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jis skrido

bėli buvusios Kambodijos 
riausybės vardu.

valstybėm. Antibolševikinis 
tybių blokas buvo įsteigtas 191. 
metais Lucke ukrainiečių iuici 
atyva. Be pasakytų politinių kai

v v
Trojanovski

j mis miega.

prieš trejus melus buvo išvežta;
i Pekiną ir ten paskutinius dvie-

paskelbti mūsų spaudoje,Ū grei
čiausiai “Naujienose”. -

pačiam šachui, bet ir visa m. ,Įra-1 jjr. Jbnas Valaitis, dabartini

V. — Praei- 
Ka m budi jos 

•princas Narodom Sihanukas pa-, 
ijėgė įtikinti Jungtinių Tautų į 
saugumo tarybą, kad ji išklau
sytų Kambodijos vyriausybės, 

j skundą prieš Vietnamo karo j^-į 
ęgų -įsiveržimu ą- Ka inboli ją->-n-Pl';~- 
ęmeth 11 ą- .ja i - koi i lUirLl irri ų V i e-i -4 
i namo papročių ir vise's Krašto 
įvaldymo sistemos. Kinijos am- 
ibasadorius Jungtinėse Tautos?! 
; Chou Cu tuojau pritarė Kambo-1 
dijos valdžios atstovo Sihanukč l 

!prašymui ir pasiūlė penktadie
nį ^varstyti Vietnamo karo jė
gų įsiveržimą j Kambodiją. Ki- 

--  - Jhijos; ainbašliMoriuš CAr-papTaūė- 
Lieluviai savanoriai, nuginklavę vokiečius keliuose miesteliuose, žygiuoja Į Klaipėdą užimti! 

prancūzų valdomą centrą.

ro stovio ar saugumo policijos 
i “smaugiamų” 

je. Klaipėda

minėta 35 melų šic's organizir i minėje 
ei jos sukakti

saugumo tarybą pasmerkt Viet
namo kariuomenės įsiveržimą į 
Kambodiją ir pareikalavo sau
gumo tarybos nutarimo pasimr- 

ii’

j,tavo lieh’-' ištežimuose, tar 
dymuosc, kalinimuose, kauki’ 

HmrmėseT^udytnt^^ 
pavardes;- nusikali 
datas. - J:

buvo griežtai pasisakyta prics__konias—Pnompeno kalėjime, 
sovietine n-1 u ir centrinės Eu
ropos kraštų okupaciją ir už šių
tautų teisę būti nepriklausomom jus nietus buv,; ]ajkomas ]<aiė

k
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RUSAI NESVARSTYS KAMBODIJOS NELAII
STOVAI SMARKIAI SUSIKIRiC-

SOVIETŲ AMBASAD. TRO.JANOWSKIS NELEIS 
' POSĖDY SVARSTYTI KAMBODIJOS PAVERGIMO

tame uoste laisvą zoną net
. . • nietams be iokiu mokesčiu.

. pripažino to uosto reikšme 
k d -jg;Lietuvos akiui ir įvertino Lie- 
a **1S tuvos laikais į uostą sudėtus pi

nigus. Žinoma, tai buvo tik la-

NUO KLAIPĖDOS IKI LOS ANGELES 
MINTYSIMAI SAUSIO 15-TOSIOS PROGA

(Tęsinys)

Nežinau tos knygos 
bet pažinodamas jos 
Br. Kr&štopaitį, spėju
bus sudėjęs į ją ganėtinai ir do

-Eumentinfe-nre d žra -g-<rsHte-F^uW'priedahgOUaipe-, 
čiančios mūsų tautinį laivyną, ^os a-tę,iė§bnuk nes tai buvo pa- 
taip pat ir Klaipėdos uostą, ^’darytą ne dėl autonomijos sta- 
jūrininkus. Tai bus bene pivino- įy|0 ,nevydymo, ne dėl pigių 
ji ir turbūt paskutinė Jūrinės kįaujjų. ar supuvusiu bulvių, ka. 
literatūros knyga niūšųrlitara- r 
tūroje, nes tokips niekas iki šiol ar rėkaujančiu ‘ 
nerašė ir nęgkdėti, kad kas nore vokifečil| RlaipUoj.. _ 
rengtųsi rašyti. Aš pats vis. j buVo atplėšta Vokietijai be.

_ -perrašau ir redaguoju man pa- 
tikėtus kito mūsų jūrų kapito
ne', raižiusio įvairių va stybių 
laivais plačiuosius pasaulio van
denynus, tarnavusio Neptū.rįui 
net 46 metus, Kosto Burbulio 
(jau miręs) atsiminimus — už
rašus, kurie' tačiau nepreteu-

Su 1923 m. sausio 15 d. lai
mėjimu, dar \vos tiky atsikūrus 
nepriklausBtnJti. ”L i e v a i — 
Klaipėdos ^rijhn^muMj)riė Lie-; 
tifvos. prasidėjo, nauja Lietuvos 
gadyiiė 
iĄūsu lisix^^^fjbey^tngrruni-

vb's v^riahĮyįtęj'Tabai gerai _• su-

ruošiant karui ir dėlto l>et ke 
kios sutarties su Lietuva pasira- 
šymas, net 99 metams, vc-kieči- 
ams neturėjo jokios reikšmės. 
Klaipėda Trečiajam Reichui bu
vo reikalinga kaip uostas — 
pcNandeniniu laivų Įguloms ap
mokyti ir pratimams daryti. Jei 

!ne karas — klaipėdiškiai vokie- 
čiai būtų apraminti, ir 
Lietuva ir šiandien būtų nepri
klausoma su Klaipėdos uostu 

J ir kraštu -jos teritorijoje.

Kaip atrodo Klaipėda šian
dien? Ten {(Klaipėdoje) gyvenę

mę Lšėtitva^iįits^ tdgs ^Cleineri- 
ceau. ' prancuzų;: pobtik'as. .• dėl 
sd-voĮ imijBš/.įiramih-
tas :Pwti^ij.bš tigtti,’; vieiioje 
konfęrdlčiįpj eį Pa ryži® e yta 
pasgkęšf’Ą? ,J; tas faktas' kad 

—Klaipėdos miestas d;rtžia daliir 
yra vokiškas, negalėtų pataisų 
tį viso’ krašto patikimo Vokieti - 
jos suverenume, ypač jau dėlto, 
kad Klaipėdos uostąs yra vie
nintelis Lietuvos išėjimas Į jū
rą”. Lietuvos vyriausybė nUo 
pat pradžių į Klaipėdos uostą 
dėjo milijonus litų, taip labai 
reikalingus atstatomam Lietu- 
vos ūkiui, tikėdama ateitimi, 
kad turėsime savo prekybos lai
vyną ir vis didėjančią jūrinio 
uosto’ reikšmę. Ir taip, jau pas
kutiniaisiais, prieš vokiečiams 
Klaipėdą vėl atgrebiant, per 

; Klaipėdos uostą ėjo net 80% vi
sos Lietuvos užsienio prekybos 
(importas-exportas). Net Tre
čiojo Reicho vyriausybė, atim
dama iš Lietuvos Klaipėdą, pa
ti pasiūlydama T.ietuvai palikti

TEHERANE RAMU, BET ŠURAZO MIESTE ĮVYKO 
KRUVINAS SUSIRĖMIMAS SU KAREIVIAIS

C ’ ‘ i... . .. WASHING TON. D.C-— Sekr. chas nesutiko leisti-karkims vai-1
is čia okupuoton -Lietuvon Vance .pareiškė, kad Irano ša-j dyti. kraštą tokia griežta ranka. 
..... ~ P**" clias Rėza Pahlevf sutikės- lai-/Dabar susidaro pavujus ne tik

kinai išvažiuoti į užsienį. Apie “ v --u— 1--x- T—-
šį šacho nutarimą jis patyręs iš 
oficialiu Irano sluoksnių. Bach- 
tiarp vyriausy’bė taip pat mano, 
jog tai yra svarbus žingsnis kra
što nuotaikoms apraminti. Pra
džioje šachas nesirengė išvaži- 
noti iš Irano. Jis žinojo, kad ka- 
riuomenė ji remia, todėl ir ne-

nuvykę “tiltu, statytojai” 
šia _gana ružavomis spalvomis 

’]r_iffiė51ąYr~ūostą:"iiiiestas"išąn' 
gęą.iki 200,000 gyventojų (mū
sų, laiku laivo vos- 45.000 gyven
tojų),. gi, tiostas ir jame regi
struotas laivynas tolį gražu nie
ku nepanašus į prieškarinį — 
Lietuvos valdžioje. Su tuo’ su- 
(iriku. Bet jau vien žvilgterėjus 
kokia \ėlia\a plevėsiuoja tų la.- sirengė niekur važiuoti. Klausi- 

■■ 1  ... —  A-________ • w • - *vų paskugalyje tūri kiekvie- nias išvažiuoti užsienin kilo vė- 
nam būti aišku, kieno yra tie ]įaUj Bachtiaras sudarėiiau- 
laivai ir kam tarnauja Klaipė-L v^Tiausvbe< kvietė visus nro- 
dos uostas. Klaipėda šiandien]d-ti'darba ir nesikišti į visuo- 
yra ne Lietuvos uostas ir jame j nieninilis ’ rcikalus, .bet' mulos 
registruoti laivai (prekybos ir'— • • v 
žvejybos) nėra Lietuvos laivai. 
Uustas ir jo laivynas tarnauja 
išimtinai okupanto, Sovietų Ru-

jimui ir gynimui ten laikomas 
taip pat nemažas sovietinio ka
ro laivyno dalinys, o kopose 
Smiltynėje (kur vokiečiai buvo 
įrengę požeminę tvirtovę) įreng
ta sovietiniu raketų bazė.

(Bus daugian)

Chomeini šalininkai vis dėlto 
pradėjo naujas demonstracijas 
ir reikalavo mirties šachui, tai 
jis, pasitaręs su kariškiais, su- 

iš 
Irano. Dabar jis sutinka išva
žiuoti keliems sava’tėms.

__D__

o <3

KALENDORfitlg
Sausio 13: Veroniką, Gale. 

Maingala, Ilgaudas.

Sausio 14: Hilarijus, Auksė, 
Dabonė. žibąs.

I

Saulė teka — 7:17, leidžiasi
— 4:41.

Snifc.

KAIP BUS TEISIAMAS 
MASINIS ŽUDIKAS?

C.IIIC.AGO. — Kadangi suim
tojo 32 jaunuolių žudiko Joh i 
Gacy advokatas pasakė teis 
kad savo klientą irgins “m

1‘stų diskusijos kas yra nusik
altimas ir kada nusikaltimas h - 
galiai vra baustinas. Amerikos 

i Teisingumo Instituto- (Law In- 
t stitule) nuostatais asmuo nėr\i 
j atsakingas už savo veiksmus, jei 
dalydamas nusikaltimą i’s ne
sijautė daras nus kaiLi.iį. kita:s 
žodžiais jei proto liga ar kek^ 
proLo defektas su lūikdFdanl 
suprasti kad jis davo nusikalsi 
ma darba. t 4.

išvažiuoti, bet. jisnenori leisti, d£iyvavb NVOLYN-Antiboiševi- 
mąištininkams višai išgriauti Į kinio liliiiybių bloko minėjime 

t ukrąi|iiečių Jaunimo namuose 
j ('iiicagoje. Be vifos eilės ukrai- 
nieč'ų organižachų atstovų šia
me minėjime dalyvavo' baltaru- 
sių. kroatų, ėstų, rumunų, bu L 
garų, vokiečių ir lietuvių atsto-

krašto ūkį ir kariuomenę. Pre
mjeras Bachtiaras planuoja su
daryti regeciją kraštui valdyti, 
jei šachui tektų pasitraukti il- 
gesniam laikini Kariams, ypa- 
tingai aviacijai, ši iriintis visai

Izraelis negaus 
Irano degalų

....Premjeras Bachtiaras pareiš
kė, kad artimiausiu laiku Izrae
lis ir Pietų Afrika negalės pirk
ti Irano aliejaus ir įvairių rūšių 
degalų. Irano šachas visą laiką

Kenčiame labai šaltą žiemą

CHICAGO, Illinois. — Užra
šai rodo, kad šių metų žiema 
nepaprastai šalta. Dokumentai 
rodo, kad tiktai 1912 metais žie- 
na buvo tokia šalta, kokia yra 
šiais metais. Jeigu bus dar vie
na nulį siekianti diena, tai ji 
bus pati šalčiausioji. Europos 
oro’ sėjikai jau vėlybą rudenį' 
pranašavo, kad ši žiema bus. šal
ta, bet jie nemanė, kad ji bus 
tokia šalta. Chicago bando kas
tis iš sniego, bet tai ne toks leng
vas dalykas. Be sniego ir ledų 
yra tiktai kelios didesnio judė
jimo Chicagos gatvės, bet ma
žesnės gatvės tiek užverstos rėjo suimti visus 
sniegų ir ledu, kad labai sunku dirbančius mulas, suruošti jiems 
jomis pravažiuoti. teismą ir baigti ^maištą, bot ša-

Nori išvengti karių 
perversmo

Aukštieji Irano karininkai, 
pamatę, kad Bachtiaro vyriau- 
sybė kraštui ramyl>ės neduos, 
pradėjo galvoti apie perversmą. 
Kariai suimtų visus svetimos 
valstybės, agentus, juos nutei
stų ir jiadėtų už grotų o kitus 
paskirtų ilgų metų prievartos 
darliams. Kariai nenori, kax! ša
chas išvažiuotų į užsienį. Atro
do, kad kariai nutarė leisti ša
chui išvažiuoti. Jeigu premje
ras Bachtiari nepajėgtų grąžinti 
kraštui reikalingos ramybės, lai 
kariai iierimtų krašto valdymą 
trumpam laikotarpiui.

Šachas neleido kariams var
toti griežtų priemonių Maskvos 
agentams ir mulos Chomeini ša
lininkams suvaldyti. Kariai no- 

užsieniams

t

kti įsiveržimą į Kambodiją 
pareikalauti tuojau atšaukti vi-i 
šas Vietnamo karo’ jėgas.

