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Sferai

tuksi, statinėlių gazolino. Pavur 
karu dienomis

Tuo tarnu Iranas <

Žiemai galo nematyti ino pnsniero Ęąyhtiaro p
CHICAGO. —Pradėjusi nuo

i Naujų Metų tikra žiema su gan
. siu sniegu ir neatlaidžiais šal
čiais Didžiųjų Ežerų srities gy-

JAV AMBASADORIUS PRAŠĖ IRANO KARIUS NERUOŠTI PERVERSMO
PARYŽIUS, Prancūziją. — 

Už poros dienų Iranas taps isla
miška valstybe, šeštadienio ryte 
pareiškė mulas Ajatalia R. Cho-- 
meini, Įtakingbs musulmonų ši- 
jitų sektos vadas. Premjero 

____ Bachtiaro paskelbti pareiškimai 
__ aiškiai rodo, kuria kryptimi jau 

kelinta diena vairuoja . nauja 
Irano vyriausybė. Premjeras 
Bachtiaras turėjo progos nuo
dugniai išsikalbėti su Irano po
litiniais vadais ir priėjo išvados, 
kad ramybė bus grąžinta tik 
dviem sąlygom: laikinai šachui 
išvykti į .užsienį, o pačiame 

-krašte-sudarjd;i rėgepciją. Atrm į^ariuomenėsv-poiitiką-ii^du-

Amerikos biznieriai prarado milijonus 
už užsakytus naujus ginklus Iran ui

tiekimą Izraeliui ir Pietų 
kai rodo, kad Irane' politika įsi
jungs į nacionalines arabų vals
tybes. Irano šachas didžiausio 
pavojaus metais nesustabdė alie
jaus ir degalų tiekimo Izraeliui, 
tuo tarpu Bachtiaras jau tai pa- 
darė, Izraelis gali likti 'be dega
lų bet kurią dieną, nes Irane ži
balo gamyba dar labai lėta. Jei
gu toks nutarimas būtų padary
tas. tai amerikiečiai teiktų Iz
raeliui reikalingas 300,000 stati
naičių gazolino kiekvieną dieną.

Atrodo, kad Chomeini yra la
bai gerai informuotas apie Ira-

IZRAELIS BIJO LIKTI BE DEGALU,

B

do, kad (premjeras susitarė su 
mulu Chomeini, nes jau antra 
diena gerokai aprimo maišta
vimas.

bartinės vyriausybės nuotaikas, 
jei už poros dienų pranašauja 
islamiškos valstybės Įsteigimą.

Irano kariai buvo pasiruošę Geriau Amerikoje, i 4-1 u? n 4-i r\ t ’•-r- n t i o x v w * <w -«   « 'nuversti Bachtiaro vyriausybę 
paskelbti karo stotoj, patraukti

Platelių ežero pakraštys. Savo laiku Plateliai buvo pats svarbiausias Žemaitijos centras, o 
Platelių ežeras buvo to centro viduryje. Ežeras padėjo lietuviams apsiginti nuo žiaurių lietu

vių tautos priešų. Lietuviams .ns yra naūMingasMi-“Šian.(lien~
kad ir kalėjime

WASHINGTON. Valstybės
Departamentas penktadienį

teisman įtakingesnius • mulas* 
duoti jiems-sunkias bausmes už 
tvarios ardymą, ir viską pąmąy pranešė; 'kžSl ^vykdant praeitą 
žū grąžinti J ‘normalų gyvenimą, savaitę tarp Jungtinių Vafety=~ _ . ~ ' i. _ * _ • • raw 1 • • ♦ V • -

‘e

bet pirmas. Irano šachas pari bių ir Turkijos prirašytą su-
priešiijo" ^rversniui. 3is pasi-į tartį dėl apsikeitimo kaliniais, 
kvietę'Bachtiar^^ naujai, vyriau-f šią savaitę, Turkija perduos 
sy*bęi :sii<iąry^L^ įsakė 'įįąrią.ms1 tep. nubaustus ir kalėjime laiko 

mūs.^gerikie^ius, kurie yra nu 
Leisti’ir įkalinti vienaip ar ki- 
Uip nusikaltę Turkijos Įstaty-

klausytį jo įsakymų, sacpąs yra 
priešingas \ regencij os 
muf, bet jis sutiko ištySfi'įuž- 
-- -     L-.  i;—C 
siffn^ kriioi^tl. savai ątsi
gaujį nuo ’4^vūsios Įtalpos? -ir turkų vra Amerikos kalėjimuo 
panjįžu- grįžti?' prie ‘ narinaldiisj se> 4^ nepaskelbta, 
krašto gyyenhtio. ”' • . Į?; ’ __________ '

—į-DtU>arNSiškėhi, kad iiN^ifieri- 
kbs.hmbas 

-šė—lra.noAk.ro ti--
perVersmėį Amerikai Įtftų labai 
sunku teikti kokią nors paramą 
Iranui, kad krašto būtų padary- 
tas perversmas ir išardyta tvar
ka, kad jiė nustos stambių su
mų pinigų, kuriuos Iranas tu
rėtų jiems mokėti už užsakytus 
ginklus. Rankpinigius naujiems 
ginklams amerikiečiai gavo, 
bet daugiau užsakymų jie neims 
ir sutartų sumų nemokės, nežiū- 
rint nuostolių. Amerikos amba
sadorius—vis dėlto prašė-per
versmo’ nevykdyti. Toks buvo 
gautas Įsakymas iš Washingto- 
no, diplomatai savo pareigas: 
atliko.

Irano kariai žino, kad jie turi 
pačius geriausius ginklus, bet 
jiems aišku, kad atsilikę mulos, 
atsistoję vyriausybės priešakin, 
keis politiką ir ginklai gali pa
tekti j kitų rankas.

Krašto pramonė, švietimas ir 
^prekyba eina žemyn. Iranas taps 
mažareikšme valstybe.

Premjero Bachtiaro pareiški-

mamą prieš narkotikus. Kiek

Savininką pavertė 
__ _ ir pervažiavo

CHICAGO. Steve M. Same- 
shima, 30, gyv. 744 Lincoln 
Avė., su draugu trečiadienio ry- 
tą atvyko į Michigan Ave. ir 
Walton St. sankryžą, kur po 
sniegu tebebuvo užpustytas Sa- 
meshimo 1977 Mercury Mo
narch modelio automobilis, ku
rį atkasę bandė užvesti, bet au 
tomob’ilfs nesidavė. Norėdami 
automobilį išjudinti jiedu per
jungė atbulu bėglu (in reverse) 
ir akceleratorių: lazda parėmę, 
abudu pradėjo stumti. Auto
mobilis staiga sujudo ir pra
dėjo bėgti ne tiesia linija, o 
sukdams ratu tarp 20 iki 30 
mylių per valandą greičiu. Nu 
taikęs momentą, ‘‘Molochui” 
pro šalį—ratu- pravažiuojant, 
Sameshina puolė prie atvirų 
durų, tikėdamas įsprukti vidun 
ir patverti vairą, bet automo
bilis atviromis .durimis jį per
bloškė žemėn ir pervažiavo.

Automobilis pasidavė poli-
mas, kad jis sustabdys žibalo! ci’ai' atsimušęs j skadrolį, ku

KALENPORfiLlS

Sausio 15: Mauras, Povilas I, 
Varta, Budris. Kantautas.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:15.
Oras šaltas,, snigs, ,

Irano šachas nenorėjo būti žiaurus, 
ieškojo žmoniškesnių mulu

■■ WASHINGTON. D.C. — Ira-
iraneši- 
< t eit y j-? 
ėti de-

:mas, kad netolimoje 
Iranas negalės pardavi 

įgalu Izraeliui ir Pietų 
; perkūno trenksmu sukrėtė visą 
j Izraelį. Pavojingiausiu Įniko- 
|~terpnr Iranas visuomet 4iekė Iz~ 

T einpeiatfux-s AIeuopolin<‘j ^jraeliur kasdierr reikalingas - ėHn k 
kagoje naktimis išlikimai lai- 
kosi aplink (Ltik šeštadieni teni ^int>iausicmis
peratūra pašoko vietomis Ugi j Iranas pagamindavo Izraelio ka 
30 laipsnių, bet ir nauja sniego iro mašinai ir pramonei re;k.t- 
danga. kurią <>ro pranešėjai ilingus degalus, o čia dabar pia- 
spėjo iki X colių ir po to vėl šal neša, kad pardavimas bus mi
tas vėjas ir sniego pusnys ir trauktas. Dajanas ia:,.' tano, 
temperatūros žemiau nulio.Rei rėjo to daryti, bet jk Ittoj-ta 

- -4c-ki nepamiršti, kad termomet- kreipėsi Į—Waslnngtona. į ir ašy - 
re r< domas šalčio laipsnis nėra dainas pagalbos, jeigu buių rei- 
viskas. Pridėjus vėjo greiti 
gaunasi "vėjo šalčio faktorius 

_Gvjnd chill factor)., šaltis yr 
žvmiai didesnis.

Čikagoje prasidėjo
J. racy teismas

Advokatas pareiškė, kad 
klientas ^nekalt ^ —----

CHICAGO pasaulyje
pagarsėjusio pabaisos 
muose nužudziusio i 
dim is pakasusiu 2n 
bernioku, o tris

Jungtinėse Tautose vyko aštrus susikirtimas
tarp Sihanuko ir Vietnamo atstovo___ _

BANGKOKAS. Tailandas. — bodijes pavergimą. Jis išdėstė
Iš Pietinio Tailando atėję pra-lvisų. dvylikcs-Vietnamo divizi-^

jų Įsiveržimą į svarbesnes Kanr j)es Plaines upę masinio žudi- 
bodiioS- provincijas. įsiveržimas John: Wayiie._Gacy _byln girai 
padalytas be karo paskelbimo.i gidėje praėjusi trečiadieni Krr 
Buvo skelbiama,
Yorką skuba naujai sudarytos, st. irkalifornia Avė. 
Kambodijos vyriausybės atsto

nešimai sako, kad pirmieji Viet- 
naiuo~ motorizuoti—daliniai - pa- 
siekė Tailando pasieni. Tailando 
pakraščių sargybos buvo Įspė
tos apie galimą Vietnamo karo 
jėgų atsiradima Tailando pasie
nyje. Pranešimai sako, kad Tai- vai, ^New YCTko jie nepasre
lando pasieni pasiekė Vietnamo 
žvalgai karininkai. Jie informa
vo kariuomenės dalini, kaip pa-

geriausia naudoti. Atvykusieji
O

žvalgai pareiškė, kad jie neturi 
jokių pretenzijų i Tailandą m 
nenori peržengti sienos.

Kambodijos kariai bėgo 
į Tailandą

Keli Kambodijos kariuomenės 
daliniai gana vykusiai pasiprie
šino krašto gilumon besiver-

į ris buvo pastatytas skersai ke- 
Į lio. Automobilio gaudymas tru
ko apie 20 minučių, suteikda
mas susirinkusiai publikai 
daug juoko. Dabar Sameshina 
po lenktynių su savo automobi 
liu ilsisi ligoninėje, o jo auto
mobilis policijoje.

