu Kinijos.

...r—r.,------- it ...................i

RAŽO A. Z.

KALBĖKIME ATVIRAI
(Tęsinys)

Klausdami “Kas yra griovimo darbo vado
vas”, rašo: “Norėdami išsamiau- atsakyti į šį 
klausimą, hies pirmiGusia1 persikelkime į nepri
klausomos Lietuvos laikus, i 1929 metus ir kiek 
sustokime prie dar fr šiandien daug kam gerai 
žinomą ir atmintiną įvykį Kaune”. Ir duoda 
spaudos “Trimito” ir “Kario” ištraukas, sąry
šyje su įvykusiu atentatu prieš tuometini min. 
pirm. prof. Voldemarą.

Tarp kitko ten rašoma: — “Teroristas Vosy- 
sius nuteistas mirt}?. Gegužės 22 d. karo teismas 
nagrinėjo Aleksandro Vosyliaus bylą, kuris ge
gužės 6 d. kėsinosi nužudyti ministerį pirminin
ką prof. Voldemarą ir nužudė kap. Praną Gūdy- 
ną, sužeidė kap. Virbicką, prof. Voldemaro sūnė
ną ir dar vieną panelę. Kaltinamasis prisipažino 
buvęs to žiauraus teroristinio- žygio sumanyto
jas ir vykdytojas. Jam padėjo draugai Martynas 
Gudelis ir Andrius Bulota”.

Pamfleto autoriai pagalbon cituoja ir Aki- 
i-ačių (1975 m. Nr. 70): “O tie teroristai buvo 
trys: A. Bulota, M. Gudelis ir A. Vosylius. Pas
tarasis pebėgrnt buvo paličijos sužeistas* ir ne
trukus mirė”. Tokią versiją sukuria Akiračių 
apžvalgininkas.

Paskvilio pabaigai suokalbininkai^-, pakvietė 
visus lietuvius atsiriboti nuo jų apšauktų griovė
jais, jų grupių ir spaudos veidmainiškai rašo: 
“Kviečiame mūsų tautiečius dirbti ne žodžiu, bet 
už darbų vienybę. Pabrėškime ne mūsų skirtin
gumus, o jungtį. O toji jungtis, tai pagarba, pa- 
kanta ir platus žvilgsnis į gyvenimą.”

Jau eilę metų vesdami niekinimo, šmeižtų ir 
kaltinimų akciją prieš ALTą, Naujienas, jų re
daktorių, R. Liet. Bendruomenę ir jos vadovus, 
veikėjus, veidmainiškai kalba apie pa
garbą, pakantą, ir darbų vienybę. Tų savybių 
jiems labiausiai ir trūksta. Tokia jau jų moralė.

Matydami, kad paškviliu nepamsiseks Nau
jienų sulikviduoti, talkon pasikvietė senelį maj. 
L. Virbicką ir Draugas 1978. VI. 24, patalpino jo 
pareiškimą: —“Kas ištikro nušovė kapitoną Gu- 
dyną”. Neseniai ir okupuotoje Lietuvoje išleis
tas A.Bulotos pamfletas-apysaka“Limuzinas Nr.

gana savotiška “interesų simbiozė”' (Dfaugas, 
VII. 26. 78.- “Balsas iš anapus”).

L. Virbickas sako rašąs tik kelių bičiulių 
prašomas. Matomai tiems jo bičiuliams atrodė, 
kad tas > pąsfeąk^ymas gali būti naudingas jų 
piktiems keri&m's prieš Naujienas, nors po tų 
įvykių! p^ąsejo-

■ L. V. teigia-, kad Bulota meluoja ir savo fan- 
tazijomsis aprašo melagingai visą atentato eigą. 
Leidinys pavadintas apysaka, tad autorius turi 
kūrybinės laisvės. Be to, išleista okupanto, vad. 
autoriui jau mirus ir dar su kom. šarmaičio 
prierašu — aiškinimais. Kiek leidinyje yra vad. 
autoriaus kūrybos ir kiek leidėjų, tik jie vieni 
ir žino.

_ Tačiau ir L. Virbicko pasakojime irgi yra 
gal ir “fantazijos”. Esą jis, išgirdęs šūvį, Pama-?