Amerikos atstovas saugumo 
taryboje pritarė Ki 
sadc’rraiis atsto.’ui 
idėjai, kad saugumo taryba ga
limai greičiausiu laiku svarsty
tų Vietnamo karo jėgų įsiver 
žinią Kambodiją ir įsakytų įsi
brovėliams išsikraustyti iš Kam
bodijos. Sauguno tarvba nutarė 
įęnktadieni 'išklausvti skūmio.: padarant ž;-
.aptarti konflikto eiga ir imtis ulkiM smegenyse p!eeizišką 
priemonių įsibrovėliams už-' Paviją. Žiurkės, kaip ir dau- 
drausti pasilikti Kambodijoje. ^elis graužikų, per dienas slap- 

stosi tamsiuose urvuose ar k.-
Sovietų atstovas Olegas Troja.- tokiose slėptuvėse o naktim 

novskis pirmiausia užprotesta- išleida, iš slėptuvių maisto iesko- 
vp prieš Narodom Sihanuko pa-jj. Po operacijos žiurkės prade

CHICAGO. — Moksliniu 
jau surado žiurkėse ju biolc.e

Kinijos amba- laikrodi ir tuo būdu jaučiasi pr- 
a -artėię prie -išsprendimo;- koks 

kūno organas tvarko žmogaus 
biologinį laikrodi, kurs regu
liuoja organizmo funkcijas išti
sų parų bėgyje. John Hopkins 
universiteto mokslininkams pa
sisekė ‘‘perstatyti** žiurkių bio- 

penktadienį išklausyti skundo. įrodžius padarant ži-

sirodymą Jungt. Tautose. Pa- j0 daryti atvirkščiai: ištisas die 
gal Trojanovskio pareiškimą, ■ nas šviesoje

Ką su luo atradimu moksli
ninkai toliau darys, dar per ank
sti spėlioti, bei jie patenkinti sa
vo 12 melų trukusiu tyrinėjim:’ 
radę, kad biologiniai laikrodžiai 
yra "imonutuoli" smegenys*’.

Tyrinėjimų eiga ir rezultatai
teikė žibalą Izraeliui, nekreipi bų. končentrinėj daly buvo paJdar pndėjd. kad Kambodijos so-.aprašyti’ Nacionalės Mokslų A-
damas dėmesio į arabų patari
mus, tuo tarpu Bachtiaras ry
žosi keisti tokią politiką. Dabar
tiniu metu Iranas degalų nebe
turi. užsienin nieko negali sių
sti. Apskaičiuojama, kad praeis 
keli mėnesiai, kol bus atstatyta 
aliejaus gamyba. Irano aliejaus 
pramonei padaryti žymiai dides
ni nuostoliai, negu daugelis žino.

LIETUVIŲ KONGRESAS
Ateinanti rudenį, spalio 13-11 

dienomis. Clevelande, Ohio, yri 
šaukiamas Lietuvių kongresas, 
kuri organizuoja vietos veikėjai

“ Dairi.’ 
jau daug daugiau žinc’nu 
jų (tų “laikrodžių” | vio- 

pasakė žymus psyehobiolo- 
Dr. Curt Biehle

vra sudarvt.’i “liaudie^ kademijos leidinvji. T — ---- --------------  -- , 
vyriausybė”, kuri vienintelė ga- mes

; Ii kalbėti Kambodijos vardu.‘apie 
Į Kiti saugumo tarybos nariai ne ; tą”, 
sniko su sovietų ambasadorium j gas 
ir nutarė |>enktadieni išklausyti 
Kambodijos a tstovų argmnen 
tus. fčiai

KARO NUSIKALTIMAI
PRIES LIETUVIUS

irJAV laikraščiuose, radijo 
televizijos informacijose pasiro
dė žinių apie keliamas kai ku
riems lietuviams bylas dėl taria
mų karo nusikaltimų. Tam ieš 
kerną liudijimų net iš Izraelio 
ir iš už geležinės uždangos.

Ryšium su tuo mums svarbu 
surinkti faktus apie okupantų 
nišų ir apie žydų bei lietuvių 
komunistų nusikaltimus prieš 
lietuvių tautą, šių dubmenų rin
kimo imasi Amerikos’lafetu vinį
Taryba. Yra užvesta atitinka-|čių iraniečiai pasigamins p$- 
ma kartoteka. Visus, kurie turi kankamai žibalo.

Kongreso organizaciniams dar
bams vykdyti prie Al tos valdy
bos sudaryta komisija: pirm, 
kun. Adolfas Stasys, nariai: Te
odoras Biinstrubas, Julius Pa
kabta ir dr. Jonas Valaitis.

PADĖKA IS VATIKANO

Vatikano Valstybės sekreto
riatas atsiuntė Amerikos Lietu
vių Tarybai raštą, kuriuo pra
neša. kad Popiežius dėkoja Al 
tai 
mo proga ir meldžia palaimos.

už sveikinimus jo išrink

ALTO Informacija

Tikimasi, kad už 2 savai*

Vokiečių tarpi 
komentuojama.

—„..---- -į-------- —; . . , .. 'Adenaut -L. ieigu šSihanukas pastelieio. kad jis-, .... ... .
. • , v T- V lU ' rX’-’ '■!■ • '-’’lturis legalios Kambodijos vv-; ' . . ........ s:’ .idemokratairiausvbės įgaliojimus atstovai’-!-. ................._ i krikscionmnsIi Kamlic’diją Jungtinės tautose 
ir reikalauti atšaukti visas Viet
namo karo jėgas iš Kambodijos. 
Re to. jis pastcliėjo. kad ir am-; 
basadorius Tro Janovskis rusu! 
nėra rinktas, kaip niekad nerin-j 
kta jo atstovaujama valdžia, šie 
žodžiai labai įpykino sovietu 
aml>asadorių ir jis pasikeitė aš- Sovietų valdžia apginkla- 
triais žodžiais su Kambodijos v<» dvylika Vietnamo <li\iziji 
atstovu. Sovietų ambasadorius pasiuntė jas į kaimyninę xal-ty 
pareiškęs, kad jis neįeisiąs Si- bę. gyventojus Įiavergė ir ren

giasi išnaudoti, o dabar no1, 
teisę, kali saugu- 

taryba ir nepatirtu apie 
pavergimą. j>.ire -

kištųsi i Kaml)cdijos reikalu* 
Jeigu saugumo taryba band\. 
klausimų svarstyti. lai. soviet 

■’Į ambasadorius pareiškė, jis pa 
į naudosiąs veto teisę ir neleisią 
i šio klausinio kelti.

hanukui ginti Kambodijos ta
riamų teisių. Jis pastebėjo, kad naudoti 
į Jungtines Tautas jau skuba mo 
naujos Kamlaxtijos vyriausybės Kambodijos 
atstovai, kurie nenori, kad kiti.škė Sihanukas.



Power of ^>pęjntaaent~b?n^'

Revocation of will — testa-

damas pasilikusiam sutuokti
niui mažesnę sihną, negu stątųę

>-ta dalis, nūsk.riaustas

kiek
vienas

klau

ir’ tylėjot

i teismas paskiria globė- ippteris .tlesikistų su sa;

sutubktinis gali^asipriešinttne
, t

hinko teisę (oWhiefSh^))1. Fo1 te
kio savininko mirtrėš jo įpėdi
nis paveldi.. '

mirti. ~€> -

Right of election — jei tcs_ 
tatorius palieka testamentą dųo

ficiaro teisė paskirti savo ' įpė
dinį.

Probate — teisinis procesas 
patikrinti ar paliktas mirusio*

vo patarimais.-.' ■

priimti skirtos dalies.

Tenancy in cohimon 
nuomidinkas (tenant 

iii cohifnon) turi nedalomą sąvi-

- nelegaliai Pakirtą dalį.

(illegal i 
aliens),, gyvenantieji bendra- mentus galt batr atšauktas bet

susirgimo gripu
liauziai gripu, angliškai vad. flue, 

ausio mėnesį. Bendrai gripo taip vadinamas 
tęsiasi iki

ANDRIUS RYLBK1Sneturtingieji

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ
! ir POKALBIS SU GRUZINU

pajamomis

žmonės
Į

t tokių žmonių, numatyta.

prezidiumui k0 grupių buvo sutarta po VLI“Seimo
sesijos. visi -

eia išvardintų patarimų negalėtumėte Įgyvendinti.mirštama,

gavau po 1 mėn. lauki.
MlJtS

1 ■į pasėdyje nutarė VLIKo Ta- helis, pagal VLIKo devynių gru-! Į re’gybęposėdyje būtų grupių išstatytas
ištiiiu-

apsisau-
oms VLI- kti nenorėjo ir norėjo balsuotisekančia VLIKo vadovybės ka-

Čia patiekiu svar- 1978. XII. 8 ir 9 d. sesiją llku-Į Ko politinėmsdenciją. Jis, nesuradęs sau kan as. geraiMrs. F. P.
sios šešios VLIKo grupės — tai žinant, kad devynioms VLIKo są
__ — . — _ . - - .   . . _ . _ i .v-... Z* —V, .i-, . /- • t ■> r, I 4 ’

didatų į VLIKo Valdyba, atsisa-Jeigu jūs apsiėmete būti ki- ATS. ~ - . • ' - ■ - . - - - - v-

k£ būti kandidatu j VLIKo pir- t ei
tam Asilas tvirtesnis

Liek pati I LaSalle St., Chicago, IU. 60601,

rib.K.At MA i K.i 5l M \ .N A
; niekas iš pašalies netrukdytų jųmt

Musų
Bus daugiau)!

kokio- 9

A. Paupin likt i.Mčl ai r*kAČlTYJt. Netolimų įvysiu pnsimim -* LIKoir laiko IvyKii; Lietuvoje ir Votieujuje aprašymai, įamžiaus i irmą ko n ta k uoli, rl

regime

sa,
si i upinei. KL. MaloūcKite pasakyti, ko Monrlkoy Tomas — Tamaiauskas, LlETUVIiKASis PAMARYS, t 

^akilnAa Ir F jshonvnt nnslrrltww -- Jdnnil*
I

i
ynv 4X56 ;

m as tik jųCnicagoje S3.MposlapiaiKL. Aš planuoju

Mt • L

I sus
■OMM.

likis, esantis ySčiujė' (čonseiė-

Taupykite dabar
R

(čia ffns)

(24 darbo KL. 17» S«. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. UBtt

«S3

■MM* fe

jį) Susilaikyti nuo rūkymo ar naudojimo alkoho
linių gėrimų — bent gripo sezono metų.

Great 
America;

----- .— —i.--------- ---- ------ ----- .------ .-------

Bet kaž kaip visų pa
mėtai

mono 
mo.

Scurity sistemai, 
raut man v ra į

Tęsinys) 

priešistorikai.

ii

5) Stengtis nepervargti, nepersidifbti. Savo gar

mininko^pareigas.——
b j Tada minėtos— devynios sąjunga.)^

U wuim,
Minkai ah virs.

r ii

m) Po ilgokai 
-kusijų Seimas i

KcliUS, Kėid DUiU 
uju Stogo pataisymą?

40, VllUCMBNtS VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS 

A. J. 6ė«wn — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius
. . rtįtalaį. ■

Orė
•'jttfeHaia, vietoje H-00 dabar tik------------

> > i" -WhtWMe Tiriellaia tik -____________________
—Dr-XAOgMMi

>Tupių
k u s k

0) biengus nepervargri, nepęrsiąiroui. oavo gara
žo sutvarkymą atidėkite pavasariui. Jei norite rūsyje 

. o

Socialinis draudimas ir aprūpinimas 
Redaguoja PRANAS ŠULAS 

ijipf i^į» i -

Sausio 13, IU79.

Kilis honorarus tenka 
čictvr.kami Clucagoje už 
mus. pala rimus?____

ku sekančiai kadencijai.
d) Dar prieš VLIKo Seimo

minime
157O metus pr. m. 
derbė j imas jų gyvenamose

ii- jų atsiradimas Balka-1
Trojos

RMA, 1 dalis. 208 psL, IriMa — 53,00, minkMate vil
teliais — $2,00, £1 dalis. 225 psl., įrišta — SB.uu. mlnKt- 

: nrieliais ___ ------------------------------ ----------------------

(tų visų devynių grupių) atsto- 
posėdyje rinkti

FANTUS KLiNIKOS PATAR
NAVIMAS ŠLUBUOJA

Soe.. See. išmokos 
išmokamos tik tais 
kai beneficiaras yra

.1 i o.

< LlllU C

~XVc<itO

LvUiLiiiio u via C
byloje

reisine

išrinkt 
kc

vyresniojo 
Florencijos 

vien uo

te telefonu, pasiteiraudami apie jo sveikatą, o ji nelan- J^vė 10 metų garantiją, 
kykite namuose.

7) Patartina skiepytis nuo susirgimo gripu, jeigu

rūkalus 
bei 

Jas gali gauti su 
pavie-

Uw'Ml
■ 11
W Mu bMW « M4ABB,

• «r*-

Seimo sesijos i šaukiamės Ta
rybos posėdį savo atstovų nesi
untė ir atsisakė jame dalyvauti, 
siūlydamos devynių---- grupių

daugumai susirinkti
naujam pasitarimui. Paviršuti- 
miškai žiūrint, rodos, taip pa
prastas ir nereikšmingas klau-

gavę
, leidimą

gauti 
atvykę į šį

LFB (frc'ntininkai), LKDS (fik-j 
elnė V. VaiF ekūno-krikšč.-darbu 

. MJIS—(befc
VLlko grupės kreipėsi Į buvjs-ga), LŪP (liet. ūkin. partija)

trik 
$3.06

Įsirengti kambarį, tai atidėkite balandžio mėnesiui, 
ne ruoškite sausio mėn. -

6) Pasistenkite nesusitikti su" žmonėmis, kurie ser
ga gripu.Pavyzdžiui, sergančiam bičiuliui paškambiriki-

* ... : »

ir 
še •

VLIKo piar 
turi arbi 

kaip jiems pasakyta, arba 
!un<tui ii rqrpiglj pasitrUU

b •« — mini • *» irv
metą Įvykiui, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas ir snsi-

DANTYS, jįj priežiūra, sveiksta ir grcSs------------

išgriovimo 
jeje. Tas 
trakų genties. Bet priešistorik; i

paiį
ns į

iki us
u tuo pači

savo atstovu 
Bobelio kamiici 
pirmininkus,

; Į tas p
mažiausia

DUS
•;d.