žiantiems Vietnamo kariams. 
Vietomis sunaikino kelis tankus 
ii- šarvuotus sunkvežimius. Il
giau priešintis Kambodijos ka
riai negalėjo, neturėjo tinkamų 
ginklų ir aviacijos, tuo tarpu 
kai Vietnamo kariai naudojo 
pačius naujausius sovietų žval
gybinius lėktuvus. Ne visi Kam
bodijos kariai pajėgė pasiekti 
Tailando pasienį, bet dalis ka
riuomenės prie sienos atidavė 
ginklus ir pasidavė nelaisvėn. 
Vietnamo karo vadovybė skel
bia, kad jų daliniai jau pasiekė 
Tailando pasienį ir nuginklavo 
paskutinius Kambodijos bata
lionus.

»v

a sustabdė Izraeliui žibalo ir aii 
j jų, bet Izraelis nenori laukii pa 
I kutinės dienos.

Patarė Izraeliui ieškoU 
kitu šaltiniu

*■ . *■

Atsakingi pareigūnai pnl;
J nenusiminti, pavojaus-—-nu

Amerika galėtų parūpinti fz 
liui reikalingą gazoliną, bei

— Hamburgo vandenyse vo
kiečiai narai stato pamatus 600 
metrų gilumoje švyturiui.;

kė. Vietoj naujos vyriausybės 
atstovų, jų vietą užėmė Vietna- 
mo atstovas. Visi pripažįsta, 
kad Sihanukas gana vykusiai

Carteris ir Meany 
skaidrina atmosferą 
W ASH1NGTON.

J. (.artelis ir AFL CIO prezi
dentas George Meany penkta
dienį 90 minučių konferencijoj i [)rieĮ-aj| 
tarėsi dėl garų santykių tarp j m,.].;};.,,- 
Baltųjų Rūmų ir AFL-(JO. l šaltiniu 
Konferenciją siiorgahizaviiDafArabai Imi 
bo sekretorius Ray Marshall, degalo lašui- Izraelis priėjo pri? 

Konferencijai pasibaigus,'Tie j pačių
Dar reigūnų ir gavo iš jų pasižad.- 
“3 u j jimus padėti pavojaus met’.:, 

bet pataria atidžiau ieškoti, i i 
pačia proga Uzravliui btrrc; pi-j- 
mintas laikas. Amerikiečiai mr 
jaute. kad imli kilti nesusi p ra - 
timų, tcdėlir reikalu ve. kad Iz
raelis greičiau baigtų susitarimu 

‘5U Egiptu, bet izraelitai nepa- 
klausė, prie Egipto ieškojo 
priekabių.

Atrcdo, kad Irano šachas 
išvažiuoja ilgesniam laikui

Is Irano ateinančios žinios sa- 
. kad joniukus fotografuojant ruošia-!ko. kad šachas Paldevi su savo' 

mani pornagrafijos filmui. Ja-lšeima turės išvažiuoti iš Irano 
(Įlies Dugin-. II, yra lyderis ’ilgesniam laikui. Jis buvo tik
intom ac tonai ims šaik-os, kuri ■ ras-kaFo-vadų -pagalba, -bet pas

kutinėmis dienomis reikalai pi
nasi ir karo vadai izoliuoti mm 
politinių pakalni, 
pasitiki šachu, 
rus vaidytojas 

Į pavartoti 
• - 1 pries m 

ROMA. Popiežius Jonas Jo į s’. 5 
Paulius II pareikalavo iš kuni-mU" 
gų ir seserų vienuolių 
“profesijos uniformas".
rių ir pasauliečiai į 

tai garbingos religijos asmuo

i m j m

paauglių 
Įmetusiu Į

neieškoti. Į 
m seniai ieško 
bet jiems ne

pirklius kiek-

aukščiausiu Amcri
orge Meany, XI m.amžiaus, 
bo unijų" lyderis, pareiškė 
vėjau su juo labai aiškias

minalilihlme Teisme, prie 26
Gacy tei 

sėju paskirtas Kriminai, teisė-.
jj. kurijas ir rikiu, knd-mes-- -orą- 

praskaidrinome ir aš manau, 
kad po šio mitingo galėsime 
daug geriau bendradarbiauti".

jas Louis B. Garippo ir 
apskrities grand jury. Teismas

gynė naujai pavergtos Kambo
dijos valstybės reikalus. Jis nu
rodė, kad Įsiveržimas padary
tas be jokios provokacijos. Viet
namo karo daliniai jau praei
tais metais buvo Įsiveržę Į Kanr 
bc’diją. bei tarptautinės opinijos 
spaudžiami buvo priversti pasi-| 
traukti, ši kartą jie geriau pasi- K 
ruošė ir bandė užimti visą tautą .iau visame 
ir visą valstybę; bet krašfo“vto 
duje okupantams dar priešina
masi. Pirmas pradėjo kabinėtis 
Kubos atstovas, bet Sihanukas 
jam vykusiai burną uždarė. So
vietų ambasadorius Trojanovs- 

sudaryti Įspūdį, kad 
iš posėdžio, bet tik 
atsikėlė ir išėjo, bet 
vis dar

Saugumo taryboje 
eina ginčai

NEW YORK, N.Y. — Kinie
čiams pasiūlius, princas Naro- 
dom Sihanuk turėjo galimybę 
išdėstyti tarptautinės organizaci
jos saugumo taryhatrapi« Kamy

pradedamas dėl 7 jaunuolių nu
žudymo. Kaltinamasis piktada ' 
-nvs laikosi šaliai ir__ išdidžiai,1

^PARYŽIUS Prancūzijoje su
imtas tūkis paryžielis.kaip jau 
žinomas pornografijos vai
kams gamintojas ir platinto
jas. Jaques Dugne, kuri poli-.i-i

Fkū 

prielyg nieko nebūtų atsitikę, l ik 
išgirdęs apie galimą mirties 
bausmę išsišiepė ir išblyško, ir 
konvulsyviai sujudėjo.

Teisiamasis turi savo advo
katei Sani Amirante. kuris pir• ja užklupo du nuogai išvengt 
mais žodžiais pareiškė, kad jo] vaikus fotografuojant 
kliento byla dar neprasidėjusi

įn si,--dėl—kr jis a i e k ūr besą I i sk o 
! tekino nebaus ir dėl |o rei 
i

b ylą nutrenkti ir teisiamąjį 
leisti..

kurt 
ir meną 

platina Europoje, o per Dani
ją ir Jungtinėse Valstybėse.

^kqta nešvaria literatūra ii ‘ pa

klausėsi Si

kis bandė 
jis išeina 
nuo kėdės 
išeidamas
hanuko. Sihanukas turi nuovo
ką apie tarptautinę teisę ir vei
kiančius Įstatymus, todėl jo kal
bos noriai klausėsi kiti atstovai. 
Sovietu ambasadorius gali ve
tuoti šį klausimą, bet jis nieko 
negali daryti, kol reikalas neiš
aiškintas. Saugumo taryba to. 
liau nagrinės Kambodijos pa. 
vergintą.

— Manoma, kad Irano šachas 
apsigyvens Šveicarijoj ar Ame
rikoje. Tiksli vieta dar nežinoma.

— Aktorius John Wa\-ne sėk 
TOBTfat pergyypno operaciją.“

100,000 streikas 
Britanijoje

f

Bri.LONDONAS
tonijos 1OO.tKM) transportinių 
sunkvežimiu šoferiu ir trauki- 
nių inžinierių streikas jau 
šią savaitę turi prasidėti ir grę 
šia visai Britanijai sunkiausią 
krizę penkių metų būvyje.

šiaurės Airijoje, kur ketvir
tadienį naktį valdžia paskelbė 
tragiškos padėties (emergency) 
stovį, kariuomenės šarvuotuo
se sunkmežimiuose išvežioja 
alvva ir kitas būtiniausias reik 
menis ligoninėms ir kitoms pir 
moję eilėje reikalingoms insti
tucijoms.

— New Yorke dingo 37 metų 
bankininkas. : " »

Karo vadai 
nes jis nėra žiau- 
Jis butų galėjęs 

griežtesnes priemoiu 
-■’’ninkus. bet nenoit- 

. zvelti kurių, su
tikėjo Bachtiaru. b< 

dėvėti|paskutiniu metu jis jau pradėį.. 
iš ku- tartis su (Jiomeinio atstovais, 

pažintų, kad]didžiausiais šacho priešais. (.|įo- 

Jmeini gali būti pakviestas pn-m- 
Kaip Vatikane kalbama, ir jėJJero pareigoms. Jeigu jis nen<> 
zuitai ateityje privalės vėl su-j retu atsistoti valstybės prieš- 
tanas vilkėti. Dar spalio mėnesį akin, tai norėtų būti naujo w 
770,000 seserų vienuolių ordi Į riausyliės dvasios vadu, 
nu viršininkėms smeik toje au-Į 
diencijoje patarė dėvėti tokius 
rūbus, kurie ramiai, bet ryškiai, 
liudytų jų pašaukimą. Kai ku
rios audiencijos dalyvės gavu
sios net papeikimą.

Savo griežtu pasisakymu prieš tjs , “(’.orriere <k'Jla 
abortus ir divoršus popiežius liepdamas į abidvi 
pirmą- kartą &trifešrtOu! Italėįpopiežrsiuš>kaH>aK ■

Popiežius grąžina 
sutanų uniformas

jos kairiaisiais ir libera! 
■’Gaunamas įspūdis, kad v 
lama atgal į tuos laikus, k: 
tariamai buvo palaidoti ir 
miršti“, parašė liberalų įniki

li

iirmcsias

%25c5%25a1%25c4%2597%25e2%2580%2594lra.noAk.ro


and put off

M4R.

H'lO LENDER

paying 
taxes.

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

Boulder
897-MBR

Came under cur wing— T ** 
We Care W hat Happens to You.

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

How to put away .money for
retirement 1K

Hickory^iUs: 'į Įę
$KM7 South Robcr's *»-<8
Hickory Hitt's:
Hill C.rwkShopping( >nfi
Downers Groves
5100 Forest Avenue. I'iioi

j £pXu r,t 11 Ma yįjS ' C
Aurora:

Now you can save 15% of your earned 
income or $1.500, whichever is less, in a 
tax-deferred savings program called the 
Individual Retirement Account, or IRA. If 
you have a non-working spouse, your ' 
contributibn’canbe increased to $1750 per 
yWrThontiI^awoiniHatax^edttcl^ble--— 
that year and the interest is tax deferred. You 
only pay taxes when you take the mpney out.