4”, kuriame vaizduojama atentatas prieš A. Vol- 
demarą.Tai nėra dokumentinė medžiag, tik apy
saka. Vienok spausdinio išleidimo tikslas aiškus 
—įnešti kuo daugiau nesantaikos tremtinių veik- 
lon ir duoti paspirties tiems suokalbininkams, 
kurie jau keli metai stengiasi žūt būt Naujienas 
sulikviduoti. Naujienos be kompromisų gynė ir 
gina Lietuvos laisvės reikalą ir okupantui būtų 
labai jau didelis laimėjimas, jei pasisektų jas su
žlugdyti. Taip okupanto ir sąmokslininkų pikti 
kėslai prieš Naujienas stebėtinai sutampa. “Tai

tęs prie P. Gudyno pakaušio prikištą revolverį 
(tarytum filmoj išlaukta, kol nufotografuos), 
davęs šuolį i kairę, pabėgęs kelis žinsnius, taišęš 
revolverį, pajutęs, kad sužeistas į krūtinę (Eltos 
pranešime, į dešinį plautį), tai bėgęs minioje, 
manydamas pamatysiąs Užpuolikus, nubėgęs net 
į Kęstučio gatvę, ten nieko nebuvę, grįžęs prie 
žuvusio Gudyno, nuėjęs i teatrą, kalbėjęs su dr. 
Zaunium,- užėjęs į II-rą aukštą — pasikalbėjęs su’ 
prof. Voldemaru. Tik nerašo’, ar iŠ žaizdos tekė
jęs kraujas ir tada ir kaip patekęs ligoninėn.

L. V. ėjęs' šalia P. Gudyno, pamatęs užpuo-

liką, nesmogė jam, nestvėrė jį, leido sprukti. Nie
kas iš šalia ėjusių ne tik nepadėjo sulaikyti pasi- 
kėsiritojūš', riet ir policininkas pranyko,- bet net 
neatsirado nė vieno liudininko paliudyti įvykt 
Visi pranyko iŠ įvykio vietos, nors ėjusi minia, 
kaip L. V. rašo.

. L- v. jau kalba kapi prokuroras iri 
žeria įvairius kaltinimus. Esą jis skaitęs M. Gu-- 

, delio melagingus parodymus, kuriuos Lietuvos 
Į Saugumo viršininkas J. Statkus gavęs už hįiįM 
gus. O ar tie parodymai nebuvo parašyti paties' 
Saugumo agentų, kad už juos gaut# pinigus, L, 
V. nepagalvojo.

Atentato dalyviai esą dalyvavę Ispanijos 
kare bolševikų pusėje. Argi L. V. nežino,- kad 
Ispanijoje tokios politinės grupės' nebūvb.- Pilie
tiniame kare viena šalis buvo' teisėta tautos de
mokratiniu keliu pastatyta vyriausybė iri ki£a^- 
sukilėHai prieš teisėtą vyriausybę. L. V. reikia 
kaltinti, nes taip norėjo jo bičiuliai, tai" ir ten 
randa bolševikus.

L. V. baigia kaltmimus: “Keišta, kad bandi
tai visur turi užtarėjų ir globėjų. Net Lietuvių 
Enciklopedijoje. Nejaugi E’ncikfopėdijos leidė
jams nebuvo žinomos pavardės patikėsimo  jų į 
prof. A. Voldemaro gyvybę. J ūk teismu* sprendi
mas buvo paskelbtas ir jie negalėjo jo nežinoti. 
Bet deja, napaskolbė.”

(Bus daugiau V
NAUJIENOS, CHICAGO’ ft M. Mnwfoy; JaOPW
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Utt. K. G. BATUKAS 
AKUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJĄ 
6442 So. Pul«ki Rd. (Cro*ford 

Modieal ToL LU 5-6444
Piiima ligoiųus pagąl susitariau. 

Jei neatsilieku, skambinti 374-8QQi

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA s 
T.l.f. 495-0533

Trečio Pasaulinio 
karo grėsmė

DR. PAUL V. DARGIS 
' GYDYTOJAS ir chirurgas 
Waatchaatar Community (klinikos 

Medicinos d)rektorius
1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
ir

1970 m. lapkr. 23 d. buvo įkur 
j ta organizacija — gelbėti Simui 
Kudirkai: ‘‘Simas Kudirka Vi
gilant Tragedy Memorial Foun
dation” (adresas; 1608 S. 49 
Court, Cicero I1J. 60650. Tel: 
(312) (656-3855). Jos Valdybą su 
daro: A. Brusokienė (pirm.), dr. 
V. Balčiūnas ir B. Balčiūnas 
(vicepirm.), V. Šimkus (ižd), 
A Orentas (sekr.) ir nariai -r- 
kun. V. Zakarauskas, J. Skoru- 
bzkas, A. Beleška.

Išvadavus S. Kudirką iš mas
kolių žiaurios vergijos, ir toliau 
šios organizacijos svarbiausiu 
uždaviniu palieka, turint prieš 

■ akis Simo Kudirkos atvejį, rų-

i

pintis ir daryti žygių, kad lietu
viams už geležinės uždangos bū 
tų garantuotos laisvo žmogaus 
teisės, gelbėti tuos, kuriems tos 
teisės yra atimtos, ar suvaržy-

DR. FRANK PLECKAS . tos, tais klausimais palaikyti ry

GYDYTQJAS JR CHIRURGAS 
$P£ęjALY8Ė AKIŲ LIGOS 

3»Z Wt*t 103rd Straet 
Valandos pagal susitarimą.