III metai Saftsio 13, IŲ79. • Nr. 2 (63)

Klausimus ir medžiaga siusti: 4436 So. Washtenaw Ava..- Chicago, III. 60K32

K

sąj) kažkodėl 
an
VLIKo pirmi-

;Į prof. D- Kri- 
A lū'i’švmi

di
m
rybes posėdį, kuriame bus ren
kama VLIKo Valdyba (aišku,

--- z
... į.4., ---------------

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI f j tvoti, kad ji dabar nebūtų Įvyk-
NAUJUNOSe GALIK.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- aa .m «« A A RA f all BAI 1CJ

250 psL, liečiančius 1906 ;

__________________M.06

MEMBER mes TAIP PATRELO SUS CHICAGOS 
uter-City Relocation Service

liepė atnešti
gį-dytojo 
monę (resolution).

Kadangi juąno med. gydyto-J 
jas buvo atbsįt^gse, tai jo nuo-

asmeniui atstovu - repre
zentatyvu ^angliškai vad. re
presentative payee), kad gau-

©a,-

užpildžiau
Registratorė

jie turi bai- 
’mininko pa
daryti taip, 

gar-
Alt.

tose ir jų atsiradimas
i nuost po 1183 metų nuo 
i __
niu

AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMCNŠS._____
- Kriloaši po Jtarop* D*b*r tik --- ------------ $2.00

T*M*M Mp p** wM«*tyH **šte, atelimtu* ž*kĮ art* mon*y *rdari, pri* 
■nWrfw kalnoa prWadanf 50c. paraivntfma IHrISomt.

N A U JI E N O S,

■ «fc-

ir įsikūrimo Traki- 
vardas pare* na nuo

P

«

1i
I

pasižadėji.
s_palaikyii

tūra 
i.

savai nu
ei g

dew
s I);

ngai iš pareį
Bet jie iš savo pareigų pasitrau- kartu ir VLIKo pirmininlias)

Mes, priešistorikai. kalbėda- nieko nekalba apie germanus ir 
mi apie lietuvius, net smulkme- 
! niškai minime datas, 

e., tai žemės 
vi‘-

Per
į buvusį didelį lietų vanduo te

uždengtą

LIKo Seimo sesijos irtame po- 
dyje išrinkti VLIKo valdybą

a prasmėj kartu su jos pirmii inku, kad kimą VLIKo Seimo valiai, jos po

seimo }<() Seimo sesijos. Dabar 
laukiams ateinančio sekmad'e-i 
nio (š. m. sausio 11). karia litis'

SOC. SEC. RERRESENTATY- 
VO PAREIGOS

>4bQft *«pu*4 kokią
«r lentyną 

r«naini:iĮu». MCS GRJŽTAM&. įdomtii Jaunų dienų 
" «LKinu£UmaJ u įvykių bei vielų aprašymai, tajuionii kaip rv- 

manaa. 367 psl, Kaina $6.

TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimad

biografijos bruožai 231

Knygas užšalint reikia pridėti 23 et. palto Išlaidoms 

N A ū i I « N O S f

1799 a. Saistei St, Chlcac«, DL — TeL HA 1-<1H

nešė, 
atstovui 
atvejais, 

vajkas,
pilno kurso (full-time) stuzteif
tas nuo 18—22 metų
arba suaugęs asmuo, kuris ne- 
aepajėgiąs (incapable) panau-

iėdįs Į
į New Yorke Įvyko tą dieną, km i 
buvo numatyta, ir jame buvo i J? 

j padarytas nutarimas, kaip VL

c) Pirmuoju žvilksniu. atro-
; še

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESCIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E-L O

guriausiais racionalistais 
pasirodė germanai. Jų istorikai;

lyu į 12 dairų. 296 psl.. ialn> $5.
Of. Kaifs Goriau*. ATSiMlNtMĄi IR MINTYS. 

cUjb nršeliau 336 par. Kaina SC.Ou.
Rrer. v*cū diriiika, SENŲJŲ LlETUVliKŲ KNYGŲ ISTO-

$2,UO, £1 dalis, 225 psl., įnsia

i vvnies- -ri V
!~ I

j
i

suaėijomls ir dokumentacija. 336 psl., kaina $8.

partizanų buities romanas 292 poslapių. Kaina $3. 
Janina NarOni,

170 p*L
M. Gudalls, POVILAS MILERIS,

mokėti
teisi-

J. P-tįs.

5
------- ----------------

Į

rakalnea ir Labguvos. apskrity b su - Įdomiais aprašymais, iliu- 

A KairOMsTTARP“MLSVU’TALAPINTv.'lriju’daliu Lietuvos

tijų (VLIK.
Innincje) valią.

ą, o
iau devy- ja pu

L

no atveju, kada ii

DR. LEONAS ŠULAS

Kaip vyr. žmones gali apsisaugoti nuo
• •’ •

.rtazi 
suserga £ O 
sezonas prasideda nuo rudens mėnesių ir 
vasario — kovo mėn. Šiuo metu gripo susirgimo prob
lema daugmaž yra pamiršta, o daugiau mėnesio ski
riama vad. “swine flue” skiepų kontraversijai.

Gripo skiepai yra siūlomi norint sustabdyti gripo 
epidemiją, kurios laukiama jau keletą metų ir kurios, 
ačiū Dievui, dar nesulaukėme.

kad ir normaliai šiame krašte kas 
apie 20 milijonų žmonių peršega gripu ir apie 20.00C 
miršta nuo ištikusių komplikacijų, susijusių su šia 
liga. Dauguma pasveiksta be komplikacijų ir be nei
giamų pasekmių. Įsidėmėtina, kad tai nėra jau visiš
kai nereikšminga liga. Visiems žmonėms patartina lai
kytis mediciniškų patarimų, kaip nuo gripo

•' goti, o susirgus, kaip išvengti komplikacijų, nes nuo gri
po, kaipo tokio, retai kas miršta.
blausius patarimus:

________ 1)_Vengti^usitfiIkusios__niiiLtQS>

duodamos mai*to markutes — stato eilę paveldėtojų. 
Food Stamps. Su totais marku 
temis neturtingieji asmenys 
krautuvėse gali įsigyti norimų 
produktų,' išskiriant 

alkoholinius gėrimus 
narkotikus, 
mažomis 
niai asmenys ir vedusiųjų šei
mos, kurie kartu gyvena ir 
kurie perka ir verda savo mai
stą ir dalinasi savo pajamomis 
ir dengia kartu išlaidas. Pažy
mėtina, kad daugelis žmonių, 
kurie gauna išmokas pagal Sup 
plemental Security Income ir 
“Public Assistance households 
turi teisę gauti markučių — 
Food Stamps, nežiūrint jų pa
jamų ir šaltinių.

KL. Ar yra

x nik n. iaua.1.

Vėliau gavau naują pas- 
kvrimą ir dantistas man skau- 

, . damą krūminį dantįklinikoj ... .. n l, ..ke be komplikacijų. P. Petitas

sausio mėnesi 
vengti—eiti -i kino teatrusį patartina/važiuoti atskirai, 
arba eiti pėsčiomis, o ne važiuoti autobusais, kurie yra 
perkrauti.

2) Dažnai plauti rankas, ypač giežus iš viešų pa
rengimų, pvz., koncertų bei susirinkimų ar parengimų.

• 3) Pasitraukti arba bent, nusisukti nuo čiaudan. 
čiū ir kosinčių žmonių, net kartais, jeigu tai reiktų, 
nelaiku išlipti iš eleventoriaus, ar apleisti suolą au
tobuse. ~ ’

Šiame skyriuje jau buvo an
ksčiau rašyta Fantus 
(esančioje prie Cook apskr. li
goninės) apsileidimus.

Neseniai man suskaudo dan. 
:ys, užėjau i llinois universite-l 
.0 dentisterijos kliniką, kur už 
siregistravau. Ten 
spacialią anketą, 
paskė kad už danties ištrauki
mą reikėsią mokėti nuo Š6 — tumėte iš Soc. See. jo išmokas 
$10- Aš pasakiau, kad ,atrodo, tikslu patarnauti beneficiarui, 
ir privat. dantistais panašų ho tai reikia iš jo gauti raštu suti- 
norarą ima. Registratorė atsa- kimą. 
kė, kad lai jūsų biznis.

Aš nukuliavau i Fantus klini
ką, kur irgi užpildžiau anketą. 

Vied, seselė ' užkTauseį ~L-----
mis ligomis esu sirgęs?..Ji iš-, 
vardino mano ligas toje ankie- 
toje. Dantų gydytojas, sužino
jęs, kad esu sirgęs širdies iš S. See. -gaunamas išmo-

š medicinos j kas savo paties reikalams ap- 
rąštu parašytą nuo

Dream 
Machine

Ain*nca ia tn*' place that Is made
out of dreams. And, U.S.. Savings

yg-ągnr 4Aųy ayg

Bond* have been hėlpinif to makė 
hippy drtems come tnl4 fdf yėhrš.- 

NoW, Bond* mature in- lės* than 
year*. Dwt means your dfeame 

-an uOme true faster than eVef* fxtfote.
You can buy share* in yobt parfl*

NoW, Bonds mature' in ldss than

l, swnrsE ■ ”— ibx«.xn.» •_1

iI

xd*r drė<m by join r Ar tirt' F’šyroll
Phi n ^vLere you work, oif th* 

kol-a-Month plan where you limik.
T'*for‘4'yob know u, your Amencr-n

’ wifi be * rficEty.

Cake stock in America.
Nov* imtufc in Luo# ui-sx Zz yaun

Now E Brwla Ir.t^rwwC
riAtitV ‘ 
yor»-

_ -----when te _ ,,
iW W 5 vr<¥». 10 4* tM Ar* Jr <
Bnnr'« >nt rep aewi tf Iom, uolm. c 

tfrtOvyaį \KfVn Uiey C*n maher! ♦
at vmif bank nvtwr»l i* no» to «t*t» <. *
W ŪMU t*R mt
U Amai

9

» 
nors ir neturtėlių, kurie negali 
gauti markučTų-Food Stamps?

L Kulik.

ATS. Taip, yra. Neturi teisę 
gauti markučiu ■ 

kraštą,

! kėdmas per naujai 
i stogą į butą, sužalojo mūsų 
| kaikuriuos baldus.Vienas žmo 
gus pasakė, kad jis už .$400 tą 
stogą pataisytų, Taęiau mes 
turime garantiją, tai kodėl mes 
turime antrą kartą mokėti. Za 
vadil -bės telefonas išjungtas. 
Mano vyras yra 74 metų amž.,

■ o aš nesveikuoju. Gal galėtu
mėt mums surasti Zavadil, kad 
pataisytų stogą.

Mes turime jums pa- 
brėžti, kad išduodama garan- 
uja yra tiek gera, 
penetrove, kuri ją išdavė. Mes* arba 3 w Town Mall, Spring

field, IU. 62701. Galite ir pa- 
Toll Free: 800 - 

Chicadį.)— 312-793-3333. Uetu- 
j visk ai informhacijas teikia L. 
i B. Soc. Klubo valdyba. 3548 S.

Emerald Ave., Chicago, IU. f.

jo teštamentas yra galiojantis, 
ai* surašytas pagal įstatymų rer 
kalaviinus.

Probate estate — terminas 
naudojamas nustatyti turlo in'> 
kesčiams.

Remainderman — asmuo, tu- 
rys teisę po testatOriąūs mirties 
gauti iki gyvos gal vės nuomos 
likutį, t. y. pasilikusi turtą — 
nuosavybę.

Residuary clause — dalies be 
testamento palikto tūrio išlygi
nimas, tėstaSfentas tu#i paskir
styti “visą likutį, visa, kas liko, 
liekana”.

Residuary legatee — asmuo 
įvardintas testamente, gaunąs

VLIKo-politines grupes — L.K.- 
D.S. (Krikšč. deni), LTS (tau
tininkai), LAS (atg sąjūdis), 
LDE (darlx) fed), LLK (laisv. 
kovotojai), LSD (soc. dem), 
LVKS (valst. liaud),
(-Maž. Liet, rezist. sąy) ir RLRS 
(vilniečiai-) per LVLS pirm, 
prof. M. • Mackevičių kreipėsi Į 
prof. D. Krivicką, prašydami su
tikimo būti VLIKo pirmininku

J ŪS KLAUSIATE, 
- MES ATSAKOME

bučiuose (Hve-in attendants), .kuriuo laiku prieš testatėriaus 
suimtųjų namuose ir kt.

Tuo reikalu žinių daugiau 
galite gauti iš' Gubernatoriaus 
Papaduotojo įstaigos — Lieir 
tentnt Governor Dave O’Neal’s 
-Senior-Action Centres No.

leškojbme Žavau'il bvės, bet
niekur Chicagoj jos neradome, skambinti: 
Pašto valdininkai mums pra- 

kad firma persikėlė į
saulėtą Galiforniją.

Qiicagos Sun-'iinie Seniui
Action vauovai tuo reikalu m- 
x o rin uoja, kati Jie bandys 

bet 2,0uu 
mylių atstumas yra gana itgasl =■ 

gannia įvyit-

pereiti į j 
sritį, kuri nepriklauso Social 

. Prieš tai (ku 
svarbu žinoti, 

kokio didumo būtų mano pen- 
sija, kai aš būčiau 62 metų ani
žiaus, jei laikotarpis nuo 1979 
iki 1989 metu nebūtu c e
Cectirity sistemos
Mano gimimo metai yra

Social 
padengtas. 

