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SOVIETU VETO NELEIDŽIA IŠTIRTI
nepasida v tįsias ne-( 
tapusias partizani-llaisvėn, bet 

nėmis.
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New Jersev
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KAMBOpDIJOJE DAR TEBEEINA 
SU ĮSIVERŽUSIAIS VIETNAMO

NEW YORK, N. Y. — Jung- karo jėgas, 
tinių Tautų saugumo taryba, iš
klausiusi abiejų pusių, pasisakė 
už Vetnamo invazijos į Kambo- 
diją nuodugnų ištyrimą. Kinijos 
atstovui pasiūlius, balsuota re- 
zoliucija. įsakanti ištirti visą 
reikalą ir įsakyti Vietnamo ka
ro jėgoms, įsiverpusioms j Kam-
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NEW YORK, N. Y. — Irano _ 
šacho vaikai ir uošvė sprausi* 
miniu lėktuvu jau pasiekė New 

bodiją, tuojau pasitraukti iš! Jersey aerodromą. Manoma, kad 
Kambodijos ir atlyginti įsiver-tšiomis dienomis pats šachas ir 
žimo metu valstybei ir Krašto!jc’ žmona taip pat pasieks New 
gyventojoms padalytus nuosto-į ^orka. Vyrauja įsitikinimas, 
liūs. Už pasiūlymą gaišavo' 13 kad Irano šachas apsistos pieti- 
saugumo tarybos narių, o prieš nėję Kalifornijoje, kur klimatas 
jvasisakė Sovietų sąjungos ir geresnis ir pats šachą ir jo šei* 
Čekoslovakijos atstovai. Sovie įUia galės geriau atsigauti šil
tų ambasadorius Olegas Troja-,’toje Kalifornijoje, šacho motina 
novskis matydamas, kad jo pa* jau anksčiau yra atskridusi į
reiškimas nieko neįtikino, ten 
pat pareiškė, kad Sovietų Sąjun
ga naudoja savo veto ir tokios 
rezoliucijos neleis pravesti.

Sihanukas ir kiti* 
labai pasipiktinę s

’ w —"-V".* _ -—-— -t A: — —

Kaliforniją.

SALT DFjRYBOMS EINANT 
PRIE GALO PREZIDENTAS ' 
PRAŠYS SENATO DVIEJŲ
TREČDALIŲ DAUGUMOS

ATLANTA? TTezidentas Car 
teris sekmadienį pasisakė, kad 
jis bet kokį naują susitarimą

Kambodijos atstovas Sihanu- 
kas labai pasipiktino sovietų 
ambasadoriaus naudota veto! , . . c ... „i . . . . 1 su Maskva del strateginiu ginkiteise. Sovietu valdžia davė visi- v . ® *
namiečiam mačius mpderniški-į ^.sulnažlnimo Pate,ks Sena' 
aušins ginklus, - apmokė juos>tu* ka\P sutartį one ek/ekut\- 
naūdoti ir pasiuntė nieko dėtųsi va susitarimą ir kad sutarties 
vietnamiečius į Kambojdiją, o” ratifikacijai yra reikalinga 
dabar nenori, kad saugumo ta-| balsų, 
ryba ištirtų visą reikalą. Jeigu'ma- 
ji būtų nekalta? tai Jai nebūtų! Prezidentas taip pat pasakė, 
reikėję vetuoti pasiūlymo- Bet’ kad jis “nedels” sušaukti antrą 
sovietų. 'vaidžia^padėjovrettTa-/'viršūniųmitingą--su 
miečiams atlikti patį didžiausią: mir>isterių. pirmininku Mena.

___________ A* -m a, •____________ _.. ... w _________VA 9___________ • «  • a

%
o ne’ paprasta daugu-
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Prezidento Niksono paskirtas Valstybės Sekretorium Henry Kisingeris.pirmas 
susitiko su aukštesniais Kinijos pareigūnais draugingiems santykiams~ūžmegzti. 
Paveiksle-matome tuometini Kinijos premjerą Čiu Enlajų ir prezidento Niksono i Ki-
niją pasiųstą Henry Kisingeri. Dabar prezidentas Carteris iškvietė prezidentą Nik- 
soną Į Baltuosius Rūmus,kad išaiškintų pirmuosius susitarimus su Pekino vyriausybe.NICARAGUOJ PRASIDĖJOJUSIRĖMIMAL KINUA w vSU SAMOZOS GVARDIJA REVOLIUCIJOS’

PEKINAS. Kinija pradėjo
PREZIDENTAS CARTERIS PRAŠO SENATĄ PA- į valyti gerą vardą vieno žymP 

w’rtnnnAnrr * t * tr tun ic a nADUTM į s iu ■ ir skaudžiausiai m’’-ritėju
sio nuo Kultūrinės I levcliucijos 
teršalų asmens - buvusio Peki-

Prezidentas »Q miesto majoro (mero) Teng

TVIRTINTI NVOODCOCKĄ JAV AMBASADORIUM |’S:Ų 
PEKINE

-----MANAGUA-----Nicaragua. 
Praeitą pirmadienį vėl prasid 
jo nauji kruvini susirėmimai su 
prezidento Somozos vadovauja
ma Nicaraguos gvardija ir opo-

Izraelio zjcįjOs karo jėgoniis. Nuotaikos^susitarimai.
- - ' labai įsitempė, kai buvo mini*

nusikaltimą ir dabar draudzii chem Beginti ir Egipto: j>rezi-'j mos reda]<toriaus Pedrc’ Cha- 
nusikaltimą išaiškinti. Labai as-Į dentu Anwer Sadatu, jei Pa’'morro metinės. Prezidentas lei- 
triai pasipiktino Kinijos atsto*. jus, kad toks žygis yra reikalii* (j0 paminėti metine mirties su- 

■ąs. Jis išdėstė agresingus sovie-- gas pasiekti taiką Viduriniuo- jkaktį, bet vėliau pakeitė savo 
tų valdžios žygius ir reikalavo " ‘ 
juos pasmerkti.

Kambodijoje tebeeina 
kovos su rusais

BANGKOKAS, Tailandas, -j Vai-
Iz kambodijos ateinančios Si-Į stvbės ir So^etn Saju „e. 
mos sako, kad krašte dar tebe-! ^,kraįtrateginh. 
eina kovos su-įsiveržusiais viet-, . ., .. e "___ -„x:..-- t- ■ , -r-__ i Ginklų Apribojimo Sutarties namieaais. Jiems pavyko uzmi-i t. .
k a V v r.. .v (SALT II) ir “ji bus pateiktati (kelius miestelius salia vies- Tr . , .. , ,.r ... v Kongresui kaip sutartiskelių, bet jie< nepajege jsiverz- 
ti į krašto - vidų užimti kalnuose! 
išmėtytus kaimus ir miestelius. | 
Vietnamo karo vadovybė yra 
rusų karių apmokyta, kaip nau
doti ginklus ir išmušti priešą iŠ] 
laikomų pozicijų. Okupantas] 
nori sustiprinti bereikšbę Kam-; 
bodijos komunistų partiją kraš-' 
tui valdyti, kad Vietnamo ka-| 
riai galėtų naikinti Kambodijos;

labai įsitempė, kai buvo mini-

—ivvkli kovo mėnesį______________________________________________
/nori turėti JAV ambasadorių’('lien, kurs buvo priveiktas 
'jis yra Įsitikinęs, kad Woc’d--Raudonosios Gvardijos suruoš- 
cock geriausiai toms pareigoms tame parodomame liaudies 
tiktų, nes jam yra žinomi visi teisme klūpoti ant sdy° kelių 

PTezidentas “Cartel pi’ieš-TiDjOOŪ- žmonių minią. Iki 
ris ir valstybės sekretorius Van-jt° teismo 1966 metais Peng bu- 
ce yra gana tiksliai informudfi'-voTKupioris 9 Kinijos hieiarchi-
apie pirmuosius susitarimus, 
bet laikas neužrašytus susitari- 
mus dildo. Ne visuomet valstv-

joje. Partijos laikraštis po to 
“teismo” pirmą karta paminėjo 
Pengo vardą.
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IRANO ŠACHAS SUSTOJO EGIPTE, TARIASI SU PREZIDENTU SADATU
MULA CHOMEINI RENGIASI GRĮŽTI Į TEHERA
NĄ, KAD PADĖTU SUDARYTI NAUJA KABINĖTA

TEHERANAS, Iranas, Ira-. 
no šachas Rėza Pahlevi antra-i 
dienio rytą su žmona ir keliais 
artimiausiais patarėais savo as
menišku sprausminiu lėktuvu' 
išskrido į Ameriką pailsėti ir! ..

miesto mero (majoro) DennG 
j.J- Kucinich ir Ohio guberaato- 

_______________ ' ria.us James (k Rhode? bariiini 
sveikata pataisvti. Paskutiniu U? U~? U “ . • T ■ ______ ■__ __ :_ ■_________ __  -1 de| miesto finansų krizes ir sr 
savaičiu ivvkiai pusėtinai item- -, . .. .. . „•- * - .* * ulonui geibejimo priemonių tepė nervus. Jis tikisi šeimos na
rių tarpe pailsėti, atsigauti ir 
vėl prjžti i Teheraną.

šacho lėktuvas pasiekė Kairą, 
kur jis sustojo keliolikai valan
dų, kad galėtų ’šsikalbėti su pre
zidentu Sadatų ir 
apie tikrąja Trano maišto pras
mę. Buvo paskleistas gandas, 
kad šachas i 
į Iraną, bet gerai infe>rmuoti aš-'- 
menvs tvirtinana, kad iš Kairo; Į 
šachas rengiasi skristi tiesiai i 
Ameriką ir ramioje vietoje pail
sėti.

Šachas jau buvo Kaire, kai po 
Tehenaną pasklido žinia, kad: 
šachas išvyko atstegų. Suf ana j 
tizuolos minios vaiku ir siiau-l 

I 
gūsių tuojau metėsi į gatves, į J 
vairausiai šūkadomos. — Kad- 
šachas niekad daugiau nebegri-; 
žtų i Iraną ir nesikištų į valsty-. 
bės reikalų tvarkymą. Minios!
langų nedaužė ir nuosavybės ne-i buvo pernykštė. Miestas nejau-

Isiasi jau antra savaitė. Guber
natoriui Rhodes pasiūlius išlei
sti miesto savivaldvltės "‘firka- I

Į linės bėdos” įstatymu kurs įga
dintu miesto finansus tvarkyti 
_____ sijai, deinokru’ris 

infonniiGtu r • • i i i+-< Kucimeh kaltina u ona 
i gubernatorių kėslu fc’pa:>*robd 
į valdžia ir pagriebti i savo raur 

iš Egipto gali grįžti ^as nijesįo kontrolę. Didžiausio 
; banko ('levela'n?iė;__pirrnįninkąs 
j davė suprasti, kad jis iiidmsua- 
ja Rhodes planą, kars dar šia 
savaite bus persiustas valstijos 
legisla turai.

naikino, bet kaip pamišusios šau-

ARKTIKA VIDURVAKA-
----RUJOSE

CHICAG* >. — Reiktu Žemės 
pa. 
na i

šiaurini ašigalį ge 
kreipti Į šalį, norint

dabartinė ir nedaug

kus ir pažiūrėti: gatvės nepc

se Rytuose.
Ceremonijų metu Atlantoje, 

kur jam buvo suteikta Dr. Mar 
tino Luther Kingo Jr. taikos 
premija, prezidentas pasakė,

nuomonę ir neleido sostinėn 
atvykusių opozicionierių. Jegigu 
Nicaraguos gvardija nebūtų 
provokaciniais sumetimais už
puolus suėjusių jaunų vyrų, tai 
nauja koVa vargu būtų prasidė
jusi. Pirmas susirėmimas įvyko 
pačioje Managuoj. Bella ir ki
tuose miesteliuose. Yra žuvusių 

h——— —-------—----- --■ ---—--------—..  — .w u. ... -------— --------  — _

I

šis pareiškimas baigė mene 
sius trukusią spekuliaciją a? 
Carteris pateiks Senatui tą pak 
tū kaip ekzekutyvų susitarimą, 
kadangi galingos jėgos yra iš 
sirikiavusios prieš ir kadangi 
gauti balsų daugumą yra leng
viau, negu gauti du trečdaliu.

Kongreso lyderiai perspėjo 
j Carterį, kad jis sukeltų prieš 
Į save rimtą oponentą, jei ban-

PeIJ» 5i tikdavo 
nėr

KALENDORfiLIS

Sausio 17: Leonfle, Sulfici 
jus,, Vilda, .Tulevalde, Dovai- 
nas, Kalnius.

Saulė teka — 7:14, leidžiasi 
— 4:35.

Šaltas* gili yėl1 snigti./ ,

dytų tą paktą pravesti 
Kongresą kaip kitaip, o 
kaip pilną sutartį..^

Prezidentas, iš savo pusės, 
perspėjo Senatą, kad SALT II 
pakto atmetimas pakenktų 

į Jungtinių Valstybių autorite
tui.

“Tai būtų rimtas smūgis tai
kingiems santykiams tarp dvie 
jų militarinių galybių pasau- 
dyje, pasakė jis. “Tai būtų 
Žiaurus smūgis taiką mylinčių

abiejose pusėse. Labiau nuken
tėjo gvardijos nariai, nes jie! 
nesitikėjo tekio greito ir griežto 
užpuolimo.

Prašo senatą 
patvirtinti Woodcocka

WASHINGTON, DC. — Pre
zidentas Carteris prašo senatą 
patvirtinti W. Woodcocka JAV 
ambasadorium Pekine. Darbie* 
tis Woodcock prezidento buvo 
paskirtas susitarimam vesti su 
dabartine Pekino vyriausybe. 
Jis po kelis kartus savaitėje su

su Kinijos užsienio
reikalų atstcX-ais ir aptarė visus 
būtiniausius reikalus diplomati
niams santykiams atnaujinti. 
Woodckokui teko susitarti dėl 
oficialių diplomatinių ryšių už
mezgiau sausio 1 dieną, o dabar 
ambasadorių parikietimas turės

bės vyrai viską užrašo. Susita
rimo neužrašo, kad priešai ne
sužinotų. Prezidentas Carteris 
iškvietė Niksoną į Washingto* 
ną informuoti apie pirmuosius 
pasitarimus. Mao Cetungas net 
lėktuvą atsiuntė Niksonui. kad 
pakartotų anksčau padarytus 
susitarimus. Sekretorius Vance 
anksčau tarės su Henry Kissin- 
geriu.

Portugalija užmegs 
santykius su Kinija

LISABONAS. Portugalija. -- 
Portugalijos vyriausybė planuo
ja užmegsti santykius su dabar
tine Kinijos xyriausybe. Portu
galai jau anksčiau turėjo pasita
rimus su dabartinės Kinijos at
stovais, bet nieko konkrečiai ne
sutarė. Portugalija savo’ laiku 
buvo pasiūlius atiduoti Macao 
salą Kinijai, l>et pastaroji jos 
nenorėjo. Prekyba su Macao sa
la Kinijai buvo naudingesnė, ne*' 
gu pati sala Atrodo, kad Kini
ja sutinka leisti Portugalijai ir 
toliau valdyti salą. Savo laiku 
portugališka salos administra
cija leido kiniečiams kovoto
jams naudotis saloje esamomis 
laisvėmis, Kinijos vyriausybei 
jų neišduodavo. Iš Pekino atei
nančios žinios sako, kad susita-Į Sugautas Elko prižadėjo liudyti 
rimas su dabartine Portugalijos prieš Flood už pažadėjimą long. 
vyriAusybe yra galimas. {viAu bausti jį patį.

Peng, dabar 75 metų, pakėlė 
visą prieš tuziną metų “Kultūri
nės Revoliucijos” siautėjimą, ku
riam vadovavo radikali “Ketu 
rių Gauja”, kuriai vadovavo 
Mao Cetungo žmona Čiang č.ing.

ATST. FLOOD (D.PA.)
TEISMAS

kė apie šacho pasirinktą blogą 
valstybės valdymo kelią. Krašte 
šalta ir pradeda stigti maisto, 
krautuvių lentynos gerokai iš
tuštėjo. ______ • '___ :_

Premjeras Bachtiari antra- 
"Člienį-kreipėsi j parlamentą, pra- 
šydanias patvirtinti jo vyriau*

. sybę. Iki šio' meto Bachtiari dar 
neturėjo pilno kabineto sąstato. 
Jis parlamentui dar nepaskelbė 
pilnos vyriausybės programos.

Irano kariuomenės štabo vir
šininkas gen. Abas Gaelagi pra
nešė, kad karo vadovybė jokio 
perversmo neruošė ir 
gia ruošti. Irano' kariai buvo iš
kviesti tvarkai palaikyti. Jie pa- sį 

| aaMai pasielgs ir daba r, jeigu Į vietose n u k r int a

dedant pasakius.
smego punos iki žmogaus air 
g u n i o. i šHgai gaiviu e i 1 ė i n i s 
vienas prie kito balti kupstai, 
pcLna sus—i- -k-Q-j ju—ka uLhhtus,—sn— 
piltus ant palaidotųjų. Taip

sniegu palaidoti automobi
liai .

Gatyės tuščios, nebegyvos ir

i nesiren-

Kcngrcro atstovo Daniel J. 
till (D.Pa.) iešmas prasidė- 
primadienj. Flood kaltina-.]<>

mas. kad savo įtaką Kapitoiyje 
(Atstovų Rūmuose) panaudo
davo “gerumui už gerumą”. 
Sensacijų mėgėjai laukia scenos 
teisme, kai įvyks konfrontacija 
tarp 75 metų amžiaus kongres- 
mano ir jo buvusio vyr. pagel- 
bininko. Flood kaltinamas priė
mimu $65,000 pamokėjimų (ky
šių), 100 bankinių akcijų 
(shares of stock) ir sutikimu 
priimti papildomai $100,000 iš 
8 vietų, kur jis pagelbėjo gauti 
fed erai i nę pagalbą.

Į i

Mil

Į gatves nebepanašios, lik vie
nur kitur kaip juodos skruzdė
lės baltų miltų geldose pama
tai vieną kitą sniege besikap
stanti žmogų.

Arktine žiema prasidėjo nuo 
Naujų Metų ir ištikimai laiko- 

Temporatąra kaf kuri ose 
„-_„i__uel ligi__ 20
žemiau 0 (nulio), 
žiemą jau prisnigo 

tai yra virš 5 pėdu; 
ūgio žmogui iki pa
rėta diena, kad i»^

mažųjų ir besivystančių tautų 
nuomonei apie mus- visame pa* 
šaulyje.”

pagrindinis liudi- 
buv. Floodo adnii- 
pagelbininkas Ste. 
per kurio rankas

Vaidžios 
minkąs yra 
nistracinis 
phen Elko,
plaukdavo pinigai Floodui. ir tai 
tęsėsi nuo 1970 iki 1976 metų.

Vyriausybė kuro vadovybei 
sakys- Jis pakartotinai pabrėš 
kad kariai jokio perversme ne
ruošė ir nesirengia i < ošt..

Paryžius, Prancūzija.
la Chomeini. patyręs apie ša
cho nutarimą išvykti į Ameriką 
trumpom atstogom, tuojau su
kvietė laikraštininkus ir pareiš
kė, kad jis šiomis dienomis iš
skrenda į Teheraną. Jis jaučia, 
kad Irane jis esąs labiau reika
lingas. negu Paiyžiuįe. Jis pri
valo’ padėti sudaryti islamišką 
Irano xyriausybe, kuri pertvar
kys Irano vidaus ir užsienio po
litiką. Jis pareiškė, kad šachas 
Rėza Pohlevi niekad daugiau į 
Iraną nesugrįšiąs. nes jis nesilai
kė Korano, o valstvliės turtus

laipsnių 
Sniego šią 
61 iirčas. 
mažesnio 
kaučio. o
koletą inėų naujo sniego nepri 
dėtų. Bet Chicago nepasiduoda 
sniege p vdojama ir jungti* 
n<niis tū!;--..:...ių piliečių ir 
te b:: ’gijos jėgomis atkariau 
ja miestą, pirmoje eilėje tra- 
fiką.

Žmonių aukų iki šiol žiemos 
sąskaiton nurašyta
skaičiaus HHnoijui 17.

Turimomis žiniomis, nege
riau ir Europoje, kur pragaiš 
tingos audros su sniegu ir le
dais prasidėjo žiemos šven./u 

nikų nau

ai ;

Į .

leido naujiens ginklams pirkti, savaitę. kur žmonių ;
žinosią būtaChomeini mano, kad nauji gin

klai kraštui visai nebereikalin
gi. Jis "yra įsitikinęes, kad Tranui į duos užsieniams, luc ilgiau ic 
nereikia savo žibalo pardavinė- atostogos bus naudir.gos krašto 
ti Amerikai ir kiliems kraštams, gyventojams. Mula Climnemi 
Patiems iraniečiams žibalas rei- yra pasiruošęs nMkmtj visa, ka? 
kalingas Juo mažiau’žibalo par- -amerikiečių atnešta j Iraną.

y
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NEREMAVkHISPASIAIŠKINIMAS

Svekias, ponas Nerimavičiau! 
Sveiki visi skaitantieji!

Pasilgaii jūsų. Pasilgau savo 
<a Jo. U■ paiisdYto Naujienose!

J u sepiyni mėnesiai, kaip ne- 
1 .ii. k u Naujienose, nes mane 
pave. ,.ė Kvaraba. Ne visą paver
gė. tik xi_.it koją — nuo šaku
mo iki letenos. Bet ir tai per
daug. Dėl skaudančios kojos ne
galiu sėdėti. Kaip pasėdžiu ke
letą minučių skauda, reikia 
judėti. O stačiam rašyti nepato
gu.

Taigi, gerbiamas Neriinavr
čiau, Tamsta supranti kodėl ne- lę parašyti, 
rašau.

Dėl kvarabos reikėjo nutrauk 
ti pastabas apie Striptyzą ir ne
žiūrėti į kitus bėganč>us įvykius, 
kurie vyko spaudoje ir gyveni
me.

arba kitokį gelžgalį. Išlipęs iŠ 
vežimo, gelžgalį paimdavo. 'Lo
kiu būdu mūsų Šiauliuose, dar
žinėje buvo prikrauta tokiais 
turta s perpildytos medinės dė
žės nuo vinių. Kartais sekmadie
nį tėvas, atsidaręs daržinės du
ris, grodžiai 
kauptą turtą 
inu tardavo: 
nepaimsi!!”

Tik kvaraba žino, kodėl ji 
prie manęs prikibo. Rodos, nie- 
kuom neprasikaltau. Nieko blo
go nepadariau.

Dabar pradeda su kvaraba su
sigyventi. Jaučiu, kad ir jai at
šipę dantys — netaip skaudžiai 
kanda ir leidžia valandėlę po va
landėlės sėdėti. Dabar gal leis 
laikas nuo laiko kokią šypsenė-

Vėlini, pirmojo pas. karo me- 
1.;, n.e, su tėvu pririnkome ve
žimą m singi.iių tuščių tūlų nuo 
lat.ankų šaudinių - tokį "bran
gų” turtą užkasėm į mu-ų (Lū
žo žemę, kur ir dabar tas lui
tas tebėra . .

J. šmotelis.IŠSIKALBĖKIME!
Va ku, vasarodamas pas 

nelius, užlipdavau kopėčiomis 
ant lubų, pr š'audinšu stogu, ir 
vartydavau senelio surinkta to- 

V i

.<Į pat ' tiu ą” kaip mano tėvo 
— ir čia, kartais senelis palypė

jęs kopėčiomis, gėrėdavosi iš
blaškytas brangumynais, lai
mingai atsidusdamas, kad už 
ki?k ten rublių viso to nepaim
tum . . •

poržvelgdavo sir 
ir su pasiddžiavi- 

h L ž šimtą rubliu *

>• IR KIŠKIS GALDe

Ji pilna

Tokiu obalsiu skaitau raštus 
ir laukiu, kas pirmas pradės ir 
ką pasakys.

Jei nuomonės nesuii.ika, prie
štarauja, griauja viena kitos 
pažvalgas - išsikalbėkim.

Jei frontas riečiasi kairėn ar 
deš nėn — - išsikalbėkim.

mostais — ir mes kalbėkim mo
stais — išsimosuokim.

J. šmotelis

Jei fronto vadai veda lietu- 
vius į laukus ir patys klaidžio
ja — išsikalbėkim.

Jei apkalbami paslaptingi da
lykai, o šalia mūs yra svečių, iš- 
prašykim svečius už durų ir iš 
sikalbėkim.

Jei bijoma, kad mūsų išsika! 
bėjiirią išgirs okupantas ir gal

Akys pačios padidės
Plastikos chirurgas operavo 

senmergę: ištiesino jos nosį, nu- 
ė mė- pagurk Ii. išlygi n o r iaukš- 
-lesr-Ji žiūrėjo f-veidi’edĮ-4r-sakė 
gydytojui:

Daktare, padarykite man 
didesnes akis..

— Tai visai nėra reikalinga, 
.gerbiamoji panele. Kai pamatysi 

ąskaifą už o]X“racijas. tai akys 
savaime pasidarys didelės.

Austrijos imperatoriaus Pra
no Juozapo žmona Elzbieta tvir
tai tikėjo, kad šalta geležis turi 
slaptingą galią. Ji niekuomet ne. 
palikdavo nepaėmus nuo žemės 
zinies arba nukritusios arklio 
pasagos . . .

Taigi, ne veltui žmonės saky
davo? *j ukiasi. kaip geležėlę 
'adės”. SU ' •. -

Arėjas Viktauskas

LENKMECIO ; *
ATSIŠAUKIMAS

1971 ih. sukilimą prieš caro, 
valdžią lietuviai vadino tik lenk-

supyks, kalbėkim taip, kad nie- 
kas negirdėtų.

Jei nesam tikri. kas_teisus, o’ 
kas kla dingas, tai ir tuo atveju 
tžsidarykim duris ir išsikalbė
kim.

Našlės piršlybos

Jei kam nepatinka propagan
da, daginanti vykti į Vilnių ir 
stoti Į Kapsuko kursus — išsi- 
kalbėkim.

Jei Amerikos lietuvių vaikai 
nuvykę Į Kapsuko kursus išmok
sta g'Tsti okupantą — išsikalbė- 
kim.

Jei didieji mūsų tautos veik
sniai artinasi prie skilimo — iš 
skalbėkim.

Užkietėjęs viengungis drau
gavo su vedusiu. Jam mirus, 
viengungis aplankė našlę, parei
škė jai užuojautą ir sakė:

— Žinote, tamsta, kad aš bu
vau geriausias velionio draugas. 
Ar negalėtum duoti man koki 
nors jc daiktą prisiminimui?

— Aš tai labai gerai žinau ir 
už tai jus labai genii—vertmur 
Tačiau velionis nieko nepaliko 
daine pasaulyje, išskyrus ma
ne .. .

bendruomenė norėtų vėl susi
jungti, bet nežino kaip — išsi
kalbėkim.

Jei kuris lietuvis čia gyven
damas gauna šadtas kojas ir no
ri atsistoti ant žemės tėvynėje
— išsikalbėkim.------------ --------

Jei asmuo, išėjęs aukštus 
nv.'kslus,_ nebepri tinka_ prie sa
vųjų išsikalbėkini._

Jėi mokyti vyrai ar moterys 
nesugeba pertikrinti nemokytų
— išsikalbėkim.

Jei kuris dėl mokytumo ar di. 
dyljės į mūsų klausimus atsako

Pinigu d.rbėjas teisme

— Tamsta esi kaltinamas pi- 
-ligų padirbinė-imu^dvuo—gajite 
įasiteis n ? — klausė teisėjas 
rnigų padirbėją ir platintoją. 
>is atsakė:

Pone teisėjau! Dabar visi

mečiu. Jie sukilimė nedalyvax-o, 
io; 3 sulenkėję Lietuvos bajorai 
šleido mužikams “aciszauki- 

mą” lietuviškai: ■.

'Wavna straszna Lietuxvoyi 
.’abiagas'avvtja Diexvas-^!xVian- 
tojams musu Karaiistes,. jati 
Arakaxvas, Warszawa yr AVilnas 
szisti nu Maskolu. jau xvisus is- 
zpioxxe (Irusi musu žolnierey;’" 
jus artojey Broley pabaiklP tu’ 
Tvaynu drusey. kurd žainierey'. “‘ 
Bajo’-ey yr Mieszczicney pradė
jo adxvožney. Pamiaskini uwa- 
zot aut rožnastis stonu, žmones 
‘■’u-i w:si ligi, bo risi ant tos

Įpaczics žiam'a; giwi;. iam. Ach 
dėl Diexva! radwok'c. rs. Gin 
kitės žmones nuog neprieteli,
kurie giwentojus i sunki newali 
Irokszt imti, žmonis wisi arto- 
;ey jus B r ley nr.i’u- kuriu su 
krauyiu prak tu. v'-’irbta žia 

:ieju(ra. ]<a(t trūksta pinfgų; TaLt ll! :, _t ^A' ^^ '' ''S^^--^uo^a 
įi aš ... -ijiiu turns žmonėm 

/padėti . . .---------------------------
i wna'sty, imkieiv 

. kelius, duokit .
m?c jus way- 

’Tims_ s I riel ba s

“KAIP GELEŽĖLĘ RADĘS.
irakąs, dzidas. da’giu- ir ka lyk
iny gal?* res v an' i’Tiriszima

džiaugsmą)
Važiuojant, visuomet tėvas 

justai; y.l :vo a: kii. pamatęs ant 
Kelio ,-v.sę nulūžurios pasagos

Dog’s Life

Sutelkę didžią kaimenę Į draugę, 
Sėkmingai žvėrys mešką pasigavo 
Lauke grynam ją ir pasmaugė;
Tarpusavy dalinos grobį savo, 
Kuri dalis kuriam jų turi atitekti.
Ir Kiškis čia meškos auselę traukia.
‘O tu, žvairy, — jam rėkia, — kaip teikeis atkakti? - 
Medžioklėj nieks tavęs nematė ir nelaukė”. — 
■'Bičiuliai, — Kiškis sako išdidžiau, —
Iš miško, c’ tai kas? Tai aš gi ją baidžiau
Ir jums tiesic'g Į lauką pristačiau
šią gerbiamą draugutę”.
Pagyro tokio nors perdidelis jau ryškis, 
Bei taip linksmai visus nuteikia Kiškis. 
Kad davė jam meškos ausies galutj. .

* * «

Iš pagyrūnų nors juokauna.
Dalis Bet? per dalybas tai jie gauna.

Pcigo! seną lietuvišką sapnininką
(Tęsinys)

MUILINĖ yra apgaulės simbolis.
MUSINYČIA reiškia laimę gyvenime, jei

musių — apsiginsi nuo kerštingų užpuolimų, jei jos pu
siau gyvos, tai tavo priešai ar varžovai yra silpni.

(MŪRINNKAS reiškia sunkų darbą ir kad tingėji
mas tau labai kenkia.

MUSMIRĖ reiškia nesveikatą, jas rinkti — sau
gokis sunkios ligos.

MUŠTARDĄ sapnuoti labai blogai, tik gydytojams 
yra gerai.

MUŠTIS sapne reiškia priešingai gyvenime: ra
mybė šeimoje ir laimė meilėje. Jeigu vyras mušasi su 
savo žmona arba mergaitė su savo sužadėtiniu, tai rei- 

ikia laukti pasikeitimų gyvenime. Mušti šunį reiškia iš
tikimybę saviems įsitikinimams, mušti katiną —apsi- 
sivylimą, smaką — garbingas pergalėjimas priešų, 
mušti į veidą — meilė moterystėje, žmoną — laimingos 
vedybos, bendruomenininką — pasisekimas visuomenė

je, gauti mušti pačiam — garbė visuomenėje.
MUŠTYNĖS reškia nepabaigiamus barnius šeimoj, 

visuomenėje, arba bendruomenėje. Taikyti besimušan
čius — bus permaina draugų tarpe. Muštynės tarp drau
gų arba tarp saviškių reiškia kvailystę arba bulišką ar 
jaunos .ožkytės užsispyrimą, kurstant* propagandis
tams. Dalyvauti bendruomenės muštynėse — saugokis, 
kad joį neįvyktų tavo šeimoje. Būti sumuštu arba nu- 

, galėtu muštynėse liūdesys,-būti užmuštu — skyry- 
■ bas arba didelė nesantaika šeimoje, užmušti muštynėse 
kitą — liūdesys ir gailestis. Muštynės; arba dvikova su 
kardais reiškia didelius nuostolius, o^pistoletais — sau
gokis mirtinos nelaimės.

MUZIKOS instrumentai yra gerovės, džiaugsmo,

- (J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS, 103 pasakėčių-rinlUinė^-vertč ’
j J.-Valaitis, 210 psl., kaina •<!, gaunama Naujienose).

'■

1

• geros sveikatos ir laimės simboliai.
^MUZIKANTAI arba_kapela... reiškia greitai -_pra-j 

nykstantį džiaugsmą, jei jie groja, tai geratžinia jauni- ■ 
kaičiams ir. panelėms-greitai bus vestuvės.Būti saumuzi- • 
kantais ar su jais valgyti ir gerti ženklina vargą.. i

MUZIKA reiškia”linksmą gyvenimą,, bet matyti * 
smuiką arba arfą — pavydas: Girdėti gražiai grojant — 
meilė ir gražus sugyvenimas šeimoje. Matyti grojant, 
bet negirdėti muzikos — nesantaika -visuomenėje dėl 
vienašališkos informacijos arba . kvailos propagandos. 
Groti' TaįianTorkestre reiškia ’meilę^šėimoje.

MYLĖTI jauną merginą — džiaugsmas, seną bo
bą — nusivylimas, pati save — geismų išsipildymas.

MILTUS malti malūne — turtingumas, rankinė
mis girnomis-vargas.Miežiniai miltai reiškia pagerinimą 
būvio, visi kiti — negerus dalykus.

*

MIRTIS sapne reiškia priešginybę — naują gyvy- > 
bę arba krikštynas.

MIRTA yra vyro meilės ir laimingo šeimos gyve-’ 
nimo-simboHsi—

-—NAGAIJlgi—laiškia turtą, trumpi----- nuostolius.
Karpyti kojų arba rankų nagus negerai- pateksi į fHeš 
šo žabangas arba tave paveiks bendradarbiautųjų pro- 
paganda ir tapsi priešo įrankiu. Jei tau nagus nuo kojų 
arba nuo rankų lupinėja ir panages bado, — saugokis 
komunistinių agentų, kad . nepakliūtum ant jų meš
kerės.

neprieteliu. Diewas xt;i su jumis 
Srolęy iru i . . . Del D\ xx ą gin
kit yr ratawokii sixvi T 
kie. Kohfrtitucya 3 dieno; 
turns sxtabudu yr xvalurs! 
na'^5*ja. o nc-rrc’cex- 
munis iszph’szly. piz d : 
žiam-y musu n-'"i"y’ex-d», 
terus yr nekiit ’s x- 

. . Ko'tixvoki i s ’ 
cys Ga '»".darcyj Wal- 

iums 
i!' ’’ 1 • pr gata- 

~ mi ii's ira lenni- 
!!■• ?r muszantis gi- 
'y fLzwentoy su wal- 
Tcniuszantis prapol.

Moja 
.• ifsfa- 
rc rėja 
giara 

Ponus

Magaryčios

f ?s

o.
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WINTER WISE
ROCK SALT ANO 5N0W- METTHS 
CHEMICALS CAN IRRITATE.
A DOGS PAWS AND EVEN 
MAKE HIM SICK. WHEN HE 
LICKS THEM OFF. SPONGE 
BOWSER’S PAWS WHEN 
HE COZES IN FROM A 
WINTER WALK.

WCWMONSENSE
THĖ AGING DOG'S HEARING 
AND EYESIGHT OFTEN BECOME 
LESS ACUTE, BUT OLD FIDO 
DOES NOT SUFFER. HE 
COMPENSATES FOR THESE 
LOSSES WITH THE DOG'S 
SUPERP SCENTING AB'LlTY

* "We ONE SENSE UNAFFECTED 

w age.

0L_Tarj)laulinė Prekybos Ko. 
mis ja uždraudė Įvežti iš Laixa 
o m‘d-ra ų bikų produktą, ži- 
icm i rcarh clips x-ardu. Jis vra 
anašus Į lie'avišką sigarečių

imk iili str

FCED/HS TIPS
DOGS NEED MORE THAN 
40 SEPARATE NUTRIENTS TO 
ACHIEVE A BALANCED D’.ET. 
BCM/SER WILL GET ALL OF 
THESE NUTRIENTS IN A 
HIGH QUALITY PREPARED 
DOG FOOD.

jaunikaičiui:
Na. ar ne puikūs jie žmo 

lės? Kultūringi, kilmingi, išauk- 
ėti ir lul ling:. Ar i iitoi jų si- 
iabro indus?