Self-employed individuals can establish a 
tax-sheltered retirement program for themselves 
and qualified employees through our KEOGH 
program..Participants Can set aside 15% of their 
earned yearly incomeTor $ 7500, whieireverisdessr 
in one lump sum-or in smaller amounts-thio-ughoui— 
the year. You do not pay taxes on the money you save 
or on thednterest it earns until you retire.--------------

■*5*e*^^

4JKWA3WP J* -m,
5 HiKria, M».•>£**:■>

HOME OFFICE:
41*^2 An her Avrnw, Phone: 847-1140
Garfield Rirfger
8141 An her Avenue. Phone. 787-521M)
47lh and Rockwell:
2S55 West 47th Street. Phone: 523->083



1978 METU VLIKO SEIMO DALYVIAI
Į VLIKO ęeimą VLIKO liariai-organizacijos siunčia po tris) 

atstovus (statuto 5 str.). 1978 metų VLIKO seime dalyvavo pen
kiolikos VLIKO grupių 44 atstovai:
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI: dr. K. Ambrozaitis, L. Kojelis 

Illinois^ A. Raulinaitis — California;
LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DARBININKŲ SĄJUNGA: J. Baužys, 

kun. K. Kūzininskas ir dr. A. Razma — Illinois;
LIF7TUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGA: dr. K. Bo

belis _ Honda, S. Lūšys — Massachusetts, V. šoliūnas — 
Illinois;

LIETUVIŲ REZISTENCINĖ SANTARVĖ: V. Vėbraitė-Gustiene 
-- Connecticut, A. Kuolas — Kanada, L. židonytė — Co'n 
hecticut; į

LIETUVIŲ;TĄUTINIS SĄJŪDIS: P. Kašuba, K. Pocius — Illinois, 
A. Speraiškas — New Abekas;

LIETUVIŲ VIENYBĖS SĄJŪDIS: J. Pažemėnas — New Yorkas, 
Ą. Regis -Į- Illinois, A. Skirtus — California;

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDIS: V. Bražėnas — Florida. K. 
Dirkiš —‘Illinois, L. Tamošaitis — New Yorkas;

LIETUVOS DARBO FEDERACIJA: P- Stravinskas, dr. V. Šimai
tis.— Illinois;

LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ SĄJUNGA: J. Jurkūnas, V. 
Mažeika, iū Vijeikis — Illinois;

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA: M. Pranevičius, 
dr. J.' Valaitis, J. Skorubskas — Illinois;

LIETUVOS ŪKININKŲ PARTIJA: dr. D. Krivickas — Waslnug- 
ton, D.C’.JS. žadeikis — Illinois;

LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGA: P. Augaitis, dr. B. Povilaitis 
-—-Kanada, prof. B. Vitkus — Illinois;

LIETUVOS'VAIsSTIECIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGA: J. Audė
nas ė—New Yorkas, M. Mackevičius, G- Lazauskas — Illinois;

MAŽOSIOS EIĖTlivoS REZISTENCINIS SĄJŪDIS: R. Buntinas, 
; ’K?Kikutis,"-kuh. A Trakis — Illinois;

JR^ZI^EIĖElfVOS^REZISTENCINIS SĄJŪDIS: J. Lękas^dr^L 
—šalna, Vėjšimkus — Illinois^——- 2—i—....... -____

“BalandisMagdalena Stankūnienė

SUVALKIJOS ŪKININKŲ STREIKAS
Inž. * Liūtas Grinius, nc?e*hi-t išduodavo Lietuvės policijai pa- 

mas paryškinti Suvalkuos ūki
ninkų nuotaikas streiko metu, 
atsiuntė mums čia spausdina
mą rašinį.

Seime dalyvavo VLIKO Politikos ir Teisių Komisijos pįrrnL 
ninkas S. Lūšys ir eilė kitų tarybos narių, visi. VLIKO valdybos 
nariai: dr. K. Valiūnas, dr. B. Nemickas, J. Valaitis. B. Biėliukas, 
A. Sabalis ir A. Vedeckas bei Tautos Fondo Valdylicš pirminin
kas J. Giedraitis- (ELTA)

Tų pačių VLIKO grupių atstovai sausio 14 dįeną pošedžįavo 
( hieagoje VLIKO^’aTdybai-sudaryti. — - - - -

/it.Vl i '. GERIAUSIA DOVANA;
pvifciy M kokią i

r»Kainiiki*. mCS GRjžTAMB. |fl.omūi jaunų dienų < 
aiinttiriiniai u (vylių del vietų ipruyniai. aiuiuau Kaip rv 
iiiauaB. 36? psl. Kaina $5.

A f »k«ĮnliklK AI PR AE,TY J t. Netnlliuti tvyKlu prlilmini • 
* ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje apraiymai. luiktn- ;

. i lyti į 12 dalių. 296 psl.. lain* ».♦
Kaayt Grimu*. ATSiMlNIJKAl' IR MINTYS. U tomaa, 
riki i.nrleiiaii 33(5 psl. Kaina S6.<X). MLnKltsii virs

vacl. Simika. SENŲJŲ LlETUVUKŲ KNYGŲ ISTO-
_ 1 LRLiA,__ L daili. 208 psl., IriiU — $3,00, minkštais vir-

. Seuaii — $2,UU. U dalis. 223 psl.. Ifttta — SS.uo minas 
taia' rtrtellali 

rlwnrUtar Tonu*

aeracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kMną $6-

partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3?
Janina hfirOno, TRYS IR VIENA, jaunystės atsimlnimaJ 

. 170- i psL . ............ ..................... .—.... -....................
M. Qudalli, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 231 
K;; ptulapia! ------------ ---------------- 1——-----------------------
Knygas užtaki r t reikia pridėti SS et. pašto išlaidoms.

Gr*

______________ _________ __________ n.00
TtimUsiku, tiETUVtSKASlS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos, apskritys su Įdomiais apraiymaia, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psi„ kaina $6.

Kariūnas,' TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trifa dailu LIetnvoa 
partizanų buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

Janina t^irOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsimininaaJ

1739 S. Hairtei BL, Ckfcare, Ui. »0«0?

VLIK0 tarybos posėdis' dail- Jur^io J^džib iskiWn- 
' gas parodos atidarvmas su itie

VLIKO taryba posėdžiavbj * ■ r --- - ■ ■ ■ - ■
giuodžio 17 d. Kultūros Židiny-į 
je, New Yorke. Posėdžiui pir-Į 
mininkavo P. Ališauskas, sek
retoriavo Povilas žičkus.

VLIKO pirmniinkas dr. K. Va
li imas painformavo apie—savo 
kelionę Europon. Jis pranešė, 
kad sekantis Baltų Santalkos 
pirmininkas bus lietuvis, nau
jas VLIKO pirmininkas. Dr. Va
liūnas padėkojo valdybai ir ta 
rybai už nuoširdų bendradar- 
bavimą. VLIKUI pasitraukian
tis pirmininkas palinkėjo dirbti 
ir stiprėti.

- šM Posėdžio metu išklausytas B. 
Bieliuko pranešim as — Pro Me- 
moria apie VLIKO seimą Čika
goje (seimui pirmininkavo A.

. Raulinaitis, vicepirmininku bu
vo J. Jurkūnas, sekretoriavo V. 
Vėbraitė-Gustienė ir J. Baužys).

, Posėdį .’ baigiant,.; -paskelbtas, f .. -

di nine programa. Klubo moterų 
i sekstetas, vadovaujamas -Gra- 
1 žinos Jažukaitienės, padaina
vo'keletą dainų. Paroda vyko 
gruodžio 14—17 dienomis. .

—Daugžmoniųr aplankė paro
dą ir grožėjosi puikiais pa
veikslais.

Sausio 6 d. daiL Antano Pet-

Skelbimas
Vanagas nutarė duoti laikraš

čiui savo firmos reklaminį skel
bimą.

— Jūs manote, kad tai apsi
moka, — klausia jis reklamos 
biuroagentą.

— Neabejotinai. Įtikinamai 
pareiškė šis.

— Sunku dargi apsakyti ko
kiu dėmesiu žmonės skelbimus 
seka. Pavyzdžiui: praėjusią sa
vaitę Žvirblis paskelbė, kad sa
vo brangenybių parduotuvei ieš
ko naktinio sargo. Ir ką jūs ma
not? — Tą pačia naktį parduo
tuvė buvo apiplėšta.

• Didžiausią vištų ūkį įstei-
* gė Jules Goldman 1954 metais 

rikonis, su apie 60 savo paveik yfoor Parke, Calif. Jis užima
slų atvažiavo į St. Petersburgą > 
iš rytinio Floridos pkraščio, 
Paroda buvo tik 2 dienas.

Vietinių ponių pastangomis 
buvo surengtas gražus paro-

600 akrų plotą ir vadinasi Egg 
City. Ūkyje yra apie 4,500,000 
vištų, jos vidutiniškai per dieną 
padeda apie du milijonus kiau
šiniu.'

šeštadienio
vakare.

Jis turėjo labai didelį pasi
sekimą, per tokį trumpą laiką 
daug- žmonių aplankė jo paro
dą.. Pardavė virš 40. paveikslų.

-. ' .'-■ -.'.t. S-fė

• Faraono Thutmose IV, val
džiusio Egiptą 1483-1411 m. 
prieš Kristaus gimimą, karste 
rasti 3 gabalai lininės medžią? 
gels, išaustos su pagražinimais 
bei ornamentais. Tai yra se 
niausiąs raštuotas audinys.

Lietuvių vncil^opędija LXXIX- i 
tas luinas. 211-2LXpuskipiš]! sa.' 1 
ko: rf.lM-'rtiHenį ūkininkai H

rašė prašymus vyriausybei, kad 
sumažintų mokesčius, atidėtų

i skolų inokėjimą., -sųstabaylų 
fVai-žytineš. Kai’kur pasireiškė

■ vietiniai-slreikaMl935 VII pasi
rodė pirmi streikininkų ats šau
kimai Pakuonio, Prienų ir Gra-

j.žiškių vis. (Jeigu buvo pasklei- 
įsta spaustuvėje snaustų atsišau- 
; kimų, raginančių ūkininkus prie 
į sukilimo, tai buvo provokacinis 
i policijos darbas. Ūkininkų atsi
šaukimai buvo spausti šapiro- 
grafu, nes kaimuose spaustuvių

■ nebuvo, o spausti miestuose, 
kur visur perpildyta policijos, 
nebuvo įmanoma. Buvo atsitiki
mų Marijampolės mieste, kad, 
pravažiavus saugumo policijos 
automobiliui, pasipylė spaustu
vėje spausti lapeliai. Z. J.) Greit 
streikas persimetė į Liudvina
vą, Jiezną, Pajavonį, Alytų. Bu
trimonis ir tuoj apėmė visą Už
nemunę, o iš dalies ir Raseinių 
aps- StreikininkaiMaikcsi Įiasy- 
vaus pasipriešinimo: pradžioje 
maldavo nuolankiais prašymais, 
vėliau nutarė nevežti produktų 
į turgus, pieno į pienines, nemo
kėti mokesčių, neiti seniūnų ir 
viršaičių pareigų. Streikininkai 
žiūrėjo, kad streiklaužiai ne
bandytų laužvti bendro' streiko, 
kai kur paleido iš kalėjimo su
imtuosius, trukdė tėlėfono - tey 
legrafo susisiekimą. Policijos1 
susirėmimų su minia įvyko šio
se vietose: Šilavoto slėnyje, Bu
trimonyse. Veiveriuose, prie Bal
bieriškio, prie Birštono', Gražiš
kiuose, Plokščiuose ir šakiuose. 
Minia ginklų nevartojo. Plates
nio masto streikai buvo dar ię, 
1936 pavasarį, o atskiri įvykiai 
nusitęsė aki Tų metų rudenio.—