1927. 
1 Atskirame lape yra visi mano
I uždarbiai ir Social SecūrTty i- 
| niok'ėjnhai nuo 191(f .mėtų iki 
j 1978 metų. K. S-riš

ATS, Pagal Tamstos prisius 
tus duomenis per visą laiką 
jūs uždirbote ><145,000; padali
nus šią sumą iš jūsų amžiui 
at ink a uitis metus,
įlietus), mėnesinį- pensija bū
tų $.501. Kadangi jūs norite iš- 

amž., tai

apuoptaviiiio dvjluč, 

uavuKarai
.vM./-, uz pavardes pa- 

— uz kruni- 
uaxiiicje Dymje ųnisdemeir/ 
nors; teisme stojimą — $150’, 
tiž pakartotiną stojimą teisme 
— >š5vU, divorso arba separa 
cijos bylą* — $250, už testa
mento sutrarymą (Will draft
ing of simple individual)— 
dot. Be sftj hoh’orarų prišrde-4 
da išlaidos už teišnrui bylos už 
.vedimą(court lii'ing cost.- efe.).

Paprastai Chicagbs advbka 
juą__a&iC*acjXQS turi žirioV'ų dar- 
bimnkų kompėnsacijcš ir sūši- 
žėidfniiį byfcmš (craTnis) ve
sti. pr.

eiti pensijon 62vnY.
-pcjisija-būtų 2.'> Įn‘o<4 TnažeSnj, . 

i būtent apie s 176'.
★ 

mūsųKL Ant musii franto Za~ 
vadil b-vė Berwyn,III., už l,0(X) 
dol. uždėjo naują stogą. Bvė

/

1
II
I

i

i

Iii

ANGLIŠKŲ SĄVOKŲ IR
I ŽODŽIŲ PAAIŠKINIMAI

Marital regime — santykiai 
tarp sutuoktinių ir tarp jū 
savybės su dviem 
sistemomis: ;

nuo-
i skirtingomis.

a) bendroji niio- 
savvbė ir b) skritinga hūoša- 
ybė?

Minor - - visi asmeny jatfnės- 
M negu 21 trretų arnžtatiS-, 

jiems pa.“‘teismo saugojami”;
prastai
jus.

Mc'rtis causa' — mirties at-' 
vejuje.

Nationality — pilietčbg.

Nasciturus—dar negimęs kū-
- *

Nenorėja patarimu '

i >!Kapelk)iiW yąįięams
apie pasMlfd 'i^^i&rifrišrtf klaur 
še: . • ~ ~ ~ ' ■••• ■ . i

, — Kodėl Dievas satyėrė- pilį 
ma vyrą,, o tik.v^Iair inoterį? ;
- -Visrriraįikąr nežinojo ir tyiėjt^
P^4ĮiąV'^MU5fiViilčtikas a-tsi| 
Stojo" ir iftšakėilįy___ _ . *

- ’ . !i ?*7'<Įtw’—įį/.r ?--'--s rr.i-:**,---------
r —Todėl, kad. Jaift-'-bekurisrif- ■ i L V-f’L • iŠ*. •

.cd), laikomas gimusiu.
t

Nexf of kin — aYliiiffa’usiaš t, 
.nH*ūšiėjo; giriftW.

Nuncupative vili -— žolžiu išv
galTO.d ‘

Būkite malonūš p'a^iiš- 
kinti apie maišto kortėlių, va
dui. “Food Stamp” programą,- 
ka's gali gauti ir kur tuo reika- 
iti reikia kreiptis?

reikštas testamentas 
tik išimtiniais atsitikimais'; kiš-iC ———- —— - - ---------------------—,

riams ir jūreiviams.
Parents intėšfafe si'Vare— be. 

. teSfamėntry palikto' tff?to dalys;
eurioš tenka tevanfi1 — ^hii- 

;nėin4; tos d ally s ĮvafribS atši- 
žvelgian-t į atstfkfaS vatstijlaSi

f^aVeldėjinio čėrtifikatas—pa--

JTrfrvt^ Ir

Ra'fkcT 
Illinois Department of Public 
Aid. Vietoje piniginės pašal
inis sneturtingiems

ATS. šią programų

-prašias pYobafc teisfho išduodi •' 
'.nas pUžVinėjimas'.

Pave’dėji'.io' klaį: JAV-bėsę 
įvairuoja, kiekviena valstija- nu*

HflMt uw of
to once s dfcy, arfe-r ifie

. eveding-mėai. anw out • • ■ 
d£cė$siW uGe ot wAtef

. Don! be a Bcxh Loseri

asmenini

Impuriuoti Kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro kaperiai i
i 
i
i

u žiedai. Gilina Kosentlial ir liitus dovanos.

Perkam pašla ženklus bei monetų kolekcijas.
;Pitkvbminko Kstkos šeimos vedamas biznis)

P AIRI A CO.
120 7 . Sacrameiito (kampas Archer ir Sacramento}

Tel. 247-5081

vai. vak

\ įsos laidos

?646 A

KAZĮ brazdzionyte, 
PROGRAMOS vedėja 
ir antradieniais 9:00--9:30 
930—10 vai vak.

i 'i r in;iil i<-niais

i.t tėOPA stoties, banga 1490 AM.

/ j Street, Chicogo, lllinoit 60629 
f alef - 773-5374
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susivlfiNijKiAs Lietuvių Amerikoje
y^a sėhc.ausia; didžiausia ir turtingiausia lįeliivių fraternalinė otr

gan.zacija, lietuviams ištikimai tarAaiijahti_ jau pef 92 metus*.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems,- kurie tuos
darbus dirba.

SLA — isittdkėjč dadg’au' kaip AŠTUONIS MIL1J0NU& dolerių 
nariams. ė -

SLA—^apdraudžia pięiaūš:0mis kainoms. SLA neieško peilio, 
rrams palaYnaujx ūk savišalpos pagrindu. \ .

_ _ # - 4 ’ r
rrams pataYnauja tik savišalpos-pagrindu. \ .

Kiekvienas lietuves’ ir lietėvitj drangas .

f ’I.
SLA — apdfaudžia ir Taupomąja a0draud4 — Endowment / 

aukštojo mokslo ir jtf gyvenimo fcraųžiai. *

SLA — vaikas apdraudžia pigia termindita g pd ra ūda: _ 
SI,000 apdraudos sumą/emoka tik. S3.00-meU.xz

SLA—kuopą yra visose lietuvių kolonijose. K/eifHciCčs 
į savo .apylinkės ŠLA kuopų veikė* 
mielai pagelbės į SLA įsirašyti .

Susi Vieni j irtie apsidrausti iki $10,600.
.i

3

i *
uį7ui auu/.ia u

insurarteė', kuri ypač naudinga jauRimih, siekiančiam

'A už 
metams.

į savo .apylinkės ŠLA kuopų veikėjus, jie Junfc 
mietai' pagelbės i ŠLA įsirašyti. » ,

V’ ’ ’' 
Galite, kreiptis jr tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE. OF AMERICA. 
New YorV, iQ. Y. TČOOf 

W W. 30th St.
Yet’ (112) 543-2210 .

■■■ »■ ■ 1------------- - -------—- . . > m III '—T------- »-w -.........    r
— NAUJIENOS, CHICAGO 4, ILL. Saturday,.January. 1«\

4

’t

^lavus, nes jie ėjo i Europą šiau 
DŪteiit riniu Kaspij<^ pajūriu, nepalik* 

darni savo pėdsaku,

(riti guriausiais

grupių tigrąją valią išrink 
tas ir VLIKo pirmininkas.

o) VLIKo Tarybos p;
i

poli Lines grupes įju x<tuov \ i

pasirašė visų bendrą sutarimą, ir LVS (liet. vien, 
kad jų atstovai VLIKo Tarybo- kreipėsi i tą pnįį e 
je balsuc'tų už Dr. K. Bobelio niems grupėms į 
kandidatūrą į VLIKo pirminiu- ninkus atsisuKiusi pror. u. Kri- s 
kus, nežiūrint to, jei ir dar kas vieką su tuo pačiu p ršymu bū- bės nurodo, už k: 
kitas tokių kandidatu Tarybos ii kandiadatu (prieš Dr. K. Bo

z’) i VLIKo pirmininkus.
Tada Dr. K. Bobelis davė savo tas savo sutikimą anoms 

davė . . .
savo sutikimą 

sutikimą būti VLIKo pirminiu- , šioms grupėms . m. . . . ... j (. ...
Ulė, kad minėtoms 
Ir-

1 grupėms, pasirašius 
j ma per

i-ezist.iDr- -•
’ VLIKo
aišku, kas bu 
rinktas, kad 
niais ba 

Bob?; 
tai aiški 
žumai siūlyti i 
tą jau nuo I

s
7 r*

lazd;

tos vadovyb e gi atstovai! įstr. sako:
narių visojeįnutarus, arba penkiems 
todėl jie,!atstovams pasiūlius, seimo po- 
?ms vadovy- sėdžiai gali būti uždari”.

Po ilgokai nusitęsusių išrinkta VLIKo Valdyba, kartu ■ 
savo uždara-j gj jr jc-s pirmininkas Dr. K. Bo-

aviškai, niekais paversdami vi- 
devynių VLIKč grupių susi- 

rimą.
i) Esant tok:ai padėčiai, de- 

VLIKo grupės pasiūlė 
LIKo seimui VLIKo Tarybos 

s iš-' posėdi sušaukti tuojau pat po
5 1

CO

r 
m<

pareigas atsisakiusį Dr. D. Kri- 
vieką. kada jis-gi dabar daug u - 
mos balsų nesurinks?

f) čia ir buvo ta “paslaptis"; 
kaip galima padaryti tokią poli- 

-tinę,—žonglerystę, kad devynių 
grupių tikroji valia ir jų gar
bingas susitarime' vykdymas r 
širinkti pirmininku Dr. K. Bo
belį būtų sutrukdytas, kad vie
toje jo būtų išrinktas tas, kuris 

~VLIKo~ grupių mažumos slatc- 
mas tik jų grupių balsais turė
tų būti renkamas . . . Ar šią “pa
slaptį” reikia man čia atideng
ti? Labai nemalonu, bet turiu tą 
padaryti, nes čia slepiasi politi
nė nedorybė, kurią reikia kelti 
aikštėn ir prieš ją reik visiems 

Fgores—valios—žmonėms—protes-

dyta ir kad tokiu nedorvbiu neį
vyktų ateityje. Dalykas tas, kad 

: dviejų (iš minėtų devynių) po- 
litinių grupiii atstovai VLIKo 
~Taryboj.e_atsisakė-vykdyti savo, 
vadovybių nurodymą, už ką jie 
turi balsuoti, renkant VLIKo 

- .pirmininką, ir pasakė, kad—ji 
balsuosią už Dr- D. Krivicką.

g) Kadangi tiedu atstovai rei
škia savo grupių vadovybių va-

POEZIJOS VEIKALAI--------------
Poezlia kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

[ynuį ižskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
i, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste- 
Dramatįškai besikeičiančiunse gamtos scenovaizdžiuose svajoia.

itį 
nii

ttrtjja Ir verkia poetai, pajėgdami iSreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmer M

Naujienose yra gausu* pasirinkimas poezijos leidinių:

L J. AwfuatalfyH. Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

daryti 1978. XII 10 d. tuojau po 
VLIKo Seimo seslijos, tojepat 
Seimo posėdžiavimo vietoje.

n) Nežiūrint to, kad VLIKo 
grupių mažuma (tos penkios 
grupės) balsavime _už_ (VLIKo 
Tarybos posėdžio šaukimą Cbi- 
kagoje) ir prieš (tą šaukimą 
New Yorke) balsavo ir tuo pa
čiu iškart parodė savo nusilen-

pių išankstini, dargi raštu su
darytą susitarimą.

Siūlyčiau VLIKo Tarybai da
bar (rytdienos posėdyje) rinkti 
dar tiktai Vliko pirmininką, gi 
išrinktajam pavesti pačiam pa
sirinkti kandidatus į VLIKo Val- 
dybą.tdaėios-koalicijos^iagrin- 
dais. Būtų labai pageidautina-ir 
gražu, kad i VLIKo vadovvbe 
įeitų Dr. K. Bobelis ir prof. Dr. 
D. Krivickas, kad vienas jų bū
tų pirmininkas, o' antras vice, 
pirmininkas, kaip stiprios jėgos 
laisvinimo darbui ir jo vadovavi
mui-

pranciškonų 
knaisiotis

j miesto švento Antano 
; j lyno salės lotyniškai rašytuose 
” (archyvuose, po kelių metų su- 

fdarė visų vokiškųjų tautą isto- 
' riją, kai tuo tarpu slavai blaš
kosi. Jie vienais metais Dnie-

I pro upę laiko slavų tautos ginr 
■ tine, o kitais melais jau Volgos 
upę. Isterinis faktas žinomas, 
kad pirmoji slavų valstybė Eu
ropoje buvo dabartinėje Ven
grijoje, Panonija bet Atilos gau
joms braunantis į Europą, Pa- 
nonijos slavai bėgo į Ic’tynų val
das, keldamiesi per upę, kurią 
pavadinoa “Dunojum”.