.launika its pas I e Yj o:

:rca bmkrulk ų kandiklį žino- 
ii’ m ik u verdu. Tačiau mi

nimas icacli c’igs yra vartoja
mai tik lūk ii.l biarijuaną, kai 
iš jos padai yta sigaieiė surūko 
na l ok, kad jin per .trumpa 
aikyti pirštais. Tuo uždraudimu 
norima apraugoii- -vietinę pta- 
inc'ilę, tikrumoje*vieną Los An
geles šių modernių taupumo 
prie menų g.i i n: ntoją.

Pagarba dabartinei Amerikos 
va.dž ai už pas angas kovoti su 
nhiąc ja. Tuo ckslti .ji pakėlė 
cukraus kainą i.dami-niUi
tą. lalp pat pa k. ta. jautienos, kai
ną varžant im, irta.

rovės dcpartameii'a pranešė, 
kad jis “gal būt nebus pajėgus ’ 
-kirti $81,009 paruošimui 28 
tradicinių mcd'kų Navajų kil
ties indėnams, palaikymui jų 
ratUcijiLbei ritualų. I^r paste.- 
uosius G indus šiam tikslui iš
eisią 587,790 (bleriu. z c

C Kadaise šiuose puslapiuose 
pranašauta:

s tai rod ■ kriin'nalas . . . 
;tlo, kad j:> pranašystė pii- 
I'BI, mažindama biudže-

Al 
Josi, 
tą, visai nesirūpins 13 nusikalti 
inų rūšių jų tarpe Washington© 
meškiuko - Smokey the Bear 
simbolio piktnaudojimu.

® Kad būtų galima žinoti, kas 
vi'a infliacija, pirmiausia reikia
unoti, kas išpučiama iki spro
gimo: produktų kainos, ar algos? į 
\i. k u, kad xyksla lenktynėm tarp!

’ I y‘ Vs FVX’Hr k- V 11 ava. '

Sjfrxwi Your Lee*<

ix uno, kcKi niuiu 
::;'lingi ir sud n v'u 
»udį?

Pir.šlvs užviki im i:

Libra pasi 
pasirodytų 
geresnį įs*

Juokinga! Kas tiem vagim 
i tokius dahkus skolintu’

smgurio i 
pa/nJ. ngoje 
a >a >.< u I i n i u' 
priviso ad

z« į *
te Aidai Lei to.-

I rijos atsidūrė 
.dėtyje, nos per 

dvidešimt metų 
Mitų jienkcriJpai

<as lokių lenktynių nelaimi.

® Vidus žynius ekonomistas

Į
♦ C 2 K Ii

ulaikyla. tai Kraštą prives prie 
zisuotinio bankroto. Vienas 
dausytojas paklausė ekonomi
ją : — O kas tolau bus, — To- 
•au bus yėj infliacija.

Dou Pilotas

(Bus daugiau)

1 - KAUTOS, CHICAGO 8. lu.'

MAKESWRE 3OM5ER 
WEARS HS IDENTinCATTOM 
TAGS AT ALL TIMES. ANIMAL, ; 
SHELTERS REPORT THAT 
LACKOF IDENTIFICATION 0 
THE MOST COMMON 
CAUSE OF PERMANENTLY 
ICSTPETS.

T^PtSWM5B«39Uewr
TWO DOGS TO AMERICA

FOR GUARDING, TUfi į 
OTHER ASRANQ,

COGS that SPENW MUeMTIMe 
OUTDOORS N THE WINTER NEED 
extra fuel to maintain boot 
■TEMPERATURE. INCREASE Fl D0’3 - 
diet by at least onp-fourth j
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Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. NUTUKIMAS YRA PERSIVALGYMAS

t:up dabar visu vengiamo. Čia 
žalos mums daro įvairūs pasa
koriai, mums darbą per bausmę, 
pristatydami ir be niekur nie
ko - už menkniekius, už lūpų 
pajudinimą mums svietiškas ir 

‘.dangiškas linksmybes - gėrybes 
Į prižadėdami, l'aip sumulkinami 
beasmeniai mūsiškiai visai liau
nasi vartoję savas jėgas. Todėl
ir žengiame mes Įvairic’paa smai ir kariuomenės 
nuosmukiu, įskaitant ir nutuki-! Iš viso nubaustų skaičius 
mą, kuris ardo mūsų

Asmenybe 
pajėgsime

SUVALKIJOS ŪKININKU STREIKAS
i 1 auėiau policijos ir kariškių de

pa- 
ka-

• ypatingus apsaugos

"Tuometinė vvriausybė 
naudojo prieš streikininkus 
ro stovi ir 
įstatymus, pagal kuriuos strei
ko malšinimui talkininkavo ka
ro komendantai, karo lauko tei- 

teismas.

legacija primygtinai prašiusi 
nepasigailėti, nes nuteisieji be- 
tardoin: buvę taip 'laužomi, 
kad atkrėsta nuo kaulų mėsa, - 
jie- vistiek jau būsią amž’ni pa
liegėliai. o svarbia usia.

Nutukai — nekaltink prigimtį, bet sukaustyk 
savo žandenas.

Mediciniškas patarimas
Visi ncinėgstani riebalų, bet 

labiausiai su jais draugaujam: 
persivalgom riebiais valgiais iri 
imame nekęsti savęs-savo tau
kų gausos. Anksčiau kanadie
čiai gydytojai buvo nustatę, kad 
nutukimas yra paveldėjhnas- 
prigimtas dalykas, šitaip nusi
stačius, žmogus nė negalvoja 
apie kovą su nutukimu, .lis ra
mia širdimi kerta riebalus, 
glemžia ab’em žandais tortas-! 
pyragaičius - nieko nepadarysi; 
kovodamas su nutukimu, kaii 
prigimtis tave tukina. Taip bu
vo' galvojama iki šiol daugelio. 
Naujausi mediciniški tyrimai

buvo atlikti tiksliai. Wiskonsi- 
niečiai tyrinėtojai dabar tvirti
na, kad net tris kartus yra di
desnė galimybė šeimoje vyrau
jant persivalgymui, negu kad 
turint prigimtą palinkimą nulu. 
kiniui. Išeina, kad šeimoje val
gio įpročiai tris kartus greičiau 
žmogų nulakina, palyginus su 
prigimtomis jėgomis vedančio
mis į nutukimą. Nėra tokio da
lyko, kaip paveldėjimas i nutu
kimą (Obesity gene). Wiskon- 
sinieėiai tvirtina, kad jų atlikti 
tyrimai yra didžiausi tos rūšies 
tyrimai atlikti iki šio! medicino
je. Tvrimai atlikti lyginant nu-

artimi va kai panašiai 
o neturį kraujo giminystės ry
šių vaikai netaktų panašiai vie
nas į kitą. Bet tyrinėtojai \Vis- 
konsino universitete susekė, kad 
svoris vaikų buvo maždaug vie-

atidarė tiesai langus- Leiskimės 
sau šviežios tiesos pro juos.

Wiskonsino Medical College 
tyrinėtojai dabar nustatė, kad 
minėti kanadiečių tyrimai ne-

tukimą tarp vaikų — auginamų! 
svetimoj šeimoj, riebios moti-Į 
nos. Jei paveldėjimas riebėti bū
tų stiprus veiksnys žmogaus nu
tukime, tai biologiškai - krauju

I vl.M i .a rt N ) trKlCkA UI51A OUVA^iA
pultsv

i -owtfy ar
raKaiiuikH, GRJZ7AM&. Įdomūi Jaunų dienų

luuih.mmat u ivyJUu ovl Aprx*ylluu. axaiiuini XAlp ru
| uranas? SČ'T psi. $0:--------- ----------------------------- ---------- -------

K. Pakalniški*' METAI PkAilTYJB. Netolimu jvyklu prisimini 
'■ U iaiKo įvyko; Lietuvoje u YutieUjoje aprašymai euskln
ų - lyti j 12 dalių. 29C psl., talna $3

t>i Griniua, A TSiMitR MINTYJ u ioUxa> Ura
Dat« v»rkeUaia 33r pgi Kalba SCUU MlnJLktaii vtr* $5.0$ 

atriKka SENŲJŲLiETUVliKŲ KNYGŲ iSTO
G RUA, i dalis psl., irisu — $3,00. minkAtala vir-

sekaia — $2,UV, U dalis. 22T p5l.. Įrišta — $3,Ou. OllnKa- 
’u .... ........................................ .................................. u.o»
j *■ Henriko Toma* — T«mat*u*k«», Ll£ TU V liKASU PAMARYS, 

fatalnea ir Labguvos. apskritys su įdomiais aprašymai*, tllu- 
j stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $8.
ė /. KaslOnas, TARP 2ALSVŲ PALAPINIŲ. TrljlJ -dalitj LIfttUV0« 

— partizanų buities. romanas 292 puslapių. Kaina $3,___
-asnlfion«sr0n«7=TRYS“IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ 

f -------------170 psl.___________________________________________
Į M. Gudalls, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 2J1
![ puslapiai S3.H

Knygas užaakant reikia pridėti 2S et. pakto iilsidoma.

NAUJIENOS,}

173f S. Existed BL, Cklcafd, DLL !0S0«. — TrL HA 1-<1W

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI | 
NAUJIENOSE GALIA.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAT. 239 pel., liečiančiua 1906 

metą Įvykiui. Jt&lonskic ir Totoraičio jaunai dienai Ir susi- 
rftptnlma  __ ______ —— SMt

>. A. J. Gusmh — DANTYS, ju priežiūra, sveikata ir groUi
Kietali vlriellaii, vietoje $4,00 dabar tik —-------— M-M
Mlnkštaii virieliali tik_______________________ — SLN

DrrXLGwwL^AUKiTjrKULTORA — ilAURŪS IMCNtS.
Kelionėi po Europa įipfidŽi«L Dabar tik ..........-

I VMdu pat ofeiaalrytf pafto, •Htun+uk čaltĮ arba momy ardert pria 

RoradytM kalnas prfdadanf 50c paralimthna Illatiema.

N A TT j I E N O S.
I7S» So. HALSTED ST- CHICAGO, ILE. HS8S

■ ■TJW >^-'1 i.!1-.’"'*-. W.L- ' ' —J i J- , " . ■!" '■ J

POEZIJOS VEIKALAI

įvairiopai.
‘ me, tada

sveikatą X70 asmenų, kurių GiiO nubaudė 
tvirtėki- karo komendantai, 1GC kariuo- 

atsispirti { menės teismas ir 1 1 teisė karo 
visokiems skersvėjams, mus iš lauko teismai. Karo lauko teis-
tikro kelio mėginantiems nirimai nuteisė IX asmenų mirti ir 
kreipti į dvasinius ir kūniškus! iš jū (193G V 23) sušaudė ketu* 
šunkelius. Gana mums tokio! ris: Kazį Narkevičių, Alfonsą 
nuolankumo abejotinos vertės, Petrauską. Bronių Pralasevičių 
vadams - ryžkimės ir ryžte iš te- ir Petru 
sekime eik>me tik mokslo 
mums rodomais ŽMON1ŠKAIS- 
dorais kebais. Tada mes pajėg
sime Dangui ir Žemei kuo ge- 

i rlausiai pasitarnauti.

- ——  --------- ■' PASISKAITYTI. Medical Tri-
riebėtų, neturįs mūsiškis. Alba vėl, tu- hune, Mol 19, No. 3G, November 

los moteriškės apsiima suruo- 1978. 
šti priėmimą meno parodoje ar 
suvažiavimo kokio proga ■ na, 
ir nuperka riebalais ir saldumu- 
perkrautus pyragus, dar kavos

ADELĖS DOUBLIENĖS
SVEIKO MAISTO RECEPTAS

uodas, ar jie buve' auginami sa- išverda - ir jau jos surengė “yai- 
vų tėvų, ar po vienu stogu au- šes”. Iš nieko nėra nieko teigia- 

; mo. 'l odė! tos moteriškės grie- ~ 
biasi neva darbo, kad be darbo 
būtų pagerbtos kaip geros dar
bininkės - sveiko maisto gamin
tojos. šitoks nesveikumas tini 

t y- liautis mūsiškių tarpe.
rinėtojai moksliškai tyrė vaikų 
pajėgumą riebėti. Buvo seka-i 
mos prigimtos jėgos ri aplinkos 
įtakos. Susekta, kad aplinka Į-

go pas juos įsūnijusius tėvus.
NEKALTINK GAMTĄ — 

PRIGIMTĮ KAI ESI 
PATS KALTAS

Wiskonsino universiteto

nutukinią, o prigimtos jėgos 
tik 12%.’

Minėti tyrinėtojai priėjo iš
vados, kad aplinka labiaiusiai. 
įtakoja vaiko nutukimą. Aplin
ką sudaro sekantieji reiškiniai: 
I. tėvų vadovavimas, 2. būdai 
kaip tėvai auklėja vaikus, 3. ki
tų šeimos narių ir aplinkinių nu- 
siteikimnuū-vaigio-atžvilgiurSir- 
tvarkykime šiuos tris svarbiau* 

Jsius aplinkos veiksnius vedan
čius i nutukimą, ir mes nekal
tinsime prigimtį: vaikas nenu- 

įtuks. 0 kai nenutuks vaikas, tai 
j neturėsime nutukusiu suaugu
siųjų- ....

j ^TskonsmorityrinėtbjaTreik^' 
pauja, kad mes nekaltintume 
1 prigimties kaip pasiteisinimą 
savo nutukimui, žmonės nenori 
sunkumų - nemalonumų - atsi
sakymo' saldymynų, nuo per- 
sivalgymoWJie—kaltina—prigimtį- 
dėl riebumo, nes nori toliau 
čiaumoti saldžius - riebius py- 
ragaičius.—-Gana-Lietuvoj epri- 
kentėm gp’endami be tortų, be 
raguolio - dabar čia turime at- 
sivalgv-ti už jų nevalgymą tėvy
nėje” - taip supranta supratimo

KEISKIMĖS Į GERESNIUS 
DARBININKUS

Minėtų - tyrinėtojų Wiskonsi
no universitete vadovas—prop 
dr. Alfred Rimm - apsaugomo-- 
sios - preventyyinės medicinos 
žinovas tvirtiną, kad reikia rie-j 
bioms moteriškėms keisti savus! 
nusiteikimus daugelyje atvejais: 
I. Reikia tinkamai pratinti vai
skus ,prie maisto parenkant jiems 
sveiką maistą (ne dešreles šd 
Coka-colą kaip mūsų mokyklų 
išvykose kad esti ATiikai sirgdi- 
nami! Taip, ir nė per garsty-* 
čios grūdą kitaip!) 2. Mokytis 
tinkamos kūdikiu mitvbos rei- v • <- V
kia kiekvienai motinai,- 3. Rei
kia laiku pradėti tirštesnį mai
stą .vartoti kūdikiui., Ą. Reikia 
parinkti sveiką užkaiidĮ tarpe

prie fizinio užsiėmimo,; pačianĮ 
ir kitiems šeimbš nariams atsa-> 
kančiai- dirioaiit- ^r^naviaugiu. 
agųrkuSj.ji. duoda- mažą
sliklmėTe j'suf mažalsp^^urKiū- 
kais - tegul' jis niokosi dauboj 
Taip su-visais-namų- darbais -rei
kia elgtis - yąikūs prat&tf į dar- 
tbąrd- ne/ątigūiti. judst.-p6nąič.iu

TUNA UŽKANDŽIUI.

Adelė Duoblienė

Prop:
1 dėžutė tūnos alyvoje 6 1/2 oz 
f Chunk T j.a1 bėans
oil)
1/2 puoduko šupiausMų salie
ru,
1/4 puoduko supiaustytų svogū
nu laišku,

.2 .šaukštai yogurto.______ _
keletą šviežių žalių salotų la-

dvi daug gerau mišią juos su
šaudyti, kad kapai pridengtų vi
są paslaptį. Tuos dalykus pasa
kojo artimieji sušaudytųjų gi-

‘’Per lusirėmlinus su policija 
žuvo šie ūkininkai: .1. Abram a 
vičius, Alkevičius. .1. Gustaitis 
(7 šūviais nužudytas už sūnaus

St. Veiverys. Ant. Za- 
Ant. Bražinskas mirė 

S. Mauza nusižudė 
išleistas iš kalėjimo, 

bandė žudytis kalėji- 
taigi jau s<- I me. Iš rimčiau sužeistų ūkinin- 

kuric pasiliko invalidais, 
ivvkdvma ke- minėtini:

buvo! Juodžbalis

i šaikauską. Paskutinisj gynimą), 
iš mirtininkų buvo kariuomenes i blockas, 
teismo nuteistas Aleksandras; kalė jime. 
Maurušaitis, kuriam mirties tuoj pat 
bausmė buvo įvykdyta dujų ka-j Vencius 
mero j e 1937 X 21. t „ 
niai streikams praėjus. (Apielkų. 
mirties bausmės ivvkdvma ke- minėtini: Andriuškevičius, Pr. 
turiems pajavoniškiams buvo!Juodžbalis, Nefas. broliai Sar- 
pasklidęs gandas, jos preziden-;paliai. Lengviau sužeisti buvo: 
tas A. Smetona buvęs linkęs jų M- Bartnikas, .1 Grinevičius, K. 
malonės prašymus Patenkint

2 vidutinio didumo pomidorai
2 kietai virtų kiaušiniu baltvmai c *
4 skiltelės citrinos:

Darbas:

Atidarius tūnos dėžutę, nu
sunkti į bliūdelį alyvą Tuną tru
putį su šakute susmulkinti. Su
maišyti su salierais ir svogū
nais. Yogurtą sumaišyti su aly
va ir su tūnos mišiniu.

Priragauti skonio. Jei yc'gur- 
tas nebuvo—užtektinai—rūkštusy 
įlašinti keletą lašų citrinos sun
kos.

Blokščias lėkšteles iškloti sa
lotų lapais. .Sudėti .paruostą tu^ 
na ir papuošti skiltelėmis pomi
dorų. juostelėmis ar sukapotais 
kiaušinio' baltymais ir citrinos 
gabaliukais.

Pastaba

ši tūnos gaminį gialma paįvar 
rinti su priedu rauginto agurko 
(be acto arba rągščių obuoliu 
supiausčius jį poilgais plonais 
gabaliukais. Tokį gaminį gali
ma naudoti prie karštų bulvių 
su krapais.

Kiekis: 2 asm. __________

Taupykite dabar

Gustaitis, J. Karčiauskas, V. Ma- 
čvs, J. Pečiukas'’.

Lietuvių encikloĮiedija, kaip 
ir visi šios rūšies veikalai, patei- 
~kią tik pačią bendriausią ją jvy_ 
kių- informaciją/ Pamėginsime 
atskeisti daugiau dalykų, kurių 
nereikėtų užmiršti istorikams, 
jeigu jie kada rašys būtinai rei
kalingą išsamią mūsų tautos 
nepriklausomojo gĄ-venimo isto- 
rij ą.

(Bus daugiau)

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation

Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 

~ P romp t;~ fem po ra r y~ r el i ef for
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

P_1RKLTE_JAV._TAUP.YMO_BONUS

r £

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant! sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaito medžią šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota, 
jvbka^a ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmą ir minčfil 
gelmes. r ®

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. Ausustaltv+ė - VilėlOnUnė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato. 126 psl. Kaina SI.—.
2. Jorpi* Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS^ Elegijoa. giesmė*, poemos. 

Kišeninio formato. 1B7 psl. Kaina $2.00.
3. Butkp Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eillą rinktinė. 169 

psl. Kaina $3.00.
5 Kleopu Jurqallonlt, GLODI • LI0D1. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anafolllua Kairy*. AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
7 Nadas Rastenis. TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakoHmai anie 

S ilrloHntns lietuvaites sonnvėe laikais: «u autoriaus iliustracijomis $5.00
R Nadas Rastenis. THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas 42 n*1 $2.00
9 Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psl.. $3.00
11 Statys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, !M1 Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50.
12! Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psl.. $1.00.
18. Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl $1.00 
j4 Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL $2.60
16 Alfonsas Tyruells. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $8.00.
\i. Jgnas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mtoldfcljos posmai. 

35 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. S3 0n.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujieną 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekj ar pinigini orderi.

NAUJIENOS,
1738 So. Halrted Street, CMcsko, IlHnobi 8O8OB

pas mus
kais”

Pref. P. Pakerkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖJ SAKTVARKC*

IŠVADA. Tvarkykimės tėvą 
vaikai susitvarkys be ypatingo 
tvarkymo. Nebijokime darbo-

toje ir Palangoje. Vaižau? tyrašymaL kž ji ton sūri 
girdėjo ir ką jai hnonėt pasakė. 96 pat UJO. Yra 
i J anglu kalbą.

Žešč»nko. SATYRINĖS NOVĖLtS. Geniali et* nuą rašytojo UNIVERSALi

Chicago, III. 606081800 So. Halsttd St

DIDELES ATSARGAS
1

cxicaoc 1, llu Wednesday, January 17, 197g

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

8% <
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos <■; 
sumos ir jos išėmimo. j

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

yiENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI

Įitelft* 182* mRtAlx. T< 4Ž1-8O7O
Į*t*.lgv« plctvoM R4®oi*4 FKtomoblllAnif RAititytl.

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kraįto liiivė ir netu

riu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau HvkrSntomii ksygosili. 
Čia suminėtas knygai galima tfžrisakytl

Kapečlnakia, SIAUBINGOS DIKNO1. Atatal^mal aplH- 
džiaut Lietuvą, bėgtina nuo boBevikn ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 jfeL, kietais drobės virMlah kaina 4 4ol

Juozas Kapačlnskair liEIVIO DALIA. Atsiminimai. IJeMo Daili 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kmianflo ir patvariai Įsikūrusio asmenį istorija. Knygi mūriai ilio* 
struota. 300 psl Kaina 7 dol. *

ČIKAGIETtS ĮSPODŽIAI KOMUNISTU PAVCTGTO^UWTUVO4. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskiainkuose. Kauje, Naučakiiio^, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus ką Ji tac zurMl kcMas
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. QB p<L 11.50. Yra lai 
Urersta f anglų kalba.

M ZoUariko. SA’T, ““;!:
50 satyrinių novelių, 199 pust, kaina 52.

D. Kuritfh, KlLIONt | ANAPUS GBLBŽINtS U1DAWQOC

Vincai X^maltlu LtVBLIMO UMUOI SUKAKTUS FAUJWt 
84 p<L Kahu 8U0.

Ha Ir kiti JaidlnUi yn fstmasi

MAUJIBMOSK, 173T IK HALSTBD ST^ CHICAGO, FLU

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 me

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki
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vi<ią šiaure pabėrė stiprus šaltis ir žvarbus vėias. bet dar 
e*1^

So Street, Chicago, III. 60606. Telephone 421 -6100

iELOND < LASi- fUSTAGb PAID Al CHICAGO. ILLINOIS

m ot Jccirntxi 
Subscription Rates

six inoiiUib, ę>lU.UO pei 3 aiunliib. ll

i97 metų ........
iruns menesiams
lenam menesiui

I

ITR. K G. RAjATKAS

juier UbA locaUDes $30.00 per year, 
S9.UU per | 

r i «*r year;
/HI

>16.00 per six months, 
hree months. Canada $3*4 . 
uiei cutin tries $34.UC t*er

rvanadoje
metanu 
pusei metu
.enam nenešiu

ZU cents pei copy

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dionraičio kiinoa:

u priemiesčiuose

zžsieniiiose
metams 
pusei metų  
rienam mėnesiui

•uvuKUjv 
metami 
4jui>ei melu
ruiii menesiams 
lenam mėnesiui

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3.50

A
ae‘Aiu- *3U UU Į

s anaujienos
Šaulių Naujų Metų sutikimas neatliktus savus darbus.

Naujų metų sutikimas įvy- A. B. Radijo klubo festioaUs

Festivalis su valgiais ir gė- 
1 rimais bei dovanų laimėjimais 
i įvyks sausio mėn. 21 d. Dievo 

’! Apvaizdos parapijos

I.-
LI OitO >:<ri

• v .rdUfcZ ’’

7
-

įj

4

I

VI. BAKUNAS

L-

fe > 1

• JL

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAISKI .
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKSCIONiUi

• • •
"Garbink, mano siela, Viešpatį, ir nepamiršk visy |o geradarysčių. 

Jis atleidžia vis$ tavo nusidėjimą ir gydo visas tavo ligas".
Psalme 103:2

Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy 
dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau Ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrimo žodžius.

a«nčKQLOGINb chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Madical Building). Tol. LU 5-6446
Priima Lgomus pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBEUS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE„ 

St. retersouig, FL 33715 
Tel. 813)-3o4-3020
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1. biau pakenkstoras sniego klodas Nukev,t:*" 
rk’',; paveikė

ŠaHs jau ’vi savaites spaudžia ši ''^’dū
rio Vakarų mierta. ’ ar'ližuodamas žmonių ir prekių 
transportaciją. Pirmiausia sniegas užvertė Chicagos 
gatves, aikštes ir visus kelius. Anksčiau iškritęs sniegas 
ir lietus sudarė labai pavojingą ledo grindinį, ant kurio 

Fy'ou automobilių padangos negali stipriai atsistoti. Paskuti
nėmis keturiomis dienomis iškrito nepaprastai

. sniego kiekvienoje Chicagos dalyje. Vietomis iškrito iki 
20 colių sniego. Miestas naudoja visas priemones sniegui 
pravalyti bent didesnio trafiko gatvėse, bet tai ne toks 
lengvas dalykas. Miesto inžinieriai pravalę kelias dides
nes trafiko gatves, sniego neišvežė.

Kiekvieną metą miestas pasiruošia šalčiams ir snie
gui, bet toks didelis sniego kiekis užpuolė miesto Mū
šius nepasiruošusius. Neužtenka svrabesnes susis’’ekimo 
gatves pravalyti, re’kia rasti vietą iškritus 
išvenžti. Be to. bevalant pagrindines susisiekto 
sniegu užverčiamos šalutines gatvės. Gatves

valstiiy bet >b?i t

>10UU

c •< <X)

$18.00
4 M

$18.00
» 4.00

Naujienom eina xasdieu LsaKirum- 
sekmadiemmi. Leidžia Naujienų ben 
drove, 1739 So. Halsted Si ’hicago
UJ 60608

'nngu>
dei iu

■Viel 421-6100 
nikų ’U? • 

ia '

BJ'
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Šaltis ir sniegas paraližavo susisiekimą
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m sniegui 
gatves, 

ga'e sus- 
tumtas sniegas visai uždaro gatvę ne tik lengesnėms 
mašinoms, bet ir žmonėms.

Sniegu užverstas ir priėjimas prie Naujienų

I

Šali
gatvis buvo pravalytas, bet didieji sniego plūgai, valy
dami Halrted gatvę, užvertė nepraeinamai šaligatvius. 
Negali praeiti kiton gatvės pusėn, negalima Įvažiuoti Į 
skersgatvi. Pietinėje namo pusėje esantis langas užver- 
stas storu, sniego klodu. Prie jo privažiuoti neįmanoma. 
Bet svarbiausia, kad neįmanoma privažiuoti prie visos 
ęilėškkirtTvie^tų. Į laikraščių kioskus,’ laikraščius parduo- 
dačnias krautūves~Tr ] paštą vežanrieji“automobiliai Pri
važiuodavo prie šio lango, paimdavo maišus ir išveždavo, 
tuo tarpu šiomis dienomis tenka maišus nešti į Halsted 

noj valstijoj, Kaa jais gaieių pasunaiuuu visas m , gatvę, pernešti juos per pristumto sniego kalną ir mesti 
Užtenka citrinoms ir apelsinams prinokti viename vals-1 į maišą. . . .,
tybės Pakraštyje, kad jomis galėtų naudotis tolimiau-

Arnavnlrnci riykarrmiR 'DsiJP’P.li stebino, kai vaisius Siam

Amerika yra gerai organizuota, greito ir, palygi- 
pigaus susisiekimo kraštas. Ameriką padarė turtin-nūs,

ga greitas susisiekimas. Pradžioje žmonės ir prekes vežė 
arkliais, vėliau geležinkeliais ir laivais, o paskutiniu 
metu milžiniški sunkvežimiai irtlėktuvair”

geležies rūdis,Greitas ir pigus susisiekimas vežė 
aliuminijų, varį ir anglis, o paskutiniu metu veža mais-
tą, vaisius ir daržoves. Užtenka tomatėms prinokti vie- 
noj valstijoj, kad jais galėtų pasimaitinti visas kraštas. gatvę, pernešti juos per pristumto sniego kalną ir mesti

Miesto savivaldybė yra pasiryžusi padėti sutriku. 
_ ____ ______- ______, susisiekimui, bet tai ne toks lengvas dalykas. Vi- 

pi^dejo^vežiotfiėktuvais; Atrodė7'kacbp)ervežimas bus- -sos-miesto-priemonės-naudojamos gatvėms, valyti, bet to
šias Amerikos užkampis. Daugeli stebino, kai vaisius

nepaprastai brangus ir neapsimokės. Bet gyvenime tik-' nepakanka. Miesto meras kreipėsi Į privačias statybos
rovė kitokia. Amerikos sunkvežimiai ir dideli transporto 
lėktuvai pajėgia po visą kraštą išvežioti šviežius ir pri
nokusias vaisius. Kitos valstybės naudojasi gerai orga
nizuotu Amerikos susisiekimu, kad galėtų pasinaudoti 

■pria dolerio verte ir pačia parankiausia pre-vis dū.r : 
kvb.K m </ - • —

Amerikiečiai ne tik išmoko prekes pervežti,-bet pra^ 
moko viską apsaugoti nuo sugedimo, šiandien Amerikos 
laivai ir lėktuvai pajėgia atgabenti geriausius bananus 
ir kitus vaisius. Lėktuvai ir laivai taip sureguliuoja 
temperatūrą, kad pakrauja žalius bananus, 
davėjas juos gauna ir pasiūlo pirkėjams, tai jie gražiai 
pageltonėję ir visai nesirengia juosti. Panašiai moka 

—temperatūrą--išsaugotiJš-3i£tų_AmerikDĄJBa.cifik£L salų,.
Afrikos ir Artimųjų Rytų vietovių.

Bet Amerikos transportas gali veikti tik ribotose 
šilumos sąlygose. Jis netinka šalčių metu, didelio lietaus 

—•ir-sniego-atvejais.-Šaltis neigiamai- veikia^nažesnius_au-- 
tomobilių motorus, o lietus ir sniegas neleidžia ratams 

“tinkamai' judėtiTMažaš^lietus ir nedaug—sniego nieko 
sunkvežimiams neiei

Q

bendroves, kurios pajėgia valyti sniegą, ateiti Į pagalbą. 
Meras žino, kad visa tai kTnrcm. 
ryžęs mokėti -už įdėtas dri i 
miesčių padėtis dar sunkesnė. Jie 
gui valyti. Reikalui esant, jiems ?
caga, bet šiandien pats didm 
vių valymui kenkia apsnigti

o kai par-

bet miestas yra pasi-
- Chi cagos prie- 

.2turi priemonių snie- 
Į pagalbą Chi-

- ;S. Gat« 
aacomobiiiai. Sa- 

vininkai nepajėgia jų išvežti, jokioj pagalbos jie naga- 
li prisišaukti, užtat miesto vilkikai privalo juos nu
vilkti.

Praeitą sekmadienį Chicagoj turėjo posėdžiauti Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto taryba, bet ne 
visi tarybos nariai galėjo pasiekti Chicagą. New Y°rke 
ovvenantieii tarvbos nariai buvo užsakę vietas Į Chica-

net
-

IP pail Ala

V. KAROSASVLIKO SEIMAS
(Tęsinys)

Venclovos ’ paskaitoj e nebuvo 
Tšryškintaypati- svarbiausia pro
blema.. Ar disidentinpsąjūdĮ ga
rma jungti ir derinti su rezi- 

, .eneįniu sąjūdžiu, kaip tai nu-
matyta VLIKo programoje? Ar
/LIKaSį kaip partizaninio karo 
organizatorius ir visos rezisten
cinės kovčs kerdinatorius neat
liks meškos patarnavimo Lietu
vos disidentiniam sąjūdžiui? Tai
viena iš problemų, kurią teks 
nagrinėti užbaigus seimo apra-
vma.V 9

Dr. BR. NEMICKO
PASKAITA

Prof. Broniaus Nemicko pa
skaita buvo daug sudėtingesnė, 
>u plačiais istoriniais palygini-

(KOMENTARAI)
Prelegento' įsitikinimu Helsin

kio konferencijoje Vakarų de
mokratijos kapituliavo prieš 
Sovietus patvirtindamCbei ga- 
rantuodami esamas sienas; Tie- 
sa, vakariečiams pasisekė Bar 
g aniajame akte įrašyti -visą ei
lę reikalavimų dėl žmogaus-tei
sių įgyvendinimo, kultūrinių, in
formacinių ir asmeninių ryšių 
praplėtimo, bet.visus šiuos gra
žius įsipareigojimus nubraukia 
sekantis_nutarimų punktas, ku- 
riame pasakyta, kad viena, vai 
stybė negali kištis į kitos valsty
bės vidaus reikalus. Nutarimuo
se taip pat atžymėta, kad tau
toms priklauso laisvo apsispren
dimo teisė ir takingu sutari
mu gali būti keičiamos sienos, 
bet nepasakyta kas ir kaip ta 
teise gali pasinaudoti.

Už tokį apgaulų susitarimą
-r—.----- — - —--------m- —------ «— — — w------

ugdymui ir komunlsfnei pene- 
tracijai globaliniu mastu.

VLIKas buvo numatęs Sovie
tų kėslus ir savo memorandu
muose pakartotinai mėgino įs
pėti vakariečius dėl gresiančio 
jiems pavojaus ir drauge reika
lavo neįteisinti Lietuvos okupa- 
cijos.-Dr. Nemciktr pripažinimu, 
AtLIKas-pralaimėj o visu frontu, 

į kas iššaukė savo keliu gilų veik
esnių susiskaidymą, nes ALTas 
visai kitoje šviesoje interpreta
vo Helsinkio nutarimus ir ata- 
inkamai veikė.

-^Helsinkio.' nutarimuose ,buvo 
numatyta kas antri metaršauk-
ti-konferencij as pa tikrinimui i-

ji*

maisr -tad- sunkrau atpasakoja
ma santraukoje. Teks sustoti 
..es esminiais profesoriaus pa-i

kurie tiesioginiai gijos ir kapitalų, kurie bus pa
naudoti jų militarinės galybės

Sovietai išsiderėjo -mainais pri- 
ėimą prie vakariečių technolo-

įsakymais, 
iečia pačią temą.

ieivių galėtų važiuoti. Iš šio aerodromo galėjo pakilti tik
tai penktadalis išvažiuoti norinčių keleivių. Bet ameri
kiečiai"ir šiuoTtyejiTyraTišradingi. Jie atsiuntė Į .CKicagą ’ 
Porą tuzinų milžiniškų transporto lėktuvų, kad galėtų 
greičiau išvežti norinčius keleivius. Jumbo Jet lėgtuvai 
gali vienu skridimu išvežti iki 300 keleivių, tuo tarpu 
Įprastiniai transporto lėktuvaf priima EilT 150 :—”200 ’ 
keleivių.^,,______________

Reikia manyti, kad už poros dienų oras atšils ir su
sisiekimas grįš į normalią savo padėtį. Dėl blogo susisie- 

O’Hare aerodromas buvo uždarytas. Tarnautojams kimo antradienio Naujienos neišėjo, bet tikimešT^ad se- 
trukdymas suspaudė visą šiaurės Ameriką. Pirmiausia pavyko pravalyti vieną lėktuvų taką, kad bent spalis ke- kantieji numeriai išeis normaliai.

■yvenantieji tarybos nariai buvo užsakę vietas J Chica
go - - ■ . . . .~~ skrendančiuose lėktuvuose, bet jiems buvo pranešta, 
kad nėra lėktuvų į Chicagą, nes ten iškrito labai daug 
sniego. VLIKo tarybos pasėdis teks atidėti iki sausio 28
dienos, jeigu, .iki to meto susitvarkys susisiekimas. Chi- 
cagoje turėjo Įvykti Įvairių organizacijų scagoje turėjo Įvykti Įvairių organizacijų susirinkimai, 
■beUtek-o-juos atšaukti, nes-šaltis-ir,sniegas siitrukdė__su- - - — ----- -------- _ e • ----
’sisiekimą. Šaltyje sniego pusnių pilnomis gatvėmis 

paudžia arba-iškrinta daugiau_ sniego,_tai__susisiekimas_Įpavojinga eiti pėsčiomis.________ _______ =_______ .
susitrukdo. Paskutinėmis dienomis toks susisiekimo C”’ 1 ” ___ . __

ia, bet kai šaltis smarkiau pas-

RAŠO A. ž.