“Streikai pradėti pačių ūki
ninkų, bet vėliau įsijungė opo
zicinės demokratinės partijos: 
valstiečiai liaudininkai, krikšči- 
o'nys demokratai ir kt. Nuomo
nių skirtumas dė' sukilimo bu
vo ir tarp tautininkų. Vokiečiai

bėgusius per sieną streikinin
kus. nes naciams taip pat nepa
tiko aiškiai <k*m< kratinis sąiir 
dis. T.
krikščionių
atstovai parašė
tautininkų vvr'avsvhei, reika
laudami pravesti denu kratinius 
rink mus krašte ii at-iŽM-lgti į

mus. t

X 1*2 liaudininkų ir 
demokratų Partijų 

memorandumu

ūkininku r
Tą njeih'^-andrmą (pasirašė: 

dr. K. Grinius. A. Stulginskis, 
E. Gatvanauškas. M. Sleževičius, 
dr. L. Bistras. Pr. Dovydaitis, 
A. l'umėnas ii- kt. Po keturių 
ūkininkų sušaudymo 1936 V 23 
minėtų partijų atstovai susirin
ko posėdžio pas M. Sleževičių ir 
nutarė siųsti delegaciją pas vy
riausybę, kad ūkininkų šaudy
mai būtų tuoj pat sustabdyti. 
Dr. K. Grinius delegacijos vardu 
išdėstė reikalavimus J. Tūbeliai, 

S’ nes A. Smetona atsisakė, delega
ciją priimti.
Zigmas Jonynas

(Bus daugiau)

g David Case iš Mindei:, 
Nebraskos valstijoj, 1972 m. tu
rėjo (tulžiausią kviečių derlių. 
Iš vieno akre' jis gavo 255.03 bir 
šdio kviečių. Jie augo 25.5 ak- 

lauke.ro

ENERGY 
WISE/

Buy tear no larger or 
more powerful than you

Dart bt a Born loMrt

I imh»m Įnauj as Larynos pirminniKas-j u
GŪSEN0 RAŠTAI Giedraitis. . . (ELTA)

WiUjnWOSE GAUKa GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO-
- JD, VWUOMtNtS VEIKtJO IR RYTOJO ATSIMINIMUS

■ MINTYS IR DARBAI, 259 psL, UefianHws 1906

ar.A.J.'OuiMn — DANTYS, fa priežiūra, «veikatt Ir groži*
fielil v&šeBata, vietoje $4.00 dabar tik------- --------$XGB

4- - . •______________— O*
Br l — AOKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

įaptld&d. Dabar tik ------------— S2J*
*U«ma Vefa po* eMakyti m&v, alaluwiua č»k| arba money ordert prie 

■OTMlytM kalnee pridedant 58c. poretontimo flWafdema.

ST. PETERSBURG, FLA.
----- MENO PARODOS

Dviejų savaičių, laikotarpyje 
’ St. Petersburg, F'a., Lietuvių 

Klubo patalpose įvyko dvi di- 
delės meno parodos. Tai dail. 
Jurgio Juodžio ir daik Antano 
Petrikonio.

Gruodžio 14 d. vakar* buvo

WINTER 
OVERCOAT.

1789 Se. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. W66I

■■BĮ

poezija kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
laidviul liskleiiti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžią šakas 
žirginiais, kaip <konfetėmis ir pamažu jveda i gamtos vaizdu ir garsi; ste- 
frakfas, Dfamatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota, 
>ubkri|Įi ir verkia poetai, pajėgdami išrelkžti žodžiais jausmų ir minčių

Naujienose .yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
į~J. AvfvataltyN-Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDftTOS NAKTYS. Didelio for-

1 Juryfs Battruiaftl*, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 
KDeafnio formato. 157 psL Kaina $2.00.

.1 Butkų JutK EILĖRARIAI IR RAITAI. 155 psL $1.50.
’ 4. Vincas Jėnlkas, LYDĖJAU VIEINlĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. 169 

p«L Kaina S3.0Q.
5 K1«<mm« JurysHonls, GLODI • LI0D1. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00 

' R Anaf®ll|ūs Kairys, AUKSINI StJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
7. Nadas RasHnls, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTB. Eiliuoti pasakojimai apie

3 Urdetlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
J. Nadas Rastanls, THE FOREST OP ANYKIČIA1, Antano Baranausko 

“AnykiHn Šilelis**, vertimas. 42 psl. $2.00.
ft. Salys 9uHa, U«Nlf$ PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 1B7 P«L. $3.00
H Sžt»Y» AUKIS TAURA, 5-jl lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
lt Pafrta SAUULBIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrini

Ual SB pal- $1.00.
IS Pafraa Sagatia, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00 

’ H ftwnlhrt GnKKlta, AGUONOS IS SMftLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
- 15 Ifana TvmUnė, KARALIAI IR iVENTIEJI. BlėraSčial. 80 pal. $2.50

18. AINrew Tyrvallt *tfTŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl $300.
17. J^naa VaUWft, fENČTVtS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

M Tį A^Siar Ja»*A BOK PALAIMINTAS. Poetlja, 115 psL $300.

Norėdami įsigyti Mm »r kitas knygas, pralone atsilankyti | Naujienų 
Mltiof arba užsakyti pažfa. pridedant čekį ar pinigini orderi.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvi*, kuriam rūpi gimtini* kraJto Wr*ė ir lieto- 
ga-būvis, privalo susipažinti su žemiau 13 rardlntomis knygonris 
suminėtai knygai galima užsisakyti Naujienose. '■ ■■•

JvetM K»p*ėln»k»i, SIAUBINGOS DIENOS. AtiimlaĮmal tplri- 
at Lietuva, bėgimą nuo botševikų Ir gyvenini? tnemmūų «tovj4- 
Vokietijoje. 273 psL kietali etrobė* viršeliais kalia 4 doL *•

Juozai Kipačlntkaa, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimi!, Šelvio Dalią 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų t^sa. Tai yra .Amerikoje beįsL 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmenį Iitorija. Knyga taukai QiA> 
struota. 300 psl Kaina T dol. ' lp

ČIKAG1ETIS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTA. LtETUVOi. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Drusklainkuoee. Kau». NanKaHwnye, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vairaus apraSymal. ka ji tt* matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir k% jai žmonės pasakė. 95 p«L $150. Yra'taip pet 
Jversta ]_ anglu kalba.

M ZoHsnlco SATYRINIS NOVftLtS. Genialius rusų rąžytojo 
80 satyrinių novelių, 199 PuaL, kaina $2.

D. KuralHa, KELIONE | ANAPUS GVLEŽINtS UŽDANGOS. At> 
tariaus paatabuma neapgauna Inturisto Ir agltpropo propaganda bei 
ukmaikavlmaL Abi knygos paraitytas lengvu, grttiu rtUJunCL

PrH. P. Pskarklk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOJ 
BRUOŽAI. 176 pAL dokumentuota istorinė stadija apie prūsu likimą 
Kaina tt ' * ‘v *-uJestėf

Vincai lamalfi*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PARAfTftji,

a*

1739 Hal»Ud Street. Chicago, Hllnofo 60668

tii Ir kiti Wdlnlai yra graumrf
MAUJIINOSK, 1T» S*. HA LIT 10 CT.. CHICAGO, ILL. M*M

*•*] ar ptalata*

Taupykite dabar
pas mus

Chicago, III. 60608

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

1800 So. Halstod St.

S — MAiMiaPMM, CBiCAOO t, U-l, ^londay, January 15, 1979

TURINTI DIDELES ATSARGAS

T«L 421-3070

Don’t Go Out Without It.
c 1979 Milier-Mortoo Comoany asabsiOary ot 

A M RoO«ns Co Ricrimon^ Virginia 23230

JTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

(Atelfta 1923 metai*.
ĮrtAlfo* pfatwoM kfaaxf evcomoMHAnu ptatatytt.

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius 
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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SECOND-CLASS PUSTAGF PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of December 1, 1*77 
Subscription katas:

iq Chicago $33.00 per year, $18.0U per 
six mouths, S1U.00 per 3 months. In 
jther USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per: 
three month*. Canada $33.0) per year, 
other countries $34.00 per year.

pusei metų --------------------- . $16.00
trims mėnesiams  $ 9.00
vienam menesiui  < 3.00

Kanadoje
metams $33. U
pusei metų $18.0<
vienam mėnesiui S3*-

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
DienreiČie kainas:

•hieagoje ir pnemiesčiuoae 
metams __ $33.00

pusei metu$18.00 
trimą mėnesiams ___ . _ .. $10.00
vienam mėnesiui  $ 3.50

Kitose JAV vietos* 
metanu J3u.oo

Užsieniuose:
metanu -  $34.0u
pusei metų $18.00 
vienam mėnesiui ___ t <0(

Naujienos eina kasdien, įAskiriani 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago. 
Hl 60608 Telef 421-6100.

Pinigus reikia tinsti pažtr
Tderiu kart. įtrakymi

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu^ nuo 
0 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Kambodijos pasienio sargai jiems priešindavosi, bet vė- 
liau pamatę, kad tai yra bergžias darbas. Juo daugiau 
sustiprinimų siųsdavo į pasienį, tuo didesnes jėgas su
traukdavo vietnamiečiai. Galų gale Kambodija sutiko 
leisti šiaurės Vietnamo komunistams naudotis josios 
Pasienio provincija keliauti į pietus ir grįžti atgal. Vie
nu metu JAV karo vadovybė, prezidentui Niksonui lei
dus, bombardavo šiaurės Vietnamo kamunistus į pietus 
siunčiamus kareivius, karo medžiagą ir maistą.

, Amerikos kariams iškeliavus įš P. Vietnamo šiau
rės Vietnamo kariai, sutraukę kelias gerai ginkluotas 
divizijas, prasi veržė į pietus ir okupavo visą Pietų Viet
namą. Priešintu įsibrovusiems komunistams buvo ne
įmanoma, bet bėgti iŠ Pietų Vietnamo daugelis pajėgė. 
Išbėgusieji dar ii* šiandien neturi pastogės, nuolatinės 
gyvenamos vietos ir daibo. Jie tūkstančiais tebeplauko 
įvairiomis jūromis, gaudo žuvis ir bando įplaukti į kurį 
nors uostą, bet jiems nesiseka. Bėdos su Vietnamo ko
munistais turėjo ir Kambodija. Vietnamo komunistai 
norėjo laikyti tas provincijas, kurias naudojo karei
viams ir amunicijai į Pietų Vietnamą siųsti. Kambodi
ja buvo priversta daryti nuolaidas, kad pasienyje būtų

Prieš dvi savaites, Vietnamo komunistai pasiuntė 
Į vakarines Kambodijos provincijas tris jaunų vyrų di- _ _ _ 'lie" j galės uždengti. visot saulės rato.įvykis Amerikos istorijoje nuo gi mėnulis bus dar jaunas ir Civilinio karo laikųį U.Demokratai vilkina kojas ir: Tai bus matoma~prelinėse ?Ra- stengiasi išvengti kitos “Water- miojo ir Atlanto yunde^- h da gatės”, gerai žinodami, kad juo- lyse, Piehnėje ''A... - dziai pavers rasizmu, iš krimi- AntaiKt-kos pakrašu.... nalisto padarydami jį jų rasės .Dalinis mėnulio . užtemimą bus kovo 13 dieną ma omis p visą Europą ir per v~ . J. ’mo laiką Žemės šešėlis ^a-Kyc 0.86 mėnulio' perviršiaus.Antras mėnulio užtemimas Įvyks rugsėjo 6 d. ir bus totalinis, t.y. pilnas ir matomas Amerikoje, Ramiajame vandenyne, dalyse Australijos, Naujosios Zelandijos, Antarktidoje : ir šiaurės vakarą Azijoje.