(Bus daugiau)

_Sužadėtinis ėjo'pro savo mer
gaitės namus ir nešė didelį pun
dą presuoto šieno. Pasitaikė, kad 
jo sužadėtinė stovėjo tarpdury
je. Berniukas numetė naštą nuo 
pečių, atsiduso ir sakė:

— Visas pūdas . . .
— Rado kuo girtis,

asilas dvigubai daugiau paneša.

sais 
is. ” 
ū VLIKo

irmiųinKus kar-
idalavimo j tas' vanis Tarybos

pirmininku Dr. K. Bobelį, su ktr 
Tiuo jau s usi tartar dėrtjo kan- 
didatūros ir pasižadėta jo kan
didatūrą visoms toms grupėms 
solidariai remti. Kas iš tų savo 
grupių neklausančių atstovų ne- simas, kurio esmės ir širdies 
norės už jų vadovybių nurody-,betgi iki šiol gal platesnė visuo- 
tą kandidatą balsuoti, galės sa- menė visai nežinojo. VLIKo vi
vo vietą užleisti grupės pirmi
ninkui.

k) štai dėl ko devynios VLIKo 
-polrtinės-grupėspasiūlė VLIKo 
Tarybos posėdi daryti Chicago
je. tuojau po VLIKo sesijos. Bet 
minėtos VLIKo mažumc’s gru
pės, būtinai norėjo Tarybos po
sėdžio ir VLIKo valdybos (su 
jo pirmininku) rinkimų ne Chi
cagoje (kur būtų užkirstas ke- 
lias41al.it i nei_nedorybei),. o—bū
tinai norėjo' tuos rinkimus tu
rėti New Y’orke, kur” “neklau
žados” VLIKo Tarybos nariai- 
atstovai galėtų vykdyti savo, o 
ne savo partijų velia.

l) Kad nebūtų tas visas išne- 
šta į plačiąją viešumą, penki 
VLIKo Seimo atsovai pareika-! 
tavo ši Taiybos viefc's ir laiko 
klausimą spręsti uždaromis du
rimis. Tai buvo statutinis rei
kalavimas, nes 5"LIKo Statuto 20

sos grupės, išskiriant krikščio
nis demokratus, dėl jiems žino
mų motyvų, tame pasitarime 
nedalwavou Pasitarime^ Malv- 
vavusios grupės vienbalsiai nu
tarė, kad VLIKo Tarybos posė
dis bus. 1978. XII. 17, bet jame 
VLIKo Valdyba nebus renka
ma. Ji bus renkama 7979. I. 14, 
Chicagoje, sušauktame posėdy
je, kur, aišku, bus pagal politi-

SKAMBINKITE DABAR 
ĮVERTINTI 

JŪSŲ' NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos)

mito, 128 psl. Kalni $1.—.
X Jur«l» Baltruiaftla, HMM PAKOPOS. Elegijos, giesmės, 

EJentnio formato, 157 psL Kaina $2.00.
V t Bvfkv eiLtRAICIA! IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.

A Vincai Jonikai, LYDtJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. 16P 
pat. Kaina 38.00.

S. KbopM Jurpolionls, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės. 105 psl. $2.00
8. AnatoIHua Kalrya, AUKSIN* StJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.
7. Mados RasHnls, TRIJŲ ROtlŲ IVENT*. Eiliuoti pasakojimai apie 

i Išviettntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.

poemos

?. Ni<h« Rii+mU, TRIJŲ ROtlŲ IVENTt. Eiliuoti pasakojimai apie

'' B.’lWb«_R*iteflū; THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
Helis", vartimąj, 42 psl. $2.00.

. .. -RuHa, UGNIM PARDAVĖJAS. Hlės. 95 psl. $1.00.
10l Šta*Y> Santvarai, ATDARI_LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00

U Petraa l**atM, SAULtLEIDlIO SPINDULIUOSE.
91 p«l.. $1,00.

, 1S. Patraa gagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00

tų ffllella”, vertina; 42 psi. $2.00.’’Anyk
9.

1L ŠMtvaras,' AUKOS TAURĖ, 5-11 lyrikos knyga. 152 psl.’ $2.50
__ _ e*.__ r a m Ai eirv*tr\ eftiKirMii ni^ec pn:..M44 •

Š*Į.,$i,00.' . ’till. g- Eiliuoti kurini •

14. fu<Rnl|ut Gruodte, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.,
1B. KARALIAI IR fVENTIEJI. Eilėraščiai, 80
14 Vu9»nl|ut Orvodlt, AGUONOS IS SM4LIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
II Rtena Tuml»n4. KARALIAI IR fVENTIEJI. EtlėraSčial, 80 psl. $2.50
IR Alfonsas Trroalls- METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00 

'■i 17. ^nViIrMt, ftNOVRS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.
*1$. Jum, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3 00.

Norėdami įsigyti Has ar Htaa knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 
rsJtlnf arta užsakyti paitu, pridedant čekj ar pinigini order|.

. NAUJIENOS,
173S &o. Halsted Street, Chlengo, Illinois 80608

Jrwi, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psi. S3 00.

i

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

riq gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išdardi n tonui knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozai Kapattnikat, SIAUBINGOS DIENOS. Atiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo boEeviku ir gyvenimą tremtiniu atovyk- 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai K«pačinskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai iliu- 
atruota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS JSPODŽIAI KOMUNISTU PAVERGI O* . LIETUVOj. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
Jversta i anglu kalbą.

M Zo£č*nko. SATYRINĖS NOVĖLĖS Genialaus rusu rašytojo | 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastaboms neapgauna Inturtsto ir agitpropo propaganda bei j 
nfanaAkavirnai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu itHiuml.

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS I 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie priteu liktina. 
Kaina $2.

Vincai žamaltte. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PAKAiWt, 
54 pcL Kains SL50. t

tta (r kiti leidiniai yra gMunarri ;
NAUJIBNOSfi, 17M S4, HALSTIO ST., CHICAGO HX.

•ftfteaMtaKl Ėarb« ral>n4*«nte arW «rtMkant Ir 
ialk| ar niclaln^ rertelĖa.

f *

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

5’/4%
Federaliniai patvarkymai reika

lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

UNIVERSAL
SAVINGS K LOAN ASSOCIATION 

Chicago, III. 606081800 So. Halstad St.

M-

YTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įjtelft* 1921 m»Ul*. Tat- «l-8070
ĮftAlcos *«omoMllam» yMtatytt.

•c;:' J — MAVJIANOS, CMICAtSC B, O-L,i Saturday, January 13, 1979
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rHE LITHUANIA* DAILY NEWS

Ufc—c Daily Kxepi Sundav Lithuanian vu
So Halstad Straai, vhicapo, ill. 606M. talspnon* 421-61 Ob

SECOND-CLASS FUSTAGh BALD Al CHICAGO, ILLINOIS

oi. December 1, 1^77 pusei metu --------
Subscription Rates: trims mėnesiams

/ienam mene&iui 
u vuicago per jreai, $18.0V per

$1O.UU 
$ y.oo 
< 3.00

rix months, $1U.UO per 3 months. In Kanadow 
Uhnr I ISA I a?a I i t i SHf) (¥) n4*r »MF» Jother USA localities $30.00 per year,’ 
S16.00 per six months. $9.00 per 
hree months. Canada $33.00 per year;
•ther countries $34.00 per year

20 cents per copy

Nuq gruodžio pirmos d. 
Di^nraiZio kainos:

Micugojv u priemiesčiuose
metams .... ____
pusei metu __
trims mėnesiams
/ienam mėnesiui

<itose JAV vietose 
netam/

metanu 
pusei metu ___
rienam mėnesiui

Užsieniuose
metams 
pusei metu ______
rignam mėnesiui

£18.00 
< « *>

$18.00
I 4-00

$18.00
$10.00
$ 3.50

Q(J IX»

pareigoms netinka. Jie būdami 
žemos moralės, siaurų asmeniš
kų pažiūrų ir siekė tolerancijos, 
pradėjo rašyti ir spausdinti me
lo ir šmeižto la skus. Ehrlich- 
tnanas su draugais, norėjo tik 
sužinoti kitos partijos paslap
tis, o Draugo kunigai a, šmei
žė brolius lietuvius, savo dar- 
ju, norėjo juos pažymi:’ti kitų 

akyse. Ir jie texiė puo.ė taip, t 
inai lietuvių akyse.

Bet nei jų, nei vienuolynų va- 
dovynės, sąžinės balsas taip ne
vargina, kaip kad prisipažino 
. ohn Ehrlichmanas. Jis civilis, 
, s už savo veiksmus turėjo at
sakyti. Bet tas matomai, netai
koma vienuoliams, kunigam . 
_io ir toliau, nežiūrint puda. y 
to didelio nusikaltimo, palikti, 
savo vietoje ir tol’au pila de
magoginius vedam 
vienuo'.yno vadoyy 
„ inu. Manau, . 
žtravinokas 
go redaktorių, .%, 
dėl savo sąžinės b

nizacijos likimas. Daugelis bijojo, kad ALTo vadovybė 
nepatektų į kitokias rankas. Keli smarkuoliai stengėsi 

; pagrobti į savo rankas kitas Amerikos lietuvių organi
zacijas, tai galėjo tą patį padaryti ir su ALtu. Bet pasi
rodė, kad ir ALTas pajėgė atsispirti naujų frontų orga
nizatoriams. Amerikos Lietuvių Taryba palikta tokia, 
kokia ji iki šio meto buvo. Ji toliau atkakliai ves kovą ne 
tik prieš Lietuvos okupantą, bet ji pastos kelią įvairiem* 
bendradarbiautojams su lietuvių tautos Priešu, o dar 

Į griežčiau pasipriešins šunuodegautojams.
Visų Amerikos lietuvių organizacijų atstovų dau

guma nustūmė į šalį silpnesnius, mažiau nusimanančius 
pirmininko pareigų siekusius atstovus, o josios pirmi ' 
ninku išrinko Dr. Kazį Šidlauską. Amerikos lietuviams 
gerai pažįstamą Amerikos Lietuvių Tarybos veikėją. 
Adv. Šidlauskas nepriklausomoje Lietuvoje veikė lietu
vių krikščionių dem. eilėse. Krikščionių demokratų prin-* Beržas tėviškės pakelėje

Naujienom eina ^asdieu.
a^.iecLX ! cipai jam ir šiandien gali būti prie širdies. Jis dalyvavo

MM % M A M. MAMMA I . _ — « , « • • • .

g^bkixuu*

m. 60608. Telef. 421-8100
Pinigus reikli durt! ojlšv

‘r deri u kx* Uixync

NAUJIENŲ raštinė ardam kasdien, išskyrus sekmadieniu*, nu 
B vai. ryto iki 5 vai vakaro šeštadieniais — iki 12 vaj

krikščionių demokratų judėjiirie, vadovavo lietuviams 
krikščionims demokratams, ir dalyvavo tarptautiniuose 
šios katalikų srovės konferencijose. Atėjęs į Altą, jis 
tuojau įsitraukė Į šios oarganizacijos darbus, tapo jos 
dalimi ir dirbo visiems lietuviams naudingą darbą. 

• Bet naują frontą katalikiškose organizacijose atidarę 
lietuviški smarkuoliai nemėgo krikščionių, ypač -jeigu 
tas krikščionis buvo demokratas. Jie išvaikė krikščionis 
ir demokratus iš lietuviškų katalikiškų laikraščių, '. o 
pats Šidlauskas, sėkmingai atstovavęs Amerikos krikši 
Čionis demokratus, pajuto išstumtas. Jis nepasijuto, kaip 
žiauriai buvo iš katalikiškos fedėracijosTr ALTo ‘ buvo 
nekatalikų išstumtas.

Dr. Šidlauskas papasakojo jam artimųjų žmonių 
padarytą skriaudą. Jo padėtį atjautė tuometinis Sanda
ros veikėjas Mikas Vaidyla, žinodamas Dr. Šidlausko vi- 

sisems lietuviams vedamą naudingą darbą Amerikos Lie-

IGNAS PETRAUSKAS

Nežiūrėk ką aš darau, bet klausyk, ką 
aš sakau k

sius, su
• almi

Jei.
xjrau 

a kentės

Padėkime išrinktiems pareigūnams
žinia, kad advokatas Dr. Kazys Šidlauskas buvo iš

rinktas Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininku, žaibo 
greitumu apskriejo ne tik Chicagą, didžiausią. Amerikos 
lietuvių centrą,“ bet ir tolimesnes lietuvių kolonijas. Lie
tuviai mėgsta aiškumą. Jie gali žymiai daugiau padary
ti, kai esti ramūs ir tikri.

Amerikos;Lietuvių Taryba buvo visiems žinoma ko
vos organizacija. Ji kvietė lietuvius kovon už Lietuvos 
nepriklausomybę ir organizavo paramą nelaimėn pate-, 
kasiems lietuviams. Amerikos Lietuvių Taryba neklau- j , . -. ... TT.
šinėjb nelaimėn patekusio tautiečio tikybinio, polit’/io 1 Taryboje, pasiūlė jam Keisti po įtinęs gru?es- _ie 
ar filosofinio-įsitikinimo. Tuo reikalu buvo susikūrusios - _ .v . - , XTkitoŠ organizacijos, kurios klausinėjo ir tardė laisvėn Pasiūlė jam kandidatuoti į ALlą sandariečių _var u* _e" 
patekti norėjusius mūsų tautiečius. Kaip vėliau paaiškė-; 
jo, ALTas buvo teisingas, o ne fanatiškos grupelės. AL
Tas buvo tolerantas su kiekvienu lietuviu, bet jis buvo 
labai griežtas su lietuvių tautos priešu. ALTą sukūrusi, 
ilgus metus jam dirbusieji ir daug naudingų dalykų at- 
likusieji paskutiniu metu buvo susirūpinę. Po visą Ame
riką buvo pasklidę gandas, kad lietuvių tarpe atsirado ir 
tokių, kurfe norėjo pakenkti ALTo~"vedamam—darbui- 
Nieko geresnio jie nesugalvojo, šviesesnių ir naudinges
nių pasiūlymų nepadarė, bet užtat ryžosi senų Amerikos 
lietuvių įsteigtą organizaciją išardyti. Jie šmeižė buvu
sius ALTo vadovus, nuvertino jų iki šio meto vestą dar
bą, stengėsi pačią organizaciją apardyti.

ALTo vedamą darbą keli lietuviai rengėsi griauti iš 
Pagi’iridųT Pirfhiaūšia" jiė“kėsinosi Į ALTo-finansus,-grio
vė ALTo skyrius, niekino pačias pagrindines organiza
cijas, kurios padėjo ALTui pagrindus, o dabartiniu me- 

-tu. bandė griauti ALTą iš vidaus. Gausesnių lietuviškų 
organizacijų apgauti negalėjo, bet pradėjo braūštiš į ma- 

-žesnesrkad"galėtip-įsibrauti-įrATTd-centrą_iTOiš jvidaųs 
bandyti kamšioti kuolus. ALTo metiiię konferencija pa
rodė, kad šitokiais metodais mažai ką jie galės padaryti, :

•

toje frontininkų pradėtos valdyti katalikų federacijos,
— • * -n -n.