KALBĖKIME ATVIRAI
(Tęsinys)

Štai keli pavyzdžiai. Neseniai buvo spaudoj 
—‘Prieš savaitę buvo nušautas KBG gen. Arif 
Geidarov, kuris Azerbaidžano “respublikoje” ėjo 
vidaus reikalų ministerio bei komisaro parei
gas. Oficialiai buvo pranešta,, kad jis mirė tra
giškai, beeidamas savo pareigas. Bet atvykstan- 
tieji iš Bakų žmonės pasakoja, kad gen. Geida
rov buvo nušautas, kartu su juo buvo nušauti ir 
du jo sargai adjutantai. Azerbaidžano respubli-

vykdytų darbųzįarba prasilenki
mų su nutarimais. Įvykusioje 
Belgrado konferencijoje iškilo 
gilūs nesutarimai, nes Amerikos 
atstovai teis. Goldbergas ir sen. 
Dole iškėlė Pabaltijo valstybių 
Inkorporavimo’ nepripažinimą ir 
žmogaus teisių laužymą Lietu
voje, patiekdami daug doku
mentų.

“Dr. Nėmickas pabrėžė, kad 
sen. Dole pareiškimai buvo da
romi ne Amerikos vyriausybės 
/ardu, bet iškelti tų tautų emi
grantų rūpesčiu. Tuo būdu buvo 

ginčai‘Su Sovietų
atstovu Voronco'vu ’r prie jokių 
konkrečių_ nutari -.ių- -neprieita,-
atidedant žmogaus teisių pažei
dimų pat.krinimą Madrido ko n 
.erencijai.

(Bus daugiau)

Alyginti kilę

Imperatoriškas
Pekine yra l.Ooū jardų ilgio 
829 jardų pločio, užima 177.9 
_^kru plotą- JĮ s.a;ė Ming diliai 
srijos imperatorius Yong 1307-20 
metais.

paloj.Uv 
ir

Kiekvienam laisvė galvoti — ar italai ušrin- ras, kokios jos bebūtų, tautos kovoja. Ateitis pri- svarstė K. 1. teismas, abudu pripažino kaltais ir 
ko prezidentu kovotoją už tautos laisvę,ar(despo- klauso demokratijai. paskyrė mirties bausmę. Abudu padavė malonės
to) žudiką. Saugumas klusnaus K. L. teismo ir jo — pasigailėjimo prašymus ir prezidentas jų pra-■ Ir taip Saugumas klusnaus K. L. teismo ir jo — pasigailėjimo prašymus ir prezidentas jų pra-

Mūsų gerbiamas gilios minties teisininkas pirmininko pulk. Brazulevičiaus pagalba leng- šymus patenkino, ___
Petras Stravinskas savo knygoje — “Ir vai ir sėkmingai sutvarkęs jau minėtose bylose Kaip pasakojo politiniai kaliniai, t.

i
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■ ko Gražinos ir Broniaus Valiu- ■ 
kėnų puikiuose nesenai įreng- į 
tuose 208-1 Kinmore Ave., Dear <1 
born Hts, namuose. Atrodo, j 
daugelį amerikonų mes pra-1 
lenkėme rezidencijomis. Na
mas įrengtas pagal paskutinę 
madą, kaip iš lauko, taip ir iš 
vidaus su uvgniaviete.

name

1 
♦

DR. PAUL V. DARGIS moderniame 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim kxL, Wesichestor, IU
VALAi\DUS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Ter.j Soz-z/27 arba 562-2728

didžioje 
salėje. Pradžioje tuoj po pa
maldų 10:30 vai.

Minimam festivaliui ruošia- 
Taine i si intensyviai. Prie visų trijų 

atsilankė parapijų yra paskirti asmenys, 
Naujų Metų sutikti gražus bū-1 kurie priima laimėjimui fan- . Z, ‘ W-V • v Al * • _I tus. Prie šv- Antano parapijos

■^xM

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

rys, apie 60. j tus. Prie Šv- Antano parapijos
Apie 9 vai. kokteilis ir netru- i -Stasys Garliauskas, prie Dievo

Apvaizdos par. — Antanas Ja- 
nušis ir prie šv. Petro par. — 
Albinas Andriušaitis ir ponai 
Lukai. Priimamos ir piniginės* 
aukos.

l

Mažeika &1 Evanskus sėdome prie visokių gėry
bių pakrautų stalų. Maistą pa
ruošė darbščiosios sesės šau
lės, vadovaujant Moterų sekci
jos vadovei Angelei Šukienei.

ištraukę 
po gurkšnį, grojan puikiai 
muzikai, pradėjo suktis valsai 
ir modernūs šokiai, iki priar
tėjo 12 valanda.

Žodį tarė ir visus pasveiki-

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GnEvECKAS Gerai pasivaišinę ir 
GrurivJAS ik chirukvaS 
SPčClALYbE AKIŲ LIGOS 

3*u7 West IU3rd Street 
Valandos pagal susiiarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses5•n)

gurkšnį,

I

no su naujais metais Švyturio 
Šaulių kuopos pirmininkas Al- 

■ fas Šukys. Po to visi griaus- 
I mingai sugiedojo Lietuvos Him 
I ną. Po to sveikinimai ..ir buči- 

: vieni ki
ltiems Naujų metų. Ir vėlinuzi-

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree, i niai Iriausiais _________________________ _; o

. ka, ir sukosi valsai. Detroitie.
INKSTŲ, PŪSLES IR 

——PROSTATOS CHIRURGIJA— 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telef.: 776-2880 

Reziaencųos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS

| čiai naujuosius metus sutiko 
I bent keturidšertiėtdseV o gal ir 
1 daugiau—neteko patirti. Atro- 
: do, kad Dievo Apvaizdos para

pijos didžiojoje salėje detroi- 
tiečiai nesutilpo.

: Ką mums atneš Nauji 1979 
’ pamatysime

Radijo klubo valdyba malo
niai kviečia visus Detroito ir 
apylinkių bei Windsoro lie
tuvius į festivalį atsilankyti ir 
savo atsilankymu paremti Ra
dijo klubo veiklą. Bus skanių 
valgių ir gėrių, visi būsite pa
tenkinti,.

metai
Linkiu aš ir visa visuomenė vi*gydytojas IR «»IRUKGAS

dendra praktika, spec. MOTERĄ Il9<s=. siems lietuviams darnaus sugy
-Ofisa» 2&52 WEST 5yth SiRCiET—Vvenimo^o vpač-Lietuviu—Beu 

T«l. PR 8-1223 ’ - " - -
OFISO VAL.; pirm.. anuacL, treėiao. 
ir penKl. 2-4 ir b-b vaL vaK. Stsiaclie- 
aiais 2-4 vaL popiet ir laiku 

pagal susitarimą.
-----------------—;------------ Ii

P. ŠILEIKIS, O. P. Į

Aparatai - protezai. m4o. bau- < 
oazai. Speciali pagalba tujoms. < 
(.Aren support-/ ir L t. . ’

»«u.. tf t>—b. SegTadieiuais »—i i Į
i860 West 63rtf Stv Chicago, if.. 6QoZ> ] 

telef.; PRospecr 6-5UM }<

druomenės organizacijai linki 
me nesikišti Į kitų organizacij ų 
dirbamus darbus,

Ant. Sukauskas

didžiausi'• Prancūzai yra 
sūrio mėgėjai. 1969 m. kiekvie-. 
nam prancūzui teko 29-98 svaro* 
sūrio'.
minama Amenz 
tais Amerikos s

Daugiausia sūrio paga- 
e. 1970 n:.- 
;o dirbu.t u.-, 

registruotos valdžios įstaigose, 
pagamino 998,800 tonų sūrio 
Semausios ir primityviausios1

Pastabos iš tolo

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

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN WE.

/

ft

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠĖRĖ NAS 
Tel.' WA—5-8063

MOVING f
Apdraustas per kraustymas 

~ ii įvairi vartstumy;—- —
ANTANAS VILIMAS

Tel-376-1882 arba 476-5996—
1

NUO KLAIPĖDOS IKI LOS ANGELES 
MINTY ŪMAI SAUSIO 15-TOSIOS PROGA 

besidomintiems rekomerr 
pasiškaityti klaipėdiš

kio, jaunesnes kartos mokslo 
vato Martyno Gelžinio 1974 m. 
• Naujienose” spausdintą straip
snių seriją “Kas atplėšė klaipė- 
da nuo Lietuvos”. » • -

KamALN . -..^s miestas ir uo- 
slas dabar tarnauja,

mu
Į duočiau

g alini ao'

EUDEIKIS
DAIMIDGAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

■i w

spręsti Kad ir iš tokios žinutės, c t "Gimtajame
apie Tarybinės Lietu-

nesenai tnpusios
.rašte ,
.■s žvejybos laivyno sugauna- 

žuv4. Toje žinutėje tvirtina*
. v,Tarymnes Lietuvos žve- 
\lh3o laivynas, registruotas 

Klaipėdos uc'ste, sugaunąs tiek

svarą. Jo transportacijai buvo 
padirbta speciali mašina.

surų gamyklos yra arabų kraš
tuose. Sūri jie gamina iš ožkos 

ateityj e. Į p,
WL 
19r 
par jis uuvo cmeuuar x „ 
sies oei skonio ir svėrė 34,591

. Didžiausią sūrį pagam . .. 
-■nsin Ciieese Founda. 
cnt New—Y orko" paša- 

Jis buvo’'Cheddar
4

p aini ršt ant

Bebėgant nuo bolševikų, pa- 
oėgeiių — tremtinių tarpe, yra~ 
čiai Vakarų Vokietitoje, atsira
do tokių, kurie manė, kad- da- 
oar gera

žuvies, kad proporciunaiiai kiek
vienam Taryninės Lietuvos pi-
: iieciui lenką daugiau žuvies, ne-- vadintis naujais titulais —

proga save paaukštin-

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
let 927-1741 —1742 _ ____

4330-34 SO. CALIFORNIA AVEN .
Telefonas 523-0440

*

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI <----------- !--------------
-------------- DUMYNAI—* KOSMETIKOS REIKMENYS 1______

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

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

Tel. 476-2206

DUMYNA1

A A

• FANNIE MAY SAL-.

IDATBAKŪNffiNET

Įgu Amerikos, Anglijos ar Prąn- į neturiu t. tam. jokio teisinio pa- i 
« cūzijos piliečiui. Tai puiki sovie- grindo - diplomo. Žinojau Vo-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED K:y

[ tinės aritmetikos išdaiga, 
! yi*a žinoma, kad toje pačioje 
į j Klaipėdoje reikia ilgose eilėse 
•stovėti norint gauti šviežios žu- 

hvies. Klaipėdos laivynai jos gal 
> pagauna, taip — bet ji pačiomis 
i i

vietijoje vieną mūsų v\t. pus- _ 
karimnkį, kuris Vokietijoje, gy- 
vendamas privačiai pas ūkinin- 
Ką, vadmčsi aviacijos majoru. 
Kai būdamas Havanoje (Ans- 
bachc) net kelių DP stovyklų 
direktorium, per pažystamus lie

tuvius perdaviau tam “majo-
mon. Taip yra su visa Klaipėdos rui” pranešimą, kad atvyktų Į 
pramone, prekyba — kas taip bet kurią mano prižiūrimą sto

nes

FET K U S
skuoiausiomis priemonėmis si
unčiama Sovietų Rusijos gilu*

pat išimtinai tarnauja okupan-i vykią gyventi — visdėlto nedrį- | 
to naudai.

Išeivijoje męs

garbingai ir pergalingai;

so ir išsikėlė į visai kitą (anglų) | 
ūkūpaciiię zoną. A-tsirade—tada—I- 
11;. u.u ‘ inžinierių ’, net “dak- 5 

bxvicsionalų” j
’ inžinierių

laipsni gauti reikėjo baigti auk
štuosius mc’ksius atatinkamoje 
specialybėje, ko tie Tiaūjai^Ti' 
tūlais pasipuošę asmenys nieka- 
da nebuvo padarę. Nusistovėjus

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

esame pratę 
minėti didžiuosius mūsų tautos 
įvykius, kurie baigėsi mūsų nau
dai,
pavz, vasario 15-toji (nepri- 

: klausomybės paskelbimas) ir 
sauio 15-toji (Klaipėdos krašto

i prie Lietuvos prij ungimas). Be
■ -ab ejo“taP bū t ina—Bertmama t ro-- -gani/, a vo—d ipio n įuotų—lietuvių 

do, kad jau laikas būtų minėti 
ir labai skaudžius mūsų tautai 
ir valstybei įvykius, kaip pavz. 
nepriklausomybės netekimas ar
ba ir Klaipėdos atėmimas. Mi
nima tik tragiški birželio iv^ 

jkiai, trėmimas Sibirą. Jei nie- 
Įko daugiau, tai sausio' 15-tosios 
proga visiems. Klaipėdos klausi-

stovykliniam gyvenimui, susior-

Ukic&įur

Ldetaviį

iATCKterŪI
.ifc*ociacijū6

“ AMBULANCl 
PATARNAVK 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

mirus, ponią Ireną-šilingienę—sūiių-Vytau-tą-ir-artimuo- 

šiuš nuoširdžiai užjaučia
SOPHIE BARČUS
KAOUO IEIMOS VALANDOS

Vfoot progremot Ii W0PA, 

1490 Ml. A. M.

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

VadaĮa Aldona Daukva

Talaf.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, ILL. 60629

Elena ir Aleksandras Zujai

profesionalų draugijos 
jungos ir per jas buvo išsiaiškin
ta kas ir kokiu titulu turi teisę 
vadintis. Visi į tokius profesio
nalų sambūrius patekę “samo- 
zvancai” buvo iš

ar są-

jų pašalinti.

(Bus daugiau)i3T

A.

PHILLIPS - LABANAUSKAS- ak j,•i
ves šau-

. ^yti, polit. kaliniai budėjo. Ir tikrai, tuoj po Vi
lėje naujus areštus ir fabrikuoti naują bylą, ir- durnakčio išvedė. Vienas jų eidamas (tai buvo 

skirtą spręsti K. 1. tesmui. šita byla buvo reik- B.) uždainavo. Visos polit. kalinių kameros (jų 
atstovais save laikė ir vokiečių 1944 m. sukilėliai sminga ir tuo, kad pakitus politinei situacijai, buvo daug ir perpildytos) atsiliepė, 

sukili- baigėsi didele Saugumo nesėkme.
Šioje byloje suimtųjų buvo lyg dvi grupės.

Atentano prieš A. Valdemarą dalyvius lai- Vienoj daugumas iš Tauragės ar apylinkės, kitoj 
kyti nė daugiau, nė mažiau tos pačios pategori- — visi iš Kauno, Saugumas, surašęs — sufabri.

šviesa ir tiesa” rašo: “Kai valstybės valdžią pa- suimtuosius, pasiųsdamas bent ilgam laikui už kai buvo laukiama, kad nusmelktuosius 
sigrobia koks diktatorius, tai tauta turi sukili- kalėjmūo grotų, 1929 m. rugpiūčio pabaigoj pra- 

. . .. r>t 1 • 1 • * • _______• -Z-.i/-. _ ____ 4^ 1 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

mo teisę prieš jį. Sukilėliai gali visai pagristai 
laikyti save ir tautos atstovais. Tokiais tautos

norsprieš Hitlerį, civiliai ir karininkai, 
mas prieš tą tironą jiems ir nepasisekė.”

nr o
nors

kos minister} nušovė jaunuolis ir po to Pats nu- jos fcaįp Kenedžio, Kingo ir Moro bei kitų žadi- kavęs suimtiesiems kaltinimus, perdavė bylą K.
sišovė.A ” kai (kaip daro Kasperas Radvila — L. L. Nr. 16- 1. teismui spręsti. Ir šioj byloj kaltinimams pa

Laisvė pasirinkti — kam valstybės priešas, 78 m.) yra nė daugiau, nė mažiau kaip politinis remti Saugumas neturėjo jokių įrodymų. K. 1.1
išdavikas, žudikas, kam — kovotojas už paverg- žlibumas, ar sąmoningas suktumas. Tos katego- teismui įrodymai ir nebuvo, reikalingi, užteko
tos tautos teises. i

Dabar kita žinia, kad Italijos parlamentas iš- voja prieš
rijos ekstremistai (kaip Moro žudikai) teroru ko-(Saugumo sufabrikuotų kaltinimų. Jokių ginklų, 

‘ t demokratinę santvarką, prieš teisėtus jokios nelegalios literatūros pas kaltinamuosius
rinko naują krašto prezidentą. Prezidentu yra esamus ar buv. valdžios asmenis-ar visuomenės suimant nerasta.Suimtieiji daugelis vieni kitų net
išrinktas socialistų partijos narys, metų am- veikėjus, tad jie yra artimesni mūsų buv. akstre nepažinojo.
žiaus Sandro Pertini. Naujai išrinktas preziden- mistams veikusiems prieš demokratinę
tas už pogrindžio veiklą Benito Musolinio vai- 
dyyro -retu buvo nubaustas kalėjimo bausme, 
kuria’ • :
L L L»

tvarką.
Kasperas Radvila ten pat miri ’> 

■ atsėdėjęs 8 metus, dar išbuvo kitus 8 me raštį apie karaliaus šunį, esą 
•^tyje. Petrini buvo tas asmuo, kuris pa- dyno mirties ir laidotuvių proga.

’asaulinio karo metu vadovavo parti- 
;r kuris 19

KFU!

Tik pasekime spaudoje žinias
45 metais įsakė suim-'gua valstybėje kovojama prieš

ka’n

ZmUJ vi

S ar
ešimos diktatūrinį režimą. Prieš visas

Pateisinti, kad ir šioje byloje suimtuosius 
reikia griežtai bausti, Saugumui turėjo padėti j 

■ilė- įvykis, kuris kaip vėliau paaiškėjo, buvo paties ■
Saugumo suplanuotas. .

Tuo laiku Vievio gelež. stotyje buvo be pa
sipriešinimo suimti du iš Lenkijos atvykę gink-

.omenys (B ir V.). Juos suėmė iš Kauno
Aę Saugumo pareigūnai. Suimtųjų bylą

san-

,vv*

nusmerktųjų nebuvo matę ir jų nepažinojo...
(Bub daugiau
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GARS1NKITES NAUJIENOSE

BIZNI’ERl 11

Wednesday, January 17, 197$NAUJIENOS, CHICAGO & DL

|

i

I

Į

v

■s
“Lietuvos Aidai” 

...KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

Pirmadieniais ir antradie
niais 9:00—9:30 vai. vak.

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.
Šeštadieniais 7—8 vai. vak. 

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla., 5:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374
y *

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus, 
jiems siusime Naujienas dvi 
vaites nemokamai.

I
Mes i

sa-

ROSE A. REKSTIS
Gyv. 6915 S. Washtenaw St.

Mirė 1979 m. sausio 14 d., sulaukusi 90 metu amžiaus. Gimusi * 
Lietuvoje, Palangos vis.

Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Charles Rey, jo žmona Helen, sunūs T co

dore Rekstis. jo žmona Sue, duktė Ruth Holmberg, jos vyras Robert. | 
10 anūkų, 5 proanūkai. brolis John Jonkowske ir kiti giminės, drau- I 
gai bei pažįstami. |

Priklausė Marquette Parko Lietuviu Namu Savininko Draugijai. I 
r i ~ ‘ ■ _ • ’ * ~ ~ ‘‘------ _

koplyčioje. 6845 S. Western Ave.

į §v. P. Marijos Gimimo parapijos ba 
bus laidojama Lietuvių Tautinėse kar

Visi a. a. Rose Rekstis giminės, 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su 
ir atsisveikinimą.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 melus.

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

daugiau kaip AŠTUONIS MILLION US doleriųSLA — uuu

Lietuvoje, Palangos vis.
Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Charles Rey, jo žmona Heleri, sūnus

Ketvirtadienį, 3:00 vai. p.p. kūnas bus pašarvotas Mažeika-Ėvans I 
šeštadieni, sausio 20 diena 9:00 vat rvto bus lydima iš koplyčios ’

a o po gedulingų pamaldų

4ai ir pažįstami nuoširdžia 
jai paskutinį patamsi im

Nuliūdę Ik

Sūnūs, duktė, anūkai, proanūkai, brolis.

Laidotuvių Direktoriai Jonas Evans, Jr. ir Stasys Evans.
Tek 737-8600.

l

tiUlAUS - VASAlllS
Cicero, 11L Pilone. UJLympit 4-l.UO.ov. joui Avt

FE ĮKAS BIELIŪNAS
oo. cALlbUKNlA AVE. Phone; EAlayeuc i-357t

S a pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na-
amauja tik savišalpos pagrindu.

.K.vft.vienas lietavis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo praužiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
$1,000 andraudos sumą temoka tik S3.00 metams.

kuopu yra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
rylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 

mielai pagelbės į SLA Įsirašyti.

Galite K reiptis ir tier ai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001

307 W. 30th St.
Tel. (212) 563-2210

į savo

GEORGE 1. KUDAUNAS
leL. lArtiuj &o. LITL'aNIUa aVK

STEPONAS t. LAUK IK SŪNŪS

44Z* VVES1 t>St8 STKKJFJ
23K WEST 23rd PLaCB Vlirinia
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hilla, DL - i

KfvpuDBc <-1Za

V11 tini*

p. RIDIKAS
5354 So. HALSTKD STREET
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(Tęsinys)

MUZIKA

paskirtų. Seniausi šokiai buvo 
surišti su religija. Apie tai rašė 

(Senoviniuose šo-■J. Miškinis
Kaip dainavimas, taip ir mu- kiuose atsispindi tautos dvasia, 

zika pirmykščiam žmogui buvo 
žinoma. Iš pradžių buvo įvairūs atsirado daug anksčiau už dau

1964): “Šokiai įvairiose tautose

ąybę kitų meno šakų. Vadinasi, 
šokius turėjo dar primityvūs 
žmonės ir kfių paskirčių: kul- 
•c, tikybos, karo, pramogų, pasi 
linksminimų. Žydai, laimingai

S&r
j i

■

’.U

•'i*'Vf'

■ -vi

b!

Diodorusi oer®'e Raudonąją jūrą, taip pat j laikų šokis “Blezdingė'ė” 
! X J i. X 1 V-VX z-k. v. z-%1 y z-vjJ YV> 1 1 L — •  — — — —t , . —L~ W .

“Lietuvių kankli

švilpukai, o vėliau ir kanklės at 
sirado etc. Prof. D. Comparetti 
mini lietuvių pasaką, kurioj ką! 
bama, jog kanklės buvo lietuvių 
įsigytos iš dangaus.

Senovės rašytojas
(11, 42) nurodė, jog hyperborė- 
jai savo žygius apdainuoja, pa
lydėdami kanklėmis. Prof. J. Ži
levičius (Kanklės mitologijoj, le 
gendose ir tautosakoj, 1937) 
konstatavo:
ninkai senų senovėj, kanklėmis 
pritardami, apdainuodavo mū
sų didvyrių žygius... Kanklės yra 
senos, kiek sena mūsų tauta. 
Tas siekia daug tūkstančių metų 
atgal (kada medis kalbėjo į žmo 
gų)”-

ŠOKIAI

Jau primityvios tautos turėjo 
savo šokius. Ju buvo įvairiu 

€• . C C

iš džiaugsmo r
Dievui, šoko tam tikrus šokius, kamas Lietuvoj...

atsidėkodami. lės ir pavasario garbei buvo šo- 
. Pirma daina 

pagal Mozės sesers dainas — j (Lėkė pulkas gulbinėlų) yra la- 
melodijas... Seniausias graikų bai sena. Laukinės guėbės, skrai 
šokis — guosų šokis buvo šoka-.1 dančios padangėj, yra pagonių 

paukščiai, karo dievaičio pasiun 
tmiai”.

ASMENŲ BEI GIMINI 
VARDAI

mas ties aukuru, vėliau pasida
rė dievo Zeuso mistetrijos apei 
gų dajis”.

Sulig V. Alford (5 p.) seniau
sias ir paprasčiausias šokis buvo 
ratelis. Gi rateliniai šokiai buvo 
labai paplitę (lietuvių kaime. 
Prof. A. Benedictsen (9-67) by

Dainavimas ir šokiai yra
lietuvių pagrindiniai džiugesiai, 
šokiai ir dainavimas priklausė! 
visoms pagonių šventėms ir bu-

loja:

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

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

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio 

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

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teisia rezervuoti vietas
iš anksto — prieš 45-60 dienu-

tu - -n_ r o.- .nr nW-Ti.~-rT taini . m nik b ■> UNAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi t visus skai’ 

tytojus ir 1 visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūną pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį 

štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
f LT - _ L L- 7___ ______ '
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rel 
kalą renesanso.

leidimątą. pirėinė Naujienų 
dvidešimt dolerijų avka. Dėkui.

Gavę Naujienų kalendorių 
specialiais laiškais po penkinę 
atsiuntė: Juozas Andrius iš San
ta Monica. Calif., Kazys Balčiū
nas iš LemJ.ito, M- Palionis iš 
Čikagos pietvakarių ir A. Zakys 
iš Ckvelando. Dėkui vsiems.

__ A. Mingė’a iš Hamiltono be 
raginimo pratęsė savo ir kaimy
no Z. Stonkaus prenumeratas ir 
atsiuntė -SI auką. Dėkui.

Jonas Smailys, 3525 Mon
roe St., Omaha, Neb. 681 u8, A- 
merikos Lietuvių Tarybos atsto-. 
vas Nebraskos valstijoje ir!

neragi-

parėmė
vt

aBLESHffE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE I

Namai, Ž»mė — Pardavimui 
REAL ESTATE FGR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŪR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPEIS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prez'dentas

2212 VV. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-774?
vo laikytasi ligi vė/esnių krikš- džiai randasi baltų krašte, tiks- 
čionišku laikų. Nuo labai senų liau tariant senovinėj Lietuvos

Sau- teritorijoj. ' vas Xebrllskos

Prancūzų kalbininkas prof. A. spaudos bendradarbis, 
Dauzat (2U3) pareiškė: “Vietų nant pratęsė prenumeratą ir at- biznius, sklypus pardavimui jau - --------- -
vardai yra vaizdai tos kalbos, siuntė $6 auką. Dėkui. į 26-tu s melus veikiančioj įsi ai- garažas, elektrinės durys, atskiri ga-

i — A. S. Batkus, Sherman 
Oaks, Cal„ kartu su ankstyba:

I prenumerata atsiuntė $5 auką; 
i už kalenddrių. Kostas Šlapikas
1 iš Cicero atsiuntė $3. Po du do-: 
lerius atsiuntė Juozas Rantau-

kuria kalbėjo tuo laiku, kada 
jie susidarė”. Vokečių moksli-'

■ ninkas prof. dr. H. Krahe (66- •
10) konstatavo: “Nes kur vieto- j

: vardžiai tam tikros kalbos dau
gumoj randasi, ten turėjo ta pa-

I

Istoriku (prof. dr. F. Ratzel, čia kalba būti kalbama, ten tu- ,v .
4 •' ' ; ka’bos tauta gy- tas ls Brighton Parko ir Anta-prof. dr. R. Latham, prof. Muel pėj° tos pasios

ler etc.) vekaluose randame nuo
seniausių laikų visuose pasaulio , 
kampuose nemaža asmenų bei1 
giminių vardų: Salatis, Sargo- Į
nas, Gabunas, Vaganda, Varai- 
ta, Saulius, Galas, Uganda, Dar
na, Takeli, Dora, Tikunas, Dana 
Mūras, Varėna, Gondinga, Ake
li,-Banga, Butas, S ava j a, Mam_ 
butus, Basuta, Margis, Vitis, Ban 
galas, Vargeli, Balonda, Ramas 
ir t. t. ir t. t., kurie, lietuviškai 
skamba.

Vardų priklausomybės klausi
mu kalbininkas ir istorikas dr. 
E. Lewy (72-5) paaiškino: “Šalia 
visu vardu asmenų vardai nuro 
do, kokiam kraštui jie priklau- 
-sė22;—---------- ------ :—

I

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau

du juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu_ sudaryti- nenutruk-
’ __ _ _I 2_____ _ __ " L"_ ‘ \ ’ '2 j

taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis Jėgomis

i
-7' ' ___ VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI ___ ___ ___Z_

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, 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 dieną atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus" 
Mitorė M. Miškinytė—paskyrė-$50_ premijį_ Be_abejo,_atstras_ ir daugiau 
mecenatų, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu.

Visas Ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymu, bei . galimu įkaitytoje _ reikalam:
Driioma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

MAUJIENOi
17W-SO-— HALSTBDST.
CHICAGO, IL 60401

l

venti”.
(Bus daugiau)

— Exchanhgee Naikinai Ban-

<nas Walskis iš šiaurinės miesto- 
apylinkės.

— Manigirdo Motekaičio for- 
tepionc' rečitalis, turėjęs įvykti

ko pareigąną apvalė New °i“j atidėtas į kovo 18 d., sekmadie-
1 . Z-V .r.A/Vllm rf/MS ->W . „ _ - —ko vagilių gauja.

Registruokite savo namus. O GERIAUSIAI ČIA

gcj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

Insurance, Income T&x 
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 

Į zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
1 SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namu apylinkė.

$53,900.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas.
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800. . ė _ .

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
ouette Parke.

' MODERNUS z aukštu mūro namas.

apsauga

Wash;

no £
'^on, D. c. 2054c 1 E T U V I U LAIKRAST1S U Z TAUTOS LAISVĘ
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The First and Greatest ’N
Lithuanian Daily in America X

s*
The Lithuanian Daily News 

published by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60008
HAymarket 1-6100<••••••••♦♦♦<••••••••••••••••

Sk Over One Million Lithuanian
In The United States ff

IZRAELISMIRĖ KAZYS ALIŠAUSKAS APŠAUDĖ LIBANO PAKRASCi a s

LEB/oamascus
į 
i

LIBANE ISRAELIS IŠGRIOVĖPALESTINIEČIU KARO MOKYKLĄ
IZRAELIS YRA NUTARĘS KERŠYTI Už KIEKVIE

NĄ PALESTINIEČIŲ ĮSIBROVIMĄ IZRAELIN
TELA VIVAS. Izraelis. — Pra- 

| eitą naktį specialiai paruoš!- - 
Izraelio komandos šsikėlė n<-

M. L. S.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

sausio 14 d. dėl didelio sniego BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE apų/si3*o6o "pajamų’ GerosUsąTygos’ 
. Marquette Parke.

VALDIS
-REAi-ESTATE-----------

Ališaus-

i*

Mediterranean Sea - Haifa

Amman

Cairo

JORDAN

Suez 
Canal

Dead 
Sea

f^WGolan
/<) Heights

SYRIA

Lietuvos kariuomenės savanoris — kūrėjas, 
pulkininkas leitenantas

1979 m. sausio 16 d. Chicagoje mirė pulk. lin. Kazys 
kas Lietuvos pariuomenės istorikas ir daugelio studijų periodinė
je spaudoje autorius, parašęs stambų veikalą apie nepriklausomy
bės kovas.

Velionis Kazys Ališauskas gimė 1895 m. kovo 29 d. Mešku- 
:uose. Šumsku vise., Mąrijampolės apskrTAlokesi Marianipoles 
imnazijoje, 1919 m. baigė'Karo mokyklą, o 1926 m. baigė Auk-

I paruc 
šsikėlė

* tUli Tyres uosto ir užpuolė pales- 
tinieciu karo tnokyklr. kurioje 
a į >i n ck o n ii jau ni- arabai*- ka i p į-

Įsiveržti i Izraelio teritoriją ir 
jpdaaryti žmonėms ir turtui <L- 
įdėliu nuostciiu. Iki šio melo Iz-* *■
raelis naudojo karo laivus ir avu 

i c e n t ra m s

PARDAVIMAI 
IR IŠPARDAVIMAIni, 3^ vai. popiet Jaunimo cen- butų NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

—Tel. -767-0600.-

I 
oro 

susi- j 
skai-j 

čiaus. ypatingai priemiesčių- 
krautuvėse. U.S. World Report!

dar didesnis pirkė i

? ’ i aciją palestinieėii
j griauti, bet ši kartą į Ubaną įsi“ 
įveržė specialus komandos dali- 
J nys, kurks išnaikino visą pakšt? 
fniečiu karo mokvkliK

tre. Bilietai galioja tie patys.

— Melrose Parko lietuviai mr;
: nės Lietuvos nepriklausomybes 
j švente vasario 17 d. 7 vai. vak.L, ‘ -. BY OWNER—
jXeteranu salėj e. Ruošia organi-

.■6 room brick Georgian. 1/2 block to 
veland Heights, Ohio, kiekviena! Vytautas šuopys, Jonas Rugelis 771-5659.
proga ir kiekvienais metais pa-!ir Juozas Urbelis.
remia Naujienų leidimą. Dėkui; .

v Xi. ; — Kostas Tohusis išrinktasuz anstvba prenumeratos pra- . , . . ... ,,, , 4,„_
. . • *v x • x i x- 'Auksinio Amžiaus Klubo nutęsima ir uz atsiųstą dešimties 
doleriu auka. - N- f

— J. Dambrauskas iš Marquette 
Parko specialiu laišku atsiuntė 
penkinę už kalendorių. Stasys 
Dagys atsiuntė $4. Tos apylin
kės tautietis užsisakė Naujienas 
3 mėnesiams tinkamesniam 
sipažinimui. Dėkui vsiems.

— Z. Pulįanauskas iš Hamil- 
tono. k artu su pren umera t a a t ■ 
siuntė $7 auką? Dėkui.

— P. šilas, N. Miami Beach, 
Fla., visuomenės veikėjas ir 
spaudos bendradarbis, be ragi-

TRUMPAI T
2625 West 71st Street

I Veteranų salėje. Ruošia organi-’ 
— Ponia Monika Ignas, Cle izacijų komitetas, kurį sudaro 

1 t T T * 1 t Z-X1 • 1 • 1 • I - -w T . i •___ ►
•.................. - i. "t ’ TT :

bus, near schools & churches.

HELP WANTED — MALE 
Darbinšnkv Reikia

Tel. 737-7200 arba 737-8534

nejialankaus 
išpardavimai 

laukė rekordinio pirkėjų 
ypatingai

Nežiūrint 
pokalėdiniaiPort Said“c

g 
štuosius Karinįųkų Kursus Kaune. Dalyvavo Lietuvos Nepnklau 
somvbės kovose su bolševikais, bermontininkais ir su lenkais.

Daug jaunesnių-Lietuvc’s kariuomenės karininkų ir atsargos
pranešimu, 
jų antplūdis buvo 
paskelbus v i d u r y jie 
"White sales” išpardavimą 
č’’au

laukiama.-
sausio 

ta-!
blogas oras ir blogi keliai j 

sulaikė bargenų medžiotojus,‘, j 
n cl-įrsi e n i e t Marvora šp a rd u erta i na-

li ku- 
bet sumažinamos 

visokioms pre
kėms. nuo brangenybių iki .ma
tracų.

Blogo oro akivaizdoje kai ku
rie pirkliai yra pasiryžę pošven
tinius išpardavimus tęsti net 
vūsą- vasario- dange-'
4is—pirkėjų naudojasi—tik ispar- 
davimais, susidarydami atsargas 
prekių, kurios dabar jiems 
reikalingos.

K o m e r c i jc's departmentas i . 
spėja, kad nežiūrint nepalankių j 
sąlygų, 1979 m. prekyba pakils 
9.9fr 
10B nukris ikT6.2%. Kils auto- 
mobilių, alyvos bei jos produk
tų. aluminijaus. vario, plieno ir 
statvbos medžiagų kainos, v <7 *

:rr i i ■ ■ n.i rwafL

[ ELECTROS ĮRENGIMAI,
? PATAISYMAI
j Turiu Chicago*- mieste !«ldhr>« 
į Dirbu ir užmiesčiuos* greit, f*- 
į rantuotai Ir sąžiningi!

KLAUDIJUS PUMPUTIS
I----------4514-S.-Ta I ma n- Avė.