Kambodija neteko laisves
Šią savaitę įsiveržusios Vietnamo karo jėgos savai

tės gale baigė pavergti visą Kambodija. Praeitą penk
tadieni Vietnamo atstovas pranešė Jungtinėms Tau
poms, kad buvo panaikinti paskutiniai pasipriešinimo 
centrai, o šeštodienio rytą tie patys vietnamiečiai pas- 
k eibė, kad bu vo sunaikinti- du“pasienio miestelius gynu- 
sieji -Kambodijos daliniai ir užimtas paskutinis budistų 
maldos namas. . | netvarkoje, i 

Kambodija pasiskelbė nepriklausoma 1945 metais, j 
kai buvo sumušti japonai, okupavusieji Pietų Indone-: 
ją.- Antrojo Pasaulinio karo metu, Japonai išnaudojo 
vietbs gyventojus, plėšė visus vertingesnius dalykus ir 
viską laivais gabeno į Japoniją. Kai Kambodija pasis- 
kelbė nepriklausoma, tai krašte buvo vos trys milijoną^- 
.gyventojų, Kambodijos teritorijoje gyveno įvairių ti
kėjimų ir tautų žmonės. Ten buvo didokas skaičius viet
namiečių, bet didelį daugumą sudarė kambodiečiai. Jie ‘ 
kalbėjo viena kalba, turėjo tuos pačius Budos dievus- ir 
bendromis jėgomis stengėsi pagerinti savo gyvenimą 
derlingoje žemėje. Kai Kambodija pasiskelbė neprik
lausoma, tai turėjo tik tris milijonus savo piliečių, -bet 
Praeitą savaitę Kąmbodįjoje jau gyveno .keturi milijo
nai žmemių. ^mbbdijos^sostinėubuvo Phbmpenasy-—ku
riame gyveno virš milijonas kambodieeių, o kiti dirbo 
laukus ir gyveno upių .pakraščiuose ir žemumose. Kal
nai .tinka tik .medžioklei, žemė dar kieta ir netinka ja
vams auginti.

Kambodijos nelaimės prasįdėįo, kai prasidėjo Vięt- 
namo karas, šiaurės Vietnamo kariai norėjo paimti 
Pietų Vietnamą, bet nepajėgė to padaryti. Vietnaman 
nusiųsti amerikiečiai sudarė stiprią fronto liniją, ku
rios šiaurės Vietnamo kariai ir nepajėgė pralaužti.

Negalėdami-prasiveržtimtiesįai,—jie Joandė... pasiekti 
Pietų Vietnamą per Kambodijos teritoriją. Pradžioj jie

vizijas.. Jos buvo civiliai aprėdytos. Vyrai turėjo revol
verius, rankines granatas, gerus peilius ir visa kitą, kas 
svetiman kraštan žingsniuojantiems jaunuoliams buvo 
reikalinga. Keli šimtai jaunų vyrų užimdavo miesteli 
ar kaimelį, nutraukdavo radijo, telefono ir telegrafe 
susisiekimą, pasiimdavo reikalingo maisto, pailsėdavę 
ir žingsniuodavo tolyn. Kambodijos vyriausybė buvo 
susirūpinusi .rytų provincijomis,. bet__nežinojo, kas d?, 
ryti, kad ir vėl galėtų-susisiekti su minėtose pre v'neijo 
se esančiomis įstaigomis. Jiems buvo aišku, kad kas nors 

nežinojo — kas.
Savaitės pradžioj iš įvairių Vietnamo pasienio vie

tų dar kitos devynios Vietnamo divizijos įsiveržė į Kam 
bodiją. Jos ėjo keliais, takais, laukais ir plaukė vande-- 
nimis. Niekas -joms kelio negalėjo pastoti, nes tokiai in
vazijai nebuvo pasiruošę. Įsibrovėliai pirmą dieną pa
siekė rytinę Phompeno pakraštį. Sekančią dieną Viet 
namo tankai ir artilerija atkirto pietų ir šiaurės pakraš 
čius, o praeitą trečiadienį visai apsupo Phompeną ir 
pradėjo Įtakingesnių visuomenės veikėjų — mokytojų, 
karių, policininkų, inteligentijos gaudymą ir siuntimą 
į kalėjimus. Dar ketvirtadienį „iš Phomp.eno aerodromo 
Kinijos lėktuvais išvežė savo ambasados tarnautojus ir 
keliolika įtakingesnių valstybės pareigūnų, bet visi ki
ti pateko į komunistų rankas, kurie tuojau bus .teisia-

KONGRESO KOMPRO
MITACIJAWASHINGTON. — Norėdami -■.nprom tiio r demokratus res- ublikonai Kongreso atstovai rgantzuojasi ateinančią savai- ę išmesti iš Atstovų Rūmų Mr ’fgano demokratų atstovą Ch.—gtprbfi—metų—amž^aus-juodĘ -.aris jau 24 metus išsėdėjo "at- >-ovo kėdėje, o dabar yra teis-; no pripažintas 20 atvejų kaltu vėl pašto apgaudinėjimo’ ir0,000 kyšiu — tarnautojams .uo algų atskaitomu pamokėsimu.Kongreso Etikos Komitetas _£ars_tys_GOP (respublikonų) rakcijos pasiūlymą atimti iš >;ggs kongresmano teises ir tuo- aet Diggs, jei bus galutinai nu_ elstas, gali gauti trejus metus galėjimo, bet Diggs apeliavoaukštesnį teismą.Jei Diggs bus pašalintas išmngresc', tai bus pirmas toks .ir toks reginys susidarys kadan

perseki o j imo “kankiniu”
SAULžS IR MĖNULIO ŠIE

METINIAI UŽTEMIMAIHAMBURG.— šiais 1979 me- tais bus du saulės ir du mėnu- .io užtemimai. Pirmas (pilnas) saulės užtemimas įvyks ateinančio vasario' 26 d. ir bus pilnai matomas pradedant Ramiojo vandenyno šiaurėje ir pereis per.Siaurės -Ameriką,—Kanadą—iki- — Grenlandijos.Pirmasis (dalinis) mėnulio užtemimas apims Centro ir oiaurės Ameriką ir abudu vandenynus tarne ruože.Rugpiūčio (Aug.) 22 d. įvyks saulės žiedo formos užtemimas,

— Sveikatos biuras Chicagos apylinkės gyventojams pataria .estoranuose vengti meškienos.

Austi Jungtinių Tautų saugumo tarybai. Tai, vieninte-- 
ųš” organas, kuris gali įsikišti-ir pristabdyti tautų pa
vergimą ir nepriklausomų valstybių naikinimą... Bet 
^augumo taryboje sovietų ambasadorius Olegas Troja- 
novskis turi veto teisę. Saugumo tarybos nariai išklau
sys Sihanuko, bet nieko ..negali daryti. Jeigu kuris nors 
vienas, du arba net visi saugumo tarybos nariai norėtų

mi irinaikiiiami.
Amerikos kariai, išvažiuodami iš Vietnamo, sun

kius ir lengvus savo ginklus atidavė vietnamiečiams, 
kad jie gintųsi nuo komunistų. Taip reikalai susidėjo, 
kad vien nemokėjo naudoti modernių ginklų, o kiti ne
teko kovos dvasios ir prieš įsi veržančius nekovojo. Gau 
Ėus_.ginklus_-atidavėAomunistams_Šie_mobilizav.o__jaunus_l-jntisJkokįų_^rįemonių-prieš^vienamiecius-,—bai—sovi

— Prezidentas Carteris, pagyręs, kad Bella Abzug nuolat .iritikuoja prezidento "^vidaus ir užsienio politiką, patarė jai j‘6s'neįK^lti į motėirų-reikšti^ tvarkantį komitetą^—~ ~ -t-.v— Penktadienio vakarą pralojęs snigti sniegas krito visą šeštadienį. Iškrito daugiau 12 colių. Chicagos gatvių dauguma lepravažiuc'jamos.
vyrus, liepė paliktus ginklus išvalyti ir paruošti juos 
kovai. Prieš du mėnesius Sovietų Sąjunga pasiuntė lai
vais, lėktuvais ir kitokiomis priemonėmis ^pačius mau- 
jausius -ginklus.ir. ątidavė-vietnamiečiams. - Jie.... sudarė, 
dvylika gerai ginkluotų divizijų, kurios labai lengvai 

nKamhocą-ą ir pavergė keturis—milijonus gy-

ambasadorius pasakys,-kad negalima ir baigta.
Prieš 35 metus sovietų karo jėgos okupavo Lietuvą 

iir lietuviai nieko negali J’ięms padažyti. Laisvasis pa- 
-saulįs. .nepripažista Lietuvos prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos, bet rusai yąldo ir išnaudoja visus lietuvius. 
Rusų apginkluoti Vietnamo komunistai pirma vietna- 
miecius pavergę, o praeitą .savaitę baigė pavergti visą

vui nežaisti su atomo jėga, nes ii gali būti labai karšta.
veržesi~rTietų^VietnamaTPasieniu.' Tiktai-pasiekę—Pie^l okupavo I 
tų Vietnamą, jie pasukdavo į rytus ir veržėsi veržėsi ventojų. 
Kambodijos- žeme į pietus, o vėliau rasdavo kanų—ta—-----Bet į<
kus, kurie juos nuvesdavo į -Pietų Vietanmą. Pradžioje kam negali pasiskųsti. Sekretorius Vance .patarė pąsi- daryti tiems žmonijos pavergėjams,

• West Winfield, Pa.,- yra Butler County grybų ūkisj steigtas .1937 m. buvusiose dc--. "ioratyvio akmens — limestoneJ kasyklose. Jo požeminėse grybų Jysyėse_dirba..apie 9OO._darbininL Lų. Jie per metus užaugina apie 32,000,000 svarų grybų.
RAŠO A. ž.

KALBĖKIME ATVIRAI
(Tęsinys)_________ __ .

Tik kada suėmė Vosylių, Saugumas nuspren
dė, kui’ nukreipti persekiojimų ir teroro aštru
mą. Buvo suimti beveik visi studentų “Aušrinin
kų” draugijos nariai ir eilė soc. demokratų ar 
jiems artimų. Suimtieji neturėjo jokio ryšio su 
įvykdytu atentatu ir Saugumas neturėjo jokios 
kaltinamosios medžiagos. Po apklausinėjimų ir 
tardymų, dalį suimtųjų paleido (kažkuriuos vė
liau vėl suėmė), o kitiems sufabrikavo bylą ir 
perdavė Karo lauko teismui.

Karo lauko teismas, pirmininkaujant pulk. 
Brazulevičiui, suimtuosius nubaudė didelėmis 
kalėjimo bausmėmis. Nubaustųjų tarpe buvo ir 
soc. dem. A. Žvironas ir L. čereska, abu dirbę 
universitete kaip asistentai. Ar šioje byloje bu
vo ir mirties bausme nuteistų, tada neteko suži
noti, nes spaudoje apie tokius nuteisimus dėl cen 
zūros nebuvo rašoma. Ir šioje byloje nutęstieji 
po kelių metų buvo amnestuoti ir iš kalėjimo pa
leisti.