Viena tokių Amerikos patrio- 
tWŲ- organizacijų yra: “Ameri
can Security Council Education 
Foundation Boston. Virginia 
22713*i. Ji leidžia specialią lite
ratūrą ir paruošia serijas kal
bančių filmų: “The price of Pea 
ce and Freedom”. Vieną tokių 
f įmų 1978 m. gruodžio 3 d. 
Šiaulių namų salėje rodė. p. A. 
Brusok;epė. Filmos ilgis 27 su 
puse minutės, 16 m. Pasižiūrė
ti atėjo virš 30 dalyvių. Filmą 
gerai paruošta, joje rodoma mo 
derniškų karo pabūklų viską 
na’kinanti veikla, kas padarė 
visiems rūpestingo įspūdžio. To Cl/1, 
k-a filmą propoguojama ir pa
tariama kaip labai tinkama ro
dyti įvairiuose subuvimuose. 
Dėl jos išnuoniavirųo kreiptis į 
p. A- Brusokienę, ar film, savi
ninką Valerijoną Šimkų. Tik 
Amerikai esant pasiruošusiai ir 
kariškai pajėgiai, nedrįs jos pul 
ti naujų karų provokatorė So- 
v’etų komunistinė Rusija.

Dalyvis

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 7 . St. Tel. 737-5149
Tikrina ak.s. Pritaiko akinius

‘‘contact lenses’”

šį su kitomis už žmogaus teises 
kovojančiomis ir besirūpinančio 
mis organizacijomis, kad Ame-

Upytės Klubas
j rika būtų kaiCišfeąį stiprį ir pil
onai pasiniošusi’^oviettį Rusijos 

Va), agal susitarimą. Uždaryta tree, j 3.jo paS- kąiror.įšprovcįuotai ag 
-T-. įrėši jai, pnišinJenant j? Solženi-
DR.LEONASSEIBUTISiizynoįsPė^ į?

i “Buvo lajįįį kai ak kalboj ne 
•buvo lyginėj ūsų karines jėgas 
j su Sovietų“ ĘpsijOs garinė jėga. 
{Po to ji tapo .lygi. Dabar visi pri

ir

1

INKSTŲ, PŪSLĖS IR*' 
PROSTATOS CHIRŲRG^A 

2(656 WEST 63rd STREET 
Vai an trad. 1—4 popiet.

Ofiso telef.: 776-2880 
<ezidepcijcs teist.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR '“yjIRURGAS 

' dre praktike, sp- MOTER J IICr- 
^sae 9652 WSEY 5eth

Toj. PR 8-1223
KIŠO V AL.: pirm anMad„: trečiau.

- penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. SiStadie- 1 
^ic 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

nafial susitarimą

-jkąro jėgas.;- JJeųžilgo .jį bus 
kaip dų prięš vieną, toligu kaip

Laidotuvių Direktoriai
Iliustracija

EUDEIKIS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Grįžkite į mane ir aš grįšiu į jus, sako kareivijų Viešpats^, 
Mal. 3:T.

Atkartotinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieki 
per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo 
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku. įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

ŠV. RAITO TYRINtTOJAi
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika S/ Evans

Į Augius 
T
■ 1979 m. kovo 25 d. Dariaus. Gi- 
Jrėno Legiono salėje. Komisija 
apsiėmė dirbti: Jenas t Antoi
nette Kalys, Anna Wiechecki,

Upytės Draugiško klubo prieš 'Mary Radžukėnas ir Nellie Ski- 
nįėtinis susirinkimas įvyko 1978 nulis, 
nęetų gruodžio į d. Anelės Ja_- 
lėje. pirm. Anne Wiechecki ati
darė .susirinkimą ir pasveikino' 
gausiai atsilankiusius narius. 
Prąnįšė liūdną žinią, kad mirė 
dvį įarės Magdalena Gribas ir 
Bernice Wilkasi Visi nariai jas
pagerbė atsistojimu. Joms buvo'bk°: 
suteikti vainikai ir jų šeimoms' vicepirm-

nut, rast. Antoinette 
rast. Anna Condux, 
Radžukėnas, koresp. 

j Kalys, maršalka Ant 
• kėnas.

šio 12 dieną.
Po susirinkimo klubas turėjo 

Kalėdų pietus, kurių rengėjos 
pagamino valgius, ir buvo gerų 
gėrimų. Popietis užsibaigė links
mais pašnekesiais ir dainomis.