šitokiu pi inc pu seniau kaiku- 
• e .k-cboiiėliai laimięčiams sa
kydavo pamokslus. Jie išbarda
vo kiaušy tojus už nusikaltįmus 
akėjimo tiesoms, prigrasydavo, 
pragaro ugnimi,' jeigu ne atgal
ius už savo nuodėmės. (J patys 
dažnai , nesilaikkydavo tų dog- 
nų, elgdavosi priešingai negu 
ikėjimo tiesos reikalavo. Bet 

.ai buvo gerokai seniau." šian
dien, mūsų parapijų kunigai to
lių pamokslų nebesako. Bet jie 
gyvena taip, kad būtų pavyzdys 
parapijiečiams. Ir k:|s galėtų 
,atikėti, kad vienuolijų kunigai 
elgiasi dar taip, kaip senovės 
klebonėliai. Jie dabar ne pamok
slus sako, bet. katalikiškame 
dienrašytdje tokius - vedamuo
sius rašo- O laikraštį skaitė tūk- 
-tančiai žmonių.

Kun. Garšva, 1979 m. sausio 
; dieną Draugė duoda vedamą

ją.. Jame skaitome jo vieną iš 
langelio tokį deimančiuką. Jis 
-.■asoi^^TOaiką-ardo-žmoųės 
je sąžinės jautrumo, nors drį- 
^a kitus mokyti sąžiningumo. 

Tokie niekindami savo artimą, 
kitus moko' teisingumo ii* ifrei- 
ės” . . . čia kaip tik kunigėlis 
..aiba apie save. Juk to Draugo 
.edaktoriai —. kunigai rašė me-

statė jam jokių sąlygų, nereikalavo įstoti į kitą partiją, 
tiktai prašė dirbti tą patį darbą ALTe, kurį dirbo iki 
to meto. i

Šidlauskas šį pasiūlymą priėmė ir artimiausioje kon 
ferencijoje tapo sandariečių atstovu Amerikos Lietuvių 
Taryboje. Visą eilę metų Mikas Vaidyla skirdavo Šidlau
ską į ALTo vadovybę sandariečių vardu.. Tą patį daro ir 
-dabartinis Sandaros centro komiteto pirmininkas Povi
las Dargis. Mažiausiai du dešinitinečiu~TDr. ~Ši'dlauškas- 
tapo ALTo dalimi. - Jis dalyvavo įvairiose konferencijo
se, važinėdavo liudyti kongreso komitetams ALTo var 
du ir visą laiką glaudžiai bendradarbiavo su Dr. Kaziu 
Bobeliu. j

Prieš porą dienų Altą sudarančių politinių grupių 
_atstovąijšrinko Dr. Kazį Šidlauską ALTo centro val
dybos pirmininku. ALTo vŽdbVybeje“būvo’kiti“kairdida- 
tai, labai norėjusieji tapti šios organizacijos pirminiri, 
kais, bet jie neįtikino kitų, kad tinka toms pareigoms. 
Tuo tarpu Dr. Šidlauskas, ALTo. priešų iš ALTo . įs
tumtas, tapo šios organizacijos pirmininku. Dr. Šidlau- 
škaš i91Prnefais^WęšTOietuvcrje,“ Suvalkijojer-Vilkavi&_ 
kib aps., Kybartų vals., Gutkaimyje. Mokėsi Vilniuje, 

nes ALTos~pagrindas,“pačios-ištikimiausios-organizaci-4Kopenhagoje, oWmerikoj baigė teisę gargiame^ Harwar- 
jos šitokiais keliais neis. Kai lietuviškos kolonijos paty-1 do universitete. Chicagoje jis advokatavdMTOilgus^rreHniš- 
rė, kad ALtą sudarančios grupės negali susitarti dėl pir- dirbo prokuratūroje. .
mininko, tai visiems sukėlė rūpesčio šios svarbios orga- Jeigu ALTo vadovybė jam uždėjo pačias sunkiau- šiai mūšų užkrautas jšį pareigas eiti.

1

žurnalistui apie dr. Balčiūnu 
Kur tada buvo tų Draugo?redak- 
torįų kunigų sąžinės" jautrumas?: 
Kaip drįsta dabar kun. Garšva 
mokyti kitus sąžiningumo. Kaip 
tiksliai kūn. Garšva rašo apie 
šaveTOMešy Draugo redaktoriai 
kunigai," niekindami savo arti
mą dr. Balčiūną, einame mo
kyti kitus teisingumo ir mei
lės”. , ,

Kur buvo Draugo redaktorių 
kunigų sąžinės balsas, kada jie 
spausdino kito kun. jėzuito Ke* 
zio laišką, kad jį lietuviai už
puolė prie altoriaus,- kada jie 
gerai žinojo, kad tai yra melo, 
šmeižto laiškas?
. Tokio šlykštaus melo ir šmei
žto, jokiame čia pašaulfėčių 
žmonių redaguojamame laikrjsr. 
štyje nerasi.

* * *
John D. Ehrlichman, kuris 

sėdėjo kalėjime už Watergate 
darbus, savo knygoje rašo: . . . 
“Mažai žmonių istorijoj turėjo 
galimybę taip aukštai iškiltų 
kaip aš buvau iškilęs, preziden
to vyriausias padėjėjas, ir ma
žai, kas krito taip žemai, kaip 
aš”. Draugo redaktoriams kuni
gams irgi buvo pavesta garbin
gas redaktoriaus darbas. Pasi-

Arba -jėzuitas kuk- Kezj 
toj au, plūduriuoja vienuolyno 
laiminamas, nors ir neatsipra- 
šė tų lietuvių, kuriuos viešai me
lagingu laišku apžmeižė. Mano
me, kad ir to jėzuito vienuolio 
"ir jėzuitų vadovybės, sąžinėriae~ 
vargina. Kun. KeŽysj šiais' me
tais vėl Jėzujlų vardu sveikina 
‘gers valios lietuvius”, pats tos 
“geros valios lietuvius”, pats tos 
Ignas Petrauskas

RAŠO A. ž.

ir šmeižto.Jaiska amerikoliui rodo^ kad jie toms garbingoms

šias Amerikos Lietuvių Tarybos pareigas, tai kiekvie
nas privalome jam padėti, kad jis galėtų tas pareigas 
ertiTNėsmęi^nįeriškilesŠių mūšų veikėjų, nenuvertin- 
kime4ų-V_ędamodarbb;bėtprirėmkimėpetį,_kadgalėtų 
gėriau atlikti jatn Payėštą darbą. Juo glaudžiai su rink
tai! pareigūnais befidratišime, tuo bus gerėšniš, geriau

RŪKANČIŲ MOTERŲ TARPE 
PLAČIŲ VĖŽYS DAŽNĖJA g

WASHINGTON. — Dar po'.o 
metų plaučių vėžys užims pir- 
mją vietą piktybinė kaip mir
ties priežastis cikaretes rūkan
čių moterų tarpe, rašoma ką tik 
išleistame HEW (Sveikatos ir 
tt) Departamento 1,200 puslapių 
raporte, kurį paruošė Vyriau
sias JAV Gydytojas (Surgeon 
General). Tai yra antras drama- 
tiškas^sveikatos apsaugos auto* 

TitėtųjjpefŠpej imas,, k urįo “ da u g 
•xas paklausė, tik. moterys, dau
giausia jaunos merginos, pasi
davė tabako pramonės agentų 
propagandai, nebepaisydamos 
uit kiekvieno cikarečių pakelio 
išrašyto perspėjimo, kad . tai 
‘gali būti žalinga jūsų sveika- 

“tai.——*■- • • ; ■ -----

Raporte rašoma kaip metai 
netų, pradedant 1967 nieUL 
.nirimų plaučių vėžiu daugėjo, 
kad 1964 m. (K^piktybinė plau. 
2ių liga moterų tarpe buvo 5 
vietoje, o' dabar, yra jau antro- 
ie mirimų vietoje.

dumu-uaiuas. jmgu pripazifeiame, xau jis yra pats-’-----—__ --.-r..--_____________• . --.rr .■ . Sr f- r I ’ į J r —Sachas apsigyvens šveica-
genausias .tai privalome jam padėti, kad galėtų geriau- rijoj arba JAV. Tiklaia vieta

dar nežinoma.

raščio “Pirmyn” pergabenę per sieną didesnį ^anęi^ medžįagos, inatomaų^ pa- į tada Palangoje atostogaujantį prez. A. Sme-

: L™ o-.j Saugumo agentas K. tatyhiaš, Aprištai tad! VaOaš “plečkaitinin- Buvo gauta ir eilė telegramų iš užsienio ir vL
Te siunta jis pats Kauno stotyje kams’jįstatymas. Vienintelė bailsmė ta- daus.: Tuo laiku pas prezidentą lankėsi ir-itVol-

me įstatyme hūmatyta buvo mirties bausmė, demaras. Aiškindamiesi savus nesutari gal
Tokš, lifeimaš Buvo ruošiamas suimtiesiems.

TBfela Įu^timd Specialiai suplanuota politi
nio teroro byla buvo pirmoji. Kad bylą svars
tant neįvyktų kokių nors neramumų prieš val
džią, kalinius iš kalėjimo nugabeno į geležinke
lio parke specialiai paruoštus vagonus ir per-

K UVU'VAV JU O   C X - . — - Jj. M- - w

kieki, pasiuntė geležingelio siunta į Kauną, teisinti. Tad skubiai buvo paruoštas specialus įs- toną, kad .neleistų vykdyti’ mirties sprendiniu 
KALBĖKIME ATVIRAI“ Siuntai paimti kvitą gavo f 4.. B -t .. .

------- įKlastauskas. _ _ ____
(Tęsinys) bagažo kasoje paėmė ir atvežė į Socialdemokra-

Diktatorinio režimo Saugumas nedrįso ir to patalpas. Ta literatūros siunta turėjo būti į- 
nesiryžo suimti ir kaltinti priešvalstybine veik rodymas (pagal Saugumo planą), kad socialde- 
la senųjų socialdemokratų veikėjų,kovojusį prieš mokratai veikia drauge su plečkaitininkais ir 
caro valdžią už Lietuvos nepriklausomybę ir į yra valstybės priešai, išdavikai, 
ginant jau nepriklausoma pasiskelbusios Lietu
vos laisvę. Saugumas savo niekšingą akciją nu- Klastausko žinias, kur jis tos literatūros yra pa 
kreipė į jaunesniuosius. i

Jau minėjau, kad Saugumo agentai gabeno rado ten jų agento padėtą literatūrą, suėmė vi- 1 
iš Vilniaus per rubežių vad. plečkaitininkų sus ten buvusius (ten gyveno gretimame kam- 
spaudą “Pirmyn” ir ją platino, kad galėtų in- baryje ir keli studentai) Paliko augumo agen- 
kriminuoti suimti numatytuosius. Vieną savo tus patalpose ir suiminėjo visus, kurie betko- 
tokį agentą Saiigumas perkėlė į Kauną nevajkiu reikalu ton patalpon atėjo. Taip pat darė 
studijuoti ir infiltravo į Socialdemokrato re
dakcijos būstinę. Tai buvo Kazys Klastauskas, 
Saugume dirbęs Sprindžio sldpyvardžiū. Jis 
vykdė ne tik agento - štiipo, bet ir provokato
riaus uždavinius, Saugumo jam pavestus.

Šitas agentas dėjosi dideliu diktatūrinio 
režimo Priešu ir ėmė kalbėti apie visokius pla
nus, Kaip su tuo režimu kovoti. Niekas jo pla- leido. Kitus patalpino Kauno kalėjiman ir ruo- 
nais ir siūlymais nesusigundė ir greitai prade- šė bylą perduoti Karo lauko teismui. Vėliau su- 
jo j jį žiūrėti su nepasitikėjimu ir įtarimu. Jis ėmė paleistuosius ir sudarė kitą bylą irgi per
tai pajuto ir informavo Saugumą. Saugumui j duoti Karo lauko teismui, 
reikėjo paskubėti vykdyti planą. |

Saugumas, jau turėdamas iš savo agento K.
JLViaeLuucixv j-*-" - —— ------------- -- £ 
dėjęs, atvyko į soc. dem. patalpas, padarė kratą, gabeno į Šiaulius. Buvo karšta vasaros diena.

Karo lauko teismas, p'irmininkauj'ant "pulk. 
BrazuleviČiui, suimtuosius teisė. Jokių kitų į- 
rodymų be kratos metu rastos literatūros, ku
rią buvo atgabenęs Saugunio agentas K. Klas
tauskas, nebuvo. Jokių ginklų pas suimtuosius 
nerasta. Jokių ryšių^ su vad. Plečkaitininkais 
suimtieji neturėjo. Remiantis tuo specialiai iš
leistu įstatymu, diiodant jam retro galią (tai
kant ir už nusikaltimus, padarytus prieš įstaty
mo išleidimą), Karo lauko teisihas visus suim
tuosius nuteisė, — 14-ai paškyrė mirties baūš- 
mę. Ši byla paprastai buvo vadinama Vinco Ga
linio byla, nes jis buvo soc. dem. partijos na
rys. , t ,

Toksai niekšingas valdžios pasityčiojimas 
iš teisingumo ir nekaltų žmonių pašiherkimo 
mirčiai sukėlė siaubą, ypač inteligentų tarpe

| kratas mieste ir suiminėjo pagal planą numaty
tuosius suimti. Tai buvo plataus masto areštai 
pradžia plano Saugumo velniškiems kėslams į- 
vykdyti — šulikvidiioti tuos, kuriais nepasi
tikėjo.