Taip patalpinęs už kalėjimo grotų tiek jau
nimo, Saugumas ėmėsi spręsti vad. V. Galinio by
loje suimtųjų likimą. Kaip fa byla buvo spren
džiama jau esu minėjęs.

d.i ■•m- > t kiek pasakyti, kas gi buvo

Karo lauko teismas ir kaip jis veikė. Štai keletas 
ištraukų iš Liet. Enciklopedijos K. 1. t. apta
rimo.

“Karo lauko Teismas valstybės organas, ku
riam pavesta spręsti baudžiamąsias bylas vieto
se, kur kariuomenė aktyviai kovoja su priešu ar
ba kur įvestas karo stovis. Karo lauko teismą 
gali sudalyti vyr. kariuomenės vadas, o jo ne
sant — Krašto apsaugos ministeris.

Civiliai asmenys gali būti atiduodami K. 1. 
t. už didžiuosius nusikaltimus (k. a. ginkluotą 
sargybos užpuolimą, plėšikavimą^ žmoždurys- 
tę, šnipinėjimą, sukilimą tikslu nuversti valsty
bės valdžią ir t. L). Karo lauko teismui gali bū
ti atiduodamos bylos tik dėl aiškių ir nereikalau
jančių ilgo tarymo (aiškinimo) nusikaltimų.

Sprendimas turi būti patvirtintas viršinin
ko, kuris sudarė K. 1. t.

K. I. t. sudaromas iš pirmininko (karinin
ko) ir keturių narių, dviejų karininkų ir dviejų 
kareivių.

Paminėtina, kad K. 1. t kaltinamasis nega
lėjo turėti nė gynėjo, nė liudininkų. K. 1. t. tuo 
metu pirmininkaudavo pulk. Brazulevičius. By
las paruošdavo Saugumas. Kaltinimus surašyda
vo tokius, kokie jam buvo reikalingi nuteisimui, 
pagrįsti.

Kaltinamasis galėjo tik išklausyti jam me

tamus kaltinimus. Saugumas .nustatė ir bausmes, 
nes K. 1. t. pirmininkas jokios nusikaltimą .įro
dančios medžiagos neturėjo. Kalbu tik apie čia 
mano minėtas -bylas. Jokie teisiamųjų pasiaiški
nimai, kad ir aiškiausiai griauną kaltinimą, ne
buvo imami .dėmesin.

Pulk. Brazulevičius .po parodinio teismo ap
klausinėjimo skelbdavo sprendimą. Teisiamie
siems sakydavo, kad K. 1.1, yra greitas, teisingas 
ir gailestingas. -Taip baigmei jis pasityčiodavo iš 
nuteistųjų.

Niekad neatsitiko, kad sprendimai būtų jo 
viršininkų nepatvirtinti. Gal ir iš viso nebuvo 
reikaliaujama tvirtinti. Todėl “garbė” ir atsako- 
komybė už tokį politinį terorą tęnką ir jjems ir 
valdžios viršūnėms, nes tą nusikalątamą terorą 
jie vykdė bendrai veikdami iš anksto susitarę.

Taip psichiniai liguisto pulk. Brazuląvičiaus 
pagalba buvo smerkiami .į Tortų griovius mirčiai 
ar ilgam laikui už kalėjimo sienų nekalti žmo
nės.

Sugautas A. Vosylius, kaip atentato daly
vis ,irgi buvo teisiamas K. J. t. ir nubaustas mir
ties bausme. Tai jau esu minėjęs, čia tik noriu 
skaitytojui parodyti -kokia buvo ’skirtinga ■ reak
cija dėl įvykusio atentato to meto spaudoje dvie
jų skirtingų politinių A partijų.

Voldemaro šalininkų leidžiamas “Tautos Ke

lias” pasmerkė atentato dalyvius, tai esą dar
bas -lietuvių tautos ir valstybės priešų: \lr rašė;> »

^Mirtis parsidavėliams išdavikams.^ .Kas v 
skleidžia šmdžtHs-apie Lietuvą arba mūsų vy- į 
riausybę — priešas. Kas klausosi'1 ir’tiki iš- • 
gamų skleidžiamiems gandams — "priešas. 
Kam parsidavusi lenkams partija bangesnė už 
Tėvynę — p r i e š a s. Kas savo tylėjimu patai- ‘ 
kauja išdavikams — priešas. Kas ne su mu
mis, kas ne su lietuvių Tauta, tas prieš ją —tas- 
p r i e š a s. O priešams pasigailėjimo nėra ir ne
turi būti.”

Skaitytojas lengvai gali palyginti, kad ,;izį j 
Sovietų Sąjungos saugumas ir teismai -ir šiam i 
dien, ypač okupuotoje Lietuvoje, panašiai apta- I 
ria, -kas yra tautos ir valstybės priešas. Valdan- i 
čiąją partiją sutapatina ir ,su tauta ir .valstvbė— 1

pe su .mumis”. 7 ' s / . j
. Tą ‘Tautos jielio” ^isteriką buvo reikalinga 

ne atentato dalyviams ntueisti. Ji buvo .reikalin
ga visuomenei nuteisti, kad ir kiti suimtieji jrra 
tautos priešai, tad ir jiems mirtis. j

(Bus daugiau’
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o. r. RAŠO J. VENCLOVA

tKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

4449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
MWital BuiMtnflJ. Tol. LU 5-4446 

Priima ligonius pagal susitarimu.

374-8004

KALBĖJO LIETUVIŠKAI?
C. K. BOBELIS 

INKSTŲ IR 4LAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

5025 CENTRAL AVE, 
St. Paor*bw8, FL 33716 

Tol. 8131-384-3020

(Tęsinys)seniausių pasakų tektų

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wtitchett«r Community klinikos 
Medicinos direktorius

lf3t S. Manheim Rd., Westcheshrr, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

TIL.— BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3W West- 103rd Stroot 

Valandos pagal susitarimą.

Prie priskirti mitologines lietuvių pa sakas apie “pasaulio sukūrimą”, apie perkūną, kaukus ir kitas dievybes. Gal būt, seniausia — pasaka apie Dievą Senelį, kuris, rūpindamasis žmonėmis, net at- slankydavęs į lietuvių kaimus, Kaip prrf. dr. C. Širvaitis (108- 17) paminėjo: “Lithuanians ima gine God as a Good Father who takes care of every child, so in many of their stories God comes into ihis world into Lithuanian Tillage, as a good old man in disguise (Dievas Senelis)”.Dr. J. šliupas (109-446) mini pasaką: “Labai seniai Lietuvos pajūryj gyveno žmogus Teisutis, kurs sprendė žmonių bylas,taikino vaidus^ ir žmonės laikė, tainių. Tie raštų elementai ata- jo žodį už šventą, nes Teisutis. tinkamose daiktų plokštumose visiems tarnavo gerumu ir tei- išdėstyti ritmo ir simetrijos prin

sų dienų vertingą, labai seną ir savarankišką meno kūrybą”.2) Prof. dr. J. Jurginis (57- 457): “Letuvių dailė savo šaknimis siekia pirmykštės bendruo menės santvarkos Taikus”. j3) Prof. dr. V. Jungfer (55- 101 ir 112): “Lietuvių medžio raižyba yra išsivysčiusi iš nežinomos, bet dvasiškai turtingos žij’os senovės... Lietuviški kryžiai yra išaugę iš lietuvių pago- j nių mirusių pagerbimo ir vaizduoja pirminį paminklą senosios lietuvių kultūros”.4) V. NagevičiusKaunas, 1935, I t.): “Visų Pryš- mančiuose (Lietuvoj) iškastų daiktų raštai yra geometriniai: 1 jie sudaryt iš taškų, kirčių, brū kšnelių, tiesiųjų linijų, rutuliukų, kampų, trikampių, lygiagre
DR. FRANK PLECKAS

į * OFTOMETR1STAS

j isit W.;7i St. Tol. 737-5149

Tikrinti akis. Pritaiko akinius
< • * “contact lenses’”

Val. ' ajgfl susitarimą. Uždaryta
—__x___ u;______ i—______

visiems tarnavo gerumu ir teisingumu. Kada jis pasenęs nu- cipais. šitokios rūšies raštai lai- mirė, dievai už jo darbus per- komi seniausiais žmogaus grožio mainė į teisybės medį — uosį”.
DAILĖ BEMENAS

a

"Iliuzija" (Tapyba)Tamošaitis

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Žiūrėkite, broliai, j savo pašaukimą, kad nedaug yra išmintingy k0> 
np, nedaug galingy, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galiniais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
rinkimą tikrą.

ŠV. RASTO TYRINtTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601pajautimo reiškiniais. Jie kartojasi amžių amžiais ir dabar vartojami pirmykštės kultūros tautų. Lietuvos Gaudies daugu-

DR. LEONAS SEIBUTIS j
' - INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PkOSTATOS CHIRURGIJA 

3654 WEST 63rtf STREET

Kaip paprastas buvo pirmykš^|čio žmogaus gyvenimas, taip ir ma tų raštų elementus vartoja į o grožio bei dailės supratimas ir ši andien įvairiuose medžio ir Į buvo paprastas, būtent: dr. E. metalo dirbiniuose, keramikoj, i Wal£e (135-19) lūpomis: “Tik' audiniuose”.
Ofiso775-2880

Rttfdencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika. MOTERŲ Ilsės

negausiais - esamais paprastais 5) PrOf. dr. J. ~ ' geometriniais pavyzdžiais”. Vi- (Lituanus, 1961, 1 nr.): sai panašiai pasisakė ir dr. V. des wood carving and ceramics, Jungfer (54-116): “Seniausi me work on textiles, wool and par no ornamental susidarė iš geometrinių formų”.Būdama laoai sena tauta, lie------------r .tuviai savo grožio pajautimą I 6) Dr. M. Gimbutienė (Litua-

from the earth or sometimes from a heart. This plant is the so called tree of life and its giving power” — šis augalas, randamas lietuvių liaudies puošmenose, yra vadnamas “gyveni- .-mo-medžiuli.________________________| Vadinasi, lietuvių liaudies me5) Prof. dr. J. Baltrušaitis ne užtinkamas ir vėl ‘ : “Besi-

^^Įrdr 1 — 5yth S^R^ET reiškė nuo seniausių laikų dailėj ;nus, 1961, 1 nr.). In Lithuania,
i' bei mene, kurio šaknys siekia pir ■ folk art we find ornaments ran-

tūkstančus metų lydėjo Saulę Močiutę”.2) Prof. M. Roemer (101-34): “Labai daug yra dainų, kurių pėdsakai siekia gilią senovę. Kai kurios iš jų išsaugojo grynus pirmykščius mitd.ogijos pra- dusL___3) Prof. V. Mansikka (76-3): “Lietuviai savo dainomis yra tur tingiausi pasaulyj... tarp jų (dai nų) yra labai senų žodžiais ir melodijomis.”4) Prof. S. Oliphant (Journal of the American Oriental Socie ty, 1912, 32 t., 400 p.): “Jų (lie.