Sekantis susirinkimas įvyks 
vasario 2 dieną. A. Kalys

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

Klubas nutarė pasveikinti su 
Kalėdomis ir Naujais Metais 
Naujienas, Soiphie Barčus radi
jo leidėją ir Dariaus-Girėno 

posto veteranus.
Klubo valdyba 1979 metams 

pirm. Anne Wiechecki, 
Kaz;mięras Stukas, 

Kalys, fin. 
ižd. Mary 
Antoinette 
iias Radžu-

pareikšta užuojauta.

Nut. rast. Antoinette Kaly
penkis kartu s jūsų karo jėgas... perskaitė protokolą ir kitus klu- 

iit bus pilnai pajėgi sunaikyti bo užrašus.
jūsų ękzjsiapQją”ĮįĮ-' . Klubas nutarė turėti “bunco”

i\ALJV SKAITYTOJU VAJUS

G Didžiausias kviečių laukas 
yra Kanadoje, Lethbridge mies
to apylinkėje. 1951 m. jis užėmė 
virš 35,000 akrų plotą.

AlMll’
u SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LaIDOJIMO ĮSTAIGA

ORTHOPEDAft-PROT 
rik Aparatai - Protezai. 1 
Ė M dažai Speciali _ _

^''Ąrc.h Supports) ir į. t. 
Vai.: 9—4 ir 6—6 ĖaiRadieęjąG L 
»850 WmJ 63rd St^ Chicagc. 10. 60629.

PRospect g.5034

PERKRAUSTYMAJ

moving
Leidimai Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA *
IR. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

.xacijiuuvf »<xuwyuc IX riMUuiHiu rajau* KUUĮX*LJ» • 9LOUJ3 Oi^XL JPc*. / wju* aą uyvųyAu*, ti pxa^u paoeixu *ju/^ne*xų Uua aaolu* idkus ^pau.-
* j yu* FUAuuultPdvyxQZaai*, piaUaaui *± a e mausią rkiueriAup Ucluvių Uieuia^ ! 

EZJSTAS* ** ou*rp<ų4*uuu u Auaipicauaįėruujuuu, .uikaiu ^puaryu hcuuuuk- 
_J4a* ban-* granūisę ae uk HeiuvUKo* *pauuo* Kiesiejimui, oet u vu>o* u>eiviju* 

pabalta I PdVtrgLu* xacuuvv* jr ju* zniuiuų #ej?ovex, Deuoruau* jegoiui*
.kex^oAii. 1 icturua u^priKiAUMjaij- ue* aiaLaLymu u visuounu neiuviSKų rei^ 

ieue*aii*u. ' -? - . ’ ' -,*a-

y^^LcGiANHS SĄ4jUDX1Mj:

^U1QU u .pibUuU plLb-Mieju pilę
xaaaaxv vajau* tauaj v ex viuguHxi* uovaiiuilu* uaujxcph Aaaixj lmjojlu^

Knygų revizijos 
, apsiėmė būti Anna
Nellie Skinulis ir Mary Šimkus.!

. ! uas.
valdyba ir komisija susirinks* par.

Annos Condux namuose šio sau-

komisijoje vay 
Condux

— Zarasiškių Klubo metinis nariu 
susirinkimas Įvyks sausio 14 d. Vy
čiui salėje, 2455 West 47th St. 2:t0.0 
,_1. popiet. Nariai prašon)i
gai dalyvauti. Atskiri pakvietimai ne- 

I bus siunčiami. Atvelyky klubo na- 
■ vasarinis banketas. Nariai prašomi 
Į pas .stengti, kaip paprastai, atnešti 

itų. Klubas iš pajamų remia mū
sų organizacijas ir kovoja už Lietu
vos laisvę. Vaidyba

czZZZZZ

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
I'd. 927-1741 — 1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 Yi44(i

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIŲ?

xunftxuo, AAV. .Ludiui sauiea jiiuieUy įr Kezadencimu vięSbuCly, 
4«5Ov Ltdli £>1VU., «*L. ' ITolursUULfe, £ L. 03 JUO, Idxt 0X0 ObX-Jf/OO, pUOAjrie 
t xjų uixeu.^ dUK&ujgA* u vieni* aoiiieaini* . i^uliuūj^icji 4ui w> piu^u^ ouu 
y/cuxai* ^jLuKxaxue Luuvei^ję pne paimtu, uauuuU* pixyaciu papiudlipiu, 
diuiiui/ KamuaiAu, IV, Lcieiunu a modenuai* irengimai*-

MU*ų OcauiaUdiUe a cuyilUca ‘AplLUK UXU* U LJU*ų nžUUu* ‘
M. jH*Kuiyie panKyit -puu premiją, bjė axsira* U auugmu

Ąecenattį Kūnų yertipgu* (Įuvaao* pus *KeiDiamu& u pd*iui*iyiu* ruue 
ylXUMXLC iNąujLCUų pULLLLA-C •