T«l. 927-3559

karininku gerų-.žodžiu minėjo ir minės pulk. lin. K. Ališauską, 

kaip savo . ...' \ k mokytoją. Karo mokykloje jis dėstė Karo ir Lietuvos 
nepriklausomybės ■ kovų istdrija; Buvo Lietuvos Enciklopedijos

I 
/ t- 
i
I

ž anstyba prenumeratos pra- . , . . . ‘ T,. ,
__ Iv _x_.-_____ x- -i -.-_._x-Auksinio Amžiaus Klubo

jta—M o n t rea ly je-pirminink U-.------

— J. Lymantas iš Montrealio 
pakviestas kalbėti Toronto lie-i 
tuviams minint Klaipėdos atva-| 
davimo sukaktį. Minėjimas bu-j 
vo sausio' 14. d. Prisikėlimo pa-į 
rapijos salėje. Minėjimą ruošėj 
Mažosios Lietuvos Draugija, j

_ L , - - • • ' Coin operated amusement route— Toronto lietuviai mines. T , 2 TV . „ , ,» ThIta Pavac Pun hoi iq and PnrJ 
Lietuvos nepriklausonfvbės su-! 
kaištį vasario 18_din3730 vai. po- 
piet Anapilio salėje. 2:45 vai. 
nuo Toronte' Lietuvių namų į' 
Anapilį eis autobusas. Iškilmin
gos pamaldos bus visose trijose 
bažnyčiose.

— Toronto Lietuvių namai 
-leidžia- biuleteni “Lietuviu—Na-- 
mų Žinios”, šių metų pradžio
je jis atžymėjo 4 metų sukaktį.

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar- 0 Praeit^ inetlĮ pabaigoje išleido

VIETOVARDŽIAI BEI 
VANDENVARDŽIAI

Visai panašiai galima kalbėti 
ir apie lietuviškai atrodančius 
vietovardžius, kurių galima ras 
ti nuo senų laikų visuose pašau 
!io kraštuose.

Šia linkme buvo tyrinėta, žy- 
[ mus proistorikąs ir kalbininkas, 
prof.- dm^W; Schmid^CIndogerma- 
nichen Forschungen, 77 Bd., 
1972), iš pagrindų tyrinėjęs Eu
ropos proistorę ir jos senuosius 

priėjo išvados,

1

!

vandenvardžus,

su-
! i

kad patys seniausi vandenvar- niino pratęsdamas . prenuraera*

Naujienoms reikalingas-------- -—
linotipininkas

bcuyalandomis informaciją -prašome- kreiptis te-
lefonu:

HA 1-6100.

'♦Xk. e*

• 3 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede _______  dol.

----=------<qp-WWWi)imB.I X-
F tvardė Ir vardas _______ ____ — ............    -___ _______ _

Adreaaf

• Ufeakau- Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL
Pavardė ir vardai ________________ -

, kuria

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARDA N0REIKIEN1

IWS Welt 89th SU Chicago, BĮ W«2» • Td. <A U27R7 
D14»n* MsIHnkfmas rO6l«« įvairi* praktv, 

MAISTAS Ii EUROPOS SAMUMU,
.. ...................................... „ - '------------- 1

— - - ______ - _ ________
' 11 » 1 » ■ '

Adresai 
i

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė___

SIUNTINIAI Į LIETUVA

Cosmoa Parcels Express Corp.
MARQUETTE SIFT PARCELS SERVICE

IMI W. 69tb M., Chic«M. III. *0629. — T*L WA fl-273> 
V. YALANTINAI

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
’ ‘ ‘ dol.pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamų! .

Pavardė !r vardai 
i
Adresai

* Platinimo vajaue proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites soripa.
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adreso i

Pavardė Ir vardu

Adresaj »

Pivtrdė ir rardar

i (retai
> -« -/

DIESEL TRUCK MECHANIC 
___________ _____________________ SS 

ONE MAN SHOP. 
ALL FORD TANDEM TRACTORS. 

Must Speak English.
568-4711

I

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

FOR SALE

• - Juke Boxes, Pinballs and Pool
1 Tables. ---- -i ~

E5 t * R S I O
■2—3? AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tjjri.n puswtaiiul aufemohillt 
-lability aodrsudimas pcndnlnkant

Kreiptis
A. LAURAITIS

M43 S*. ASHLAND AVE.
55W«?7S

rjjd.n pc’MTtaiiui airtemohlllt

i

323-8003

1 HELP WANTED — MALČ-FEMALE 
Reikia Darbininkp ir DarbininkipI

BAKER

BREAD and ROLLS 
FOR SHOP IN WESTERN SPRINGS 

Call 246-2894 
or 246-1599

200 numerį. Pirmasis builetenio 
rėdak torius Jiuvo Jurgis Straz
das, ilgametis LN valdybos pir
mininkas.

— Dana Augaitytė-Bliskienė 
pakviesta šv? Morkaus parap.

1 mokyklos Toronte vedėjos pa
raduoto j a. 
■

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau

— Arėjas Vitkauskas, World formomis. 
Wide News biuro direktorius, 
309 Varick St.. Persey City 
07302, prašo' paskelbti tokį lai
šką: “Tik dabar radęs progą 
perskaityti Petro Pleškevičiaus 
knygutę ‘Mes nešėm Laisvę’, ski
riu už suteiktą maloinumą $10 
atsiliepusiam autoriui arba jo 
šeimos nariui”. Arėjas Vitkaus
kas, kaip ir autorius, yra Lietu
vos kariuomenės kūrėjai sava
noriai.

paruošta, — teisėjo Alphonse 
Į Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
j išleista knyga su legališkomis

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted SU, Chica 

Kaina 3.00 dol.
su formomis — $3.90.
go, IL. 60668.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

«

ir

"a. ? v e r a s
^AIXROOflAI Ir ES.ANGENYBĖ!

Tsrisrimij Ir T*layiB*» 
WIST STREET

TsW.: REpubllc MW
i

Siuntiniai i Lietuvą
' ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Av. 
Chicago, IIL 60632. T*T. YA 7-5980

-------------------------------

K

---- bendradarbis ir kanškojo"skyria.us redaktoiius.--------------- .------- -

Netekę jo, liūdi ne tik giminės ir savanoriai kūrėjai bei kariai, 
bet ir visa lietuvių visuomenė.

__ j VpHoniš buvo Naujienų bendradarbis, įvairiais nepriklauso- 
mybės kovų, karo istorijos‘ s ir net visuomeniniais klausimais pa
sisakydavo. Jam -labai nepatikd šunūodegiavimas ir net bendra
darbiavimas su okupanto agentai^.

 LENKŲ JR ŠOVIETŲ
ISTORIKAI IŠLEISTĄ
LIETUVOS METRIKĄ
CHICAGO. Lenkų susivieni

jimo laikraštis Dzenhik Związ-
kowv paskelbė’ be jokių ko* 
mentarų tokią žinią:

“Iš krajaus. pranešta, 
prasidėjo pasiruošimai—

kad

lenkų rirSsovietu istorikij?Lie
tu'įs .Metrikos” dokųtjfentus.

“Lietuvos Metrika" yra Di- 
Mžįiosios- Lietu-vosMKuriigąikš-

U. A. R.
ne tik apatinė danga bei 
ri apranga.
kainos 20-50%

Izraelio karo laivai neramios 
jūros metu priplaukė prie Liba
no pakraščių, iškėlė specialiai 
paruoštas komandas, kurios pa
siekė karo mokyklą ir
palestiniečius, visai nelauk 
ir neitikėjtusius tekio užpuoli
mo. Tyrė izraelitams ir palesti* 
piliečiams jau seniai žinoma \e 

lv- 
ne

užpuolė 
įsius

išpardavimus

TRUMPAI 1$ VISUR

— Prezidentas Carteris pri
žadėjo. padėti Chicagai išsika
sti iš smego. Meras Balandikas 
kalbėjo' su prezidentu, papasa 
kojo jani ištikusią nelaimę. Iš’

ĮįĮĮuN Forces

■
 Israeli 
Occupied nc~

NURSESFull or Part Time
We currently have (4) Full Time or Part 

Time openings for staff nurses.
Recent employment experience helpful but 

not mandatory. Our center offers a 
complete orientation and training program.

MRS. ZYCH - 971-2645
FOUR SEASONS NURSING CENTER 

OF WESTMONT
5801 S. Cass Avenue, Westmont, Illinois 60559 

Equal Opportunity Employer M/F

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugijos na
rių susirinkimas sausio 19 d , 
penktadienį, dėl susidariusių oro 
sąlygų neįvyks. Apie sekantį su
sirinkimą bus pranešta-

St. Patlaba, vicepirm.
*

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

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

(312) 737-1717. (Pr.)

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur' 
gyvenantieji prašom1 užsisa-| 
kyti paštu. Į

Knygos kaina — 5 doleriai. |

prašonr*

Autoriaus adresas: 
7114 S. Campbell Avė., 

Chicago, IL. 60629.

!

DENTURE WEARERS
A major 

advancement

CUSHION GRI?
»<

j DENTURS ADHESIVE
I

up to 4 days j
one aop 

comuortao
lien*: i holds

vieną kartą palestiniečiai iš
rėš plaukė Izraelio apšaudyti.
vilma karta Izraelio karo laivai 
ir avijacija puolė Tyrės uosta 

s u pi a uk usi n s pa 1 e> J i n i e-
avij 

rityje 
čius.

Šių metų sausio 16 dienos vakare Izraelio karo laivai iškėlė specialiai apmokytus, 
marinus, kurie Libane, Tures uosto pakraštyje, nakties metu sunaikino visą pak as- 
čio karo mokyklą. į ,ŠACHO IŠSKRIDIMAS NEAPRAMINOKARŠTŲ IRANO AISTRŲ

IRANO ŽEMĖ PRARIJO TRIS KALMUS, 
virš tūkstančio žmonių

i Antradienį Teherane buvo su- 
išskridb ruošta didelė demonstracija, rrtr- 

kreipta prieš šachą. Kol kalbėto
jai reikalavo uždrausti šileliui 
grįžti į Iraną, grupė jaunų stu
dentų parišo stiprią virve prie 
šacho statulos kaklo ir nuvertė 
ją nuo piedestalc. Irano policij

Šių metų sausio 16 dienos vakare Izraelio karo laivai iškėlė specie1

1 r Libaną palestiniečiai naudojir 
įsiveržimams i Izraelį. Anksčiau 

retas ir-----
pale ki

niečiai bandė įsiveržti ir iš Si
rijos. bet izralelitai privertė tc- 

-^A m e r i c a n Meat institutas. Jda£_palestiniečių—bazes-_panaj^— 
kinti. Izraelis negalėjo toieru;'- 

ti.-kad- palestiniečių karo. jėgo<___
įsiveržtų į Izraelį iš Egipto. Vė
liau buvo naudojama .lordam- 
ja įvai-riems įsiveržimams. Pas^----
kaliniu metu palestiniečiai nau
doja Libano žemes. Izraelitai iš
valė visą 30 mylių zoną nuo pa
lestiniečių ir išsivežė palestinie
čiu ginklu sandėlius. Deinarka- 
cijcs zonoje žuvo didokas pale
stiniečių skaičius, izraelitu ne-

Prekių kainų kilimas nuo
sti iš sniego. Meras“Ba1andikas 
Prezidentas prižalėjo .sumokė
tidalį; sniego-kasimui išleistų 
pinigų; ;............

Oficialios statistikos 
do,'kad praeitais metais nusi- 
kaltimų skaičius Chicagoje bu-

tokia karo ba.ze buvo Egi 
Jordanija.kambodua KERŠIJA

ĮSIBROVĖLIAMS *-
BANKOKAS, Tailandas.— 

Kambodiįos -sostine ližėmusios 
kaį’o jėgos pačioje sostinėje il- 
giau-bnri-nt^gaiėji)— 
vietos komunistams išgaudyti giau_už ~svara maltos mėsos, gi 
didžiausius įsibrovėliu priešus vasaros metu steiko kaina pakils 
ir nužygiavo į Tailando pasie-*2o centais už švara- Numatoma, 

ni.

I

Retkarčiais

ro“
tystės! kanceliarijos atliktų ak- 
tij rinkinys nuo pusės XN sūru

sprendžia, kad pirkėjai šiemet 
litres mokėti—40-50 centu dau-

1 V ; _____
išgaudyti giau~už ~svara maltos mėsos.

SUDREBĖJUS
UŽMUŽDAMAmečio iki XVIII šimtmečio pu 

sės: Dabar tie ^pkumeriiai ran- 
dasi Maskvoje, Senųjų . Aktii 
Centro Archyve.

“S
ŠIMKUS 

Notary-Public-------------
INCOME TAX SERVICE 

425? 5. Maplewood. Td. 254-7450 
Taip P*t daromi vertimai jįminiu 

šymai ir kitokį blankai. (

M.

U

iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai.

j^BSI THINGS IN LIFE
frack Zaoell,

W.TSth Si.
GA 4-M5A

STATI fUM

IMSVftANCI
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1State Farm UJe Insurance Company

I I

IADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. šeštalieniais iki 12 v.

i i
I

;“S. šeštalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metu, patarnaudama 1_.—
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Centro Archyve. Laidau turės 
pagrinding reikšmę štūdijuo- 
j ant Lietuvos Kunigaikštystės 
istoriją, taip pat visos Rzecz* 
pospolitos ir kaimyninius kra
štus.

“Metrika” apima apei 500 
knygų ir jcS išleidimas truks 
keletą dešimtmečių.

PAN Istorijos Institutas jau 
pašaukė į darbą atatinkamą 
kiekį darbuotojų.

Ar iš sovietų pusės 
kai” dirba lietuviai ar sovietai 
— dar nežinoma. Krašto spau
da paskelbė tik, kad bus mok
slininkai iš SSSR Mokslų Aka 
demijos SSSR Istorijos Fakul
teto”.

U’Metri“

vo žymiai mažesnis, negu per- 
nai. --------- -----------------------

— Įvykiai Irane verčia pre
zidentą apsvarstyti kiekvieną 
strateginių ginklų sutarties 
paragrafą. Sekretorius Vance 
turės pasakyti rusams, kad ne
bus jokių nuolaidų. Washing
tone vyrauja įsitikinimas, kad 
maištą Irane finansavo rusai.

—Antradienį mula Chamei* 
ni pasigyrė, kad jo turtas ver
tas 10 milijonų dolerių, o 
čiadienį jau pasakė, kad 
tas dešimt bilijonų dolerių.Jis 
turi daug žemės Irane.

— Vyresnio- amžiaus

ginklų

tre-
ver-

TEHERANAS, Iranas.—Irano 
no šachus su žmona i---------

antradienį į Egiptą, bet trečia
dienį iraniečių aistros nei kiek 
nesumažėjo, šacho nemėgstan- 
tieji šijitai pradėjo kelti triuk
šmą ir reikalauti, kad jam būtų 
uždrausta, bet kada grįžti į Ira- 
nn. Mula Chomeini paskelbė, 
kad jis tuojau, atskrenda į Te
heraną, bet pakeitė savo nuomo.
nę. kad patyrė, kad jis bus trau-
kiamas teisman už maišto su
organizavimą ir pinigų iš Mas
kvos agentų ėmimą. Jisi pakei 
tė visus planus ir tuo tarpu į F 
raną nesirengia skristi.

ir nužygiavo į 1 aflando pasie-; 2o centais už švara- Numatc’ma, 
ni. šiandien iš Phnompeno a te i kad kils ir popieriaus kaina, nes 
nančios žinios sako, kad vietos jo atsargos yra mažos, o garny-

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
bas.ns cleaned and rebuilt. Free 

estimate. 24 hr. service.
735 6361

& SEWERAGE 

dramblinės power rodded, catch

estimate. 24 hr. service.

I

HGHTxHEAPT DISEASE

5?IVE HEART FUN?

. NAujiiNOS. CHICAGO 1, ill, Wednesday £muary 17t 197$
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— San Salyadore policija 
suėmė 20 jaunuolių, ardžiusių 
viešąją tvarką.
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KALENDORfiLIS

Sausio 18: Pris^a, Leo
nardas, Ragnytė, Darius t 
Galvainis.

Saulė teka-7:14, leidžiasi 
-4:38.

Šaltas, snigs.

“Karstas” šal-

Mula Chmomeini 
yra turtingas

ia 
vra gavusi įsakymą šauti į kiek
vieną, kuris bandys naikinti su
sisiekimo priemones, automobi
lius ar gyvenamus namus.

Nelaimę žadantis žemės 
drebėjimas

Irano šacho lėktuvui pakilus 
ir besirengiant išskristi iš Ira- 

erdvės, rytų Grano provin
cijoje labai smarkiai sudrebėjo 

buvo toks

no

žemė. Drebėjimas 
smarkus, kad prasižiojusi žemė 
ryte prarijo tris Grano provin
cijos kaimus, gulinčius Afganis 
tano pasienyje. Pradžioje ma- 
nvla, kad ten galėjo žūti apie

Paaiškėjo, kad Paryžiuje gy
venantis mula Chomeini yra tur
tingas žmogus, bet jo turtas yra 
Irane ir kalnuose. Jis pabėgo iš 
Irano prieš 16 metų- Ilgiausiai ępp žmonių, bet kitur buvusieji 
jis gyveno Irake, kur iš rusų jr likusieji tvirtino, kad 
pastatytos radijo stoties kurstė minėtuose kaimeliuose

žmo
nėms 'patariama šalčių metu ii’ 
gai šaltyje nebūti.

Įvairių grupių palestiniečiai 
susirinko’ Damaske kad galėtų 
rasti bendrą balbą organizuo
tam darbui, Jų nelaimė, kad vi
si nori būti vadais, ne karei
viais. Pats didžiausias vadas — 
teroristas Arafatas.
^CHICAGO

tis, svilinantis vėjas ir sniego 
audros praėjusį savaitgalį nuo 
Uolos Kalnų vakaruose iki Di
džiųjų Ežerų Pytuose visoje 
Didžioje Lygumoje (Great 
Plains) padarė gyvenimą sun
kiai įmanomą, ir beveik tuzinui 
žmonių atėmė gyvybę, užpustė 
ir uždarė aerodrotnus, įlaužė 
namų stogus, sniego privarė iki 
20, o MiK’aukėje iki 28 inču re,
kordo. . . . - L

pastatytos radijo stoties kurstė minėtuose kaimeliuose žuvo 
gyventojus prieš Irano šachą.(ūksiant, žmonių. Iraniečiai 

labai blogai interpretuoja šį įvy
kį. Jie mano, šacho išskridimas 
buvo labai kruvinas visam Ira- 
nui.

Praeitais metais Irako valdžiai 
įsakė mulai išsikraustyti ir nu
stoti kursčius Irano gyventojus. 
Dabartiniu metu mula samdo 
butą viename Paryžiaus prie
miestyje. Per radiją jis nekalba 
bet Prancūzijos radijas perduo
da jo pagamintas žinias. Savo
laiku šaeras buvo prašęs nelei
sti jam skleisti propagandos.

Nuvertė geležinę
Jlacho statulą

Vėžio gydymas turi būti pa
darytas medicinos mokslininkų 
.tyrinėjimų pirmuoju uždaviniu, 
pasakė apie pusė iš 1,500 priva
čiai apklausinėtų amerikiečiu. 
Sekantys pirmaeiliai uždaviniai 
rjfeppęeti yra vartojimo rrikrne-

i bu-.Dą ii’ pristatymą trukdo streikai 
vėl užė-’^r Blogi orai bei keliai.

mė visą uostą. Vietnamo gy
ventojai kontroliuoja visą uo-

bandan- 
vietnamie-

gyventojai supliekė uoste 
vusius įsibrovėlius ir

Yra ir prošvaisčių kovojant 
su aukštomis kainomis ir didė- 

o u n di jaučia infliacija. ('>!■<■ y h 
bendrovė sumažino kelionių

J‘ v„* . - , > kainas. Kainos mažė’a paukštie-ciams. Pačiame uoste įvyko ke. . . 1 . t
Ii susirėmimai su paliktaisViet 
namo sargais, bet jie greitai bu 
vo nuginkluoti ir padaryti be-.

Manoma

stą ir pastoja kelią 
tiems jį naudoti

jėgiais 
bū lu bus išlaiky t 
sostinės dalys.

kad šitokiu • 
s ir

KENIJOJE SIAUČIA
JUODASIS MARAS

nai ir kavai. Patys žmonės pra
dėjo kovoti su infliacija, naudo- 

išpardavi. 
reik alingas

damiesi skelbiamais
1 mais ir pirkdami tik 
prekes.

kilos
l>rekes.

NAIROBI, Kenija. Vietos gy-
dytojai pastebėjo, kad jau pra. kariuomcnė j
dėjo siausti juodasis maras. Gy
dytojai tuojau informavo sani
tarijos skyrių, kad būtų imtasi 
priemonių ligos plitimui pris
tabdyti- Jau nustatyta, kad nuo 
juodojo maro mirė 10 žmonių, 
o’ užkrėsti yra 301. šią greitai 
plintančią ligą užkrečia laukų 
|X-lės. Jos užkrečia vandenį, o 
vėliau uš}<rėstas vanduo užkre
čia žmones, šia liga užkrėstuo-

skaičius.
tikėtai užpultas.

šį kartą palestiniečiai nieko 
negalės sakyti dėl nekaltų žmo- 
nių žudymo. Jie vis skelbdavo, 

i kad galinga Izraelio aviacija, 
mesdama bombas iš didelės auk
štumos. pataikydavo jas nekal
tiems žmonėms, šį kartą kiek 
vienas paleistas sviedinys krito 
tiktai i karo mokvklos plotą.

bandė
namo 

izraelitu*
.ški kulkosvaidžiai. Bri

gus a|)šaudyiną. Izraelio koma:,- 
dos išnaikino likusius.

i

KLONG LUEK, l'ailandos.
Nuo sekmadienio Khmer Rouge, 

1 Kambc’dijos, armijos kareiviai 
Į pradėjo į Tailandą vilkti, nešti 
savo sužeistus draugus praneš
dami. kad Vietnamo ir Sovietu 
.---- --------- jau
Kambodiją. Nora faktus 

analistai dar 
rusu

visą 
tikri

nantieji analistai dar abejoja 
dėl sovietu rusu kariuomenės 
tiesioginio dalyvavimo
mo agresijoje prieš Kambodiją. 
tačiau Khmer BcUgc atbegėliai 
tvirtina, kad Kambodijos vidaus 
priešų tarpe yra ir rusų pėstinin-

užėmė

i karo mokyklos 
.Jeigu kuri 
pabėgti 
tai ji 
au4

palestinietis
•iDŠaihlomo

.vo

Libano terirtoriją įsiveržti 
radį, pradeda įsitikinti.

Izraelio vyriausybė bando i< š 
Vietna- koti taikos su Egiptu, tuo rei 

kalu veda pasitarimus, bet pa
lestiniečių bandymas panaudoii 

F Tz 
kad

jiems tokic's eksjiedicjios ne tp- 
pa- 

LONDONAS. — Visoje Angli- dada bombtis pačiame Izraely
je. lai Izraelio karo vadovybė 
tokio žiauraus karo veiksmo ne
dovanoja.

ku kareiviu.*■ *

sius sunku gjdyti. juos reikialjos induslrijojc 5in,;ui ,nksl!in ,
atskirti, kad 
tų.

kiti neužsikrės-

3*

nims kainų sumažinimas ir euer 
gijos pro btemos išsprendimas.

čių sunkvežimių šoferiams su 
streikavus visą pramonę supa- 
raližavus. paskelbta, kad iš dar
bo atleidžiama apie 2 milijonai 
britų darbininkų.

si m ok a. J eigų palestini eč i a i 
pačiame 

karo

— Italijos, tercrislai grasino
popiežiui bomlba.

4

j
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Vytas Gerulaitis

v. m

vieniu žaidlku (s’ng’es) tenistu. 
Vitas išmoko lošti tenisą New 

Yorko žaidimų aikštėse.- - - ;

Vitas per ištisus praėjusius 
1978 metus buvo pastovus WCT 
žaidikas. laimėdamas visą laiką 
Įvairias premijas, sumušdamas 
dauk savo oponentų vieną po 

m taip kad 1975 metais loš- 
dž1 čempiono titulo su 

bt-go Trikampei (Triangles) 
: buvo pavadintas "Vertin* 

a dėju (Mest Valuable' 
WTT 1975 metų žaidy-

kiti 
dar

Player) 
nėse.

metais Gerulaitis pasie-1976
kė fina’us keturiuose WCT cur- 
namentuose ir Wimbledono 
quarter-final uose nuvertė čem
piono titulą gynusį Arthur Ashe.

Dar tik 23 metų amžiaus šis 
Lietuvis (Lithuanian, kurio ilgi 
šviesūs plaukai pasiuarė pažini
mo ženklu (trade mark) teniso 
aikštėse ir New Yorko disko 
scenose, 1977 metais išlc'šė pen
kis lurnamentus- Jis būdamas 
17 melų antžiaus buvo pirmas 
amerikietis laimėjęs vertingą 
Italijos Open Champion- Jis tai 
pasiekė nugalėdamas du italus 
ju pačių rezidencijų aikštėse, 
jų tarpe Adrianą Panattą, iki tol 
TeTlugalėtąčempioną.

Vakar su žmona ir dukrele je kaip profesionalas teniso žai- 
grižome iš Bahainu-Nassau. dynėse dalyvaus kaip Princess 
Praleidome tenai savaitę atosto- Hotels reprezentuojąs sportiniu 
gų ir Bahamų laikraštyje Nas- kas. Bet to jis dalyvaus spaudos, 
au Guardian ralau aprašymą radijo ir TV garsininuose viso- 
,p4e sportininką Vitą Gėralai- je šiaurės Amerikoje ir Euro- 

tį. Siunčiu Jums, jeigu norite, poje.
galite paminėti dienraštyje, kad 
jis ir tenai yra garsinamas ir 
paminimas kad yra lietuvis.

Sun-Pagarba
Aleksas špokas 

FREEPORT, Bahama^Prin-■ 
cess Hotels InternaticTial savoj 
atstovu spokesman, turizmo sri-

p r/:

Princess Hotels International 
turi Bahamas Princess ir Prin
cess Tower FrecporteP^ Luca- 
yal. Princess turi dar 6 viešbu- 

I čius kitose vietose, būtent Mek- 
' sikoje, Berinudoje ir San Fran 
I cisko ir du Monte Carlo.

Gimęs 1954 m. liepos 26 d

teniso žvaigždę (superstar) Vi dien Vitas Gerulaitis skaitomas 
tą Gerulaiti. Jis visame pasauly- ■ vienu iš 4 visame pasaulyje pa

z

SS džių, įtarpų ir tt
JAV (R) LB Tarybos prezi
diumo pirm- A. Juškevičiaus 
suvažiavimo atidary mo žodis

"Malonios sesės, mieli broliai
> lietuviai, man yra didelė garbė 
ir malonumas nuoširdžiai pas
veikinti (R) LB Tarybos narius, 
atstovus, mielas viešnias, sve
čius atvykusius į šį svarbų, ir 
reikšmingą suvažiavimą. Susi
rinkome peržvelgti mūsų 
LB nueitą kelią, atliktus darbus, 
išsiaiškinti kilusius neaišku
mus, pašalinti esamus sunku
mus, suderinti nuomones ir nu
statyti gaires ateities veiklai. 
Kiekvienas tautinis solidaru
mas, bendra idėja, savas prisi
minimas Lietuvos, meilė ir išti
kimybė tautai, šių dienų padė
tis reikalauja, kad mes kiekvie
nas dar tvirčiau, vieningiau tel- 

iktume mūsų jėgas, sugebėji
mus, kad (R) LB sparčiau aug
tų, stiprėtų, plačiau išplėstų sa
vo’ veiklos ribas. (R) LB jau 
yra atlikusi didelius ir labai 
svarbius darbus. Ji sulaikė, pa* 

įstojo kelią frontininkų tiltų sta
tytojų želingoms užmačioms su- 

ir Lietuvos valstybės nepnklau-Į griauti pagrindinį Lietuvos lais- 
somybės atstatymo, išskyrus p^'i 
simetusiuosius
(Czn) T .B vaduy us pasinešusius 
griauti ir ardyti visąJ-ietuviškos 
veiklos darną, (Chicagoje jau 
sugriovė, dabar pradėjo griauti 
Clevelande ir Detroite) tuo pa
taikaujant Lietuvos okupantui 
ir-su juo bendradarbiaujant pa
gal okupanto nustatytas taisy
kles kultūrinėje srityje ir ko- 
munistinant savo vaikus, juos

■>w

»&£

IB

Dr. Vytautas P. Dargis, Reorganizuotos JAV Ben
druomenės centro pirmininkas, pradeda metinę augan
čios ir stiprėjančios organizacijos konferenciją. Prie 
prezidiumo stalo sėdi Zuzana Juškevičienė, Vagų redak
torė ir Ignas Serapinas, konferencijos prezidiumo narys.

Kitų 1977 metais laimėtų tur- 
namentų tarpe yra Brisbane, 
Australijoje, Ocean City, ir 
Perth. Vitas neseniai pasirašė 
sutartį lošti visapasa alinėj e, teni 
so grupėje su savo namų grupe 
New York Apples. Jo spalvingas 
gyvenimo stilius T r liepsnojanti 
asmenybė tikrai pelno jam iiė~
ginčijamą pirmojo New Yorke 
namuose auginio Broadway Joe 
titulą.

e Mi:ij orderius Vanderbilt 
1899 m. Asheville apylinkėj, 
North Carolinoj, pastatė di
džiausią gyvenamą namą. Na
me yra 250 kambarių,.JJąda jo 
pąstatymap kąjnaĄ-p-siįlf^pOR., 
Dabar toks namas kąįnuotų. ą- 
pie 60 milijonų dolerių. F' 7

A. PLEŠKYS

Įvyko 1978 mintys yra labai reikšmingos ir 
Chi'cagoje, svarbios visai lietuvių išeivijai 

kovojančiai prieš Lietuvos oku-i 
pantą dėl lieutvių tautos laisvės!

šis suvažiavimas 
m. gruodžio 16 d. 
Lietuvių Tautiniuose Namuose. 
Pagal statutą taryba yra renka
ma dvejiems -metams ir dėlto 
šįmet ji nebuvo renkama, nes 
buvo išrinkta 1977 in. dviejų 
metų kadencijai. Tebuvo-renka
ma tik š-io-suvažiavimo dienos 
darbams pravesti darbo prezi
diumas ir įvairios kitos komisi
jos. A’pie tai jau rašę St. Juškė- 
riąs "NAUJIENOSE” 1978 .12 
20. paskutiniame pusi, ir "Lai
svoji Lietuva” T978 m. gruodžio 
30 d. Nr. 25. Kam įdomu tas ga
li pasiskaityti. ’Viso ’šito’ nebe- 
kartešiu. ---- --------

Mano tikslas yra patiekti ir 
perduoti plačiajai lietuvių visuo
menei tame suvažiavime pasa
kytas reikšmingesnes kalbas, 
sveikinimus, parkaitąs, praneši
mus, pasisakymus, pasiūlymus 
ir 1.1., kad lietuvių visuomenė 
•turėtu,aiškesnį ų- pilnesnį to su- 
Viiži’avinio vąjzd^. Visa kas bu- 
įyd' suvažiavime' bąsakyta, kasjr 
.apr<?‘Tą Buvo kjmefa, tegirdėjo 
tifi maža dalele lietuvių visuo
menės — to suvažiavimo atsto- 
:vzi, vos arti 100 žinomų. Tos 
.pasakytos kalbėk" ir pareikštos nereikalingų,

.... . ! vinimo veiksnį ALTą ir dar gi-
frontmi rus ir suskaldyti mūsų išeiviją.

Bet~irrūsų-darbai-nebaigti, mū- 
sų riaukia^visa eilė didelių i-ir 
svarbių darbų ir rūpesčių, tat 
niekam nevalią būti tylinčiu į- 
vykių stebėtoju, pavargti ai’ pu
siaukelėje sustoti ir pailsėti.

Mūsų šventa pareiga, kasdien 
tvirčiau žengti pirmyn mūsų 
pavergtos tautos laisvinimo ke
liu . Mes vykdome mūsų paverg- 
tos tautos įpai-eigojinus. Mūsų 
kelias, Lietuves tautinis kelias, 

j be kompromisinis' laisves sieki- 
inio kelias. Kam rūpi mūsų pa 
vergtos tautos likimas, tas ryž
tingai jungiasi į lietuvyb- išlai- 

jkymo plačius veiklos dirvonus 
ir uoltų talkininkavimą paverg
tos mūsų tautos laisvės darbų 
srityje. Nieko nėra garbigesnio, 
kilnesnio- kaip dirbti, aukotis 
save tautos, savo tėvynės Lietu
vos labui. Lai šis suvažiavimas 
būna darbingas, našus ir sėk
mingas. šiais žodžiais skaitau 
suvažiavimą atidarytu”.

JAV liimną sugiedoję solistė

aš norėčiau pridėti ir savo žo- . 
dį, kad šis susirinkimas 'yra ir . 
garbingas, garbingas.dėlto, kad 
jis išeina į kovą, kad jis tęsia 
kovą, kad jis dėl savo įsitikini" 
mų, dėl savo narių ir tų įsitiki
nimų kuriuos atstovauja, išdrį
sta aukoti savo laiką, savo dar
bą, jeigu reikia — savo pinigus 
ir aš manau, kad jeigu reikėtų 
ir iki savo gyvybės. 0 laikai yra 
tikrai nepaprastai sunkūs. Tar-

(R) pais atrodo, kad mes pralaimim.
Kodėl taip atrodo? Dėl to, kad 
žiūrėkite, pagrindinis dalykas 
prieš kurį kovojam, buvo„beir 
dradarbiavimas, lankstymasis 
priešo agentams, arba bent taip 
sakant priešo okupanto tarnams 
tarnavimas ir gelbėjimas tiems 
okupanto tarnams šičia Ameri
koje mūsų lietuviškąją veikią 
ardyti. Tas tačiau vyksta visu 
smarkumu, ir “Akyračiai” jau 
išdrįso parašyti, kad jeigu ka
da esame kalbėję apie reikalą 
atstatyti sant^ljįs su dabarti
ne, nebesako okupuota, Jiet da
bartine * Lįetuva.Ftai tas. faktas 
dabar jaiuyra Wįai įvykis. Gal 
aš tą nepįkartojąū žodisijžadin, 
bet tai Įaųlišdrįs^ |u pasididžia
vimu parašyti. Dabar jaii, ma
tome) .kasįįjyksta kitose .srityje-

■ da^ia^)į’ j; j-
3

• Sniegulės yra- šęšia^Ar.ų^o 
formos, bet įvairaus dydžio ir 
Skirtingų -raštų. S^egi&Jiukrih- 
ta tik ant apie Vieno ^tečdalio 
žemės -paviršiaus. >

niuje —- pav. Kisielius, Rekašiū
tė ir kiti, (Gimtasis Kraštas”).

Visą suvažiavimo eigą užre- 
kc'rdavau. Įdėjau daug darbo ir 
laiko svarbesnes kalbas nura
šant. Pasakytos kalbos nurašy
mas iš užrekorduotos magu, 
juostelės yra labai varginantis, 
reikalaujantis daug laiko, kan
trybės ir nervų., Blogiausia yra 
su tais kalbėtojai^ kurie savo 
kdlbas sako atmintinai, ne iš 
rašto,. žodžius ištaria neaiškiai, 
sakinys suveltas, pasako daug 

bereikšmiu žo- C

• ■'Astrono'mai apękličįavo, 
kad visatoje ati>a saūlės šiste- 
moje yra-apne.^Ii milijonus ko- 
metų, bet žemės gyventojai vie
na matvs tik. 1986 fni.

• .i ' A » - -f

ENERGY

darbingas, našus ir sėkmingas,

— tlmitufee'bfdlsWash^ L. 
-’td once ®£feyt fetter the 
"•Veninę meal; and cut i 
- excessive use of waterF ’ 

and electricity. r
-DonT be a Bom Lo*eri>

A

rr
t*

*
f

c «4
u

J0RA11 IR KASTYTIS
3 1.1 LkXI

yra visose 1 
apylinkės SLA

v

i ' ■ ■
pelno, na-

SLA — kuopų 
į savo , ...
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. t * {: I

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
LITHUANIAN ALLIANCE fpF'lMĖRltA

New York, N. Y. 10001 
307 W. 30th St.

Tel. (212) 563-2210

1—naujienoj CRįfAĮbl, Itk >I^hūftday)Jaaųary_i8,~|y/^

“—— i J * > 
apdraun|- — Endowment 
iinga jatnftnui, sick^nčiaąj

susivienijimas lietuvių Amerikoje-j
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lifehivių Iratemalinė ’or-U 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau/pdt 92 metus.
t k f • /

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tUKM + 
darbus dirba.