Gal suimtųjų buvo perdaug vienai bylai, 
tai po keuų savaičių tardymų, dalį suimtųjų pa- “ - ~ < • T T T • -• •

Remiantis tuo metu veikiančiais įstatymais

ir vi

nie įstatyme iitnrintyta buvo mirties bausmė, demaras. Aiškindamiesi savus nesutari . 
aptarė ir šios bylos reikalą.

1 Prez. A. Smetona suvokė, kad tokie - nekal
tų žmonių mirčiai sprendimai nieko gero jo po
litikai neatneš ir visiems mirties bausme nu
teistiems, tą bausmę pakeitė kalėjimu. Tenka 
paminėti prėž. A. Smetonos garbei, kai visi nu
teistieji po kelių metų buvo amnestuoti, paleis
ti iš kalėjimo ir įsijungė į ndrmalų gyvėriinią.Tai 
įvyko jau pašalinus iš miu. pirm, posto A. Vol
demarą.

Po minėtų masinių areštų, bet dar riėhųtei- 
sdš šūiįnt^jiį, ir įvyko atentatas prieš miii. pirm, 
prof. A. Voldeni&rą (V. S. 192$). Saugumas ne
susigaudė, kokios pdlitiifęš partijoš biiVo aten
tato dalyviai. Tad vykddht masHiiUs areštus 
buvo areštuotų ir stud, ateitininkų it krikš. 
deiti. žmonių, jų tarpe ir ats. kap. Pabedinskas, 
kuris 1928 iri. politiniais tiiotyvhiš Buvo paleis
tas iš kariuomenės tarnybos atsargom Areštuo
taisiais buvo prikista ne tik Saugumo (Miškų 
13) patalpos, bet ir policijos kaikurių nuovadų 

! dabuolės.

Saugumo agentai Vilniuje leidžiamo laik- tokį skaičių suimtųjų sulikviduoti, be kaltę iro- Kaune. Buvo kalbama, kad delegacija kreipėsi —
(BuB daugiau)

Saturday, January 13, 1979
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Ir kas būdingiausia, kad lietu 
žmogus, !vių tradicijų šaknys siekia se-

- BE 3-5893

GYDY TUJAS IR CHIRURGAS 
SPbCiAlYBE AKIŲ LIGOS 

3YV7 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVĖ., 

St. Petersburg, FL 3371S 
Tel. 813)-384-3Q2Q

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowtord 
Medical Building). Tol. LU 5-6446 

Pruma ligonius pagal sum tarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DK. PAUL V. DAKG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WosTchesior Community Jclinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. M*..he»m n.d., Wesichestur, IK 
VauAjWgS: 3—y darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
TdT.: 5OZ-Z/Z7 arba 562-2728

DR. FRANK PlECKAb
OP i VMĖ ĮKIŠT AS

KALBA LllsT'UVlŠKAl
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina axis. PntaiKo akinius ir 
“contact lenses’”

Vai. agal su&naruną. Uždaryta tree.'

ji. ŠILEIKIS .etasiinogie- .

’ RAŠO J. VENCLOVA

DR.LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROS 1 ATQS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telef.: 776-2S&0 
Reztoencųos telef.: 446-5545

“Gyvenimo medžiu”,
šventcLrAšto pamokymai ir paaiškinimai

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
-bos ir pasi-; kaip pastebėjo istorikas A. Pe- 
•, jog po mini cerson (89 įžg.): “In the Lithua- 
ypač tautos' nian tradition it seems that the 

free of Life is often as it were 
rep’aced by the plant rue, who
se evergreen nature makes it ts 
symbol of immortality, thus the 
so often mentioned rue garden 
signifies the earthly paradise” 
— pasirodo lietuvių tradicijoj, 
jog “Gyvenimo medis” dažnai 
buvo pakeičiamas į gėlę rūtą, ku 
rios amžinai žaliuojanti prigim 
tis padaro ją nemirtingumo sim 
boliu, šiuo būdu taip dažnai pa
minėtas rūtų darželis reiškia že 
mišką rojų bei dausą.

PASAKOS

gynėjų, vėlės 
: min gam gy

slių ir krašto

Ilginis supratimas
Kaip ir pirmy... s 

taip ir senovės lit uvis tikėjo į niausius laikus — jos rišasi su 
amžiną, galingą D. vų, kurio rei; rojaus 
kia maldauti pag 
gailėjimo. Jis tikė 
ties gerų žmonių 
didvyrių bei krašt 
keliauja į dausas 
venimui, o nusidt
išdavikų, vėlės patenka į praga
rą, kur jų (laukia . tebaigiančios 
Kančios (plačiai apie senovės lie 
tuvių religiją J. Venclovės “Se
novės Lietuvių tik . bos bruožai”, 
1977 m.).

Dr. G. Wilke ((139-72) kons
tatavo: “Visa tai byloja gamtos 
pajautimą tautos (lietuvių), kur 
visa gamta buvo gyva ir dieviš- 
Gaidamavičius (Išblokštas žmo- 
kai sudvasinta”. Kun. dr. P. 
gus, 76 p.) papildė: “Jam ((lie
tuviui) Dievas paslaptingas iš
siskleidžia visatoj, kaip Rex 
(Čiurlionio) ir kalba jam iš žo
lės, kur iš žieuo, iš ogaling 
medžio, iš paukščio giesmės, iš 
žaibo ir griaustinio, iš saulės, iš 
žvaigždžių’’. Tad senovės lietu
vių tikyboj išliko bei reiškėsi 
pirmykštės religijos pradai.

■ % % -k
; TRADICIJOS BEI PAPROČIAI 
j Proist_'L-.;s 
i (47-522 .
i sas pnmy^cio 
nimas yrą a,->ga.

p: of. H. Hirt\
•vados, jog vi- 

rmogaųs gyve- 
Loias papročiais

-2U1 jos „ ilgą

v *J,J/ kai (dr. E. Wahle etc.) įrodinėja,
Pagal dr. J. Karlowicz (La i jog žmogus nuo pat pradžios ti-

■O'
Lau jie tapo surašyti.

. Sulig prof. dr. E. Bock (12- 
Grand Lncyclopedie, Paris, 22'kėjo į Dievą ir žmogaus^pomir- 154y, “lietuviai pasižymi savo 

gražiais papro- 
..saugojo nuo 

Prof. Ad. Mi'c-
Pas

t., 341) /dėtuvių mitoligijoj yra. tini gyvenimą. Anot dr. L. Rein 
’ lit? VYT TAfTPAQ .pradinės idėjos pirmykščio gy- '' (n5-753), pirmykš/s žmo-
. •AZtu venimo bei orimityvirės filosc imtą buvo sudvasinęs.
C gydytojas IK ^fltWRGAS jf; Wr^ABe-’' M r su kuriomis jis r.7. 
Jenflr. preKDM, ,pec. MOTERŲ ligee.; <

Ofisas-2652 WEST 5*th SiR'JET ;“eaicisei-
T.I. PR 8-1223 įlo^a yrar

OFISO VAL.: pirm., anuad., trečiad. į 
of penKt.-2r4 ir 6-8 vaL vaK. .Sutadie- 
Iiaia 2-4 vaL popiet ir k~tu laiku 

pagal susitarimą.

pirme

Šventi;
1

Aparatai - Protezai. JWd. bau- ' 
~ dažai. Speciali pagalba k^jom*.-, 
k (Ardi Support; ir L t. L

s

lietuvių mito- 
. .. .ku tautu mi

LIGIJA_

-.s mm ■ .

. gyvomis, veL '-
. jičiomis išmone ir s : 
pradedant nuo dang 

: šuolių: sau?ės, mėnulio 
fęždžiu-. Toks-buvo, 
;-_t, pirmykščio žm:

.s

šudrai

"Tiesius darykite takus savo kojoms, kad kas šlubuodamas ne
klystu". — Ebr. 12:13.
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

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

i

Mažeika S/ Evans
Pasakos yra pasakojimai apie 

nuostabius praeities įvykius. Pa
sakose, nežiūrint jose fantastiš- 
Kų dalykų, randame atsitikimų 
iš seniausiu laiku. Prof. dr. V. 
Jungfer (55-57) įsitikinimu, pa
sakos supažindina mus su žmo- 
iUjOS žioa senove.

Ir Lietuviai pasižymėjo savo 
gausiomis, įvairiomis ir vertin
gomis (prof. K. Brugmann) pa- 
oAKomis, kurių, anoi, raūsų mi
nėto prof. dr. V. Jungfer (79 
p.), diaelė dalis apima seniau
sius laikus. Vydūnas (132-117) 
pažymėjo: “Jose (lietuvių pa- 
sakose)yra~darregimfpaskuti- 
nlai spinduliai\ nusiieiužiančio 
.adai seno ir aukšto žinojimo iš 

tautos gyvenimo atsitiki-senu 
mu .

(Bus daugiau)

— Meras Bilandic stengiasi 
panaikinti įstatymą, kuris teis
mui leidžia bausti, tuos namų 
savininkus, kurie nuvalo šaliga
tvius ir žmonės susižeidžia.

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
DAIMID

SENIAUSIA IR niDŽUUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

i' - -7-^v v vogę
. . —V_ j-, . : irmykštis
.^vejin-^š *— \ . ,eia perpil- 

r gyta tradicijomis'. Prof. A. Be 
nedietsen (9-62 ir 71) konstata
vo: ‘^ithimarda, where legends 
and folk ore are stivl firmly roo
ted and of a truth Lithuania still 
with the strongest old custams, 
many of them heathenish in! čiu saieje, 24dd West 47th St.. 2:00 
4-kzvi^ _ • popiet. įtariai prašomi šRaitlin-their origin..?The Lithuanian we : gai adlyVaati. AtsKin pašvietimai ne-

’ dding—cus tomspomt plainly to t oussuinciami. _ A tv elyKy kmbo pa~ 
i j. u.-, ! vasarims banketas. Nariai prašomi, what was one common to tne paS1Stengti, Kaip paprastai, atnešti 
i wedding feast of all European pantų. Klubas is pajamų remia mū- 
‘ rnnnc” su orgsnizacijas ir kovoja uz Lietu-
:races ’ vos laisvę. Vaidyba

Peach Time Is Kere Ltn. inž. VYTAUTUI BIČKUIApS/iuSta'S p6rkraUstyfhas

mirus, jo žmonai Prudencijaj Bičkienei ir Lietuvos An

trojo Inžinerijos Batalijono kariams gilią užuojautą reiškia

VIKTORAS TERMINAS

V«d«|a Aldona Davkm 

Telef.: HEnrfoek 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 40429

radijo iEiMO's Valandos
VW prtfrnrtt Ii W0PA,

ANTANAS VILIMAS 
Tol. 376-1882 arba 376-5996

63rd $£, Čiaicago. Ifj. 60629 
Telef.; PRospect S-5084

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir seštafiatfiediais nuo 8:30 iki 9:30

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai >— Pilna apdrauda 

-------------- ŽEMA-KAINA----------- 
R.- ŠERĖNAS 
TeT. WA‘ 5-8063

*
a

Chfca<o>

r-u
inc pictured above 

'7>ear much different 
ty~ - suburban 

- jorates en- 
*es in de
an cl ?prli-

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W? 71st Sth Chicago,Till

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI 9 KOSMETIKOS REIKMENYS

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

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
PTKUHLMAN,~B7Sų-4Iegistruotas-vaistininkas-;----

\ VA'v .-i

Didžiausias kailių 
paririnkintaf 

rlfAatelJ

RŠTEINĄ

(j»taigx») ir 
677-8489

M žinote aėmente, kurie 
gulėtų- užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa-

when it con.c.-, m summer desserts. Almond uusuau cream is 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’s made with vanilla flavor Jello-O pudding and pie filling — 
the cooked version — enriched with egg yolks and discreetly 
flavored with almond extract. Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent slices of fresh peaches, 
it’s a dessert to savor on a sv'

Almond
1 package «• erring size

- -’’.lafl-- pudding 
efiL •’

30n almond

įieat-circuiamir 
Beatitatcr Fireplaces (right), 
designed td draw room air in 
through the lower vents, 
w-arm it and then re-direct 
the heated, air back into the

Me
nu 
h 
o 
peš

j'.es, stiffly
i.en

weetened sliced fresh.
peaches

p of the milk in saucepan; 
: milk. Cook and stir, over 
to a full boil. Remove from 
eft egg whites. Cool, st'r: * t

-:o ird '.'C dai* dessert glasses; top » .
prepared whipped topping, if desuec 

. .eurringx.

udding mix aftd 1, 
yolks. Add rėmą f. '• 
Hntil mixture' ccm< s

• -•'fold in'. ’-

elective use of 
ng design^ materi- 
ipliances can well 
ne half the cost of 
uoc Ung our homes. 

t : proven by 
Island Sav-

1 “Centenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvements was approxi
mate!; I*- ooo . . . projected to 
be amor-^ed within 4 to S 
years th xxxgfci reduced ex-

sulation wfthln ’rails and-eeO-i 
in g as well as in earthen bernas j 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun Atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplace*.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Ceatenergy

The fir epiaces were supplied 
'ey Home Crafts, Inc„ Flwl 
Park, New York. Heatilatcr 
Fireplace, A DMsion of Vev* 
Industrie*, Inc^ located fa Mt. 
Pleasant, Iowa, manufacture* 
a complete Um of 
fretstandinff •>< wall-

O t J OJL1WN XA LAI V

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
— Zarasiškiu Klubo metinis narių 

susirinkimas įvyks sausio 14 d. Vy-

Ckicagos

Litre icorii 
Aasociacijot

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

T AMBULANCE 
PATARNAYF 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345 ______

IRTS M0DŽRN1SK0S ROPIYCIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-34dl

BUTKUS - VASARIS
1446 So. eUlh Avė, Cicero, Ui. Phone: OLymplc Z-ltMJJ

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayMu 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TaL: TAris 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK ER SŪNŪS
(LAOtAWICl)

2424 WEST 69tn STREKT 7-121.

2314 WEST 23rd PLACT Ylirinie 7-6471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe HiUa, PL I74-44K

t

3354 So. HALSTKD STREET PKwd«: V Arti* 7-1911
8*3
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e Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 
priž’ūrėU. Teirautis tel. 436- 
6294. (Pr).