-Netekus mylimos žmonos, 
mamytės ir močiutės

ELZBIETOS MIKUTIENES

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345
Stanley Abramavičius

avarge a 
* f *

uiresuiA

.HIUAUU, Ik

Jos vyrą Antaną Mikuti, dukterį Bese ir sunu Antana 
giliai užjaučia ir kartu liūdi.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Visoą programos Ii W0PA,

V Lauš u vi*u* A-TieCiauac j dUiUiąj* LoxK*
MOVING

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy atstumu.
ANTANAS yjUMAS

TfĮ- 37$-I882 arfca |7fc5996

Li*tuvĮV jtjlbj: kąsiep nuo Pir
madienio Ąi penktadienio B:00 
—3:30 Vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki 0:30 
*al. ryto.

l* Aldona Dovkva
Tolaf.,;

7159 So. AAAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL 40619

turi*

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ard* 7-3401

>pontK>ruuxs puvurĄc, mr«-aa u vietavi _

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CM E NA 

«R NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTv 
DALYS*.

Chicago*
'•tsviy 

ddotuvių

■regtorin

Mukiaci jož

» riaunuup vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą u Naujienų 
xt*įaugai piaiUku jaa /uuui. umt už pridedamus — nok

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Ave, Cicero, HL Phone: OLympic Z-19OĮ

^reiiyiuėl ft Lyg gaiLUiŲ iCLKAiA^ul

4 ĖŽUllUl paaui« UUVU 6CUUUU CO*^aVlUXJUi0 Aulai

«nnriMiiin* ■uBir&dUicjiittu laiduviaa rricvic

• UžiMMLdu xNuajitu-cLS jkaip Qurauq savu 
zru aAatiyLujno. r*neQe

a v arde lt marčiai —.

rm *ODĖRMSKOS COPirCKfc
AIKŠTĖ automobiliams pastatyti

8B

Didžiausia* kailhi 
pawrinkimas

a v ar de u rgrcai

įdre&a*

AdftUJ

galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adreads. Mes 
jiems siusime Naujiena* dyi «a-

rutuliai u vaja utį 
anjujum ueįuoKaiuui

ir :

Ąvude tt *uua> rf*

NOR
u

proga, prašau uuntlpeti Naujienai Jvi aavattea suaipa. 
uv jvkju laiparetgojimu.

T

r « f.- 11 r

T

Dailininkui 
JUOZUI PAUTIENIUI 

mirus,
seserį Zuzaną Juškevičienę su vyru ir kitus šeimos

artimuosius šic’je liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučia.

(R) L.B. Tarybos Prezidiumas 
ir Centro valdyba

Inžinieriui VYTAUTUI BIČKUI 
mirus,

velionio žmoną solistę Prudenciją Bičkicnę 
ir jos artimuosius nuoširdžiai užjau

čiame ir kariu liūdime.

Stasys ir Danutė Liepai, 
Barbara ir Antanas Zumarai, 
Stasys ir Irena Pranskevičiai, 
L. Dubauskienė

PETRAS BIELIŪNAS
.348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
III? So. LITUANICA AVE. T«L: TAr4» 7-1188-llSt

STEPONAS C. LACK ffi SŪNŪS
(LA.GKAWIC9

2424 WEST 69tĖ STREET 
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTĘWEST HIGHWAY, Palod Hilta. 1U. >74-441f

Whittle 7-1211
Vil kinu 7-4472

S354 S*. HALSTKD STREET PheiH: YArd* T-lfl)
ra

1 - MAUJIIMOt, CHICAGO I, ILL >f^y, JąniįVy S. Į«7fi
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Auka Naujienoms
T ii u m p a ;

Hines V. A, ligoninėje ir jiems 
įteikė dovanų dėl Veteranų die
nes. Jie buvo labai dėkingi, kad 
mes jų neužmirštame. j

Pranešta, kad serga Agnes 
Deikus, Bernice Kurkis ir Mary 
Wenckunas. Prašėme: kas gali 
aplankykite ligcn'us. Juozapas 
PakudaiCs jau ilgą laiką sirgu
liuoja ir klubas nutarė jį paliuo-- 
suoti nuo narių duoklių.

Knygų revizijos komisijon 
apsiėmė Jennie Pe’v'laitis, Bri-. 
gitą Tamašiūnas ir Peggy Davi-, 
dauskas. Valdyba ir komisija, 
susirinks Julijos Ramanauskas 
namuose sausio 18 dieną.

Klubo valdyba 1979 metams:
parapijos vikaras ir R. LB Ta- Pirm. Julia Ramanauskas, vice- 
rybos vicepirmininkas, po įtenip- pirm. Nellie Skinulis, nut rašl. 
to darbo parapijoje ir organiza- Antoinette Kalys, finansų rast, 
cijose, išvyko atostogų į Fort Birutė Rasinskas, kasos globėja 
Lauderdale, Floridoje, kartu su Valerija Samuolis, ižd. Anna 
Gary lietuvių parapijos klebonu Casey, koresp. Antoinette Kalys. 
kun. dr. Ignu Urbonu.