1 *
SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolėfrių 

nariams. . . . '.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apšidrausti iki S10.000. *

SLA—apdraudžia ir Taupomąja ; _ 
Insurance, kuri ypač naudinga 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo^pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terrainuila apdrau ja: įui

SI,000 apdraudos sumą temoka tik 63.00 rti^taihs.

i------- — lietuvių kdloniįose.’ Kreipkitės
LA. kuopų Veikėjui, .jie Jums .

.oenca Uie place that is made 
And, U.S. Savings 

Fondfl have been helping to triake 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
«ix years. That means your dreams 
mime true faster than ever before.

You crn buv shares in your perti
nter dream hy joining the Payroll 
'•---•v.s you work, or the

-Month ntan whare you h>,nk. 
von know it. your American

Now E Bonds p* y 5'»% interert when held to 
ra^tunty 5 10 tht Arrt j
yrtij. Bond* «rv rrplaced if etom, <• 
AmVy»> M. Wb*>n they can b< cubed *
rt your b^nk iinerr*t » not tn itat* <

JAV (R) LB Tarybos prezi
diumo garbės pirm- DR. Z. Da
nilevičiaus sveikinimas ir (R) 

_TlB principai. ......................  _

(Kreipimąsi (išleidžiu). Prie 
žodžių, kuriuos pasakė mūsų 
mielas pirmininkas, kad susirin- 
kimui jis linki, kad jis būtų

Foryour headache get 
extra strėnųth and safety, to o.

'Anačin® has extra strength, by a panel of experts' used "as 
More strength than any neg- directed. But Anadjn gives you 
ular headache .tablet. And more pain relieved than, any 
'A’nacin combines that strength regular' str1ėftg:thnhe^dačĖe 
^withWety. TabletAGiVės^ou' sdf^y*'you .

Like all leading headache expect with -eX(rą strengtttyou * 
tablets, Anačin starts'with a want. Read'and follow 'labfcl 
pain reliever recognized safe difęčtiohs.
Extra strength with safety. That’š ČortitttOn sense! ifliat's Ahačin. >
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DOMAS ADOMAITIS

Prof. Adomas Varnas didžiojoje spaudoje
Gen. Konsulės J. Daužvardie- kloj prieš jc‘ įsikūrimą čikago- 

nės pastangcniLs United Press je. 
International susidomėjo šim
tamečiu prof. A. Varnu. Jos pa
tariamas tą uždavinį gavęs jud
rus žurnalistas Ed Lion gruo
džio 27 <1. telefonu kamantinėjo 
mani- apie prof. Varną, norėda
mas parodyti apie ką bus kal
bama susitikus pas sukaktuvi
ninką. Tam susitikimui pasiruo
šta surašius anglų kalba proi. 
Varno gyvenimo datas, pagrin
dinius įvykius ir pan

Sutartą gruodžio 29 d. susi
rinkome pas p. p. Varnus: Gen. 
Konsule J. Daužvaddienė, Ed: 
Lion, jo fotografas ir šias eilu
tes rašantis. Pasikalbėjimas su 
prof. Varnu per vertėjus užtru
ko porą valanlų. Teko nustebti, 
kai gruodžio 31 d. p.p. Varnai 
jau buvo sveikinami iš Pensil
vanijos ir New Jersey, vieti
niams kiikraščiams paskelbus 
UPI i>askleista žinią apie juos.

UPI išsiuntinėtas Ed Lion ra
šinio tekstas yra teks:

Adomas Varnas Naujų Me
tų dieną Įžengs Į savo gyvenimo 
antrąjį šimtmeti.”

“žilstantis lietuvis imigran
tas yra gimęs 1879. I. 1- apie 
dviejų tūkstančių gyventojų ge
ležinkelio mieste' Joniškyje, kas 
dabar yra Sovietų Sąjunga.

Varnas pergyveno du pasauli
nius karus, trumpą jo gimtosios
Lietuvos nepriklausomybę, ke
lias gimtinės okupacijas, veik 
metus kalėjime už tautini veiki
mą ir kelis metus D. P. stovy-

“Gyvenimas tik verpetais su
kasi apie tave”, sako Varna;, 
braukdamas save' baltą barzdą. 
“Jis toks nepaprastas”.

Varnas, mažai angliškai kal
bantis dailininkas, savo ilgą am
žių riša su saikingumu, įdoma- 
vimosi daugeliu dalykų balan
suotu maistu, gera žmona ir vai
kščiojimu. “Vengiau alkoholio 
ir jaunas būdamas, ;>• mažai jo 
tenaudojau” — pasakė jis per 
vertėją. ’’Dailė ir fotografavi
mas palaikė mane formoje. Ir 
kasdien vaikščiojau tam tikrą 
Uokų skaičių. Net studentu bū
damas nevengiau vaikščioti”.

Savo gyvenime Varnas valgęs 
balansuotą, šviežią maistą, be 
chemikalų ir ne iš skardinių. Jis 
geria įvairių rūšių sultis. Pa
klaustas kaip pasiekti ilgo am
žiaus jis juokiasi ir sako: “Gy
venk su gamta”.

Varnas sukūrė apie 2000 alie
jinių paveikslų ir 500 grafikos 
darbų. Iki savo ligos pries kelis 
menesius jis daK tapydavo kc-

Prof. Adomo Varno portretasM. ŠILEIKIS

kc-ii/imu-) d'enc-
šydo. Spėju, kad derybos bn> 
jiasibagę taikiu būdu, nes .1. Va- 

j namaitis paskui buvo eile metu 
I \\-tos rinktinės valdybos pir. 
I mininku ir jo visa šeima akty
viai (L yvavo šauliu veikiojo, 

i nesidrovėdami divėti šauliu u . 
j niformą, kas buvo labai retas, 

tokio privačiai steigiamo jei ne vieninte'h, re'škinvs klai- 
Įpėdiškir *nies!elėi:ų tarpe.

čia, jau ?in(rikoie, prieš 
__ -.......... 4 buvj pa klide gan- 

ukilehų’, tei- IHC lietuviškajai publikai — kiek (1;jj rC(|0^ Iu, spaudoje, kad vie- 
?'.e piniginę dalį. J. X ana-, nas Vanagaičių šeimos 

kibinę, bet tam. neturinčių j^-j gailis tada pareikalavo labai di-!rjy j Vanagaičio s 
dėlės pinigų sumos kaip atlygi
nimo už nuostolius, kuriuos jis

Pastabos
NUO KLAIPĖDOS IKI LOS ANGELES 

MINTYJIMAI SAUSIO 15-TOSIOS PROGA
flikta su Šauliu Sąjungą, kuri
dėl
fondo turėjo kai kurių rezervų
kurie ir buvo spaudoje paskelb- ( ia ]:IIJ
Ii (mano redaguotame) praneši-‘ metu

Bet matykite dabar, net po 
viiš 50 metų nuo Klaipėdos su
kilimo, kai kur atsiranda visai 
iki tol negirdėtų “si 
giančių da'yvavus Klaipėdos su-į(aj jje

.•<’ . L’. .• ?-
•<

'•f
S it

J M^~- . .-y. •

iu

kių įrodymų arba pasakojančių 
neįtikėtinai heroiškas pasakėles, 
apie kurias Lietuvoje, ypač 
Klaipėdeje, niekada nebuvo gir
dėti- Kitaip sakant - sukilo po 
50 metų nuo Klaipėdos paėmi
mo. Reikėtų, kad tokie “sukilė
liai” būtų paskelbti viešai spau- 
loje, nes jie sąvindamiesi suki
lėlio vardas žemina tikruosius 
sukilėlius, o juo labiau Klaipė
dos sukilimo aukas.

na- 
urinklą me

džiagą, kurioje (pagal mano tu
rėtas žinias Klaipėdoje) buvę ir 

numatė tam pranešimui span- Klaipė<los suki|ėlių sijrašai) yra 
atsivežti Amerikon ir norima ta 
knyga spausdinti. Tas Vanagai
čių šeimos narys, esu beveik ti
kras, bus viena jų dukra ištekė
jus’ už 7-to pės. pulk, kariu, kap 
Šležo (?). Kas atsitiko su ta me
džiaga ar knyga? Būtų nepajira- 
stai gaila, kad ta medžiaga žū- 
tų — nepaskelbta. Visai vistiek 
kas joje būtų buvę rašclna. Lai
kas bėga negrįžtamai, žmonės 
miršta, daug istorinės medžia
gos žūsta laiko dulkėse. Jonas 
Vanagaitis jau senai miręs, to- 
-dėl būtu pats laika^,-jo surinktą- 
medžiagą paskelbti kol dar yra 
gyvų jo šeimos narių, kaip kad 
yra padariusi klaipėdiškio dr. 
M. Anyso šeima — išleidusi jo 
atsiminimus, nors irgi jau po jo 
mirties.

Kas žino daugiau J. Vanagai
čio knygos - atsiminimų reika
lu?

dJje pasirodžius. Vyko ilgos de
rybos su .1. Vanagaičiu. Jis mat 
grasno visą reikalą perduoti 
Klaipėdos leisnųi su vokiečiais 
teisėjais, .lesė dalyvavo: J. Va
nagaitis, šaulių NX-tos rinktinė-.! 
vadas J. Brūvelaitis, Lietuviš
kųjų Klaipėilos krašto organiza
cijų vykdomojo komiteto pirmi
ninkas J. Kybrancas, aš kaip to 
komiteto reikalų vedėjas ir Vy
tauto Didžiojo gimnazijos di
rektorius, kurio bute vykdavo 
tos derybų komisijos posėdžiai,

Kalbant apie sukilėlius ir “su
kilėlius”, prisimena man vienas 
įvykis iš Klaipėdos laikų, liečian
tis kaip tik sukilėlius. Vienas 
Vyr. Mažiosic's Lietuvos Gelbė
jimo Komiteto talkininkų, la.

fi dabarJaTCyra 92 nu ir juo- pergyveno. dėl žmoįr j os-atei ties - 
valandas kasdien. Jis dar^kiaši jaiii jiriminus škvryi)ų~nia- jis tebėra^optimistas; Jis sakoU . . ... ,. , .

‘ ’ tjkįu kaj‘bai drąsiai vėliau pačiame suki
lime su ginklu rankoje prie pre
fektūros, pasužymejęs sukilėlis 

Taip baigė savo straipsnį Edj Jonas VANAGAITIS, rodos 1936 
Lie'n, prof. Varno sukakties pro-.;ar 1937 m., buvo sumanęs steig- 
ga teisingai primindamas pąr ti sukilėlių fondą, lyg ir sukifė- 
sauliui dalį Lietuvos istorijos ir lių. pensijų fondą. Sukilėlių šal

nos nelaimes. _ Jam priklauso]pos reikalai buvo Lietuvos šau- 
Įkiekyieiio lietuvio pagarba ir lių S-gos tiesioginėje žinioje ir

lias
tikisi tapyti ir vaikščioti atei
nančią vasarą, kai atgaus savo 
jėgas. “Kol mano besąs veiks, 
aš gyvensiu”, Varnas sako rody-, 
damas į savo galvą.

“Aš noriu padainuoti” — jis 
priduria, išjuosdamas kelis jaus
mingus lietuviškos dainos pos-
mus savo gyvastingumui pabrė
žti.

Varnas yra vedęs 1919 m. sa
vo dabartinę žmoną Mariją, ku-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. PlKantatq Ir IntvmlT nnvlsku

aprašymai, galinti ii gyvenimo. Lengva* ttilius. gyva kalba, gražiai ižlelata 
150 psl &^1iuė S2.30. .. _ .

— Or. Ju«Z«i 6, Končius, HISTORY OP LITHUANIA. LietUVO8 lltorijo 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 141 
uai.. Kainuoja $2.00. < 11

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynu istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0u.

Dauguma šią knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas b 
I . ................................................ ...... " ‘
piniginę perlaidą. «

dą. “Drauge ir kartu yra malu- “Aš esu optimistas ir 
nu” jis sako pridurdamas: “Aš žmogus gali būti geras' 
turėjau rinktis iš trijų seserų”.

1902 m. Varnas pasirinko pa
sitraukimą iš caro valdomos 
Lietuvos, kai policija jo ieškojo 
dėl dalvvavimo tautiniame vai-Į į 
diniriie — komedijoj. 1909 m -
po meno studijų Šveicarijoj ir 
darbo Italijoj, jis su prancūziš
ku-pasu sugrįžo į Lietuvą, kuri 
pc 1995 m. sukilimų buvo kiek 
švelnesnėje Rusijos kontrolėje.

Pėr 1917 m. revoliuciją jis bu
vo Rusijoj areštuotas kaip lie
tuvis patriotas ir beveik metus 
išlaikytas kalėjime. Paleistas iš 
kalėjimo jis perskubėjo į Lie
tuva,, ką tik paskelbusią savo

padėka.
— O —

Chicago Tribune, gavęs šią 
pavedė savo žur-

delio J. Vanagaitis suėjo’ i k<?n-

22 metų Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpyje jis ruošė 

j tautos pinigų, ir pašto ženklų 
kita* knygas gaSmUįsigyti atsilankius i Naujienai arba atsiuntus čeki ® j projektus, Įkūrė meno draugt- 

-- / ‘ j ją. kuri veikė kaip -neoficiali,
NAUJIEN 0 8 1 Kultūros Ministerija ir dirbo'

r-nr « , » j- v -ninis Chicago Tribune tarp kit-LPI “story”,.pavede savo zur-! . 1v , . z., ■ J? n . . i ko paskelbė teki prof. Varno pa -nahstui Clarence Petersen pasri . , 4iT • / • r •, „ ... ' r tr 'b -i- sisakyma: “Lietuva nėra lai-kalbeti su prof, varnu. Susiti-J „ .. , „ • 4i jL- oi j • c VL -- >sva , tačiau jis skelbia — ’Ne-kome gruodžio 31 d. ir kalbėjo- 
mės apie 2 vai. To pasikalbėji
mo vaisius pasirėdė Naujų Mė
tų dienos Chicago-Tribūne, ku- 
riame-patalpintaspuikngCz-Pe- 
tersęn straipsnis: “Jo sekantis 
šimtmetis turi būti lengvesni^'. 
Straipsnis papuoš tas puikia 
prdf. Varno nuotrauka prie M- 
K. Čiurlionio paveikslo,' Milįįcf-

nusiminkite, mano tautiečiai! 
Visos tironijos sulaukia to pa
ties galo. Laisvė, šviesa ir tiesa 
nenugalimos”.

1

173* BevtM Halited Strakt, Chicago, D5. MI88

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI | 
NAUJIINOSE GALIK.a GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO. 

; į- JO, VISUOMENES VEIK8JO ĮRAŠYTOJO ATSIMINIMUS 

VDrTTt J. Guwt — M1NTYS1R DARBAI, 259 P6L, Uečlafifiu«-190e U- metų įvykiu*. JAlonrific ir Totoraičio jauna* diena* Ir susi- 
rftplnl-nit $8.00

—Or. A. J. Gu»«n-------DANTYS, jn priežiūra, sveiksta Ir greiti---------------
Ketai* riržellais. vietoje $4.00 dabar tik------------------$3.60
Wntttals vttieliai* tik = ___________ ______________  $2A8
CkffiM — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

KetioD** po ftffop* įipūdŽJ»l. Dabar tik ---------------- $2.08

~ kaip profesorius. ~
1940 m. rusai sutriuškino: Lie- 

"Įtuvos nepriklausomybę. Po to 
į j vokiečiai įžygiavo ir okupavo 
J k raš tą v kūjį.4944 m . ^Sovietai 

vėl pakartotinai užėmė- Varnas 
nabėno nuo ffrižfančin rusu ir
keliems metams pateko i D.P. 
stovyklą prieš atvykdamas 1949 
m. i 100,000 lietuvių-gvvenama 
Čikagą. ’ • ■ -

Jis sakosi nebesitiki pamatyti 
dienos, kai sovietinis režimas 
bus sunaikintas Lietuvoje, bet 
jis jaučia, kad tas laikas ateis. 
Ir nežiūrint kokius sąmyšius jis

Helps Shrink

Hemorrhoidal
Tissues2 ^ t

caused by inflammation .
Doctors have'found.a ni^dięa-'

-—tian_f ha't: i n ma ny.įęayjar gives >; 
prompt, temporary, relief for 
hours from'pain antfjburning ' 
itch in hemorrhoidaltissueš, then

. helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Prepcroliort /f®. N.o 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

Chicago Tribune nėra vienin- 
tėlis laikraštis, pasinaudojęs 
PLT informacija. Prof. Varną 
matėme ir televizijoj. Užtat, ga
lima tvirtinti,, kad šimtametis 
prof. Varnas iškeliavo į platųjį 
pasaulį ir jam pasakė apie Lie- 
tuva. Tai vis darbščiosioms Gen.

■
Konsulės J. Daužvardienės “už
sukti’’ laimėjimai.

pirm-kas- Derybos__iper kokius 
keturis ar penkis posėdžius be
veik nebuvo' padariusios jokios 
pažangos, gi ma po to grįžus (iš 
komiteto) į Gubernatūrą — nc- 
besekiau jų eigos ir posėdžiuo
se nedalyvavau. Nežinau net 
kai j) jos baigėsi, bet nei J. Va
nagaičio norėtas steigti sukilė- 
lių pensijų fondas nei tam rei- 
kalui jo norėta išleisti knyga
(jos leidimui ir fondui J. Vana- ko apiankyti mirti nuteistą bu- 
gaitis norėjo’ rinkti aukas ir taip vusį premjerą Buto. Manoma, 
pat talpinti knygoje brangius kad diktatorius jį sušaudys.

— Vienam čicagiečiui pavy-

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

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

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

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

-Taupykitedabar
pa s m u s

wMtWyfw kilMt pridedant Me. persiuntime lileidem.

1781 Se. HALSTED ST^ CHICAGO. ILL. I1C0I

SANTVARKOS

Įsteigta 1*23

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinln krajto la^rė ir lieto- 

riq gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau titmrdintnrali. knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima atsisakyti Naujienose.

Juos** Kapcčlnslut, SIAUBINGOS DIENOS. Atsimini®*! aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bo&evflnj ir gyvenimą tremtijflu stovyk
lose Vokietijoje. 2/3 pkl.. kietais drobės riršeltds kaina 4 doL

Juozas Kapsčlnskai, liEIVIO DALIA. Atsiminimai, flėlvie Daili 
yn natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje be|ai- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gimdai fllo- 
įtruota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETES (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO,.LIETUVO*.
Autorė buvo Vilniuje, Tnkuoe
Klaipėdoje ir Palangoje. Vdh__ ______
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 
Jversta 1 anglų kalba.

M ŽoUSnko. SA

Ir

Drualdnlnjraoee, Kauše. NauiaJdsom. 
ja*L k* Ji tea statė, tokiu 
95 pat. $1JO. Yra taip pat

M ŽoUmiIco, SATYRINES NOVELES. GenUlaua tussi rwtytofo 
60 satyriniu novelių, 199 pual., kaina $2.

O. Kuralrlt, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. A» 
tariau* paatabūną neapfaun* IntuisLrta ir agitpropo propagana* M 
užnaakarimaL Abi knyjoe paraiytas lengvu, gražiu itifi-snd.

Pref. P. Pakarklla, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė rtudija aj 
Kaina J3.

Vincai ža-rrialfla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM 
M p*L Kaina $1JSO, 

tie Ir kiti leidiniai yra ©ranasi 

MAUJIBNOSR, 1739 S-s. HALSTED

POEZIJOS VEIKALAI
Poezlla — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepia 

lazdynui IJskleliti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu jveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota, 
ftįhtadįa ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gelmes. *

k * - •

■Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:

I. J. AufvataltyH- V«lčl0nkn4, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato. 128 psL Kaina 11.—.

1 Jorplt Baitrulalfla, ŽEMtS PAKOPOS. ElegijoA giesmė*, poemos 
KUeninlo formato, 187 psL Kaina S2.00.

J. Butkv Jut*. EiLtRAieiAI IR RAITAI. 155 psi. 81.50.
4. Vincas Jonikai, LYD8JAU VIEiNIĄ VtTROJE. EiUp rinktinė. 169 

. Kaina $3.00.
B. KUopa, Jurpallonla, GLODI • L10DI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatollfua Kairys, AUKSINĖ S8JA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
7. Nadaa Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTR. Eiliuoti pasakojimai apie 

S Uvletintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus IHustracijomis $5.00.
8. Madas Rastenis, THE FOREST OF ANYKičIAI, Antano Baranausko 

•‘Anykščiu SDelis”. vertimas. 42 psl. $2.00.
1 Balys RuHa, UGNlfS PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
JO. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 pst. $3.00
11. Stasy, Seatvaras, AUKOS TAURE, 5-fl Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50.
12. Petras Sapalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

Petrai Se'gafat, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
Eupenllua Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00
Elena Tumlenė, KARALIAI IR IVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50 
Alfonsai Tyruells. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00. 
Jonat Velaffli, SENdVTS LIETUVIŲ bTIVAI. Mftrtoifljos posftal. 
M.D0.
Adomai Jaut, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3 00.

Norėdami įsigyti Mas ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 
raitine arba užsakyti paštu, pridedant čekj ar pinigini orderi.

i

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%

Uit, 82 psL. 81.00.
18. “ *
14.

18.
17.

M pat
18.

1739 So. Hxlsted Street. Chicago. Wlnol* 30803

*

!

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

UNIVERSAL
Chicago, HI. 60608

JTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
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Irano šachas Reza Pahlevi, sėdėjęs aukščiausiame

nę. Karo vadovybė jam nurodė, iš kur gaudavo propa
gandai vesti reikalingus pinigus. Kariai sumiė kelis 
šimtus maištininkų, galėdami juos suvaldy t Vie^z ; 
greitų ir griežtų administracijos priemonių, šachas ^ri 
ėmė gen. Oziri atsistatydinimo pareiškimą ir įpareigojo 
Bachtiari naują vyriausybę sudaryti. Nespėjęs gauti 
parlamento pritarimo naujai vyriausybei, šachas p',~- 
kelbė, kad jis išvyksta atostogų. Paskutinės sava'**’ G 
*iek privarginusios, kad jis norįs pailsėti ir atleist’ a ’ro 
kai įtemptus nenms. Atostogų jis išvažiavo an-'-''n- 

j tarytum nesirengtų grįžti ir toliau valdyti kraštą Pra
nešimas, kad išvyksta atostogų sukėlė nauj"’ >'-'u"'" 
krašte. Maištininkai nepatenkinti, kad j;° i?v' k?-’ ’’I 
a^osto^u .o ne visiems laikam’. Pačiame Teve'nr*p ’--"t. 
tininkai užrišo virvę ant kaklo, kaip vengrai savo la’ku 
Davi?o Sta^nui. ir nuvertė 20 metų stovėitis'*? 1 
tūlą. Panašių žingsnių maištininkai rengiasi imtis ir 
dviejuose Pietų Irano miestuose, bet Šūkaujančius mai-į 
štininkus suvaldė. Kaip ir anksčiau, kariai paleido kelis 
šūvius į viršų, o kai minia nepaklausė, tai paleido į mi
nią. Nukritusieji sužeisti rėkauto jai labai greitai įtiki
no, maištininkus, kad laikas bėgti. Jie įsitikino, kad ša
chas išvažiavo ‘‘atostogų”, bet tvarkos ardyti vis dėlto 
negalima..

Šitas karių žingsnis, labai greitai apraminęs maiš
tininkus, smarkiai paveikė mulą Chomeini. Jis prieš Po
rą dienų paskelbė, kad važiuojąs į Teheraną, bet savo 
kelionę atidėjo. Jis rengėsi padėti sudaryti islamišką ka
binetą, nutarė savo kelionę atidėti ir pasiteirauti, ar jo

■

A. Rukšlelė Prieplauka

V. KAROSAS-- VLIK0 SEIMAS
patarimai pageidaujami.galingos Persijos tūkstančio metų sukaktį,.jis sukvietė 

galingiausių pasaulio valstybių valdovus, kad pamokytų 
juos, kaip reikia gyventi ir valstybes valdyti. Britų ka
ralienei jis priminė, ko valdytojas neprivalo daryti, bet 
pats neišmoko eiti su gyvenimu. >

Jis davė Irano kariams geriausius ginklus, jaunimui 
sudarė sąlygas mokytis, o gabesnius pajėgė siųsti į aukš
tąsias mokslo įstaigas Amerikoje ir kitose valstybėse, j 
bėbmeSTjpratoydęad-aukštus-mokslus-einantiems žmonėms — - . . . > :-----r
reikia duoti laisvę tolimesniems mokslo tyrinėjimams, o ne dar yra gausus. Gali visa karo vadovybė jam pritarti.

Antras svarbus nutarimas — šachas atidėjo savo ke
lionę į Ameriką. Vietoje Pietų Kalifornijos, jis pasirin
ko šiltą Asvano saulę. Iš Kairo jis išskrido į Pietų Egip
tą. Kairo aerodrome šachą pasitiko pats Egipto prezi- 
detas Anwar Sadatas. Jiedu praleido visą popietę prezi
dentūroje, į pavakarę šachas, bešluostydamas ašaras, su 

{žmona ir sargais išskrido į Asvaną.
_ —Galimas daiktas, kad šacho šalininkų skaičius Ira-

(KOMENTARAI)
(Tęsinys)

Įdomu pažymėti, kad prele
gentas nė vienu žodžiu neužsi
minė apie dr. Bobelio dalyvavi
mą Belgrado konferencijoje ir 
nieko nepasakė apie ALTo’ pas
tangas gelbėti Lietuvos laisvės 
ijylą-^tsidūrūšią-kritiškoje pa
dėtyje. Tolygiai diskretiškai nu
tylėjo apie VLIKo pasiųsto at
stovo kun. K. Pugeviciaus pa
siektus rezultatus. Pažymėjo

Amerikos. Jis pats asmeniškai 
dalyvavo tuo metu pasėdyje ir 
gali pristatyti kalbų kopijas. 

------(-Dėl—klaidingų—dr._ Xemicko—pa- 
-------sisakymų—Helsinkio nutaihanų 

atžvilgiu, deja dėl laiko stokos
ir privaloma visiems veiks- negalįs pasisakyti.
niams. VLIKas jau yra sudarys, e
Lietuviu žmogaus teisių komi- Paskaitoje dr. Neinic-
siją, vadovaujama prof. Dom»;kas bfn<lraI kritikavo Vak. de- 
Kriricko, kuri gali tapti foru-!m°kra^i’l detentes politiką, 

prie kuric's analizės teks grįžti 
komentuojant VLIKo užimtą 
poziciją tuo klausimu.

Kariai gali būti pasiryžę klausyti šacho. Galimas daik- 
Jtas, kad šachas, išvažiuodamas atostogų, buvo tikras, 
kad jis galės grįžti į savo rūmus, kai pailsės ir panorėsi 
grįžti į Teheraną. Bet jo ašaros, išskrendant iš sostinės, {bendriniu sakiniu, kad buvo lai- 
ir šarojimas atsisveikinant su prezidentu Sadatu rodo, ‘
. . .. t t-.- , i Kiniai Kongrese, bet kieno pas-kad jo pajėgumas negali būti toks stiprus.

Irano šachas anksčiau turėjo pradėti modernizuoti 
krašto^administracijąLilaiiLgaii patikti kis-tis-i-kiekvier 
ną valstybės svarbesnį klausimą, bet jis privalo atminti, 
kad negalima tremplenti pagrindinių žmogaus teisių. 
Jeigu jis būtų gerbiąs pagrindines žmogaus teises, ku
rias pasižadėjo respektuoti Jungtinėms Tautoms, tai jis 
būtų patraukęs į savo pusę mokslus baigusią ir besimo
kančią jaunuomenę. Jis būtų išvengęs tokių didelių de-

m u bendram pasiruošimui Ma
drido konferencijai.

NurOdęs_visą-eiię~tarptaxrtniiTT 
ir Amerikos organizacijų, su ku
riomis reikėtų palaikyti arti
mus ryšius ieškant-jų paramos 
žmogaus _teisiu gynybai, užbaigė 
savo paskaitą.

Po paskaitos liko kelios mi
nutės preš posėdžio uždarymą, 
kurias panaudojo dr. Bobelis

visiems krašto gyventojams reikia-duoti-pačias pagrin
dines teises; Jis nesuparto,- kad atsilikusių, bet labai fa
natiškų mulų gadynė jau pasibaigė.

Turkijos Kemal Paša suprato atsilikusių mulų žalą 
krašto progresui ir laiku juos suvaldė. Naseris ėmėsi tų 
pačių priemonių prieš mulas, susispietusius apie Faru- 
ką. Jis ne tik suvaldė mulas, bet ir pačiam Farukui pata- 
rė dšvažiuotir Irano -šachas turėjo tas-pačias problemaš^- 
Jis nemokėjo suvaldyti mulų, nors Irano kariai ir pata
rė jam. imtis priemonių, tai mulos suvaldė šachą. Pats ša
chas išskrido į. Egiptą,' o mula Chomeini ruošiasi į Tehe
raną islamiškos vyriausybės sudaryti.

Šachas pasirinkdavo gabiausią žmogų premjero parei
goms, bet tuo pačiu metu jis pasilikdavo sau teisę kištis 
į kiekvienos ministerij"os“personato ~paskyi’imo reika
lus. Aukštose pareigose buvo fanatiškų mulų, kurie klau
sydavo mulos, o ne šacho. Net aukščiausioje policijos va
dovybėje mula Chomeini turėjo ištikimų informatorių. 
Šachas galėjo žinoti apie juos, bet viskos gale j o ir neži- 
noti.Prasidėjus grieštesnei kovai, iš Irano išprašytas mu- 
la Chomeini turėjo tokias tikslias informacijas apie kra
što vidaus reikalus, kokias turėjo pats šachas. Valdžios 
įstaigose šachas paliko daugybę modernios valstybės parlamentcnir-paties-pi'emjero jis nepajėgs naujos vy- rano fanatikais pnverte—šaehą-jsskristi—atostogų.—Galis 
priešų. Blogiausia, kad šacho priešai turėjo ištikimų riausybės sudaryti. Chomeini įrodė, kad jis geras psi- mas daiktas, kad Irano kariai sudarys sąlygas jam par- 
agentų saugumo organuose. chologas, moka tikinčiuosius patraukti, bet iki šio meto skristi, bet jeigu anksčiau parskris mula Chomeini, tai

Šachas turėjo, o gal ir tebeturi ištikimą kariuome- jis neparodė valstybininko gabumų. Jis protestavo prieš šachui gali tekti ilgiau paatostogauti.

mėti L’etuvai palaukus pareiš-

bangomis nedasakyta.

Išvadoje dr. Nemickas pasisa- kai_kuriem.į netikslumams ąt 
kė, kad pirma reikia išaiškinti 
Helsikio nutarimų tikrąją reik
šme ir suformuluoti vienalyte 
strategiją ir taktiką, priimtina tų emigrantų vardu, o ne visos

l^'mtir^Kal^briškai'pa^eigė“drr 
Nemieko tvirtinimą, kad sen. 
Dole kalbėjęs vien užinteresucr

šacho administraciją, bėgo užsienin ir iš Irako per 16 
metų varė propagandą per rusų pastatytą galingą Irako

nori grįžti i viduaramžius, kai kraštas neturėjo įstaty-štatams.
Šachas išskrido, bet jo prisaikdinta premjero Bach- mų ir visiems valstybės reikalams vadovavosi tiktai’ Ko- 

tiaro vyriausybė krašte pasilieka. Bachtiari valdo ne tik ramu Irane Koranas atstoja bibliją, dėsto maralinius 
vidaus reikalų ministeriją, bet jam privalo paklusti ir arabų tikėjimo-pradus, bet-jis-negali-būti -valstybės--įs- 
kariuomenės vadovybė. Mula Chomeini paskelbė kovą ■ tatymu.
ne tik pačiam šachui, bet ir jo paliktai’ Bachtiari vyriau- • Nenoras praktiškam gyvenimui pritaikyti ‘Pagrin- 
sybei. Chomeini gali planuoti islamišką kabinetą, bet be dinių žmogaus teisių ir nesugebėjimas susitarti su Ko-

SEIMO ĮDOMYBĖS

Iš likusių, seime įdomybių 
verta paminėti Tautos Fondo 
pranešimą. .Pereitų metų bėgyje 
viso surinkta 77.000 dol. aukų 
Gausiausiai, pagal savo skaičių, 
savo aukomis prisidėjo Kana
dos lietuviai su 33.000 dol. įna- 
šu, juds seka Australųqs lietu- 
ViaL sū 7.000 dol. aukomis. Ma- 
žiausiai aukoja JAV lietuviai? 
nors situacija metai iš nietų ge
rėja. Paklaustas atstovo TF 
pirm. J. Valaitis, kodėl ALTas 
nutraukė pašalpą VLIKui, su- 
aukė trumpą atsakymą — “ne

žinąs”.

Aukų rinkimo reikalu kalbė- 
,o Kanados TF atstovas. J. Vai- 
čeEūnas. Itin jausmingais žo
džiais kreipėsi Į žurnalistus, kad 
Jaugiu. _keltųJspaudoje-V.LIK-> 
darbus ir nuopelnus, nes yra 
-daug-^v-yruojanč i] lietuvių. Už 
enka vieno' kito“ neigiamo pasr 
akymo apie VLIKo veiklą, kaip 

-e^at-sumužėja aukotojų skaF~ 
čius. —-i-

(Bus daugiau)

jai teko patalpinti jį tarp kriminalinių kalinių, iš K. 1. teismo ir pavesta spręsti Kariuomenės svarbu. Nesvarbu ir, kad kasininko pareiga iš- 
Bet kai tie sužinojo, kas jis yra, tai irgi ■ nusiteikė teismui. duoti bagažą asmeniui pristačiusiam kvitą. Pa-

KALBĖKIME atvirai i jam nedraugiškai. Koks tolimesnis šių dviejų ka- Teismo posėdis buvo viešas. Salę publika veik miniu tai, -kad parodyčiau, kaip Saugumas 
pripildė. Teimo pirmininkas uždraudė publikai veikė.
oetką užsirašinėti, atseit leido tik klausytis. Klam ‘ 
siaui ir aš.

Kaltinamieji — studentiškas jaunimas ir du 
gelžinkeliečiai. Kaltinamuosius gynė solidariai 

1 be jokio atlyginimo, prof. P. Leonas (tada ir Tei- 
l šių fakulteto dekanas), prof. V. Stankevičius ir 
advokatė L. Purėnienė.

Prokuroras R. prašė teismą visus kaltina- 
I muosius pripažinti kaltais ir nubausti (mirties 
bausme). >

Kaltinamieji kaltais neprisipažino, paneigė 
Saugumo jiems metamus išgalvotus kaltinimus ir 
prašė teismą juos išteisinti

Šitoj byloj Saugumui teko pristatyti liudinin
kus, jo slaptus agentus. Svarbiausias jų—jau mi
nėtas agentas — provokatorius Kazys Klastaus- 

I kas,Saugume dirbęs Sprindžio slapyvardžiu. Ko- 
Iš kalėjimo suimtieji buvo nuvesti pas tardy- kia jo buvo rolė V.Galinio ir kt. byloj, jau rašiau.

RAŠO A. Ž.

(Tęsinys) linių likimas buvo, man neteko patirti.
1929 m. smarkiai pakeitė politinę padėtį, kai

Po kokio pusvalandžio abudu nuteistuosius rugsėj0 19. prez. A. Smetona atleido iš min. pirm, 
grąžino į jų kamerą. Mat, juos buvo nuvedę į raš- pareigų A. Voldemarą. Tas įvykis turėjo didelės 
tinę jiems pranešti, kad prezidentas patenkino jų 'įtakos ir Saugumui vykdant politinį terorą.
malonės prašymą. Už tai, kad B., eidamas mirti 
(tip jis galvojo), uždainavo, buvo kalėjimo admin, 
nubaustas karceriu ir paimtas iš 
mo be šiltesnio drabužio.

Sekančią dieną šie du nauji kaliniai buvo pa
talpinti į vieną iš polit. kalinių kamerų ir drauge 
su politiniais kaliniais leisti pasivaikščioti. Vie
nas jų (B) ir papasakojo, kaip vykęs jų teismas.