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4^;, Tel. PR H223
OFĮSO VAL.: pirm., anti ad., tre&ad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. StJtadie-

“gyvenimo bei gyvybės medis”, kuris yra laikomas rojaus medžiu, kas mus nukelia į pačius seniausius teular linen is one of the richest ■ žmogaus laikus.and most ancient branch of Lit (fad lietuviškas liaudies me- huanian popular art . • nas yTa vertiriamas mokslo, kaipir nurodė dr. M. Gimbutienė(Aidai, 1948): “Lyginamajam I tuvių) gyvenimo filosofija yra 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

mykščius laikus, kaip ir konsta- ( ging from the most primitive and tavo: (Simple firs, plants,-wheels špilį Prof. dr. R. Dethlefsen (22-! rals to the more complicated■ 42): “Pagaliau Lietuva... tas kraš . forms composed.,.. In Lithuania tas garsios ir labai senos tautos folk art we often see ornaments 
P. ŠILEIKIS, 0. P. Į (lietuvių) nuo kurios ji savo var į representing a flaurishing vigo- 

ORTHOPSDas-PROTIZISTAS - da nešioja, turi išlaikiusi iki mū Į rous tree or flower growing 
k Aparatai - Protezai. MBcL ban- j___ _________________________________ ____ ____

V (Arch Supports) ir t t ų \\

pagal anai tarimą-

pirmityviam meno tyrinėjimui lietuviškas liaudies menas vaidina vieną~iš vvarbiausių vaidmenų ,nes- jame, kaip ir lietuvis kame ž-v’yj jr paprotyj, gyvame kūr ė konservatyviai išliko gilios praeities pirminio turinio palikimas”.
DAINOS

AM West 63rd St„ Chicaoo. KL 60629 
Ttlaf.: PRospoct 4-5044

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Loidimai —- Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
‘ IRj-rrRENAS

2759 W. 71st St., Chicago, I1L
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

į MOVING
Apdraustas perkraustymas 

tf Jvalrig fltshnnį. — 

ANTANAS VILIMAS
Tet.374-1882-arba 376-5996

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

į RACMJQ UHMOS VALANDOS 

prvyr«n*« # WOPA,

Llotuvly kalbo: kasdien nuo pir- 
Kadio&ia iki penktadirnio 3:00 
—MB vtL popiet šeštadieniais

THE T> iRKEY“ 
AS "HOLIDAY FOOD," 
ALTHOUGH THETOU6H, 
GAMEY WILD TURKEY 
OF the pilgrims 

, WOULDN'T APPEALTO 
MOST OF US TODAY.

: senas. Jau senovės trakai turė- ; jo savo doina ta pačia prasme, ; kaip ir lietuvių. O senovės indai ! dhena vadino religinį himną. ! Įžymusis proistorikas dr. L. ! Reinhardt (95-908) pareiškė, jog ! seniausios dainos buvo maldos, Į maldavimai, .chorai su kanklė- ! mis ir t. t. Reiškia, daina yra la ! bai sena — ji siekia pirmykščius » laikus.► Ir lietuvių dainos yra labai senos — siekia giiia senove,-kaip ir tvirtino žymūs mokslininkai: lj~Df. UI Katzenetenbogen (61-3): “Turtingiausias lietuvių kultūrinis palikimas yra dainos. Su dideliais Įvairumais šios ūki- ninku (lietuvių) dainos buvo dainuojamos, kada lietuviai prieši ---------------------------------------------

Įkūnyta .dainbseI'kurios-daro' jų poetinę literatūrą. Čia (lietuvių dainose) yra išreikšta jų (lietuvių) mintis apie didįjį Dievą, menui’į dievaitį, saulės dukrytes, ryto ir vakaro žvaigždes etc., tikėjimus, kurie nukelia mus į pir mines dienas mūsų rasės (žmonijos)”.5) Amerikietis kritikas R. Pay ne (Lituanus, 1963, 4 nr.): ‘They (the dainos of Lithuania) re- present a form of poetry as an- ■ cient as anything in this earth, for they are essentially spells, incantations, offering to the God... One comes to them almost unbelieving surprised that such perfect songs should be permitted to survive. They have a beauty and pure primitive splendor above anything... They seem to have written at the mor ning of the world and the dew is still on them”.----------- —{Bus-daugiau)-------------— Rodezijos vyriausybė ruo-melų amžiaus, mobilizaciją karo tarnybon.
ir

' Vedėja Aldona Otukve

T*M.: HEmloclc 4-241X

710 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 6O6W

FRANKLIH ST1LL 
WANTED THE TURKEY 
TO SE OUR NATIONAL. 
BIRD, RATHERTHAN 
THE- ‘COWARDLY’ BALD 
EAGLE/

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

1410, So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ automobiliams pastatyti

£ “Lietuvos Aidai”
-S. „KAZĖ BRAZDŽIONYTe

JĮ - Programa* vedėja 
\V/ Pirmadieniais rr antradie- 

I niais 9:00—9:30 vai, vak.
Penktadiejuais 9-30—10 V&L vak. 

šeštadieniais 7—8 vai vak.
Visos laidos « WOPA stoties.

. > hnrr*a 1499 AM.

'! St. Petersburg. Fl^ 5;30 vai. p.p. 
ii UTIS stoties 1110—AM banga.

2BI6 W. 71st Street 
Chicajrn. Illinois 641629 

Telef- 778-5374

' ’ j *'

— Jai Haote amnanfa, kurie 
galėtų uiihakyti Naujienas, pra- 
iome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi M- 
vahta nemokanisd-

$N PRE-C0LCKI1AL DAYS'THE 
SMALL HERRING WE KNOW 
TODAY AS SARDINES WERE 
SO THICK IN THE SEA, A MAK 
MIGHT WALK ACROSS THE 
HARBOUR ON THEIR BACKS. 
350 YEARS LATER,SARDINES 
FROM MAINE ARE STILL A 
Perfect source of low-
cost HIGH QUALITY PROTEIN, 
VITAMINS AND MINERALS.

SHIPPED FROM MAINETO ALL 
POINTS IN THE NATlON,PWHAP$ 
THE SILVERY SARDINE SHOULD 
BE oua NATIdRAL FISH/ -

EsreClALLYTHESMĮ^

durin<*th£ 
FIR5TWINYERSWAS 
MORE LIKELY TO &E 

ĄNYTHVHGEVSE.

The home pictured above 
{doesn’t appear much different 
; than any typical suburban 
home. But it incorporates en
ergy-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulating 

i Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated rir hack into the 
room,

7 The more effective use of 
mergy-saving design, materi
als and appliances can well 
aave up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York's Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
*76”house was buflt to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4,000 projected to 

ariortized within 4 to 5 
Fv&o through. reduced ez-

TDohUM antį added t*r

sulatlon within walls and eel!-1 
ing as well as in earthen berme I 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilatcr 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 “Centcnergy "7S."

TJU ^repZaces suppled 
br Home Crafts, Inc^ Floral 
Park, New York. HeatUaiar 
Fireplace, A Division of Yep* 
Duiustries, Inc- located fat Jft 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complrtr line of 
freestanding isi »<U- 
jnosnted /rėplom . . . m

Chicago!
LAttavių 

uddotHYlų 

-fire < tortą

A.8COCiaclJOB

'' AMBULANCE

------ PATARNAVk
MAS DIENĄ

IR NAKTJ.

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MI EST V 
DALYSI.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1448 So. 5UUi Ave^ Cicero, liL Phone: OLympic Z-1QV1

PETRAS BIELIŪNAS
CAJL1FOKMA AVK Phone; LAfayette 3-X571

GEORGE F. RUDA1INAS
So. LITUAMCA AVE. TaL: YArAe 7-H88-11JB

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC1}

Į 2424 WEST 69ta STREET KApaMk 7-1XU
2314 WEST 23rd PLACE Ylijjnta 7-M71
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. HUhų UL 174-4418

P. J. RIDIKAS
S354 Sa. HALSTKD STREET Phene: TArdi T-lfU

** r ■■

I MAWJIemo^ Chicago t, Hjų Monday. January 15. 1970



—r yrarLS. iš Ekvciando i Chicagą, prenit- 
I meriilą, taip |>al ta proga at 
Į siuntė dvidešimt dolerių auką.
Dėkui.. ———_ '

Rašyt. Juozas Kralikauskas 
iš Kanados gavo šiemetine Drau
go konkursinio romano premija 
už rU.naną “Įkaitę Vilniaus ak 
menvs”. Vertintųjų komisiją 
sudarė Julija Gylienė, Nijolė 
t /ii’.alienė, Aloyzas Baronas 
(pirm.), Juozas 1Mačas ir Pra
nas Kazminas.

Ponia Rožė Mačernis iš 
Marque.te Parku dovanomis bei 
rankdarbiais ir aukomis yra 
M-is dėjusi prie Naujienų leiili- 
no. Be jcs ir kitų aukotojų pasi- 
.ventimo lietuviškai spauda1, 
lejnanonias būtų leidimas, nes 
xainc.s iškiltų. Dėkui už nuola

tinę paramą, dėkui už ankstyvą 
iprenumiratos pratęsimą, sveikri

perrinkta.; n i mus ir gerus linkėjimus, taip 
j pat už -*7 aukų.

Narnai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
■R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ K REITHS l

— Antanas Norus
SLA 352 kuopos Detroite pirmi
ninku. Taip pat perrinkti kiti 
valdybos nariai: Petras Januška 
— vicepirrn., Elzbieta Jodins- 
kienė fin. sekr., Petras Kliu
džius ižd., J. Burba ir J. Gai
žutis -— iždo globėjais, Antanas 
Grinius — korespondentu, Ma
rijonas šnapštys — organizato
rium. Protokolų sekretorėmis 
sutiko būti Julija Bliūdžiuvienė 
ir Nijolė šnapštienė.

Ponia P. R. Yelich, Los An
geles, Cal., atsiuntė tokį laišką: 
“Dėkoju už 1979 m. Naujienų 
kalendorių. Atmindama a. a. 
Adelę Nausėdienę, siunčiu dvi
dešimt dolerių spaudai paremti. 
Linkiu Jums ir Naujienoms ge
ros sėkmės.” Dėkui už laišką 
ir už auką.

— Bronius Skorupskis iš Gnlf- 
pc’rt^Fla., gavęs kalendorių, at
siuntė $5 auką. A. Vidutis iš St. 
Petersburg Beach, Fla., atsiun
tė $3. Dėkui už paramą Nau
jienoms.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 VV. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774'1

— Dr. Emilija eigas, Lake
wood, Oliio, iš anksto be ragi
nimo apmokėjo savo ir Julijos 
Klimovich, neseniai atvykusios

Parko be raginimo atsiuntė pre\ 
numeratą, o savo gerus lirrkėji-, 
mus atlydėjo $7 auka. Dėkui.j 
1 aip pat dėkui tos apylinkės, yjsiems Naujienų skaitytojams, 

prašydami prisidėti prie 
nimJ pastangų.

— Vyt. Petrauskas iš 
quette Parko kiekviena 
gausiai paremia Naujienų leidi
mą. Dėkui už ankstyvą prenu
meratos pratęsimą, gerus linkė
jimus ir septyniolikos dolerių 
auką.