REAL ESTATElerb. Naujienų Administro^j': 
Metams ba'giant:s. savo pasi- 

arimuose .prisiminėme NAL'- 
1ENAS. kurios per visus metus' Parke, 
naušdino mūsų žinutes, prane- 
:mus. straipsnius, o taip pat 
aikas nuo lako ir Liet. Jūrų 
ikautijes Žinių puslapius.

Nors patys būdami ne 
uūineųių ir savo veiklai 
usirenkame tik iš Įvairių 
au kuklių bei ribotų šaltinių, 
ač'au įvertindami laisvos ir nė 
ieno nekontroliuojamos spau- 
os re'kšmę, o ypač jos reikalin 
urną šiais laika’s, nutarėme 
askirti NAUJIENŲ paramai 
5iioterras: ~~ ......... . . . .. . . . ..bus klinikiniai kursai norm-, kiantiems senuos prieauglio.
Paskirtą sumą persiunčiame1 tiems mesti rūkymą. Teirautis^ Registruotis Nursery departa- 

u linkėjimais ir toliau stovėti ir registruotis Education and mente nuo 8 vai. ryto iki 3 vai. 
paudos sargyboje, kelti aikš- Training departamente telefonu 
ėn mūsų visuomenėje pasitai-1434-6700. ext. 200. Viduryje sau- 
ančius nenormalumus ir be jo 
ių tušavimų, pagražinimų, nu- 
ylėjimų ar pacukrinimų infor 
moti mūsų skaitančiąja visuo- 
lenę, kaip dalykai vystosi tikro 
ėję.

Su jūsų skautiška pagarba, 
Lietuvių Jūrų Skautijos

iš tų lėšas labai

— Pranas Būdvytis iš Gage 
nebodamas didelių šal

čių, blogo kelio ir savo sveika
tas, lankė.->i Naujienose. Dėkui 
už vizitą, naudingus pokalbius, 
ankstyvą be raginimo prenume
ratos pratęsimą ir už $ll> auką.

Dėkui Marijai Knystautie-(
nei iš Danbury, Conn., už šven
tinius sveikinimus. Naujųjų me
tų linkėjimus ir už si5 auką.

šv. Kryžiaus ligoninėje sau
sio mėnesį prasideda keletas er, tel. 434-6700, ext. 795. Vasa 
naudingų kursų. Sausio' 22-26 rio 11 ir 21 dienomis ruošiamos 

11 dienomis 1:00 - 2:00 vai, popiet paskaitos jaunavedžiams, lau- 
įbus klinikiniai

kusių vaikų tėvams. Informuo* 
tis Cc nun unica live Disorders 
departamente pas Tommy Hou-

' '-J#*

’a.

V 7. : «

■
■F ..

782-0395, Poųipano Reach, arba 
M. Vitkui, tel. 861*7968, MiainL

— Kan. Vaclovas Zakaraus
kas, Marquette Parke’ lietuvių

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

VASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAS 
{R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESLNIAIS 1SSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIFflS Ų

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-1

LINKSMŲ O GERIAUSIAI ČIA

šio prasidės 4 savaičių kursai 
vaikams, - turintiems problemų 
mokantis bei ruošiant pamokas. 
Planuojamos paskaitos atsili-

Vadi j a Čikagoje
j. pskt. A. Butkevicius 

Prmininkas

Naujienoms reikalingas

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
io valandomis informacijų prašome kreiptis te
utonu:

Ha 1-6100.

. popiet tel. 434-6700, ext. 441.

KAS JUMS YRA BRANGIAU
SIA JŪSŲ GYVENIME?

Vienas, priėjęs prie Jėzaus, 
tarė: “Mokytojau, ką gera turiu 
aš daryti, kad įgyčiau amžiną 
išganymą?” Pasiklausykite at- 

. sakymo iš Dievo žodžio šį ant
radienį 9:15 vai. vak. radijo ban- 

. ga 1490-AM per Lietuvos Aidus.

Parašykite pare ikalaudami 
knygelės “Kaip atgimti iš nau
jo?” Prisiusime dovanai.

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

— Sausio 28 d. 1 vai. popiet

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Buvo proga pasveikinti Maiy 
Neberiezą su gimtadieniu ir visi 

Įjai sudainavo “Ilgiausių metų”.