Pakutinės minėtos bylos Tauragės grupės su-
š pasivaikščioji- buvo teisiami K. 1. teismo. Visi buvo nu

teisti, bet sušaudymų nebuvo.
Nerūkus turėjo būti teisiami K. 1. teismo ir 

antrosios (Kauno) grupės suimtieji. Tuo tarpu 
keli visuomenės veikėjai darė žygių, kad ta byla 
būtų išimta iš K. 1. teismo. Teko girdėti, kad tos

Jis prisipažinęs, kad Lietuvon vykti jį prikalbinęs 'Mos reikalu buvę kreiptas! .r i valdžios viršūnių 
teisiamasis V., aprūpinęs ginklais, kokiam uždą- l»nias te buvo, neteko sužinoti). Ta
Vintai nesakęs. Gi teisiamasis V. pasakęs teismui, b-vla buv0 *» K'L te‘sm0 * Pf U0'a ypaJtln' 
kad jis yra Saugumo agentas, kad jis gavęs iš Sau- Kai svarbioms byloms tardytojui, čia ir prasidėjo 
gurno uždavinį atvesti vieną “pleėkaitininką”, kad j Saugumo nesėkmė pi almėjimas.

viniui nesakęs. Gi teisiamasis V. pasakęs teismui, byla buvo išimta iš K. I. teismo ir perduota ypatin-

jis taip padaręs ir iš Vievio stoties paskambinęs
Saugumui į Kauną, kad vieną tokį asmenį jis jau toją apklausinėjimui — ištardymut Teisininkas tik toj byloj jis nebuvo išaiškintas, nes K. 1. teis- 
atvedęs ir laukiąs kol Saugumo pareigūnai atvykę tuoj suprato,kad kaltinimams paremti Saugumas mui siųsti slaptus agentus liudininkais Saugumui 
juos abudu suims. Jis teismui sakęs — esu Sau- nedavė jokių įrodymų, mat, K. 1.1. įrodymų nerei
gurno agentas duotą uždavinį atlikau, už ką ma-jkėjo, užteko tik kaltinimo. Byla buvo perduota j šioj byloj buvo kaltinami ir du geležinkelie-

nereikėjo, užteko tik kaltinti.

Kariuomenės teismui spręsti, o suimtieji išleisti iš 
kaip Saugumo kalėjimo už užstatą, Kariuomenės teismas svars. 

(provokatorius), jis buvo išmestas iš vi- tė tą bylą tik 1930 m. gegužės ar birželio mėn. Tai 
Kalėjimo administraci- buvo pirmoji tokia politinė byla, kuri buvo išimta

ne tei.-'afe?.
Paaiškėjus kad V. veikęs,

<ų polit. kalinių 1 amerų.

čiai, kurių vienas esą išdavė Klastauskui siuntą iš 
’bagažo kasos (laikr. “Pirmyn”). Teismui prista
tytas dokumentas rodė, kad ne jis tą dieną budė
jo bagažo kasoje. Karo 1. teismui tai nebūtų buvę

Byloje buvo liudininkais ir kiti Saugumo 
samdyti sekliai, jų žiniomais “tautiniais” var
dais — Gurtajus Lionginas, Prokopovas Lašas, 
Spiridonavos. Gal ir šiandien jie ištikimai tarnau- 
jau jau okupantui ir liudija.

Prof. Leonas savo gynimo kalboje kelis kar
tus pabrėžė, kad čia teisiami jaunuoliai ne už nu
sikaltimus ,bet kad čia teisiama idėja. O kalbė
damas dėl liudininkų parodymų, ranka rodyda
mas į Klastauską, pasakė “Dėl šito liudininko 
aš neturiu ką pasakyti. Ponai teisėjai, patys ma
tote.” Mat Klastauskas atrodė nesiprausęs, nesis
kutęs, labai sutrintais drabužiais, mieguistas (gal 
naktį girtuokliavęs, nemiegojęs). Sakyčiau, atro
dė kaip bomas.

Nenoriu imti skaitytojo laiko smulkesniu at
pasakojimu teismo posėdžio. Saugumas buvo pa
ruošęs bylą K. 1. teismui tik kaltindamas ir būtų 
užtekę nuteisti, bet kai byla buvo perduota Ka
riuomenės teismui, tai Saugumui buvo didelė ne
sėkmė, jo kompromitacija. Teismas paskelbė 
sprendinmą, kad visi kaltinamieji išteisinti.

(Bus danginu*

GARSINKITES NAUJIENOSE
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Dft K. G. RATUKAS

^it*t:Kuuuu;hic '.hikukuija 
9449 So. PulasKi Kd. (Crowtora 

Aedical Suilūngj. Tel LU j-1a46 
• n..- r ..gou:u« p«gai susitarimą 

sum JuttCA

1>U. u. ik. BOBELIS 
INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE., 

St. retersourg, FL 33715 
Tel. 81b)-SO4-3G20

GfuffuJAS IR CHIRURGAS 
We>i<.ue$ier Community klinikos 

hwaiCmos chreKiOnus 
193# a. A^a. he.m ..d.z chests, IL.

Winnipeg©’lietuviy šv. Kašimiero bažnyčia

Ihų “rašinius spausdinti, tai lie- 
Į h|v;®’,'0:-' vi uoint ėję butų 

Ii »» u vienybės bei ramybės.
A -pausd nimas ‘Buvusio 

nb 4fcNiti;ienomgarbės

Skaitytojas

@ 1970 m. spalio 28 d. Ms. 
Manual Dutra iš Stockton, Cal., 
pastatė rekordą, kurio nė Sovie- 
ų Sąjungos geriausios karvių 

melžėjos nesumuštų. Ji per dvi

kas aiiuą sesiameni c—3 vai.
Tel.: 5o2-x/k7 artoa 562-2728

Moterų Klubo veikla
Lietuvių Brighton Parku 

Moterų klubo pnešnietinis su- 
. sirinkunas įvyko; 1978 metų, 
gruodžio 7 d. Anelės salėje. 
Pirmininkė Nelliė Skinulis ati 
darė susirinkimą^- pasveikino 
visas ats-iJankiu^įas nares ir 

. pranešė liūdną žinią, kad mirė 
mūsų trys nares — Magdalena 

I Gribas, Antoinette Yomans ir

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

’TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. UiuB v ECKas 
OTurivJAS IK CriiKUKuAd 

r Sr^CK.j^uYoE AKIŲ LIūvS
Jvvįf West ib^rd Street

p. Valandos pagal Isusitai’imą.
p- % ‘ r-

Dfi. i lĮANKšULECKAs
i ifctaTAS

4*. a 1A,r. r|j v iSaAI
■rįįbiąp vfį/k at. (%L /J/-5149

Tisfuiąj aitis. . rmaiKO aKuuus ii
f'f l-''‘‘ęoūi|ęt leięes’” t------------ . ------------------ ------------- —

------ Val.lagąT susiiAfimg-' Uždaryta treč.'Rprnicp Wiikas. Visas susiriir
—----  -fe— ----- Lkimas -atsistojimu ir minutės

SElBuIlžS tylą pagetue ifiirusias nares. Jų
t

>5 iNls.il Ų^HUbLEo IR 
FRVdiAIur LrliKUKUiJA 
2&>9 WęSit>drd alKfctl

l:Utisd telef.; 776-2bd0
X. ei i oe rifuos įeief.: 44b-5545

i laiaotūvems nupirkti vainikai, 
Įduotos garbus grabnešus ir jų 
j šeimoms išreikšta užuojauta.
*

Viena nauja narė prisirašė į 
klubą, Juosepinne Bambalas, 
vienbalsiai priimta.

UK. V xXcf AUKAS
ik

prekriKA, spe«u MOTERĄ Itįw- 
Ofisas 2652 WEST 59th Sifc'JET
—__  - Tai. PR. £-1223

JtlSU VALu. P1T11U- AUUcia., lTuclam- 
iT penki. 2-4 ir 6-b vai. vaK. s^iauie- 
daxs Ž-* vai. popiet i k-tu laiku 

pagal susnarūną.

su Kalėdų šventėmis: Naujie
nas(- Sophie Barens radijo ir 

Į Veteranus; taip pat Moterų 
i

■ Aparaiai - £XplęztLL Mvu. 
gjĮ brizai. Jpecia h i^ortu.
fcV įjkicū Support-/ ir u ų

^ft4ciiexii&Lb 0—
west oJrd StM Chicago. U L 60625 

perkrauStymai

— MOVING—
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
-R. ŠE R Ė N AS

Tel. WA 5-8063

'Apdraustas r fcerkraustymas 
iš įyairiy atstumy. 

ANTANAS VIL1MAS 
Te 1? 3764S8Z arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RAtJlJO' fElMOS VALANDOS 

prdfcriTTKH Iš*WOPa

i
LUtuviv klibi: kasdien nuo pu 

mAtUemo “iii ' penktadienio x:uu 
—8:30 vaL popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto. I

V«d«|« Aldona Diukin

• Tolof.t HEmlock 4-24U
71M So. MAPLEWODD AVt. 

CHICAGO, ILL. 6062V

/ —• . *

M “Lietuvos Aidai’
..'.KAZĖ BRAttziONYTĖ

, —J! Progr»rrd>i vedėja
\WF/ Pirmadieniais> ir antradie- 

rilais 9'00—9!30 vai. vak.
Perfltladteniais 9:30—10 vai. vak.’* 

' SdHadlėniais 7—8 vaL vak. 
Viii laidbs iš ,W0PA stoties, 
. \f badga 1490 AM. _ (,

Irg.' Fla., 5:30’ vai. p.p. 
ILes 1)10—AM banga.

W. 71st Street 
o, IIIirt<ais^0629 
ef. 778-5374 .

-Chi.
/’*•

— Jėi Žtnote' Mtnmis, ‘ tune 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresui; lies 
Jiems siusime' Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

Jie būva labai dėkingi, kad 
mes jų neužmirštame.

Pranešta, kad serga Mary 
Daunoras, Jennie Ranibutis ir 
Elena Wengeliauskas. Prašo
me ,kas’•galite, aplankykite li
gonis. Sofija Gudavičienė ir 
Eauiina Siaustas jau ilgas lai
kas kaip sirguliuoja ir klubas 
nutarė jas pahuosuoti nuo na
rio duoklės.

Knygų revizijos komisijon
apsiėmė
.oeriiice Krasauskas ir Koke 
oiuzgaivis. Valdyba ir komisr

Juozupma Kilkūs,

inks .seme Skinulis na
šą antradienį, sausiu -

Sekantis susirinkimas įvyks 
vasario 1 dieną.

E. Strungys

!minutes iš dviejų karvių rauko 
i nsi primelžė 17 svarų ir 11 un
cijų pieno. Anglijoje viena kar- 

! vė per vienerius metus davė 
45,021 svarą pieno. Piening;au-
i.i uz.ia yra Taip pat Anglijoje. 

Je? melus ji davė 6,661 panti 
pieno. Kiečiausio pieno rekordą 
tebe’aiko viena Amerikos kar
vė, Holšteino veislės. Per metus 
jos piene buvo 1,866 svarai grie- 
t'nės.

NESUPRANTA, BET RAŠO

Š. m- ‘‘Naujienų” Xr. 2, kaž
koks rašeiva, pasua-.cs "Buvęs 
^auiys”, užsimojo pakritikuoti 
r De.oiiiu—z.auu L-lavos sau-

© 
ckel 
Ont.

1970 m. International Ni- 
Co., Cooper Cliff, Sudbury, 
pastatė aukščiausią visa-

1,250 pėdų ir 9 colių aukščio, jo 
pastatymas kainavo $5,500,000. 
Jo diametras apačioje yra 116.4 
pėdų, o viršuje 51.8 pėdc’s.

į .ai plačiau 
m, kai tokiam

"Jis yra man pasakęs: Gana tau mano malonės, nes mano jėga tobu
lai pasireiškia silpnume. Todėl ai mielu noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus jėga gyventu manyie" — 2 Kor 12:9.
3rangūs prieteliai. tikėki-ie. kad ištyrimai persekiojimai ir sielvartai 

ateina į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai. 2 nokime kad Tas. kuris rody 
damas savo meilę, priė.aė mus. suteikė mums dali savo šventosios dvasios ir 
pavadino s-vo sūnumis ir duxterimis. žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
arnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 

Sabai daug kentėjo, dar sako: “Todėl as turiu pamėgimą savo silpnybėse 
niekinimuose varguose persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
\venue Staten Island N Y. 10303tViuziKani. Van

Laidotuvių Direktoriai

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

Didžiausias-  ̂tiklinis—šilta:_
tania laikraštyje yra pastatytas Yorkshire1
papilu ant rinr
3 oigamzacij 6š, 

.^pastoja. Jo 
uaip Su-

. pxciouL laociva
' x^Coupx Hxli-U tiplC Ką i ilsO. GI 13J-

ft.xasdw.UKo euina reutaiauja,
A-uuo valdyba 1978 metams: 

.S eine Skinuus, vicepirm. J u- 
iia Kamanauskas, nut. rast. h.u raaytų tik ap.e pagristus ir

provincijoje, Anglijoje, 1971 m. 
jis yra 826 pėdų ilgio, 348 pėdų 
pločio ir užima šešis su puse: 
akro plotą. Statybai sunaudota 
420 tonų stiklo.

EUDEIKISGAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽL4USIA LaIDOJIMO ĮSTAIGA

te Ka^ys, fin. rast. Bernice Žeiii 
gulįs, kasos globėja Peggy Da- 
vidauškas', koresp. 
otrungys.

Buvo labai skanūs pietūs, 
nes buvo kalėdinės vaišes, ne-

:^exai ištirtus, taKUis šio ‘ auto-

Eugenija vandenis.
Klubas -aplankė Holy Family.
Vida senelius,- juos pavaisiuo 
namie gamintais skanumynais, 
ir jiems įteikė po dovanėlę, trūko ir gėrimo.

ALEKSANDRAS K. BRAZIS

Mirė 1979 m. sausio 17 d., 12:20 vai. ryto sulaukęs 88 metų am-" 
s žlaus. Gimęs Lietuvoje, Biržų apskr., Joniškėlio paiap., Vienžindžių km.; 
V Amerikoje išgyveno 67 metus.

Paliko nuliūdę: sūnūs Arnold, marti Albena, 2 anūkai - Arnold Jr. 
t ir Leoi.aių, voiuHs leie^o.as mazis, brolienė Josephine, brolio vaikai > 
i. r_dr.„ Petęr Brazis. AlgirdasL_Brązis. įr j u šeimos, Olga Schuger ir jos 
1 še.ma bei kiti giminės, "draugai ir pažįstami.

Pnkiaųsė Cicero Liberty namų oendrovei. LLD, Eksmainierių klu-
■ buiT Aido chorui. Siuvėju unijai ACW of America, buvo Joint Board — 
1 naiys Hillmans išėjusių pensijon unijos, daug veike laike streikų 
I Čikagoje.

; Kūma s bus pašarvotai ketvirtadienį 4 vai. popiet Mažėik- Evans £ 
Ž koi^ycoje, 88'4o So. Western Ąve. .z . c <

šeštadieni, sausio 20 dieną TTtOO vai. ryto “bus lydimas iš~koply- ^ 
lS j los į lietuviu Tautinės kap.nės.

‘Visfa. a.‘Alėksandro x\. Braž o giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
I širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa-
1 tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: '■

'Šunits, “nihrti, knųkai, sūnėnai, dukterėčia, giminus.

■ La’do'uvlų Direktoriai J. Evans Jr.' ir S. Evans
2 rel.737-8690

ENERGY.
WISE

Buy a car no larger oc 
more powerful than you 
need. M ,

Doni be ą Bom Loaert

railus'’ tiK^i<xs, Žinoma, yra aiš- 
^us: drumsti visuomeninius 

Nesunku susivokti, 
Kas juos - kspxi'uoja.

Jei laikraščių redakcijos at
sisakytų tokių vargšų pasimetė-

C. i i • A* -w w * ’ —r . ■ i

CF AojjRih. Į'Dtisian įCC'*.*3tj
Našai CongecuJh • / I /

: Runny ?4o$e / Į / į____ i
Aches S ra»n į / /

, fevex / i ! /

ROSE A. REKSTIS

Gyv. 6915 S. Washtenaw St.
Mnė 19;9 m. sausio 14 d., sulaukusi 90 metu amžiaus. Gimusi 

Lietuvoje, raiangos vis.
^mcA-iKuje įgyveno 70 metų.
Panko nunūaę: sūnūs Cnanes Rey, jo žmona Helen, sūnus Theo

dore ReKStis. jo žmona Sue. auKiė Ruth Holmberg, jos vyras Robert, 
iu anuoti, o pioanūKai. brolis John <jonko\vske ir kiti giminės, drau- 

__gai_bei_ paziSianiL..____________ ____________________ _ ______ ____
riiKiauoe Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų Draugijai.
Ketvirtadieni b:uo vai. p.p. kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans .

i knpiyč.oųe, tfo45 S- Wpsfprn Ąyę,_________________ __________________ ■
šeštadienį, sausio zo dieną 9:00 vai. ryto bus lydima 4š koplyčios j 

į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
ous laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

———Visr- a. a. Rose Rekstis gimmės, -draugai ir pažįstami nuoširdžiai -- 
, kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą^ 

ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka:

Sūnūs, duktė, anūkai, proanūkai, brolis.

Laidotuvių Direktoriai Jonas Evans, Jr- ir Stasys Evans.
Tel. 737-8600.

2 sese-•

of Academy oi

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
11 I 1

Tek 927-1741 —1742 _ - :

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODEKN1ŠKOS AIR-CONDITtONED KOPIA ClUf

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

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

u jau vuru IGU
.t KM E AUTOMOBILIAMS pastatyti

AMBULANC1
' PATARNAV
'( MAS’tiiEN*

V NAKTi

. uKLMfc

.SOSt M1ES> 
OALTSK

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arda 7-3401

nu mus yasaITIS
x-icciv, ui. x’llouc. Ut-yinpit 4-lOVv

— Švedijoj poFciia šftėiMė 1 
metų slaugę, davusią nuoriu 22 I 
ligoniam. f

of Mary ligoninėje, Evergreen Park, UI.
— dr. Ale*an.der J. Jenkins Jr., ir dr. Lawrence 
s vyras Niek Petruskie, ir Frances, mirusio 
dns su šeima ir kili giminės, draugai bei pa-

r*JL1 it-Aid BlLLlLlNA^
.< .AKiruKx\ia rit. riwut

Fanu v Practice. Sr. Staff Member of Palos Com-
ūrbUKGL K KUDMJLNAS

oo gITUANILa v V k. l'*L 1 at«» 113s-i

M:rė 1979 m. sausio 16 d., LitUc 
Paliko nuliūdę: žmoną Antcinetfe, l

Jenkins, motina Frances, 
1\ ter Jakubaitis žmona, 
į cni.

Velionis buvo Fellow
man ty Hospital, priklausė daugeliui Medicinas ir l’rofesionalų organizacijoms, buvo 2-jo 
Pasaulinio karo Medicinos korpo kapitonas. . į

Kūnas pašarvotas Kenny Bros, koplyčioje, 36(v \V. 95 St, Evergreen Park, Ill.
Vizitavimas penktadienį ntlo ,2:30 vai. pop et iki 10:00 vai. vak. šeštadienį, sausio' 20 die

ną 10:09 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios i M >'t Hily Redcanier parapijos bažničią, o po ge
dulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimie'o Eietuvių kapinėse.
X ‘V&i a. a. dr. 'Alexander Jetikms Sr.-giminės, ddsugai Tr pažįstami nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuhūd' lieka:
Žmona, sūnūs, mofina. s sctvs brolis, giminės,

l aidotuvių Direktoriai Keiny Brothers. Tel. 239-3600.
- ( - MAUJiiNCta, chica&o t. ill, Thursday. Januarv 18. 1979
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314 WEST 23rd pLaO Vh (luta
1028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hilta, ,U.

P. J. RIDIKAI
»354 HALrtTED STTREET Phoma. T Arda >-l»«

iNls.il


j/įKę^į

Smk ;^;;./X,•■••>• ’.->■«• ę”

J C>-
t.•Ų>' į

t

ĮSUVALKIJOS ŪKININKU STREIKAS
(Tęsinys)

1926-jų

11
į
fĮ
I
i i J

I

I

II 
I
I

deniui išsivirti, nes susidaryda
vo kilometrinės eilės, kuriose 
reikėdavo išstovėti po 21 valan
das ir daugiau, kad pardavus 
bekoną už 25 litus apsigynimui

l’o 1926-jų mrlų perversmo 
pasukusi Lietuvos valstybę tvar
kyti diktatūros keliu, Tautinin
kų partija žinojo, kad pasilikę- nuo varįytinių už nesumokėtus 

mokesčius.) I
I Ūkininkų susirinkimuose ap- 

viršininkai ir kiti val
džios pareigūnai aiškino depre-t 

(sijos išsiplėtimą daugelyje val- 
, stvbiu, žemės ūkio gaminiu per
viršį pasaulinėje rinkoje, didži
ausio Lietuvos pirkėjo Vokieti
jos atsisakymą pirkti mūsų ga
minius ir net uždraudimą jų 
tranzito per savo žemę.

Ūkininkai, suprasdami 
kią valstybės būklę, savo nuta
rimais prašė vyriausybę, kad' 
užgriuvusią nelaimę išskirstytų i 
visiems krašto gyventojams,

jimo tautoje neturi, nes Į pir-, 
muosius du demokratiškai rink-j 
tus seimus nepravedė nei vieno 
atstc’vo, o trečiajame seime iš 
85, susiblokavusi su valstiečiais; 
liaudininkais, gavo tris vietas, 
todėl, kad kaimuose susimedžio
jus kiek pritarėjų, -jau buvusių 
partijų pavyzdžiu, įsteigė "Ūki
ninkų vienybę", kurios priešą, 
kyje pastatė ūkininkų tarpe po. 
puliarų, ilgus metus buvusį že 
mės ūkio ministeriu agronomą 
Joną Aleksą. Į šią partiją įvai
rių politinių pažiūrų ūkininkai 
stojo nariais kaip į savo profe
sinių reikalų gynėją, tikėdamie
si, jog. turėdami užnugaryje di
delę masę kaimo gyventojų, ga
lės paveikti vyriausybę, kad 
kreiptų didesnį dėmesį į ūkinin
ku reikalus.

JV ! . „ .. v skriciŲ

t

sun.

Prasidėjus ūkinei krizei, vai-' 
džia Ūkininkų vienybei šaukti 
narių susirinkimus netrukdė. 
Susirinkimai, nors ir buvo triuk- 
šmingŲjribojosi_grynai profesi- 
niais reikalais. Juo toliau, juo 
labiau ūkininkų padėčiai sun
kėjant, susirinkimai tapo dar 
gausesni ir dar triukšmingesni. 
Juose jau buvo reikalaujama ir 
demokratiniu būdu rinkto sei
mo. kad per savo rinktus atsto
vus ūkininkai galėtų taisyti kri-
-tišką—jjadėii.—kuri—vis—sunkėjo-jiAmeninins, tai tuo labiau tatai 
ir sunkėjo'. (Ūkininkai prie be
konų supirkimo punktų atsivež
davo jau ir arbatininkus van-

o 
ne užkrautų vien ūkininkams. 
Prašė, kad ekonominio gerbūvio 
laikais nustatytas algas aukštų 
kategoriją valdininkams, tar
nautojams ir karininkams su- 

, mažintų ligi pragyvenimui rei
kalingo minimumo. Tuo labiau, 
kad pagalba tų didelių algų val
dininkija ir buvo vienintelė kla
sė, kuri supirkinėjo varžytinėse 
visokį turtą ir pačius išvaržo- 
muc’sius ūkius. Be to, prašė su
mažinti senais laikais nustaty
tus mokesčius, kai kuriam lai
kui užšaldyti skolų mokėjimą 
ir sustabdyti varžytines. Jeigu 
reikalaujama iš ūkininko pasi
šventimo ir supratimo statyti 
valstybės reikalus aukščiau už

T R U M
- rrNeia

• Ip A > fVrxvvZ^r^-A^^
I ĮI

ojimus, ypatingai apie algų ma
žinimą, vyriausybė nenorėjo nei 
girdėti, nes tai lietė tą bazę, ant

turėtų suprasti ir aukotis auk. 
štieji pareigūnai.

Apie tokius ūkininkų išvedžiNAUJU SKAITYTOJU VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo rajaus komisija kreipiasi I visus skal' 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
fu juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
tain pat pavergtos Lietuvos ir— jos žmonių gerovei, bendromis Uėgoinis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės - atstatymo ir visuotino lieturiškų rri. 
kalų renesanso. į

vis PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
skaityti ir platinti Nauiienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytoj ana.

Mvkolas 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. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje”prie pat^pajūrior naudotis privačiu^paplūdimiu. 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais. A M

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties "Aplink mus ir mūsę namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė S50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos. rude
niniame Naujienų piknike.

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąją talTny

* i
— Dėkui m’.elie ns skaityto

jams už aukas ir už ankstybi 
prenumeratos pratęsimą, tuo 
sumažinant administracijai dar
bą ir sutaupant susirašinėjimo 
išlaidas. Pratęsdami prenume
ratas, paaukojo Naujienon 
penkis dolerius: ponia Eliza
beth Draugalis iš 1

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

*

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

po
ponia

iina, Minn, 
Juozas Kazragys iš East Chica
no, Ind.. Barkus iš Cicero, Juo- 
zas Augutis iš Rockford, Ill., Ab, 
girdas J. Jonys iš Deianco, New. 
Jersey, Stasys Kaniauskas iš Al

ŪB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLNLAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

MUTUAL 'FEDER AL SAVINGS
PETRAS K-A2ANAUSKAS, Prez'dentas

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

Registruokite savo namus, O GERIAUSIAI ČIA

I

Clfcago, III. — Penktadienis,Price 20 c-VOL. LXV

i
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Zr The First and Greatest
Lithuanian Dady in America 
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The Lithuanian Daily News
Published by The Lūhuaman News Puoii^hing Co.. Inc, 

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 6<)oOS
HAymarket 1-6100 

•••••••••••••••••••••••••••O
Over One Million Lithuanian 

In The United States [/

b’on, Juozas Pučkorius iš New biznius, sklypus pardavimui jau. LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir
4
i '

J
Rnffjlo h-wmia D Andrulis iš 26-tus melus veikiančio] Įstai- garažas, elektrinės durys, atskiri ga- Buffalo u | omu 1>. Andruns ........... .„„to,,. zu šildymai. Brighton Parke. 337,000.

vusi žemės ūkio minister] Jona*^en^ Paramai-
Aleksą, kuris telefonu paskam-

T

>

3
TRUMPAS IS VI$UP iDetroit skyline

šeštadienį padaryti

35 punktų ir

*

. 1

Į

J

i
1
i
i

v ('I at i d 
521) N.
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urias tokias kimi": ------------ -------- --------------- —r 
_ B iogenet ics Lt d .j 

dešimčiai die- i

palipa prašė

ACHTIiRO VYRIAUMAISTAS PRI
gcj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Icsurance, Income Tas

Hart, Mich. Dėkui visiems.
— Bronius Sedleckas iš 

Bridgeporlc, pasveikęs po rinrj 
to sužeidimo eismo nelaimėje? 
lankėsi Naujienose. Dėkui 
vizitą, ankstybą prenumeratos 2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878 
pratęsimą ir už $10 auką Nau-J

I

UŽ

I ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, central mis šildymas - vėsinimas, 
liuksus nauju namų apylinkė.

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

apsauga

— Jonas KesmJnas iš Marquet-i 
bino prezidentūron, pranešda-’te parko lankėsi Naujienose ne-j.

> oro nė 
už vizitą ir

O----- ---------------- ? ~ ------ <-

kurios buvo pastatytas ir laikė- nias apie atvykusią ūkininkų bodamas nepalankaus 
si pats režimas. Gerai supras-

JAV-BĖS PRIBAZISTA BACHT1AKUVADOVAUJAMĄ VYRIAUSYBĘ
KARIUOMENĖ NELEIDŽIA FANATIŠKOMS GAU

JOMS SAUVALIAUTI IRANO SOSTINĖJE

AV-BĖS PRIBAŽISTA BACHTIAROSTREIKAS PARALIŽAVO VISĄ ’CHICAGOS SUSISIEKIMĄ i

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

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedu, Marquette

U.S. DisirikmCHICAGO.
Teisino teisėjas Stanley .L Ro- 
szkowski nek-ido vėl atidaryti t 
abortu kHn:ka, 520 N. Mich?- 
gan Avė., kur buvo pasiruošta 
per šeštadienį padaryti IL) 
abortų operacijų. Sveikatos.au , 
toritetai ket

MAŠINOMS PASTATYTI AIKŠTĖS UŽVERSTOS
M. L. S.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

SNIEGU,’MIESTAS NEPAJĖGIA PRASIKASTI
*GHICAGA. Sniegas visai para tokį “trafiką” patekęs autonio- 

51a didiniesčio susisieki bilis turi laukti, kol pasibaigs 
••’•TMieste priversta tiek daugį viena kryptimi važiuojantis ka- 

’ i ■ _ T _ * *"% 1 -r- z-| * 4 —
vėje su sitiu ka—du au4oHiebil k 

lai prasideda 4 vai na’.—-------

2 butai ir profesionalui liuksus ofi- 
<
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
. auette Parke.

MODERNUS z aukštu mūro namas,

Pre-,
Carteris ir A’alslybės 

fa

WASHINGTON. I). C. 
ziden tas 
Departmentas. patyręs apie 
nalizuL.ų 
šią prieš________ ___________
nutarė oficialiai paskelbti, kad, 19S0

! KAS BUS RESPUBLIKONŲ 
į PARTIJOS KANDIDATŲ? 

tikybinių gaujų mai-| visa eį[ė respublikonų ofIcia.
----------- . . - Įjaj jr neoficialiai ieško pritare-

Lni._pre

didhiiesčio susisieki bilis turi laukti, kol pasibaigsližayb šio 
ma.delegaciją ir prašydamas audi- blogo kelio. Dėkui 

s prezi- -už-S7Lauką.----------

— Romas Dumčius išrintas 
KLB Windscro apylinkės pn-' 

dar kartą Paskambino ir paaiš- ubninkų.. mokyt. Eleonora Sta , 
kino, jog yra atvykę Suvalkijos* nevičiūtė - Holmes sekr., Vytau- 
apskričių Ūkininkų vienybės ko-l^a^ L-^Kus - ižd. Revizijos ko

dama,-kad Tnažmimas--algų-ka--Į-enc4as-pas-prezi
dentūros buvo-atsakyta, kad jo
kių ūkininkų delegacijų prezi
dentas nepriima. Tik kai Aleksa

rininkams ir valdininkams bū
tų lygus sau mirties sprendimo 
pasirašymui, vyriausybė ryžosi, 
žut-būt, sutriuškinti streiką vi
somis turimeimis priemonėmis, 
pavartojant net kariuomenę, 
kam sutikimas jau buvo gautas 
iš kariuomenės štabo viršinin
ko, be abejonės, su krašto ap- 
saugos ministeno žinia. Laimei 
kariuomenės vadas generolas 
Raštikis tuo metu grįžo iš Pa
langos ir atsisakė duoti kariuc'- 
menę streiko malšinimui (Gen. 
Raštikio atsiminimų I*mas to
mas). Ar kariuomenė būtų pa
klausiusi įsakymo šaudyti Į sa
vo tėvus ir brolius, — didelis 
klausimas.

Vilkaviškio^ 
šakių, ir Seinų apkričių Ūkinin
kų Vienybės komitetų pirminin
kai dėl tų visų įsisiūbavusių ne
ramumų ir jų plitimo nutarėme 
vykti į Kauną ir žodžiu išalkinti 
valstybės prezidentui ir vyriau.

Marijampolės^

I
-Įyąipi apdranda —INSURANCE ppŲ 518 000 ųaiamu. Geros sąlygos.

Ų BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-
kam nuomininkus

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

Marquette Parke.

VALDIS
REAL ESTATE

ilia. *,• ■»- * — V, - - e .

sine^o, kad kcleviniais automo- ravanas. Jeigu vieno tako

tai-prasideda—‘vaina’.—Dažniau- Į —uždari:,
šiai laimi gersiai rėkiantis, bet prašė tą klinikų 
vietomis prieita ip-prie kumščių.
Trečiadieno rytą Chieagoje jau 
buvo ilūžę 223 slogai, 
gę atlaikyti sniego svorių. Radi
jas kartojo patarimą pirmiair 

. o

at-
■CP — Barh tiaro vvriausybę.'

biliais niekas bepajėgia prava-1 
žinoti. Oficialiai’ paskelbta, kad 
iškrito 18 colių sniego klodas, 
kuris viršuje yra-sušalęs ir ne
pravažiuojamai. Gali laisvai

JAV vyriausybė pripažįsta lega- zj(jentinįanls rinkimams. Vištie
nai sudarytą Bachtiaro vyriau- Įmenės nuotaik)| bei opinijos ly- 

> institucijos direktorius 
j George Gallup paskelbė, kad vė
liausiais duomenimis (mb. Ro- 

v Inald Reagan vra geriausias res-
Prezitlentas taip pat pa.sįebė-įpiii)likonų ka*ndidatas 19g0 m. 

jo. kad JAV vyriausybe prezideiitiniams riiik’ni-uns. Jei
Irano šachui duotus pasižadeji p.,nartiios ■kon.,c._.. ':a, 

19S visų respubli- 
Buvęs prezdi/ilas 
skautu -2 1 '-r- balsu.

P- 
mažumo > 

Bake.’ 
respublikv-

vyriau- į, 
sybę. Prezidento telegrama bu-j 
vo pasiųsta Irane vyriausybei ir j -• 
teikta Irano ambasadoriui Vva 

shingtone.

nu vėl atidaryti. ,

Apygardos Tei
smas nubaudė pinigine bauda 
dešimties Kane Beverage Mart 
likerių krautuvių operatorių 
$17 500 už apgaudinėjimą pa-į 
ruošiant formas pajamų mo-4 
kesčiams Ųliujui. Penkios kor
poracijos, kuri- s tas 10 likerių

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534
CHICAGO.. Gali 

gatvėmis ir-aikštėmis pravažiuo 
ti liktai galingieji trokai, o ma
žas automobilis nepajėgia pasi
judinti iš vietos. Miesto vadovy- 
bė bando pravalyti keliąs pa-

nepa j ė-vbės ko-ltas Kutkus - ižd. Revizijos ko-. . ... , . -v.
linskas ir E. Zatorskis. Mokyt, bus? near schools &”churches.
M. Dumčiuvienė atstovaus tau-. 771-5659.

išspręsti liniarns reikalams įstaigoje. Į
— Malvina Jonikienė, 6343 

So. Washtenaw Ave., Chicago^!
pakviesta Skautų“ 

Aido administratore. Buvęs. ad-‘ 
ministratc'rius Aug. Čirentas, iš
buvęs šiose jiareigose 9 metus, 
palinkėjo naujai administrato-į 
rei ir Skautų Aidui geriausios! 
sžkmės. Pastarasis Skautu Aido) 
numeris yra skirtas paminėti^

’ 1 lietuviškos skaūlijos 60 m. s.ir,Qoįn operated amusement route

mitetų pirmininkai, iš preziden- sudaro B. Balaišis^M 
tūros buvo paskyta, kad tuojau 
atvyktų.---------- 7-------
—Reikėjo—greitomis—i 
klausimas, kas gi prezidentūro
je kalbės delegacijos vardu. Visi 
ndrėjome ir manėme, kad geri
ausiai tiktų kalbėti Seimų ap
skrities atstovui, nes jis, būda
mas žemės ūkio rūmų pirmi
ninku, geriausiai iš mūsų buvo 
susipažinęs su valstybės reika
lais, o būdamas agronomu — su 
ūkininkų padėtimi. Jam, kaip 
paieigunui, griežtai ^atsisakius, 
kalbėti ir raštu Įteikti ūkininkų 

rašinio

BY OWNER —
6 room brick Georgian. 1/2 block to Gub

O.J

greitomis ME IP WANTED — r.tALE 
Darbininkų Reikia

IL 60629,
DIESEL TRUCK MECHANIC

ONE MAN SHOP. ___
ALL FORD TANDEM TRACTORS.

Must-SpealcJEngiish.
563-4711

BUSS. OPP. — IN TOWN
Biznio Proga — Mieste

, . . ‘ . ...1 
Iiuiucri^ via. ihiiw

FOR SALE

pageidavimus teko šio 
autoriui.

(Bus daugiau)

— Apskaičiuojama, kad vis
sybei susidariusia padėti kaime, didesnis baltų moterų skaičius

Kaune susirinkome pas bu- išteka uz turtingesnių juoduku.

Naujienoms reikalingas
___—l IN O TI PINI N K A S---------—
Vyrą ar moteri pamokysime.šio_ amato. DaiN

kakčiai. Vyr- redaktorė yra So-! _ Juke Boxes, Pinballs and Pool
fija Jelionienė, redakt. pava j Tables, 
duoto jas Balys Vosylius. Prenu
merata metams $5, pusei metų 
$3. Žurnalas yra įdomus ir nau
dingas ne tik skautams, bet ir 

L jaunimui._______ . _____ _____

—: Ponų Mackevičių Omaha, 
Nebr., lietuviškas kepyklos 
krautuvėje galima įsigyti P.