— Higinas Gečas iš Marquette 
Parko prie metinės prenumera
tos pridėjo $7 auką. Po $3 už 
kalendorių atsiuntė G. Misiūnas 
ir Frances Spirkaucis, o po du 
dolerius paaukojo naujoji mūsų 
skaitytoj a Mari j a Bulakiehė ir 
J. Palšis. Dėkui visiems.

tautiečiui, užsisakiusiam Nav 
j ienas vieneriems metams ir at
siuntusiam $2 auką.

— Ponia Stasė Palekas iš 
Brighton Parko atsiuntė toki 
laišką: “Siunčiu .prenumeratą 
dabar, kad Jums nereikėtu ra
šyti raginimo. Rasite ir $15 au
ką Naujienoms ir $2 kalendo
riui, kurį gavau. Ta proga dė
koju Jums ir visiems Naujienų 
bendradarbiams už didelį nuo
širdumą rašant gerus straips
nius. Linkiu ir toliau stipriai 
gyvuoti”. Dėkui už laišką ir 
aukas.---------------------------------- i

— Dr. Genė Štapulionis, 
esanti Surfside, Fla., tapo Nau
jienų skaitytoja. Jos trijų mė
nesių prenumeratą atsiuntė dr- 
Marija L. šveikauskienė iš Bos
tono, žinoma laikraščių bendra
darbė teisiniais reikalais bei 
klausimais. Sveikindami ir dė
kodami, gerą žinią skelbiameNAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I vistu steal7 
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūną pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandis? 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 rei 
kalą renesanso. .

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims, ruimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu papiliriimhi, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė S50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamoa ir_paskirstytnx rude
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame ! didžiąją talką. I

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų relkalrm 
prašoma.-pasinaudoti žemiau p«tnčinmi« atkarpomis.-------

NAUJ1BNOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60401____

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo Išlaidas, Priede  dol.

Pavardė ir vardas___ ____________ .____________________________ _

Adresu

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

Pavardė ir vardas  .

kuris

plati

Mar- 
proga

—- Stepas Vilimavičius iš 
Grand Bend, Ont., kiekvienais 
metais auka paremia Naujienų 
leidimą ir sėkmingai prisideda 
prie platinimo vajaus- Dėkui už 
tai. Taip pat dėkui už septynio
likos dolerių lauką, atsiųstą su 
metine prenumerata.

— Petras Grinkevičius iš So. 
Bostono kartu su ankstyva pre
numerata atsiuntė penkinę už 
kalendorių. Jonas Lozoraitis iš 
Euclid, Ohio, atsiuntė $4. Dėkui.

— J. Jackūnas, St. Peters
burg, Fla., išreiškė pritarimą 
Naujienų užimtai pozicijai ir tai
patvirtino $5 auka, atsiųsta

LINKSMŲ O GERIAUSIAI ČIA

Adresai
i

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus - dol.___

Pavardė ir vardai . ______________________ _
!
Adresai _________________ _________________________________________

* Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sulipą, 
tinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

piTtrdė ir rtrdr» ________________________ ____ _______ __ ______ _

Adresu - —......  „ ■ m,____ _

— Zigmas Stankus iš Ham
mond, Ind., veiklus organizaci
jose ir socialus privačiuose san
tykiuose, yra daug pasidarbavęs 
platinant Naujienas, ir gausiai 
parėmęs jų leidimą. Visi jo re
komenduoti nauji skaitytojai

kartu su metine prenumerata. 
Dėkui už tai.

— Anna
Brookfield, 
šventinius 
linkėjimus
auka kalendoriui. Dėkui.

Velienė-Schwager iš 
Ill., atsiuntė mums 
sveikinimus, gerus 
ir juos atlylėjo’ $6

— Apolinaras Skopas, Cicero,
tapo—nuolatiniais prenumerato- Il]~iš—žinomos Skopų giminės,
riais bei rėmėjais. Dėkui jam 
ir jiems už tai, taip pat ..dėkui 
už ankstyvą prenumeratos pra- 
tęsimą ir už dvidešimt dole-
riu auka.

— Dėkui Emiliui Enskaičiui, 
Oak Lawn, Ill., už ankstyvą

proga atsiųstą $7 auką.

Pavardė ir rird*x -------------------- ---------_________________________ ________

r fresu

gai ir dirbęs tokiose pat parei
gose kitose valdinėse bei eko- 
noniikds institucijose, kalbės 
Čikagos pietvakarių Real Estate 
tarybos narių sueigoje apie ap
rūpinimą butais ir apie dabar
tinę JAV ekonomiją. Sueiga bus 
sausio 18 d. 12 vai. vidurdienio 
Golden Ox restorane, 6250 W. 
63rd St. Adv. D. Kai kartu su 
tėvu adv. Charles P. Kai turi 
teisinių patarimų įstaigą Mar
quette Parko apylinkėje.

— Stasys Eiva, Brockton, {Įvairi apdrauda —INSURANCE 
Mass., išrinktas LB apylinkės; BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
pirmininku, Vida Sužiedėlienė 
ir—Antanas—Šeduikis — 
pirm., Liuda Šukienė-----
Stasė Jančauskienė — ižd.

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

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

Į ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namų apylinkė.

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

garažas. Apie S6.000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsaugo 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Euksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, S50.000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
iuette Parke.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
ap;e S18.000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

TIESOS KELIAS

kam nuomininkus
vice-i—4243 W. 63rd St., Chicago----
>ekr., Tel. 767-0600.

Kaip surasti išeitį iš proble
mų tamsybės? Kas yra tikroji 
pasaulio šviesa? Kaip ją išvysti 
asmeniškai?

Pasiklausykite šiuo- taip svar
biu gyvenimo klausiniu atsaky
mo šį antradienį 9:15 vai. vak.

x . per Gerąją Naujiena Lietuviams $/ auka. Dėkui. Taip pat dėkui * ‘ 1

ankstyvai pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė gražų sveiki
nimą su gerais linkėjimais ir su

Annai Dambrauskienei iš Brid
geport© apylinkės už $2 auką 
kalendoriui.

ta į — Adv. Darvinas P. Kai, bu-
_yesJLejsiniii_pafąrėj u FI IA_istai-

radijo banga 1 190-AM Lietuvos 
Aidų programoje. i

Pareikalaukite knygelės “KaipJ 
atgimti iš naujo“. Prisiusime 
dovanai. Mūsų adresas:

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

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

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

“’“7 SIUNTINIAI I LIETUVA “ 
___________ ___ MARIJA N0REIKIEN1-----------------------  
SW8 Wert S9th St, Chicago, Ill W82» • let WA 5-278?

Dldalla pasirinkimas gerai rStlaa (vairiu praters.
---------------------- MAIFTArir IVROPOflAMTMtUV.---------- v-----------

Cosmos Parcels Express (jorp-
MAROURTTl TARCRLl SMVICE

IMI W. 69th Chiw III. *0429. — Tel. WA 5-273>

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savt/egulartyl

see us for 

financing

AT OUR 10W RATE
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

Conpousded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO 7%%

2212 WEST CERMAK ROAD

Pm* Kawucsu* PMmi

B0VRS» Mon.Tue.Fr1.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 60604

Phone t Ylrftsd* 7*7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

Iš KANADOS
tAIšKAS-NAUJIENOMS

St. Catharines, Ont.
1979 m. sausio 6 d.

j Gerb. Naujienų Redaktoriau, 
-J——Prisiunčni-Mentt'eal—Banko 

čekį sumoje $71.00 ir prašau uz 
skaityti sekančiai: už. pratęsi-

- iną Saniko B.—Naujienų pre^ 
numeratos $33.00, Adresas: 58 
Wiley St., St. Catherines, Ont. 
L2R463 ir už Naujini! pratesi
mą P. Dauginui $33.00. Adre
sas: 17 Prince Philip Dr., St. 
Catharines, Ont.. P. Dauginas 
siunčia Naujienoms paremti 
auką $5.00. Iš viso $71.00.

P. Dauginas jau pensinin
kas, bet jo namuose apščiai lie 
tuviškos spaudos, jų tarpe ir 
dienraštis Naujienos. P. 
ginnas jau prieš daug 
skaitęs Draugą, pakeitė į 
jienas ir yra patenkintas

j jienų užimta griežta linija prieš 
{visokius tiltų statytojus su Lie
tuvos okupantų tarnais. P.Dau 
ginas iš anksto įteikdamas 
Naujienų atstovui už prenume 
ratą, pridėjo ir Naujienų pa
ramai 5 dolerius auką.

B Samko taip pat iš anksto 
apsimokėjo prenumeratą per 
Naujienų atstovą. Be abejo, 
dienraščiui tas daug pagelbsti, 
nes darbo jėga šiuo metu bran
gi. Visiems rnielf^ be atlygini
mo, kas kreipsis, patarnausiu.

J. Sorapnickas

Dau- 
metų 
Nau- 
Nau-

• Sekantį kartą, kai jums u- 
žeis noras kritikuoti jaunimą ir 
savo vaikus, pagalvokite, kas 
juos auklėjo?

BY OWNER —
6 room brick Georgian. 1/2 block to 
bus. near schools & churches.

771-5659.

Tel. 737-7200 arba 737-8534

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

DIESEL TRUCK MECHANIC
---------- ONE-MAN-SHOP;-----------

ALL FORD TANDEM TRACTORS.
Must Speak English.

563-4711

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcaąos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose srelt, ga- 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avo. 

Tel. 927-3559

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

FOR SALE

d i m a s i o
.2-3š M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

TlIrLrf $98 pusmečiui automohlllc 
^lability apdraudimas paminlnkant

Kreiptis

Coin operated amusement route 
- Juke Boxes, Pinballs and Pool 
Tables. ______________

4443 4s. ASHLAND AV*.

323-8003

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

BREAD and ROLLS
FOR SHOP 1N~WESTERN~SPRINGS“ 

Call 246-2894 
or 246-1599

KAIP SUDAROMI 
-TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna1 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted SU, Chica 
go, IL- 60668. Kaina 3.00 dol. 
su formomis — $3.90.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMU
SKIRSNELIAI

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai, j 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at i 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur, 
cyvcnanlicji prašomi užsisa-| 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

DENTURE WEARERS
A major 

advancement

CUSHION GRIP 
DxNTURE ADHESiVE i 

one arp: c<.tssn bolds 
i.’p to 4 days

L-- -   ■ r- - - - ______ J

LAIKRODŽIAI !r SRANGENYEt!

Pardavimas Ir Taisyuua 
U46 west strut

TaleLs R S pute! U M*K

Snmtnu&l į Lietuvi 
fr kitus kraštu® 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, !II. 60632. Tai. YĄ 7-59W

NotaryPublIc
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitokį blankai.

ĮBES! THINGS IN LIFE
mn .aim

e Insurance Company

ADVOKATAS '
CHARLES P. K AL & 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 metų, patarnaudama klientams.!

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

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

estimate. 24 hr. service.
735 6361
\<

FIGMLHEAPT DISEASt

AfYe HEART FUND

t _ NAUJIRNO1, CHICAGO t, ILU Monday, January 15, 1979
I