imittiitiii Siililuiu! ‘JHJMU 
žMUAiuiiii titi lUiiu*

— Horoscopes cr Astrological 
Tarei Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces. 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. Namai, Žemė — Pardavimui 

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

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
3 Pyktis yra pirmilyvaus šo pirmąjį avienos receptą, duo 

žmogaus būsena, visai nereika- tą žydams, bėgantiems i paža- 
linga moderniam asmeniui- Jis dėtąją žemę iš Egipto nelaisvės/ 
sukelia pagreitintą kvėpavimą Esą pats Dievas instruktavo 
ir širdies mušimą, pakelia krau_ bėgti besiruošiančius žydus 
jo spaudimą, apsunkina virškrj . .....
nimą ir sukelia kūne nesveikus;vinėlį-ir taip juos paruošti bei
pakitimus, paruošiančius kovai 
ar bėgimui nuo priešų. Modern
iame asmenyje jis pasireiškia 
vaduojant mašiną, ypatingai 
turint katastrofą, diibant fabri
kuose ir elgsenoje neįprastuose 
įvykiuose. Blogas temj>erameii- 
tas arba pyktis pasireiškia jau 
kūdikystėje. Vaikas turi būti įti
kintas, kad ne visi jo norimi 
daiktai ar dalykai yra įvykdomi 
ar garantuojami. Suaugusiems 
yra naudingas įspėjimas — Val-

• Didžiausias svogūno prie
šas yra nevienoda temperatūra.

ikiekvienam pasiunti po gvva a-' . .supiaustyti mažesniais gabalais,, 
nes jie daug greičiau išverda,' 

J negu būdami viename luite, šį' 
, dalvka reikia turėti galvoje per- 

i s - ■ į

kant mėsą, ypač jautieną. '

• Maisto ir Vaistų Admini
stracija nustatė taisykles žemo 
kaloringumo maisto etiketėms. 
Jos bus privalomos nuo šių me
tų liepos 1 d. Nuo to laiko bet 
kc’ks maistas, su etiketėmis low 
calorie, reduce calorie, diet ir 
kitokiomis, turės išsamias mai
stingumo informacijas: kalori
jas, proteinus, riebalus, vitami
nus ir kitokias nustatytas stati
stikas. žemo kaloringumo mai
stas turi būti bent trečdaliu ka-

valgyti: “Ir jie tą naktį valgys 
mėsą, keptą ant ugnies, su ne
rauginta duona ir su karčiomis 
žolėmis”. Vėliau avinėlis tapo, 
ateinančio pavasario simboliu,' 
madingu per Passc'ver ir Vely
kas. Lietuvoje avienos sezonas 
buvo rudeni, gi Velykų stalą, 
puošdavo vaikų išsvajoti cuk
riniai avinėliai, pagaminti iš ge
riausios tešlos.

• šiemet yra rekordinio šal
tumo ir gili žiema. Visi turi rū
pintis sodų ir daržų globėjais —- 
paukšteliais ir, kas tik gali, mi
ško ir lauku žvėreliais. Be šios 

4r

-Besikeu-iančio+e—temperatūromJfl<2b£s^_daųguma paukštelių ir . „ . .
t -^1" .... ... , .noriu mazTau-niz—tckT-Dat—noT-“miško, žvėrelių negalėtų sulauk-’ - - 1

ti pavasario.

• šaltomis žiemos dienomis 
lietuvės verda bei kepa savo-šei
mai kiaulieną mėsą, o mažiau |' 
vartoja jautienos, kuri yra 
brangesnė. Neriebios kiaulienos 
3 uncijų porcija turi tik 14 pro 
centu National Research tary

esą svogūnai veikiai—pradeda 
leisti laiškus. Tokiu atveju ge
riausia juos nulupti, įdėti Į plas
tikos maišeli ir laikyti šaldytu-

• Amerikiečiai nemėgsta a- 
vienos. Daugelis jų avienos vi
sai nėra ragavę. Tačiau nuo par 
hibliniųl laikų daugelyj.e_kraštiL 
žmc'nės ją mėgsta ir noriai val
go. Senasis Testamentas apra-

bos nustatytu kalorijų. Verdant 
bet kc'kią mėsą, patariama jąNAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujiem; vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai' 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos-žmonių gerovei, bendromis _ jėgomis 

—siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rel. 
kalą renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mvkolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienu atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu~‘ir kitais moderniais Įrengimais. .’ ^“"

Musu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
Autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas Ir visus kviečiame I didžiąja talką.

Prenumeratos ■ pratęsimo,—užsakymų, bei galimu- įkaitytoje relkalama 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpom!*.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

• 3 anksto be raginimo pratęsia savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ___dol, .

Pavardė Ir vardas ------------------------------------------------------------------------------

Adresas

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardax__________________——

knrii

Adresas
- —

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas,prašau_ j as shnignėti už^prided

Pavardė ir vardai . ----------- ---------- r-----------------------------------------
’ *> ’ -’L * A' "*•
Adresai -------------------------------------------- -------------------------------------------- —

• Platinimo vajaus proga, urašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sualpa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

782-3777 orbame lietuviškai.
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr)

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
tR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

los veteranas ir patriotinės

*

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

(312) 737-1717. (Pr.)

E
PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-774?

malu maistu. Ar

M. Miškinytė

- Charles Brazaitis iš Mar
quette Parko, lietuviškos veik-

spaudos rėmėjas, prenumeruo
ja daugelį laikraščių ir juos au
komis paremia. Dėkui už anks
tybą prenumeratos pratęsimą, 
nuoširdžius linkėjimus ir už -^7 
auką.

— Illinois valstijos loterijoje 
sausio 11 d: Big Pay Day loši
me laimėjo 279, 09, 1 ir 1297. 
Touchdown lošime laimėjo Chi 
cago 02, 08, 05 ir 22.

• Parduodama taverna — 
playhouse 69-toje gatvėje. Tei
rautis tel. 778-8642 arba 737- 
8762 (Pr).

— Mažosios Lietuvos Lietu- 
. vių Draugija ruošia sausio lo
tai paminėti šeimynini pietų pa 
rengimą, kuris Įvyks š- m. sau
sio 21 d., 2 vai. popiet Artesiani; 
restorane 2432 W. 63 St. Bus]

LINKSMŲ

ŠVENČIŲ!

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. Tel. 136-787>

— SPECIALI 20% NUOLAIDA prof> Gedimmo Galvos paskai- 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. ta- Po paskaitos nyks trumpas) 
Daug įvairių puošmenų. Moka- visuotinis susirinkimas. Užsa-Į 
me -$4 už sidabrinį dolerį. Per- sakyti pietus nevėliau sausio 13 BUDRAITIS REALTY 
kame pašto ženklus ir .pinigų' d. pas Ramūną Bunliną, ltl- PRjIvairi drauda _1NSURANCE 

į [BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

Gausus namų pasirinkimas
: pietvakariuoseL ZocL-

O GERIAUSIAI ČIA

kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-508l7-(Pr^

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

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas ■ vėsinimas, 
liuksus nauju namu apylinkė.

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

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
iuette Parke.

MODERNUS z aukštų mūro namas, 
ap’e S18.600 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

— PIANIST!' M.ANIGIRDG 
MATEKAIČIO fortepijono kūri
niu koncertas i wks sausio 14 
d., sekmadienį, 3 vai. popiet 
Jaunimo Centro Didžiojoj salėj. 
Visuomenė maloniai kviečiama; 
gausiai dalyvauti. Bilietai gau
nami prie Įėjimo. Pr). ;

. ——:---- *-

Taip, bet . . . —-------

—Ar tamsta vakar teatre bu-Į 
vai su savo žmona?

— Taip, tik prašyčiau jai to 
nesakyti ...

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.
REAL ESTATE

Naujienoms reikalingas

84-TA IR TRIPP

Didžiulis 5 kambariu pakelto Ranch 
stiliaus namas su labai, gražiai įreng
tu beismantu ir penktu miegamuo- 

Į ju, centriniu oro vėsinnnu, 2% ma- 
i šinu mūriniu garažu ant 40 pėdų 
! sklypo. įmontuotos virimo,, kepimo

I gydytojo kmsnvs_±LJJidu plovimo mašina. Mes
- " j. - . v ' 1 turime jusu laimės raktą. Naudokite- goms ir guodėsi turis tempera-. stebuklingą telefoną: 254-8500.

—•1 r*  ’ 

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Geras gydytojas

tūrc's ir dieglį šone. Gydytojas1

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

Į > MARIJA NOREKIENl
tWS We«t «?tk St, Chicago, HL S062> • T«t <A S-Z7S7 

Ohtelia »a«J rinkimas rOčIaa Įvairia prskiB.
—--------- MAISTAI li lUROPOJ SAKrilLIŲL 

1I 
, 

L r 
* 

i i i►

*• * - - ——

—Ccsmoj Pareelg Expresg —
MAfcOUlTTl GIFT PARCELS SERVICE 

SMI W. 69th Chicago, 111. S0629. — Tai. WA 5-2737

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

DAVIS BROS

COMPLETE HOME REMODELING
INTERIOR - EXTERIOR 

INCLUD. STUCCO 
PLASTERING, PAPER HANGING, 

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

Also Fire Damage Repairs 
275-1555

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

4608 N. KENMORE

Pavardė ir vardai -------------------------------------------------------------------------------

Adretai > i - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fivardė Ir vardai ----------------------------------------------- —---------------- --------

; Ireaaa ...... , ,,„ — —» . . ■ . - — ■ , -....... ..

CHMIEL BROS
GENERAL CONTRACTORS
Remodeling - Maintenance 

Carpentry - Masonry 
Painting - Tuckpointing

CALL CA 6 4335
Over 37 Years Experience 

Licensed & Insured

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

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 

978 5255

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) 

home repair Specialists

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

Baths, Kitchens. Pec. Rooms 
FREE ESTIMATES 

APOLLO CONSTRUCTION
2805 W. 55th St. 7787878

PIGESNIS UŽ BARGENĄ

Nustok rūpintis pajamomis - pirk 
dviaukšti mūra su dviem 6 kambarių 

- . — — * > ii  V -.J  T---4*,, T.

2 
mašinų garažas, gera, vietą geroje 

Parko apylinkėje. Kama

jį apžiūrėjo-ir sakė:
— Jūs sergate plaučių uždegi-

■mu. Ibuteis^ir dar~4 kambariu butu. Ka-
— Ar jūs esate tikras, dakta- binetinės virtuvės, naujos vonios, 2 

re. Aš esu girdėjęs apie daugelį Brighton,C.- 
atveju, kad gvdvtoias gvdo nuoįs57.900 taigi bargeno laikas yra da-

i bar. Reikia tik skambinti stebuklm- vienos ligos, o žmogus miršta) gu telefonu: - 254-8500. 
visai nuo kitos, — abejojo ligo-į 
nis- Gydytojas ji užlikrinm

— Man taip neatsitinką. Jei 
aš sakau, kad ligonis serga plau
čių uždegimu, tai jis ir miršta 
nuo plaučių uždegimo'.

BYOWNER — ——------

6 room brick Georgian. 1/2 block to 
bus, near schools & churches.

771-5659.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

— Hmburgo vanlenyse vokie- 
ciai narai stato—pamatus—600 
metrų gilumoje švyturiui.

DIESEL TRUCK MECHANIC

_ ____ - ONE MAN SHOP.
ALL FORD TANDEM TRACTČ 

Must Speak English.
568-4711

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
-SKIRSNELIAI —
Graži, lengvai skaitoma ir

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.

J. VENCKAUSKAS

REMODELING

Atlieka įvairius namu 
teisymo darbus.
Tel. 582-6707

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
Dalo mmu! II lanko Ir 11 vld«u% 

Dirbat po rantuoti*.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINYS

LEGAL SERVICE 
TEISĖTAS PATARN/ t/IMAS

__ BUSS. OPP.^7
Biznio Proga

IN TOWN 
Mieste

FOR SALE

Coin operated amusement route

Tables.
323-8003

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkių

___ _ .BREAD and ROLLS

FOR SHOP IN WESTERN SPRINGS 
Call 246-2894 
or 246-1599

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

2 ELECTROS {RENGIMAI,
PATAISYMAI

S Turiu Chicases miesto leidimu,
3 Dirbu ir užmiesčiuose |«wlt, fa* 
I rantuotai-Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS
J 4514 S. Talman Avė. 

Tel. 927-3559

52—W M. AMŽIAUS VAIRUOTO JĄ!
TikM pusmečiui automobille 

liability apdraudimas pomlninkani 
Kreiptis

4045 So. ASHLAND AVI. 
510*775 ---- -

LAIKRODŽIAI Ir SRANGlNYME!

Pardavimas Ir Taliyaui.
WIST iTRfin 

ToM.t Kl»wfclk t

Siuntiniai i Lietuyą
ir kitus kraštus - 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chictco, i H. 60632. T*l. YA 7-593C

M. ii M K Ui 
Notary PuWIo 

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

šymai ir kitokį blankai.

THINGS IN LIFE

>!1 Fr<nfc Zipolh

GA 4-U54

ITATt 9AIM

Stale FarmAjfe insurance Company |i

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
W & 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis.

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

formomis — $3.90.

advokatas 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street,

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

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

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metu, patarnaudama klientams. Į

su

Į DENTURE WEARERS ’

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

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

estimate. 24 hr. service.
735 6361

A major 
advancement

IMMIGRATION

Traffic Cases - Drunk Drivers. From 
$300. Motor Carriers - Mechanics 
Liens - Frauds. Over 20 yrs. exp. Loop 
office. Reasonable rates!
CALL H. COWEN, 726-3530 Days 

848-4955 eve*. & weekends.

FIGMT.HEAPT DISEASE

I

DENTURE ADHESIVE 
one anoUcnt on holds 

comfortably up to 4 days t HEART FUND '

nauji Inos, Chicago I, ILL, Saturday, January 13t 1971 i