1 Stravinsko vertingą, knyga 
šviesa ir tiesa”.

323-8003

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

BAKER
BREAD and ROLLS

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

—Turiu Ch(c«?os minto- leidimą. 
Dirbo ir užmiesčiu©** «r»lt f« 
-•ntuotsl Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Tai man Ava. _

PATAISYMAI „

Dirbo ir užmiesčiu®** frelt, f« 
'•rituotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS

Tai. 927-3559

D Č M £ 5 I O
SŽ-46 M. A^^IAUJ VAIRUOTOJĄ!

Til^ji $9® pųsmažiul aųtemobiįlt 
Liability apdzsudtmss paft^Rln««rt 

Kreiptis
A. L A U R Al T I S _ ___

------S®.—ASHLAND—AYR------------------  
SK^77S

Titrai pusmečiui atrtemobin*

A3HLAND AV1.

'a. t v e b a s j 
UAIKRGDŽIAI Ir SRANGBNYltI 

T’srdzrims Ir Triiysaa 
££44 W>5T STREET
T»M.i RlRBbII« 7-1941

z

•t

a

s

grindines trafiko gatves, bet tai 
ne toks lengvas dalykas. Vien 
tik antradiei 
tvarkytojai nilvilko du tūl^tan

miesto trafiko

j.šiai atkasti stogo pakraščius, 
vėliau kasti sniegą stovo vndu- 
ryje. Pradėjus kasti sniegą 
duryje, kasėjo :
stogą įlaužti. Nuo sniego ir šal
čio jau mirė virš 106 žmonių.

m.-vbė

čius automobilių, paliktų trafi
ko gatvėse. Bd to, policija išra- 
į** /Y/Y/N .« t v4-z\v-w-» z-kl-vl 1 111 C! O •

vininkams, peikusiems ^maši- ąutomobilių gamintojai optimi-
šė 6,000 tiketųl automobilių sa-

vr- .
svoris padeda KC: w . pn

krautuvių tvarko, prisiėmė kai 
tinimą iki 35 punktų ir teisė 
jas Robert Mackey juos nubau 

>00 už kiekvieną punk-

liausiais
nald Reagan yra geriausi 
publikonų kandidatas 
prezidentiniams rinkūn-iins 

ir būtų partijos -kon><..
gautų

Idi

tai ji
. komi balsu. *>

mus ir gamins šacho užsakytus
ginklus. Gaminami ginklai bus
Įteikti Irano valstybės ir kariuo-į(-ierai(j pt»rd t 

tuos gin-

____ V^ąjąr_nio±erĮ„pamokysime_š^^
Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytoji} reikalams bo Valandomis informacilU BraŠOme kreintk 
oma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. • t_____  *

liečiu Pašalpos klubo narių su- 
sirinkimas sausio 21 d. neįvyks 
dėl didelio šalčio ir gilaus snie
go.

Driioma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. lefonu:
1-61007

—=~Rožė-EHdžgalvienė—prane
ša, kad Amerikos Lietuvių Pi-

NAUJIENOS 
1735 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60«H

1

a&i

’ B anksto be raginimo pratęsia savo nrennmeratą, taupydamas lalkf Ir 
salindamas rasiraiinėjimo Blaidas. Priede  dol.

—=qgaargqgg?.. . 11, u
Pavardė Ir vardaa -----------------------------------------------------------------------------

Adresu

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA N0REIKIEN1

IM8 Weft Snh St, Chloro, m W62» • Tek 1FA 5-2717 
DM»Ua fmIrinkimai rBiles (valdi pr«k,v

MAUTAS Ii EUROPOS SAMULIŲ.

ąiaH&il

V 
R* m.

Šį penktadienį, 
karo, Jėzuitų Centre Algis Re- 
igs skaitys paskaitą apie Klai
pėdos ir Mažosios Lietuvos at
vadavimo sukaktį.

*

— PIANISTC

/ :30 vai. va-

KAIP SUDAROMI —TESTAMENTAI-
Tuo reikalu Jums gali dau f 

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

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica

Kaina 3.00 dol.
su formomis — -$3.90.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P, NEDZINSKAS,^065_Archar-Ąv.- 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980 

l_____________________1

i

1

go, IL. 60668.
• UŽ?xkaw Naujiena* kaip dovanu savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė Ir vardai ------------------------------ ----

torii

SIUNTINIAI J LIETUVA
Adrem
i

Sponsor! aru pavardė, vardas ir vietovė

Cosmos Parcels Express ejorp-
MAKOURTTI aiFT PARCILS SKRVICR

W. afth SK. CMea»a, III. SOttf. — Tat WA 5-17X7
V. VALANTIMAS

i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
425S S. M*pl*wood. T*l. 154-7450 
Taip P*t daromi vertimai, giminių 
1^0., 1 ....... r~~ — —  r— -

šymai ir kitokį blankai.

M.

iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai.

j—---------- ■■ «i_.
• Platinimo vajaus proga, ] 
pastangas, prašau jas siuntini

Pavardė !r vardai -------------

Adresai ________________________________________________________ —

• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sosipa.

-——------------ -  ■ — H. NI'wiiinmr

palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
ėti uz pridedamų^dol.iz prided amus

MANTGIRDG 
j MATEKAIČIO fortepijono kūri
nių koncertas Įvyks sausio 14 
d., sekmadienį, 3 vai. popiet 
Jaunimo Centro Didžiojoj salėj. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
gausiai dalyvauti. Bilietai gau
nami prie Įėjimo. Pr). 

♦
• Priimami asmenys, reika

lingi globos. Bus rūpestingai| krauta autoriaus troboje, 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
6294. (Pr).

Juozo šmotelioATSIMINIMŲSKIRSNELIAI I 
lengvai- skaitoma iriGraži, 

įdomi 250 puslapių knyga su.

žinlmul nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

AdreM> i

Pavardė Ir vardas

AdreaaJ O-

Facardė Ir vardai

i <re»M

^St THINGS IN LIFE

Frank Zap«U«
GCiW W.TSth St.

QA

j TAT T FAIM

* StHte> Farm life Insurance Company 
f * < </ ?=• • _' - —

nas trafiko gatvėse:’
. Prašė gyventojus- 

prasikasti sniegą

Pats meras Bilandic kreipėsi 
Į didmiesčio gyventojus, prašy
damas juos prakasti sniegą ties! 
pamali Lrfirl ymnriPS DFcL-f
eiti šaligatviais. Visą šaligatvį 
būtų sunku nukasti.. bet taką 
žmonėms praeiti kiekvienas tu- - 

.retų bandyti padaryt. Vyresnio no prainonės darbininkų strei-

nepajėgia sniego prasikasli.

“Valytojai - dirba dieną ir naktį

Chicago miesto valytojai dir-

VOKIEČIŲ AUTOMOBILIAI

BONA. — Vakarų Vokietijos ta įconnQ.

stiškai žiūri į ateitį, kad šiais WASHINGTON.—-
mo departainėn-tas lf• -j 

I 'w-
Billy Carter ir 
aiškinti,- kekie interesai jį sais
to su Libijos biznieriais ir val
džios asmenimis, kurių 
vra atvvke i JAV ir Billv . w t - - ■ -

metais žymiai, padangės pard:.- 
vimai Jungtinėse Valstybėse. IŠ 
penkių gamintojų tik Porshe fir
ma pelno iš gatavai pagamintų 
^nesitiki, bet tikisi , iš parduoda
mų auto dalių. Kitos vokiečių 

, Audi,namais, kad žmonės galėtu pra-J fin\10S yra Volkswagen,
— jįerce(Įes.genz jr Byiw.

Porshe daugiausia nukentė- 
jusi nuo 6 savaites trukusio pliė-

amžiaus žmonės ir ■ širdinihkai j.o* ”*« .i . • *

CHICAGO SUSIRŪPINO 
AR IŠLAIKYS STOGAI

ba diena ir naktį, bet jiems ne-j Dar toli gražu nespėjus atsr 

garažo^lčikagiŠL 
kius papildomas nerimas apėmė 
ar išlaikys stogai sniego klodus, 
kokiais ši žiema apklojo jų na-

įmanoma nustumti sniegą nuo įkasti .praėjimo, nebekalbant apie 
automobiliams^pastatyti 
ir didesnio judėjime! kelių. Be
valydami didžiojo trafiko gat
ves, jie sniegu užverčia mažes
nio judėjimo rezidencines gat
ves. Naujienos kelis kartus atsi
kasė, bet Halsted salvės sniegas 
kelis kartus buvo suvertas ant

r-aikščiųfišvažiavimą, iš

mus ir diena iš dienos debesiai 
•sniego papildo, o saulė per tokius 
šalčiu tirpyti nė nebebando.

Chicagoje vienas kitas namo

dė po

Teisinėtu

grupe 
juos 

lydi kaip' turistus. Teisingumo 
dep_artamen.to pareigūnas pąai- 
škino. kad Robert Gavel laiš
ke yar priminamas federalinis 

reikalaujantis, kati { •„ .1 U:

I
I

Daugiausia šią žiemą sniego išbėrė Chicago- 
nukentėjo ir Detroitas.Jiems lengviau issik^s h ries 
o-o klodas buvo gerokai mažesnis.MULAS IR MAIŠTININKUS KIŠA ^riKANOTALEJIMUS

bet 
snie-

įstatymas, i 
asmuo, patarnavęs svetimos 
V3BfyBe^VyrFaTiš\vbei~<r Ti ž^tni 
gavęs atlyginimą, yra 
ruojamas Fąlp“ tos vyriausybės 
agentas.

patarnavęs

regist-

Columbus, Ga., mieste Billy 
Carter paklaustas 
delegacija atlygino

NURSESFull or Part Time'
We currently have (4) Full Time or Part 

Time openings lor staff nurses.
Bccent employment experience helpful but 

not mandatory. Our center offers a 
complete orientation and training program.

MRS. ZYCH - 971-2645
FOUR SEASONS NURSING CENTER

OF WESTMONT
5801 S. Cass Avenue, Westmont, Illinois 60559 

Equal Opportunity Employer M/F

*

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai,] 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at j 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur- 
gyvenantieji prašomi 
kyti paštu. |

Knygos kaina — 5 doleriai, j'®
7

• Pilaites bei gyvenamas 
tvirtoves pradėjo statyti egip
tiečiai apie 3.000 m. prieš Kri
staus giminią. Seniausia pilis 
Gomdan apylinkėj,
statyta šimtaisiais metais po 
Kristaus gimimo.

Yemen e,

užsisa-|

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė., 

Chicago, IL. 60629.

[denture WEARERS I
A major 

. advancement

I
i i

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE ,

one apr'icaticn holds 
corr.fortaoiy up to 4 days

1

advokatas 
CHARLES P. KAL & Associate* 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162

-s. šeštalieniais iki 12 v.
Trečiadieniais iš anksto susita-

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.!

rus.

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

& SEWERAGE 

drain lines power rodded, catch

estimate. 24 hr. service.

stlGHKRt APT DISf A Si ... .. ...
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P
Tame pačiame nuomonių 

klaurinėjinier- senatm 
sen. Howard

menės pareigūnams, 
klus peri m autiems.

TEHERANAS. Irana
mjeras Sagu r Bachtiari paskel
bė, kad jo vadovaujama vyriau
sybė niekam neleis ardyti esan- 
čios tvafkos. griau;i valstybės

’ pastatų ir naikinti ne lik valą t \ - 
bes, bet ii- privačią 
Bachtiaras ] 
mę, kad Irano šachas išvyko u; 
sienin su Irano vyriausybės ž 
nia ir pritarimu. Yyriausybė 
nedarys jokių pakaitų, kol k-_-

- Jiu^ufanątiziiotų_šijitų ;hariai|bals„otc-;a parcį<kė. kad lis, bus 
prezidento 

pareiškė

- Pre- vadas,
(R.-Tenn.) gavo 9‘, 
nų balsų, Gub. John Connally 
6' <. o sen. Charles H-

Amb.,
Robert Dole—(Lv.- 

Joim
ne

o sen.
R <

■surrr
nuo>aVyb<‘.. I Kansas), koiigresmanai

j Anderson ir Phillip C ra
III.) gavo po vieną nuošiinU vi
sų indorsuojančių balsų.

1980 m. Club. Reagan bus o
visų apklausinė!7

j (R.-lll.) 
f Busch.

I’ere 
G e o r v

pakarfojo praneši-
iž-;

melų.. 29' ■

neaprims ir neleis krašto gyven
tojų daugumai d’rbti. eiti savo Darei<>oms 
pareigas^ ir grąžinti visam kraš
tui reikalingą taiką ii- tvarką.
-rkPaAiahiė—Teheia.nc vyriausy-
bė įsakė karo vadovybei atsta-j |n-ina pinniausiai piiminiai rin- 

l-sli -mimonis^bįjįiąi. .J ię daugumo je tiki, k u. d 
Didžiausią. nepasi-Į^ę ntelų prezidentinis kandida- 

tas nėra persenas.____________
Iš Washington© ateiančiomis 

nepatvirtintomis žiniomis “Ji >1 m 
Connally paskelbs savo kandi
datūrą sausio pabaigoje, amb. 

ge Busch ir sen. Robert 
kovo men-, o gub. Ronald 

įnėn.

persenas. sunkioms 
bet 61'r

priešingą nuomonę.
Labai svarbi yra New Hamp-

gy ventojir irtitrtmmėr Te n

KARIAI IR POLICIJA NUŠOVĖ 20, SUŽEIDĖ 200, 
.. o 700 SUKIŠO I ARTIMUOSIUS KALĖJIMUS

TEHERANAS, Iranas.______
riuomenės vadovybė, pa tyrusi. 
kad Paryžiuje gyvenantis mula 
^homaini—neats 
maištauti prieš 
riausybę, nutarė

Ka-
SlAUGUAIAS-ERUVĖSE 4vti tvarku ir nelei 

sauvaliauti. 1 
tenkinimą reiškia mulos Cho-į 
meini šalininkai, kurie reikalau- 
ja pakviesti Chomeini iš Pary
žiaus ir leisti jam sudaryti nau
ją Irano vyriausybę. Premjeras 
Bachtiarc al«i: ikė daryti bet ('ieor<» 
kokius pareiškimus rpie Ch<>-j)o]e

Reagan paskelbs balandžio

4—mmfoms,ihįjnąį. jįį. -daugumoje tiki, k;

Jungtinės 
Tautos iki šių meturyra priėnm- 
sios tris ateičiai svarbius visa* 

pirmas

new yorkas.
Aikė__ įsakymo
Bacbtiaro vy- 
imtis griežtų 

•priemonių prieš maištaujančius
ar Libijos

šeimi
ninko priėmimą ir palydovo sostinės gyventojus ir atvažiuo- 
rolę, Billy atsakė “No”.

BERLYNAS, — JAV kariuo
menės karininkas ir II Pasau-

uz

šaligatvio ir padarytas veik ne- savininkas patikrinęs savo nė- ]inį ka baigus Berlyno Span- 
m*© hmn Jo m n n r arfn o S • -» • • a. < __ . ± i • • c *■prabrendamu. Sniego valymas įudomąji turtą, pastebėjo savo 
brangiai kainuoja. Reikia mo- rezidencijos garaže'- stogą Įlink-
keti už mašinas ir. valy tojams. (Stant, 0 joliet mieste net Mont-
Prezidentas Carteris prižadėjo lgome7y Wardo 60 parduotuvių
merui Bilandikui sumokėti du milžiniško pastato stogai, vieto-
trečdaliu sniego valymo išlaidų. nds 4y2 (puspen-ktos) pėdos 

Ąutomobiliai važinėja 
vienais takais

Iki trečiadienio Chicagos mie
sto automobiliai važinėjo vie
nais takais^ Vienu taku prava-j 
žinodavo viena kryptimi, o kitu 
taku pravažiuodavo kita. Mie
ste yra visa eilė plačių gatvių, 
kuriomis mašinos gali naudoti 
tik vieną automdbilio taką. Į

sniego dangos jautiek nuspaus
ti, kad teko krautuves uždaryti, 

■kol inspektoriai ir architektai 
atliks reikalingus patikrinimus 
ir sustiprinimus.

Chicagos metropolija, 
bendromis žmonių ir mašinų, 
pastagomis antradienį buvo pra-

■ važiavimus gerokai atstatę, ir 
i trečiadienį saulei sniego debe- 
: sius išsklaidžius, nors tempera'- 
:ttūra tebebuvo žemiau šalimi 

! laipsnio (t vai. popiet Univer-

visų

V

KALENDORfiLIS

Pija, Marijus, 
Gedvile, Raivcdis, Gedkantas.

Saulė teka — 7:14, leidžiasi 
_4:48- •*

Gali snigti, ne tol« SaĮ^S>

Sausio 19;

[sal Savings, 1800 S. Halsted) 
žmonų nuolaikos pakilo.

Cook apskritis (su Chicagos 
miestu) ir 22 kitos šiaukinės 
Illinois apskritys, prezidento 
paskelbtos nukentėjusiomis ir 
gaus iš federalinių fondų atitin
kamą pagalbą. r

—Artisto Wayne vėžvš buvo 
labiau prąplitęs, negu daktarai 

'’i

pasaulinius įstatymus, piun<«> 
kad pasaulio. Visatos erdvės, ga
li būti išnaudojamos tiktaikos 
tikslams, antras apie astronau
tų gelbėjimą kokio incidento 
erdvėse atveju ir saugų grįžnua 
žemėn ir trečias apie atsakomy-

•• 1-4. i-;™-1 Bv ir nuostolių atlyg'mmą I)f>l idienu Irane bus sudarvta išlami i
, kad dirbantieji galėtų lais ikHri<wu vaiMybės ' 1
i judėti. Maištininkams nepa daj,aj erdvių žėmen nukŲ 
usius. buvo paleisti į juos šū , ^]g kokiu nuostolių prida

2o'riUS-
I

šimtai sun-’

jančius. Kariuomenė įsakė mai
štininkams trauktis nuo tankų ir 
kareivius vežančių šarvuočių.Įsa 
kymas taip pat liepė neiti į di
delių krautuvių ir trafiko gat
ves, 
svai 

įklausius, buvo paleisti į juos 
jviai, kurie tuojau pravalė svar-

Užmušta

dau kalėjimo viršininkas Eu
gene K. Bird pasisakė prašęs 
Vokietijos kanclerio Helmut 
Schmidt paveikti kur galima, Į
kad Pagahaii palestų ga|ves

Į maištininkų ir du
- kiau sužeista.
) Į .
■/suima atvažiavusius j sostinę

—— -.. - • — - I
Karo policija suėmė j 00 į vai* _ 

raus plauko maištininkų, kurie

kurios va’slybės rkr

no kalėjimo buvus’ Adolfo Hit-j 
lerio pavaduotoją Hudolfą1 
Hess, 84 metų.,kuris nuo karol 
pabaigos- na+s vienas tebesėdi 
tame Snand»u kalėjime ri na
ciai norėtu jį padai-vfi savo

šventuoju kankiniu“.jei Hess metė darbus ir atvyko į sostine Į 
mirs kalėjime Bird pasakė, 
kad pats Hess pagaliau papra
šė Jungtinių Valstybių, Brita-

pavaduotojų

kalėjime Bird pasakė, triukšmo kelti ir įvairių reikala
vimų skelbti

pare:
m ei n i planus.

Praeita sekmadieni mula Cho-* -
meini pareiškė, kad už poros Kinijos ūkininkai pradeda 

, ,. . i------...................   — ......... protestuoti ūkiuose įvesta ne_duohiu ar (..i., ...... . • > , ..v ---- h
ūkiuose įvesta

nuostolių prida-Į

TOKIŲ DOLERIŲ NET 
KREMLIUS NEPRIIMA

^Į-ška vyriausybė, kad jis už poros(lvarka. Jiems reikia maitinti kr- 
kalbančių. bet dirbti 

Miforinuoti.: nenorinčių tinginių. Jie reikalaii-

(Guijana).
Neseniai čia įvykus 

I nėms žudvnėm
“dvasinė vadovybė“ 

daugiau kaip 900 savo tikėjimo 
narių ir iš pažadėtų tos sektos

GEORGETOWN.
masi- 

kur tūlos sck- 
išžudė

nijos, Prancūzijos ir Sovietų 
Sąjungos duoti jam amnestija, 
lx't malonės atsisako prašyti, 
protestuodamas, kad yra nutei 
st as Karinio Tribunolo Nurn- 
berge nelegaliai.

MADRIDAS. Teroras Ispani
joje nenurimsta. Praėjtisį 
vaitgalj Madrid 
savo apartmento Į tarnybą iš
vykstantis policijos 
kas yra jan aštuntoji šįmet te
roro auka; iš.tų ąšŲipnių trys 
buvo policijos Valdininkui.

liet malonės atsisako

nušautas
sa-

iš

Mulų šalininkai iš artimesnių paliktų sutaupą milijonus Gui-
miestelių atvažiuoja į Tehera
ną, pastate savo mašinas, o pa
tys eina į miesto centrą ir mai
štauja. 700 atvykusių mulų, jų Į 
pagelbininkų ir maišto pritarė
jų trečiadienį buvo suimti.

Šaltis ir sniegas uždarė vi 
miesto;s šas St. Louis 

as.
valdinin

janos dolerių, 87,000 dol. jau 
buvo Įteikę Sovietų Sąjungos 
ambasadai Georgentowne, da
bar kaip Guijanos valdžia pra- 

Krenilius tuos pinigus, 
sektos dokumentais, 

užrekcTduotonu’s juostelėmis ir 
Į laiškais bendrame pakele pe-j 

mokvk- Į Sovietų ambasadą perdavė Gui
janos užsienių reikalų ministe
rijai.

m-. Prez. Carteris ateinantiems 
metams sveikatos reikalams
ruošiasi įkirti 53 bil. dolerių.

neša, 
kartu su

-rf. Floridoje susidūrė du he- 
likapterisri,r5 nžYnYiŠff.

’ i dieną skris į Teheraną ir pade 
j minėtą vyriausybą
Tuo tarpu šachas išskrido į E- 

Ig'plą. išsikalbėjo su pezidentu 
Sadatu ir išvyko j Asvaną pail
sėti. Šachas, kaip vyriausias 1- 
rano karo jėgų vadas, vi- 
ką palaiko' kontaktų su 
karo vadovybe. Vyrauja įsitiki
nimas, kad šachas tuojau grįž
tų Į Teseraną. jeigu Chomeini, 
praleidęs 16 metų užsienyje, nu
tartų grįžti į sostinę

Irano karo vadovybė yra vie
ninga. Dabar kariuomenę valdo 
Irano kariuomenės štabo virši
ninkas, ' bet jis glaudžiai l>en- 

k rast o apsau
gos ministeriu ir premjeru. Į 
kareivines neįleidžiama Cho- 
meini šalininkų propaganda ir 

Į politinių grupių lape liai. Bet Ira
no karininkai gerai informuoti; 
apie Įvykius visame krašte ir 
vTa pasiryžę palaikyti tvarką.

Didelė Irano gyventojų dąiu 
guma jin nepatenkinta maištu. 
Trečiadienį maištą kėf£1 fialai

bet 
dradarhiauja

jis
su

neįleidžiama

■ bai daug

ą lai 
Irano

ja reformų visoje sistemoje.

R. Reagan

kėli miestiečiai ir sostthėn sma-
žiavųsjejį vienos, li.k' hinės sek 

?$Hrsafihinkai.
ži^vusieji

Sveikatos.au


Detroito
astabos

An.t.^Sukausk

aikščiol

financing

AT OUR 10W RATES

2212 WEST CIRMAK ROAD

Artinantis Vasario 16 
jai sujudo-subangavo

Jūrų šauliai. Kitas smulkias ži
nias patieksime sekančią savai

• Dabartiniame Irakė yra is
torinis: Babilono-miestas. Aplink 
jj 600 m. prieš Kristų būyo’•iš
mūrytomis pėdų storumo sie
nos. ■ " r . ..

DAIL. A. VARNO IR M. DUOBIENĖS ILGO 
GYVENIMO RECEPTAI

Naujų Metų sutikime

Praeita šeštadienį sausio 7 d. 
ALB Radijo klubo redaktorius 
ir pranešėjas perskaitė' V. Kat
kaus' Naujų Metų reportažą, kur 
autorius pasigiria bučiavęs di
džiausio jjrięšd žmona. Pane
šėjas paryŠktffo, kati' didžiau
sias lietuvių./priešas ;i tėvynės (P 
kupintas. Pranešėjas Nąųįų Me
tų sutikime dalyvavo. bet. tokii 
nematė.

išeivijos radijo 
valandėlei su pašnekove šimto 
ir vieno metų seniūnę M. Duo- 
bįėne. Tai .tam (ikras jdokųmen- 
iąs .mpsų išeivijos istorijai.

Kur tu lietuviu nėra ...

CHICAGO. ILLINOIS (UOl 
t*Ėouei Virginia 7*7747 

*• Thur’.W Sa«.-9-1

SERVING CHICAGO AND S03UĘBS. SINCE 1905

anksto — prieš 45 - 60 dienų.

Taigi, pagal dail.- Adoma Vai
na, ilgam gyvenimui tiktų.toks 
receptas: visame, kame laikykis 
saiko, turėk kam nors ypatin
go dėmesio (darbui), turėk ge
ra žmona

Baltuose Rūmuc'se ,pas Prezi
dentienę, bet nei žodžio,1 kad Li
tuanistinės mokyklos -neauga, 
bet sparčiai mažėjai A. B.-kalba 
apie Vasario' 16-sios aukų rin
kliavas ir laisv.^apšisprendimą 
k antį aukoti, bet A'. B. nežino, 
kad Detroite LB-Organižbčija 
renka aukas per Tautos šventę

Detroito Lietuvių Organizaci-i 
jų Centro Valdyba sausio mėnJ 
10 d- turėjo svarbų posėdi. Po-1 
sėdžio metu buvo detaliai ap
tarti Vasario 16-sios reikalai.) 
Jau paaiškėjo, kad Vasario 16- 
sičs iškilmingame minėjime pa
grindinę kalbą pasakys svečias 
■‘Varno’’ Redaktorius Antanas 
Kučys iš L’tikos, Illinois. Taip 
pat yra pakviestas ir amerikie
tis kalbėtojas, vienas iš Michi- 
gano Senatorių, netrukus su
žinosime. Iškilmingo minėjimo 
programą praves inž. Saulius 
Kaunelis. Iškilmingo minėjimo

naujienos
į ir ne pagal laisvą apsisprendi 
’ mų, 'Į'ai tik keletas pastabų;^

Yra.net.4en kur nereikia ... . 
galypiu- štąttpkipsdvi 
Neperseniausiai eidamas 

vieną prašmatnų pajūrio- res
toraną, kuriamu dar nebuvau, 

stabtelėjau prieangyje 
aitvti medinėje lentoje^ 

kapluptas “RuHs of 
itbę House”, kur .nųpodoma kas 

galima ir ko negali-
m#-1

skaitės, nei mates, bet buvo pla
čiai kalbama, kad tos knygos 
autorius mirė tesulaukęs vos 33 
metų. Mano prielaida: buvo, tur
būt, dar labai jaunas gydyto' 
jas. Nieko stebėtino.

OUR SAVINGS

J V .GERTI FlCAfEd ' '■

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savejegulartyl

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. StA neiėfiko pelno,• na 
riar&s patarnauja tflbsavišalpos pagrindu. * <

“ X ■ " # »-j '* i » ’ - * ■ ' * - r * ?' • * j- V '
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu -draugas gali .. *
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. *

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment^ * ■' 
Insurance, kuri ypač naudinga jfcuhfrMi, Siekiančiam 1 
aukštojo mokslo ir jti gyveninfo tffcafiaL 1 «

SLA — vaikus apdraudžia pigia termiriuita apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temokai tik $3 00 metams, u >

kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Rreipkites
į savo apylinkės SLA kuopų veikė fuS, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. ’ J , •

W • v ’ r « ..

Galite kreiptis ir tiesiai f SLA Centrai * ■ <,

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA ' *
. --t- NewYork, MsYMWOT r.‘ *’>- r.a

307 W. 30th S». f.- , 
Tai. (112) 50-2210

M. Duobieat? giirtta-
(lienio (1977. m.y ; prnga. sveiki-: 
nimo telegramą jai^ ^Jąųų^Ą, 
mėrikos prezidentas, j, .Gmjter^ 

-AT?
yenimo receplas būtų: difibk kol 
gali,'gerai vc!g\ -r^rūkyk ir 
negefk. viską da'fyk-Ašii tvarka*.

I.dv,; tikri;; įdomus pokalbis

amerikiečių (nelietuvišką) 
spaudą, štai, skaitau Los An
geles įmesto kaimynystėje (Van 
Xuys) išeinanti dienraštį (iš
skyrus. pirmadienįUs)' "‘Valley 
News”, kuriame jo kclumnis- 
tas Mike Castro savo kolumnoje 
“People” pastebi ir apie daili- 
ninką Adomą Varną šitokiais 
žodžiais (v e r č iu pažodžiui): 
“kalbant ap:e gimtadienius, pra
žilęs Adomas Varnas, lietuvis 
menininką s" (tik a'go.fe, įžėffgš- T 
antra jo gyvenimo šimtmetį pir- 
madieni (“Valley News” gruo- 
džio 31 d. 197<S m. laida’. V. B.). 
■Ils gimė IK79 m.—sausio mėn.

TANGT. HOT SPINACH SALAT 
total cMHn< thne.' 13 irunėl 

v. * ' < • j-i

slices bacon . t • - Ct- T. leirmrt j^e
T. sliced p-een onion ’ I T. preJwrI I 
t. »IT-purposc flow i. * * < s..
t salt 2 hArd-cooked' esrcs
c. water ’ • 1 ID-oz. package fresh spinach* tern

:ad ji yra lietuvė, kad ji švenčia 
savo gimino dieną, kuri buvo 
prieš 101 metus Lietuvos provin
cijoje. Ji to laikraščio atstovui 

kinLnn'wkactaA riegėr* 
rusi ir nerūkiusi, gi. valgyti vu 
sa anižiu valgė f aj -ko norėję k 
<\ai dėl gtrhno; tai sutinkanti, 
kad re.kalciais alkoholio gali-

pepper. Stir in water, lemon juice, harteradish. and Worcextipjhire * 
sauce. Cook at HIGH for 3 min. or till mixture thickens and bubbles.
stirring after each minute. Add cnunbled bacon, diced e^gs and 
spinach tx> sauce. Toss to coat Wit lx dres^ng. Cook. uncowe£ at 
HIGH for 1 minute. Toss again before serving. Makes 4-6 servings.

MICRO TIP. Create a spontaneous soup with celery, ,oufror% > 
parsley, carrots, and that dab of leftover meat or pasta. Add 1-t ~ - 
water, seasonings, and simmer at MEDIUM until flavors are blended 
and vcretables are terdrr. Or use tjhicken jpbleis a?d bones. 
Add leftover rice or Vegetables, diced rHckciV Xo tW' tcrrMfcir r 
your own stock? Start with canned cream or clear soup, or a^jb^ 
Add fresh mushrooms, green onions, slivered ham. dry wme .
errfUJvr. crusty z^id jour spontaneous soup make a 
btuiYy sapp«K. <“Tr f S.?Vt .5'

Į Detroito LB Orgaiiizacijo* 
Į Valdyba pereitais inetafe genies 
sezonui užsibrėžė daug kultūri
nių parenginių tanie skaičiuje 
įrikiavo ir Vasario 16 sios auką 
rinkėjų balių sausio 13 d-, kad 

[geriau rinktų rinkėjai aukąs ža- 
* da juos gerai pavaišinti, praei
tais metais aukotojai šiuri’nayo 
iš mokyklos klases, kur buvo 
suruošti* vietinės mertininkės 
paroda, šalia Vasario’ 16-sios is- 
kilmingo minėjinSo sąĮfe. Indo^ 

’ mu iš kur šturmuos Šiaiš ma
tais.

čiuesi užgautas, nes skaitau, 
kad . loję lentoje žodis Lithua
nians, kas reiškia lietuviai, yra 
nę vieloje. Po kiek laiko, jau 
kitame, pasikalbėjime, jis man 
paaiškino, kad žodį Lithuanians 
išimti nemanąs, nes lai reiškią 
ne lietuvius, bet lietuviškus pi-

i ‘ - f -' t 7 * . ' ' * . ' . » • ■ ~ * j .

nigusbebuvau patenkintas—to- 
kiu ■ paaiškinumi—4r pasakiau, 
kad žiūrėsiu ką toliau dėlto rei- 
kės daryti. Jis man pridūrė, kad 
pąsių&Cįiau advokatą, jei noriu 
t,a reikalą toliau kelti.

Nekėliau te reikalo viešai, bet 
pranešiau apįė .tai mūsų, lietu
vių,..’ ąukščiąusiani autoritetui/ 
-(galinią sakyti valdiškam ir ne).

usižin'ojęs su savo p—' 
dėtinįu. kitoje Amerikos pusėje, 
man pranešė. Jiąd loki posakį' 
reikią laikytį juoku, nes lenkai,; 
esą, turį kur kas aštresnių pana-

os 16 metų ąmįąąysį,/gyr, piiįmą- W>taisyklių<‘ parąt?rafą. 
t'"*%*l*11.. /.?.*.?. ,tįj<uris šak?#! šit&a|): ;:“L- ‘Čheekįf 

ąą’ė rtdt i aeičėptėėf. Hc^evėrį- \Ve 
do '’accept LrtTfUA-NTA-NS' but' 
only1iii 'Smdrib- efenominations”; 
Pažoikvu'T' i'išvertus-' būtų :’ ‘ “-Čė' 
kiąR ■ nėpį-iiVnamK -Tatkau' męs 
prįį m a m<v Ifetuvhis ^ritflk i ais 

įžeistašM&Tp ’ lietuvis, 
anlu šitaip, kad sakoma jog

For your headache get 
extra strength and safety, tod.

, Anacin® has^extra strength, by a panel of pxjjerts. used as* 
More strength thąn any reg- directed. jSutrĄnącin įves you 
ular headache tablet. A'nd rnore pam* renevef th^n any 
Ąn.ącin combines that strength regular sVrenglK Keadačhė 
with safety, tablet?- Gives- you safety /d(£

Like alf leading headache expect yvith ,e\trą strength.ypu 
tablets, A naci h* starts' a want1. Read' and follow label 
pain reliever recognized^afe directTofi's:
Extra strength with safety. ThaFs cbmmoA ’sense; Thai’s A'naciif.

... Alm

darbo paveikslu (moters) ran 
koše.. Po nuotrauka tokia pas
taba: “žengia i antra šimtą me

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia ifetuvfu frafefnalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
< ......I . r M* i 

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie, tuos 
darbūs1 dirba. * >? . . ‘ , -i,

SLA —išmokėjo daugiau kaip ASTTJONlS? MILIJONAS ddlAĄ ! 
nariarik. * 4 ? - .* > ,

• . -StQpSfChing fast qtf external 
vaginal, rectal, and:other ;sl§n 
conditkinsr DoctbfSyfirid-evf'n 
severe itchKig" can balręStfd 
with a special,;dr.ug'.:Yx>Q can; 
n'gw. get this antj-itch drlfg' 

Ito.grejdjerrt with^.noiprescfiption!
Wse’d nly^aš 

directed. The medi'caHypro.ven 
cremator 
itetring.

Ilgametis patyrimas — sąžininga^ dfarbįiB
Jei fūošiatėj kefiaXitf— kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Barėžtf__
' 9727 Š. Wesfrn Ave^ Chicago, ffl*

•. Nemokamas patarnavimas užrakant lėktaiyų, ttattkŽrdįį lafViĮ kpife 
aią (muses), viešbučių ir automobilių nuoMavimo: rezervacijas;. Parchhxtt- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus tastus; 
Sudarome iškvieUifius^ apsilankymui Amerikoje i# fęikfaffre
nacijas visais kelionių reikalais.

Lietuvos Nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose 
statyta gimnazija

Volare F^rerfffer Čbu0ū

__Lh rysicr Arrow mašinos ir
$3,570? ir daugiau: 

(Vartotos mašinos- urmo kainomis)
ierinus’ mrchiinitcni Jąik^inrr ir‘priežiūros departamente

Does a meatless meal sound 
lik e an incomplete meal? It 
doesn’t have to be. A meal with
out meat can be nutritious, deli
cious and easy to make, espe
cially when it’s made the fast, 
microwave way. Add variety to 
your family’s menus with these 
easy entrees from the Whirlpool^ 
microwave oven cookbook. In 
the Dutch Cheese Casserole, 
thrifty cheese takes the place 
of meat.
DUTCH CHEESE CASSEROLE 
total cooking time: 21 minutes

4 c. thinly sbeed zucchini 
am

<4 c. water s,
1’4 c. sliced fresh mushrooms

c. chopped onion >
I clove gariic, maneed
4 T. butter or margarine

c. all-purpose flour 
t salt, ’4 t. pepper 
t dried basil, crushed 

1’4 c. milk
1 c. shredded gouda chce<*
4 c. wide noodles, cooked.