Buvo labai skanūs pietūs, pa-j 
gaminti mūsų šeimininkės, iri Gausus namų pasirinkimas 
netrūko gėrimų. Jaunavedžiai! pietvakariuose
mūsų pirmininkė Julia ir jos vy 'BUDRAITIS REALTY 
ras Juc'zapas Ramanauskas at
vežė didelį vestuvių tortą vi
siems nariams. Jiems visi linki, 
geros sveikatos ir laimės jų nau
jame gyvenime. Jiems sūdai-

Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir Kul

tūros klubo priešmetinis susi
rinkimas Įvyko 1978 m. gruo
džio 5 d. Šaulių namuose. Pir
mininkė Julia Ramanauskas 
atidarė susirinkimą, pasveikino 
gausiai atsilankusius narius ir 
pranešė liūdną žinią, kad mirė 
mūsų ilgametė darbšti narė Ber-;

nice Wilkas. Visi nariai atsisto-j™ota “Ilgiausių metų”. -----------------------------------------
Sekantis susirinkimas Įvyks qak 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

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

LABAI ŠVARUS 2 butu nam; 
garažas, elektrinės durys, atskiri 
zu šildymai, Brighton Pafke. $37

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. 
ras, centrahnis šildymas - vėsini 
liuksus nauju namu apylinkė.

$53,900. *

2 AUKŠTŲ mūro namas-ir 2 
garažas. Apie $6^)00 pajamų.' 1 
jas stogas, gazii šildymas, aps 
nuo potvynių, aluminum langai, 
lite pirkti už $41,800^

MODERNUS 15 metų mūro na 
2 butai ir profesionalui Euksus 
so patalpa. Daug priedų, Marąi 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas 1 
ouette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro na 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlj 
Marquette Parke.

REAL ESTATE

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

• 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 K ** V*

2625 West 71st Street
Tel. 737*7200 arba 737-853j imu ir minutės tyla pagerbė 

jos atminimą. Jai buvo suteik- vasario 6 dieną, 
tas vainikas ir jos šeimai iš-

pietinės Floridcfs šauliai ruošia reikšta gili užuojauta. 
Klaipėdos Krašto sukilimo mi
nėjimą. Rus paskaita, kita Įvai
ri programa ir pietūs. Minėji
mas įvyks Sea Garden Hotel, 
615 N. Ocean Bldg., Pompano 
Beach, Florida, ant kelio AIA 
i šaiurę nuo Atlantic Blvd, ties 
N. 7 gatve. Auka 6 dol. Apie da
lyvavimą prašome pranešti iki 
sausio 26 d. J. Paskui telefonu 
946-4389, K. Pautieniui, tel

Vienas naujas narys prisira
šė i klubą — Juozapas Rama
nauskas, mūsų pirmininkės vy
ras, kuris tik neseniai apsivedė 
ir buvo vienbalsiai priimtas.

Klubas nutarė pasveikinti su 
Kalėdų šventėmis Naujienas, 
Sophie Barcū^T'adijo leidėją ir 
nesveikus vaidučius, o vetera
nus, tai joniškiečiai aplankė

I

-------- ------- -------- ------ _ J _ M|„||- -- —

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
—_______ MARLiA NOREIKIEN1 ____
SW8 ssth st. Chicago. UI W«2« • Tri.

OIMfth atsirinkimas gerta rOžitc įvairiu prtkiv, 
MAISTAS Ii IUROPOS SANDtLIŲ:

A. Kalys

j- "i * y* -r-’ • - Friceų tor a quick sate.'Suvalkiečiu Draimia*VICINITY 67th & Pulaski, catering į z- kllC-inOCC llllfl

SUVALKIEČIAI DRAUGE
service, prosperous business. 326,000.

ARCHWAY ROME REALTY 

Tel. 532-7575

Suvakiečiai, nebūtinai galin help WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

EL ECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* mlasto laldlr 
Dirbu Ir ūžmlasžiuoM greit, 1 
rantuotai Ir sąžiningai 

KLAUDIJOS PUMPUTIS
4514 S. Taiman Ave.

Tol. 927-3559

ALSO IMMEDIATE NEED FOR

2W9
675 PROGRESS AVE.

SCARBOROUGH, ONTARIO, CANADA M2H 
Or Please Call 446-438-6650

PROFESSIONAL ENGINEER 
CHEMICAL OR MECHANICAL

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.

Only highly qualified experienced p< 
set up and troubleshoot spot welai 
tions. Ability to design and build Welding fixtures on asset, 
rates, all benefits. Send resume in strict confidence to:

>ersons need apply. Must be able to 
ing and projection welding opera

Top
i 
i

CHICAGO, MJNOB ®SOt 
Phowt Virbais 7*7747

see us for 

financing

H OUR 10W RATES

2212 WEST CERMAK ROAD

Prm Kuaxatskai. /VmCJab;

BOTOS i Mon.Tūe.Frl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Industrial Relations Manager 
THE CANADA STARCH 

COMPANY LIMITED
Cardinal, Ontario KOE 1E0

SENIOR TOOL AND DIE DESIGNERS
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.

RESISTANCE WELDEVG 
TECHNICIANS

R. KILU

A. G. SIMPSON CO. LTD

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmoa Psrėelu Express Corp.

MAfcOURTTa GIFT PARCELS SMRVICR
IMI W. 69th H, ChicM*, III. *0629. — Tai. WA S-273>

». V a u A M T I N A 1 " :»/■

M

“LIETUVOS AIDAI
KAZE BRAZDZIONYTE,

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

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tokf. - 778-5374

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best way ta

Paid *m

OUR SAVINOS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7:j4%

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Mutual Federal 
Savings and Loan

dai — visi, kaip viena gausi šei
ma — mėgsta pabūti saviškių, 
tarpe šventėse, 
krikštynose ir pakasynose, tai 
gi ir . .... . .
se bei Naujųjų Metų sutiktu-į bendrovės^nedai. 
vėse I 486-8780

' 1

šių Naujų Metų “krikštynas” “ ”
Čikagos Suvalkiečių Draugija[ju0Z0 šmotelio 
surengė Čikagos Vyčių salėje. 
Surengimo organizatoriais 
vo Draugijos pirmininkas 
Vasilevas if T. Laurinaitis.

PATYRUSIOS SUNKIŲ 
piknikuose,. S|UV|M0 mašinų operatores

_ . ... . iPagaidaujamas odinių pirštinių siu-
Senųjų Metų isleistuve'Jv.mo patyrimas. Nuolatinis darbas ir

it—M M. AMŽIAUS VAIRUOTC
TTk+ji $99 pusmečiui automat 

.lability apdraudimas paminint 
Kreiptis

A. L AU RAITI! 
«M5 *•• ASHLAND AVI.
x . » SRM77B '

bu

yra

Nauji Metai

Kadangi Suvalkiečiai 
plačiai žinomi, kaip malonūs 
žmonės ir geri lietuviai, su 
jais ir pradedamus Naujuosius 
Metus drauge šventė ir daug 
svečių nesuvalkiečių lietuvių. 
Vakaras praėjo su dideliu pa
sisekimu, linksmai ir su ge
riausiais vieni kitiems linkė
jimais. Gaila, tik, kad pergreit 
praėjo. Bendrai
visuomet greičiau praeina. Sve 
čiai ir Draugijos nariai links
mai šoko, dainavo ir vaišino
si prie stalų, bufetų ir karo, 
kuriuos gražiai, šventiškai iš- 
dekoruotoje Vyčių salėje aptar
navo patys Suvalkiečiai: barą 
— T. Vasiukevičius ir P. Vil
kelis, virtuvę — Paketurienė, 
Laurinaitienė ir Vasiukevičie. 
nė, stalus dengė — A. Dumčie
nė ir Vasiukevičius; stalus ap
tarnavo Matelis, Vaitkienė, Ča- 
pas, Rainienė, Kanstaitienė, 
Malonienė, Cicėnienė ir Ramo
nienė.

Naujųjų Metų linksmos lauk
tuvės baigėsi bučkiais ir vi
siems ir sau linksmais linkėji
mais: “kad vis taip būt, 

kad visos 
tos būt, 

kad tiktai

dienos šven-

viena dirba-
ma, 

ir ta pati nugeriama!
Patenkintos

• Didžiausias apynių augin
tojas yra John I. Haas. Jis turi 
apynių plantacijas Washington, 
California, Idaho ir Oregon vals
tijose, taip pat Britų Kolumbi
jos provincijoje, Kanadoje- Vien 
Washington valstijoje prie Top
penish miestelio jo apynių ūkis 
turi 710 akrų.

ll'

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINTU

Pardatiffiaa Ir Taliyaus 
1444 WEST STHtSTRHl;.
Tetef.t EEwuMtc :7-W.-d

Siuntiniai į Liėtirvi-

P. NEDZINSKAS, 4O65 Arch»r .* 
Chicago, HI. 60632. Ttl. YA 7-59

Notary Public
INCOME TAX JERVICI

4259 5. Mapltwood. T*L 254-74
Taip pat daromi vertimai, Simla 
i^kviptimai, pildomi pilietybės pi

Symai Ir kitokį blankai.

.Ąnuod Aeli Ga'

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate 

2649 West 63rd Street,

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susi' 

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

Raštinė veikia jau daugiau kf 
40 metu, patarnaudama klientas

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repaid 
drain lines power rodded, catc 
basins cleaned and rebuilt Fre 

estimate. 24 hr. service.
7356361

— Beginąs ir toliau tvirtina, 
kad kairiajame Jordano upės 
krante bus įsteigtos dar kelios 
Izraelio kolonijos.

BEST THINGS INUFE

GA <-U5^

HATl fALM 1

HGHT,HIAPT DISEAbt

GIVf HEART FUND

— NAUJUMO*, CHICAGO S, ILL, Monday January 197f