A drained
3 T. chopped pimento

54 c. shredded gouda cher—
In 2-quart casserole, combine 

rnechini and water. Cook, cov
ered, at HIGH fl-'f minutes, till 
tender, stirring once. Drain: set 
aside. In same casserole, com
bine mushrooms, onion, garlic 
and butter. Cook, covered, at 
HIGH for 3 minutes or till ten
der. Blend in flour, salt, basfl 
and *4 t pepper. Add milk: cook 
at HIGH for 5 minutes or tfll 
thick and bubbly, stirring after 
2 min. and then after each min.

Sttr In 1 c. gouda cheese till* 
melted. Add zucchini, noodles, 
and pimento. Cook at HIGH 
for 6-7 minutes dr fill hcaYetf 
through, stirring once. Sprinkle 
^4 a aoud*< cheese atop casse
role; conk at HIGH lor 1 nun. 
Makes 6 servūags. ** ’*

j /‘Drauge” 1979 m. sausio’ 9 d. 
[rago Antanas Butkus- Tarpveik- 
I sninis bendradarbiavimas iiv Va
sario šešioliaktosios minėjimas. 
Daug rašyti ir visokius penkius 
kūno pajautimus' aprašyti - tai 
bereikalo gaištis, be to eilinis 
žmogelis- tokius, ilgus straips
nius kaip Taiiistos neskaito. Ta- 

} me trijų skilčių rašinyje yra 
paliečiamas netik Detroitas, bet 
Chicaga ir Clevelandas. Iš A. B. 
straipsnio aiškiai matoma, kad 
Vasario’ 16-sios minėjimai De
troite būtų ne vienas bet du. Re
porteris pamiršo . interpretuoti, 
kad gali, būti ir dvi LB Organi- 

por-’-z-aeijos;—Nesuvai-ysi—visų trijų 
miestų i kokią Filadelfiją ar ki
tur. jBe to A B gradžiuojasi, kad 
tur. Be to AB gardžiuojasi, kad 
LB Organizacija užpildanti

aina čekiai apmokant 
šWntą,; bėf J>ne; ko5 eįa'tada jie-

- “IJlTnianians ? Ši uivkės 
:nėjati' 'viilfin; Ifet ’ jiafvylęcšį jia- 

piTe 'įelefcno ir 
'fritlfo' benu'kefį apĖnūiniai pa. 
sHųilbėji niaP 1<ol~ jnTėjau prie 
Yė&toranc’ vedėjo - inenadžcrio. 
Plųuškinap Jam reįkąlą .fr pa-

į 1 <1. Joniškyje, kurio gyventojų , 
skaičius 20(k>. Dabar tai yra So
vietų Sąjungos dalis. Gyveni
mas tik sukasi apie jus. sako 
Varnas ribota anglų kalba, glo- 
stvdamas savo balta barzdele.! 
Be ribų. Jis savo ilgam amžiui . 
priskiria laikymąsi vidurio, 
daug dėmesio, išbalansuotai di
etai, gerai žmonai ir vaikščio
jimui. Jis sukūrė beveik 2000 

j aliejaus ir beveik 500 grafikos 
darbų savo karjeros laikotarpy- 

ije. Jis buvo susirgęs prieš ke- 
, lis mėnesius. Iki tol jis dažy

davo po kelias valandas kiekvie
ną dieną. Jis savo dabar jau 92

; metų amžiaus žmoną vedė 1919 
l m. Prie to pasišaipydamas iš da- t
. bartinių laikų skyrybų pastebė

jo, kad “. . . aš turėjau tris se-
, seris iš ko pasirinkti”. Tiek 

“Valley X e w s” kolumnistas 
Mike Castro, kurio tos dienos

. kolumna paįvairinta per visą 
i skiltį tilpusią nemaža nųotrau- 
■ ka vaizduojančia Adomą Var 
. ną su dideliu jo paties aliejaus

ina šiek, tiek išgerti, “jei kam.ir, vienintelis iki tol užrekorduo- brėžiau, kad kaip lietuvis jau-i 
tas patinka”. Bet . dėl rūkymo tas. lietuviškai 

‘.si “nerūkykite, nes .tai blogas, 
išmislas”. I Paklausta ar gyventą 
kitaip, jei gyvenimą reikėtų vėlj 
prailėti iš pradžios, atsake, kad 
“turbūt gyvenčiau lygiai, taip 
pat, tokiu pat būdu. Ką daugiau 
aš įgalėčiau daryti?’f. . ..>

Dar “prieš“ ana m ani erik ieči ui hAš ta: 
duotą-pasiDadbėįiipą; jps “gim-j .vietoj 
tadienio (101-jo) proga M. Duo-į į 
bionę “atradau”;, aš kiek- auk. 
ciau ir su ja padariau (ir užper huv 
kordavau) pasikąĮbęjirųą -įi^.u-, .per 
saškajai Los Apgedęs 
landėlei. Ji man,, pąpą^ąįįoj^,- 
kad gimusi 1877 nielajs RĮynįĮkreątorane 
kaime, Liudyinąyo^yal^. Marį-;-įi|>4r•-Hyllčiei jėuSmą^ treiikė’ 
j a ropelės; apskr. Įp.V>iiS,iką,!at-įį;nę>pgąl^'<)i'Crp^rs,kaiėiusi! vostik:- 
vykusi vi 
vepusį Brooklyn 4946 ai.<;są. 
šeima persikėlė; .į, Lęs Angeles, 
čia prieš, eilę mętįj;mįrė-;,į9s vyy 
ras, taip pa£; vieną sesuo*- kita 
sesuo ^5. ingių aųįžjąus)0 .piį-j 
rė okupuotoję Liętuyųje-;,.. :>fJ-

Dabar jLgyyena-pąs savodufe^ 
ttri. kuri-ją .užlaįki) .ijt^er^ipri^ahijuta 
žiūri. Alan, laj^ie-kĖta-4eo-pasa- Supr 
ko jo, kad visą amžių dir&>/ ■ge
rai valgė, beveik :triekada-4iege’. 
rė ir ■neii.ūkė..-'Išg£rti;ėsą“ąalim'a^lū'Viąi 
— “bet.su: tvarka;”-.' iPasikdlbėji- 
ino pabaigoje^ mano- paklausta 
ar nogėtų gyventi dar- vieną Šimk 
tą metų; ^.atsakė,: .Vne; jau 
na, įeguLgįy,ven;i k:ti”>; .-

Kaip sakoma “pciranka” tu
riu kitą (ir kitos) Los Angeles 
miesto kaimynystės (Westches
ter-Ladera) lakiraštį: “West
chester-Ladera Observer and 
News Advertiser-Press”. ?Xet vk 
sas trečdalis pirmo puslapio pa
skirta irgi lietuviškam šimtinin
kui — Marijai Duobienei, su ku- 
riąčpašikalbėjimą padarė to lai- 
kraščio redakcijos narys Gail 
Ėissauer Duobienės 101 (Šim
to ir pirmojo) gimtadienio pro
ga’. Straipsnyje, kuris paįvairin
tas dviem dalelėm (atvirutės 
dytlžic) Duobienės nuotrakom, 
pavadintam? “Ji praėjo ilgą ke- 
lią per 101 metus”, pabrėžiama.

Gyvenimė. žinoma, turime 
pavydžių, kai “šimto metų am
žiaus Sulaukia tie; kurie irgi, 
turbūt, nebus tą..knygą skaitę* 
nei -jos -autoriaus patarymų lai
kęsi. štai, labai nesenai (ypačiai 
ėikagiečiai) gražiai ir įspūdin
gai paminėjo dailininko Adomo 
VARNO amžiaus šimtmečio su
kaktį - jam pačiam (A. Var
nui) dalyvaujant- Turbūt ta pro
ga. žinia apie to mūsų tautiečio 
ilgą ramžių prasprūdo- nei iT—j

----- mn uj .■‘Ta 'tert/A*' y .**
ii ** ** i K* JA

... , - Villi'**. ><
.!• ik|įUįįf j »o**<m*m***•***■*** *•*<<*•*>• t **• «»•**’t' •**■

šių atsitikinių. Taip ir dabar 
kraipau, galvą eidamas pro tą re
storaną" (bet į jį vis tiek neinu) 
galvpdąniąs - ar čia -kvailas juo
kas ar lietuvio pažėiiiinimas.
- Kita yie ta- — TV, k ai irgU »ė- 

persenįausiai dviejose komedi- 
jose buvo' minimas ' Lietuvos 
vardas: vienos komedijos daly
vis "pasįslėĮjęš Lietuvos basiun- 
tinybėje’-į kilos jaunas aktorius į 
“naujai atvykęs iš jo gimtosios j' 
Lietuvos”. > ■ ■.. |.

Kur tų lietuvių nėra— net 
ten kur nereikia ,.

Anoje, senoje, nepriklauso
moje Lietuvoje, kažkas buvo 
parašęs gnygą (nurodymų, re- 
ceptų) “Kaip gyvenIi, kad su
lauktum šimto metų”. Nesu jos

BiCOZENE

PowerfuLanti-iich 
drug you can buy 
without an Rx!

MTH REPAYMENT 
FIT YOUR INCOME

%25e2%2580%259cbet.su


Taupykiteldabar

to ne- 
niūsų 
savo 

vvies-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

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

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

ų iroutininl/ĮL 
ą. kuris pasai 
asaidėžiūra, I 
yvenimo esmę 
i mes galime

abicjtfįfokų atstovai) ir galiu 
paliudyti, I&d visi. tos komisijos

Poezija — 1 .. ... .. .
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas 

bukins. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota.

11at W psl.. 81.00.
13. Petre* Segate*, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00
14 BugenlĮu* Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. SI.00.
15 Elana Turn lėni, KARALIAI IR ŠVENTIEJI,
KJ. Alfonsas Tyruells. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 pal. S8.00

Reorganizuotos Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
konferencijos vaizdas. Gruodžio mėnesį Bendruomenės 
atstovai aptarė daug svarbių organizacinių reikalų.

LV;' L
P. STRAVINSKAS

esminiu klausimu, reikalingu 
specialių komentarų ...

9) Tų gi jo “komentarų” yra 
net ir labai nenusisekusių, nesi-

nimus, turi turėti savo nusista
tymus, turi turėti savo sąžinę, 
kuri apsprendžia ką jis privalo 
daryti, ko jis niekad negali da
ryti ir jis pagal tą gyvena ir jis 
neberanda reikalo gyventi ir

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

Tek 476-2206

2) Netiesa, kad VLIKo šešios 
grupės. jų vad. blc’kas, turi ko
kiu^ diktatūrinius” tikslus ar 
“diklatųrinį” planą, kaip aiški
na V. Karosas, savo “komenta
ruose”, Jei jas (tas grupes) kas, 
be jokio jų išankstimo susitari
mo, įri.šų. tai lik ju bendras no
ras per tvarkyli VijĘą taip, kad 
j jį būtų Įsileistos nepolitinės or
ganizacijos ir 'tuo*.pačių mūsų 
nepolitinis jaunimas, kurio jė- 
gomi| npriiųą VLlKą “sustiprin
ti”, nesuprantant to; kad jip to
kiomis “reformomis” būtų tei
siškai panaikintas. Tas aiškėja 
iš jų “Draugo” rašymų, kuriuos 
panagrinėjau “Naujienose’’ auk
ščiau.

5) Neteisingas ir tas rašymas, 
kad frontininkų jaunasis teisi
ninkas A. Raulinaitis Seimui pir
mininkavęs šališkai, “rankos 
mostelėjimu” nutraukdavęs dis
kusijas. Ne, to nebuvo, ir 
reikia rašyt, ižeidinėjanl 
jaunūno atstovą gražiai 
veikla besi reik ši an t į tarp 
niujų, nežiūrint kokios jis būtų 
politinės grupės.

6) šešių grupių blokas, kaip 
esu rašęs anksčiau, susidarė, 
daugiausia, atsitiktinai, be jo
kių idėjiniu gairių, tą rodo ir

tąi būtent Mucei' 
:ė, kad žmogaus 
ai yra pažiūra j 
■ ir prasmę ir ši- 

priimti, lai vr-j. 
teis'ngas apibūdinimas ir šito
kią pa-'aulė/.iūrą turime tureli. 
Jei mes gvvęshne tušė cm s, be 
idealų, beisitikiniinų. už ką galė
tume kovoti, s:-kati bus liūdna. 
TodA džiaugiuosi jus visus ma
tydamas, linkiu jums s: kmės 
ir pats kiek galėdamas prisidė
tu. Tik gaila, kad man sąlygos 
ir sveikąrtą, mažai leidžia. Bet 
ką galiu atliksiu. Todėl sėkmės 
ir ženkime pirmyn.

(R) LB Tarybos prezidiumo 
buv. pirm. Dr. V. Pl’oplio pas
kaita — bendruomenės gairės.

(Kreipimąsi praleidžiu). Mu
su nusistatymas pagrindiniuose 
dalykuose buvo išryškintas stei- 

Igiant JAV Lietuvių liendruome- 
nę. Pavyzdžiui, kaip remti tau
tos palangas atgauti laisvę, ap
jungti visus lietuvius Ameriko
je. darbo sričių pasidalinimas, 
bendruomenei veikti tik kultū
rinėje srityje, remti lietuvių or
ganizacijas, bendrauti su tauta, 
bet ne su okupantu. Tai čia yra 
mūsų gairės, kurios buvo pri
imtos ir išdiskutuotos. Mes jų 
laikomės ir jų__laikysimės. B'u- 
vo daug kartų iliustruota rašant 
Įstatus ir jie palieka ir toliau. 
Tai yra mūsų veiklos pagrindi
nės gairės ir tuo' mes didžiuo
jamės. šiandien norėčiau paryš
kinti tik kaikuriuos tų veiklos 
gairių aspektus (požiūrius) ir 
panagrinėti sutinkamas kliūtis.

(Bus daugiau)

3). Neliesa ir tai, kad tas Jilo- 
kas sudarytas “daugiau iš rezi
stencinių sąjūdžių”, kaip irgi ra
šo V. Karosas.. Jokių rezistenci
niu tikslu tas blokas neturi ir 
negali turėti, nes rezistencijos 
egzilyje išvis negali būti, nebent 
tik tokia, “rezistencija” kokią 
dabąr reiškiasi Br. Railos “re
zistencija” prieš patį VLIKą, 
dargi braunantis į VLIKą ir de 
dantisrric* “stiprintoju”, kaip bu^ 
vo jo Seime Floridoje.

1) Kad l)r. K. Valiūno blok a s- 
“Įnešė- eilę ■ rezc’liueijų; - vėliau 
patvirtintų^ seime”, -tai . irgi V. 
Karoso vaizduotės produktas, 
fantastika. Aš pats buvau VLIKo 
Seimo .politinės komisijos na- 

(komisijos kurią sudarė nei 
aš4uo.mu-sJ^^i^i^vupiu^iiL-iš.

nariai, taipgi ir aš pats galėjo, 
me sjūlyti (ir siūlėme) savo re
zoliucijas laisvai. Jos visų ko 
misijos narių buvo priimtos 
vienbalsiai, ką aš, jas referavęs 
VLIKo Seimo plenume, irgi pa
sakiau, pabrėžiau ūr kuo naši-, 
džiaugiau”. Jos buvo dar ir Šei
nio plenume papiklytcš viena 
nauja. Papiblymus ir pataisas 
galėjo- daryti ivisi Seimo atsto
vai. Toks neteisingas Seimo “ko- 
nienlatoriaus” rašymas labai 
sumenkina VLIKą ir jo Seimą.

4. z-umln**, A KISS IN THE DARK. Piiaatlskp Ir tntvmiij nuutytr. 
aprašymai, nal-rtti ii gyvenimo. Lengva* atiliuz. gyva calba. sražial Išleilta 
150 p41 Ksina $2.50.

Or. Jucxaa B. Kortdua,. HISTORY O? LITHUANIA. Lietuvos istorija 
jantnuka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 14! 
usi.. Munuoja $2.00. - " ’ ’ - .

DfJ Juoxaa B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V} 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybėj ir joa kaimynų iatorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietaii viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas h 
kites knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki » 
piniginįperiaMa. - t

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

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI 9 KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

idealus, jei sąlyges yra tokios, 
kad šilo iš jo pareikalauja. Tai: 
yra t’kras žmogus, tai yra tikras 
pasišventėlis. Aš tokius jus bro
liai čia matau ir dėlle aš pava-Į 
dinų ši suvažiavimą garbingu. 

iNen^riu jūsų laiko <iaug užini- 
jti, bet aš norėčiau jums primin
ki vieiit menką, kad gal jau yra 
atėjęs kaip tik laikas, žymiai; 
daugiau negu ankščiau įsisąmo-l 
ninti ir skiepti savo įsitikinimo 
žodį, skleisti savąją evangelija' 
į kitus. Sakau, kaip sakiau, ne
svarbu kiek mes pristeigėme de 
šinitĮ, ar dvidešimt, j.r šimtą, ar 
nė vienos apylinkės, bet svarbu 
tas, kad mes visur gyvenime pa.

;sirodėme kaip patriotai lietuviai 
4 priklausą tikrajai lietuvių ben
druomenei, ne bendruomenei, 

kuri yra infiltruota nežinia kie- 
' no, bet švariai, patriotinei, lie 
jtuviškai bendruomenei ir, kad 
knes nebijome pasisakyti, kas 
mums yra priimtina ir kas ne
priimtina. Savaime aišku, kad 

. toliau tęsti kovą prieš priešo a-
gentų veiklą Amerikoje, svar
biausia prieš bendradarbiavimą 
su okupa n tirtr tęsnredrovą-už 
išlaikymą lietuviškų instilučijų, 
kurios tiek melų taip gaivingai 
tvarkė Lietuvos ir lietuvybės 
reikalus Amerikoje. Palaikysi
me tas organizacijas, kurios su
daro mūsų pajgrindines kovos 
organizacijas, kaip ALTą ir 
VLIKą. Nesigėdykime pasisaky
ti, kaip aš galvoju, kad aš esu 
socialdemokratas
uis demokratas. Aš manau, kad 
yra laikas turėti savo tikrą pa

saulėžiūra- Pacituosiu viena do.

——-duglijos—sunkvežimių šo- 
ferių streikas paraližuoja pra
monę. Del vežiku streiko apie 
milijonas žmonių negali dirbti

zes”, “netikėtai seime įskilu
sius” priešingus ir labai vienas 
kitauL-koVingus blokus/tas vi- 
sas jo vad. “dramas” jis laiko

Kai kur ir geriausiose mūsų or
ganizacijose žindės išdrįsta 
pavadinti mūsų garbingiausius, 
stipriausius, daugiausiai pasiau
kojančius veikėjus agentais, 
kaip sakysim girdėjau išsirciš-j 
kinu apie tą patį mūsų mums! 
visiems prangų l)r. Bobelį, žo
džiu sakytume, kad priešas yra 
infiltravęs taip toli- o tas prie
šas a:škus, tai yra komunistiš
kas okupantas Lietuvoje su sa
vo agentais čia. Ir nesvarbu, per 
ką jie veikia, beabejo veikia per 
mūsų brolius čionai, bet veikia 

1 per pavienius ar organizacijas, 
derinančių su VLIKo Statutu, tik žinome, kad j;e veikia. Mes 

jame reiškėsi pvz., kad ir tas teigimas jog “te- šitos kovc’s nepaliekam ir aš esu 
neryžtingumas;ko tarybos ir valdylris rinkimus tikras, ir aš galiu pasakyti jūsų 

ra tikras atidėti vienam mėnesiui”. Tai vardu - nepaliksime. Mes me
nes tų vienas sulyra a ški klaida, nes VLIKo Ta-,ginsim okupantą ir jo agentus 

visada demaskuoti ir veikti prieš 
jo norus o ne pataikauti, nesilarj 
žydami jam. kaip kai kurios or- 

daryti. Da
bar brangieji sesės ir broliai at
siminkime vėl tą patį, ką aš 
jums pernai kalbėjau per va
kariene- Tadą^ staiga, tiesiog 
^pagautas noro su jumis pasida
lyti mintimis, ant greitųjų pas
kaičiau jums trumpą paskaitė
lę apie . . . (? A. PI), kodėl aš 
apie juos kalbėjau tada. Norė
jau kaip tik atskirti gyvenimo 
esme nuo neesmės. Esmė gvve- 
nime yra grynai protingas ap
sisprendimas, persiėmimas tam 
tikromis* idėjomis arba tam ti- 
krais kelrodžiais ir tada šitame 
gyvenime, šitų visų siekių sieki
mą, tai yra prasmingas gyveni
mas. Neprasmingas gyvenimas 
yra paprastai.taip sakant, atsi
kelti, nusižiovauti, pavalgyti, pa- 
-------- i tai porą kartų Į dieną, 
o vakare vėl atsigulti. Tai yra 
kiekvieno gyvulio gyvenimas.

Žmogus, kuris neturi tiks

lia išvis nėra renkama, o su- 
nesutarimų, daroma iš grupių atstovų, ski

riamų jų vadovybių, pagal VLI 
Ko Statute 29 str., ji yra VLIKo ganizacijos pradėj 
pastovus, nuolatinis organas/ 
kaip ir pats jo Seimas, skirtu
mas nuo Seimo tik tas, kad Sei- 
+na su<lai'O- VLIKo grupių-atsto- 
vai. po tris nuo kiekvienos gru
pės, o Tarybą sudaro po vieną 
grupių atstovą, skiriamą grupių 
vadovybių. Kas imasi VLIKąį 
aiškinti (jį “komentuoti”), ne
turėtų daryti tokių stąndiių sa- 

komentarudše” klaidų.

grupių blokas Seime būvis n 
vieningas, kad jame reiškę, 
“nesklandumai 
ir net pasimetimai 
nesusipratimas, 
kitu be kc’vojančių ar principi 
niais klausiniais
Seime nei nebuvo, kaip jau čia 
ka tik sakiau. Išvis V. Karoso C.
aprašomajame Seune to “dide
lio lūžio”, “pelitinės krizes”, tos 
“dramatines” vidinės susidariu- 
siu dviejų t>lokų tarpusavio-kn- 
vos’1,--ką- savo “komentaruose” 
rašo mųsų V. Karosas, visai ne
buvo, o buvo tik tuodu blokus 
mūsų politines grupes suskal- 
des klausimas: kas turėtu būti 
sekančioj VLIKo sesijoje VLIKo 
pirmininku? Po VLIKo, pirmi-įvo 
ninko išrinkimo tas “blokinis’ 
grupių susiskaldymas, greičiau-

sijemgusi i r—viena - -k rikščionių 
demokratų tradicinio bloko po
litinė, grupė — lai LŪS (liet, ū- 
kin:nkų s-ga).' ;R.'dėl V. Karo
so rašymas, kad “šio bloko pla
nai ir siekiai paruošti frontinin
kų, nub pat atvykimo dienų A- 
merikon”, ii-gi'yra autoriaus fan
tazija. Kas perdaug, tai perdaug. 
Ir fantazijoms turėtų bū Ii riba- 

.7) VLIKo Seimo “komentato
riaus” aiškinimas, kad devynių

8) VLIKo Seimo “komentato
rius” V. Karosas savd rasimo 
įvadinėje dalyje pasirodė visiš
kai nesusigaudąs, kas dėjosi 
VLIKo Seime, kuri jis imasi 

- omen Lueti”.-^Fas ,- -k-as - sudarė
| grupių nesutarimų, esmę, bū- 
jtent, kada ir kur turi būti ren- 
1 kaina VLIKo Valdyba, jis laiko 
tik^procedūrimų klausimu”, o 
tą, ko visai nebuvo’ (tas vi
sas jo susigalvotas “politine kri-

D. KuralHt, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UffiANGOl. 
torteiu putebumE neapgiuBa Intinteto tr tfltpro] 
nfcx*>tiTlis<L AM knygo> panAytcw tengro. gr«x

Pr^. P. Pakarltlta, KRYtlUO^lŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 p*L dokumentuote iitorlnč ctedlja iMe prtu 
Kalna $X

Vincas lapaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTU* PARAJTEJE, 
84 p<L Kaina ŠUO. t .

Ka ir kiti laidiniai yra cnraanK

NAUJIENOSE, Sa. HALTTEO ST., CHICAGO, ILL. SEEM 

kaa< SarW yliEwh arka >l«»lanĮ paif* Ir prMeNMt 
MJ •r parlaMih.

Šios mano kritinės pastabos 
padarytos tik-dėl V. Karoso' ra- 
šinio_pirn¥osros~dalies-kui^pa- 
liesti VLIKo’ esminiai klausimai, 
o kartu ir jo, sakyčiau,. garbė, 
kurią aš, buvęs jo Seimo atsto
vas, turiu gi ginti. Kitį-jo—ko
mentarų” aš čia nenalizuosiu. 
Tepadaro tą kiti, jpaę kad aūltr kartoti 
rius to savo straisny prašo 

(Pabaiga).

■••• ©LANTANO X..GUSEN0 RAŠTAI Į 
NAUJIENOSE GALIK.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Or. A. j; Gu«wt — MINTYS IR DARBAI, 258 psl., Heflanfina 1906 

~ --metai - tvytiui.-'Jiiilonakdc Ir Ttitoraičio Jmudu dienas ta- snsi-
rtpjataaą. --- --------------------------- —---------2---------------------------

OrrA.Jr’GttšMn — DANTYS, Ju priežiūra, sveiki ta Ir grcSs 
_______Kietais vtafeUala, vietoje $4.00 dabar tik ---- ----------------$2JE

IfinJkžMf Ytažellaii tik  ______ ————------- — SMI
Dr. A. J/Gvm« — AUKITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

ŽeUcnėt po fcropa Dabar tik ------------------ $2.8$
Vw pH užstokytl palto, atsiuntus Suki arba money ardart pria 

wredytea kalnas prMedant 50c. porsluntona iiirldomt

• Gynybos deparetnen ta s. prieš gyventi, bereikalo ir gj^vena
33 metus pirko nustatytą kiekis žmdgus turi turėti savo įsitiki- 
45 kalibro pistoletų. Naujiems' 
jų kabūrams yra kiekvienais 
metais išleidžiama po ^314,(500.

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kražto lafrtė fr lieto- 

viq gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau fit vardintomis knrgotsia. 
Cii suminėtas knygas galima užstaakyti Naujienose.

Jootas Kapečlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimu aplei
džiant Lietuvą, bė 
lose Vokietijoje. 2'

Juozai Kapažlnikair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Šelvio Dalia 
yra natūrali 1 
kmlanao Ir patvariai įsikūrusi 
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO-.LIETUVOa 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakfawpe, 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprtlymal, ka ji ten natė. kaklas 
kalbas girdėjo ta ką jai žmonės pasakė. S® p*L J1A0. Yra taip t*t 
Jversta Į anglų kalba.

M ZoWenko SATYRINES NOVELES. Genialaus rusg rąžytojo

Helps Shrink 
S welling Of; 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inffinunatipn ^ 

Dpctors have found a .medica
tion that. i n;ma ny caseM gives 
prompt, temporary for 

itch in hemorrhoidąl tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

: ŪŠ 
ii"

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

ria,-išnyk.s--kaip iŠDyksta^tirps. 
damas pavasario sniegas, pakai
tintas karštės giedro dangaus 
saulės. Taip, tikriausia, ir bus. 
Paliks tiktai vienas Tėvų Mari
jonų susihnurzinęs “Draugas” su 
mūsų vienų su kitais tarpusavio 
kovą kursčiusiais, mus intriguo
jančiais ir VLIKą suslikviduoti 
siekusiais savo vedamaisiais, 
kurie liudys-lo-Jaikraščio- gėdą 
ir atsakomybę prieš istorijos 
teismą.

POEZIJOS VEIKALAI
kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant! sniegą liepia

žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste- 
Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota, 

'■jokanja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

.iNaujlenose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

3. J. AiKutfiItyN-V.IČI0ni»n4, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mai, 126 psl. Kaina $1.—.

j2. Jurgi* Baltruialtla, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 
Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.

į. Bufky Juzė, EILERA5CIAI IR RAITAI. 155 psL $1.50.
* Vincai Jonikas, LYDĖJAU VIEINIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 160 

psl. i Kaina SS.OOi
IJ Kloopa* Jurgollonls, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 106 pal. $2.00 
«. Anatoflfu* Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
y. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie

3 Uvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

•‘Anykščiu SileUa”. vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rulete, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Sissy* Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psL. X3.00
.11 Statys Sastvaras, AUKOS TAURt, 5-11 lyrikos knyga. 152 psl. $2.50
12 Petre* Segate*, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

psl.. $1.00.
Petre* Sagstės, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psi. $1.00 _ ---------- gl (M

15 Elena fumlenė, KARALIAI IR IVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 pat $2.50 
Ifl. Alfonsas Tyruell*. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 pel. S8.00 
17. Jena* ValaWs, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai

53 *!«. Adomas J*»s, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $8.00.

Norėdami Įsigyti šias, ar kita* knygas, prašome atsilankyti Į Naujienų 
rašttBe arba užsakyti paštu, pridedant čekj ar pinigini orderi.

- - j «

k * /L*. c * C



1A -u .1 h 
11K .
iii j*

•t- <

qwmWx u<Hy tJtcpi Minelay o> ’tie Lithuanian N«*w» ^uo

So Halstad Street hicago H|. (MM 421-6101

■ iAJ PV1 /5-u* >io uv pv*
• u UU pei J months 1l 
. f-cs $30.00 per year, 

iionlhh $9.00 pei
-•-u $33 uu per 

pei veai

vt*nb pej copy

^uo gruediio pirme* d 
3<«nraičio kainos

* . - ■ f T * < _ J

unemiesčiuos* 
ueUziu 
jusei metu
rmu mėnesiams

$33.00
$18.00
$10.00

*>

» l! rut \G<> ,‘LIJNOI>

<iu nėnebiumi
nan» nenešiu*

taddup

metanu
rnisea

j ‘Ižsieniuoae
* mętamg 

pusei mem
| 'denaro mėnesiu

JĮt T. Audėnui, ka^
jus panaudota ne p.; -š .- mer ' 
kas interesus, bet Sovietų “pafii> 
žininiuP’, buvo seimo, priimta 
absoLučia balsų dauguma.

Tuo užbaigsime seimo darbų 
aprašymą, o dabai' žengsime 
prie komentarų. 9 - r

“KRITIKA’' IR. ĘRITIKA

Iš anksto numatąu, kad ko
mentarai bus platūs ir kritiški. 
Bus keliamos opios problemos 
ir nutylimi faktai, kitų nepaste
bėti ir- nenagrinėti;Abet būfi-.i 
mūsų laikų ištarmei tikrovei su
prasti, kurioje : ap§prėn<ižiain,4.

kitą puslapį būtų įdėjęs ir gabaus sūnaus 
Matyt, kad po ranka savo 
turėjo.

Pirmieji Karolio Drungos 
pavadinti “Opiausiu Lietuvių 
niai”. Rašinėlis neilgas, gerai 
tikslūs žodžiai, kaip pridera tikslius ehemijo 
studijavusiam intelektualui. Šiame “P. L. 
paskelbti keturi patys svarbiausieji uždaviniai. Pirma 
me paraprafe autorius įtikinėja skaitytoją, kad dabar 
tinė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybė pada- 

“ rė gerą pradžią. Visa tai, kas buvo iki šio meto — n;e 
, ko nereiškė, bet ši kartą padaryta gera pradžia, tai re: 
kia tikėtis ir gerų rezultatų. Antruoju svarbiu ir opiu 
Bendruomenės uždaviniu yra įvairios lituanistinės mp- V. KAROSAS 
kyklos. Jos gal ir neina taip gerai, kaip turė
tų eiti, bet vaikai vis dėlto apmokomi lietuvių kalbos.Jei- 
gu švietimo ministeris negalėtų susitarti su tarybos na
riais, tai jis gali juos visus pašalinti ir naudus pasi
rinkti. Jis tai gali padaryti be jokių rinkimų, bet pa
prasčiausiu pasirinkimu. Trečiuoju ... Bendruomenės 
opiausiu uždaviniu turėtų būti politinė veikla, kuri tu-' si 
retų pasireikšti tose kolonijose, kur yra daugiau lietu- apie įsteigtu Amerikoje veiksnį 
vių, o ketvirtas, paskutinis ir pats svarbiausias uždavi
nys šitaip skamba:

“4. Bendruomenė ir jos institucijos turėtų kan-1 
triai, bet atkakliai.stengtis.atsiriboti nuo “stigmo”, 'jungtų S1U -- •
kurią santykiavimui su okupuota Lietuva yra u" nis. f šį paklausimą a t s. ak 
dėję “veiksniai”. Bent iki šiol išeivijos visuomenė pirm. K. Valiūnas, kad tai esan. 
yra geriau supratusi, jog visos iki šiok praktikuoTos^4^^^0^-tam tikrų vokiškų 

-----    ------ ------ --- ------------ -- a  —      = -----_ -X — A1 o Ir Oi.

sūnaus fotografijos ne-

“Atgarsiai ir 
Bendruomenės 
organizuotas,

S

mintys” 
uždavi- 
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numeryjev
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S18.00
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drevė 1739 So 
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NAUJIENŲ raštini atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nn< 
o ryto ik 5 vai vakaro Šeštadienini* iki

Opiausieji klausimai
Stasys Barzdukas, Pasaulio Lietuvį suplanavęs ir 

kelis metus jį redagavęs, visuomeniniam Amerikos lie- 
tuvių gfvėniman" bandė Įdiegtirliėtuvišką vadizmą. Būv 
tų buvę sveikiausia, jeigu jis pats iš amerikiečių būtų 
pasimokęs, bet jis buvo užsispyręs kitus mokytis. ;Jis 
mokė ir mokė, bet pats nesimokė. Iš Lietuvos atsivežto 
žinių bagažo nepapildė.

Net ir'oficialiai atleistas iš pareigų, Barzdukas vis 
vien redagavo Pasaulio Lietuvį. Oficialiai redaktorium 
jau buvo paskirtas inž. Nainys, bet Barzdukas ■ parašy
davo svarbiausius straipsnius, dėstydavo*-svarbiausias

VLIKO SEIMAS
(KOMENTARAI)

(Tęsinys) eld.ią įvairiomis kalbomis ir
Vienas atstovas įnešė paklau- laisvajame pasau-

: sima, ar yra žinoma valdytai ly'e Ta pr""" prašė selm0 
teikti papiįdciną paramą anglų 

-Inited Prussian Government ’kalba LKB Kron’k“ verelyui 
paruosti ir atspausdinti. Dr. Va-in Ex le”, kuris siekia atstatyti , TrT TT.

nepriklaasom, Prasiją ir atei- liflnas P^akydamM - VLIKo
> susi- varliu tuo klausiniu, pabrėžė di
> ’ OU.O.Į I

i PabalfijA valstybė-' pritarimą takiam darbui ir 
' užtikrinęs tolimesnę paramą, 
nes jau treji metai kaip VLIKas 
remia Kronikos leidinius^ Niekas

j-, r j į

ir VLIKo veikla. , s

Pradėsiu komentaru T savoti
škų palyginimu. Lygi ‘J es 30 
metų man įeko ats’ v;
stovyk’os bendru .
me VLIKo sušauktame 
vinie, įvykusiame Stuttgarte, 
Vak. Vokietijoje. Išklausęs a- 
nuom etinio VLIKo pirm. prel. 
AL Krupaneiaus ir kitų kalbas, 
sugrįžęs, turėjau padaryti pra-- 
nešimų. Vietoje tiesiogin.o su
važiavimo atpasakojimo, p pra
dėjau pranešimą kritišku žo
džių: Vlikas klydo, VLIkas kly
sta ir VLIKas klys, šiame VLr 
Ko suvažiayinie buvo iškąlbin-

_ ________________ .______________ __ i,„ - ■■ . . . .iš atstovų nepaklausė, kodėl
santykiavirno rūšys yra davusios Lietuvai ir išeivi- į Una V1Sail VLIKas neparėmė pogrindžio

(“Aušros” išleidimo atskiru lei
diniu, kaip ir kitų pogrindžio 
leidinių- * * -*■ '■ " ‘ f *f.«

Vilius Bražėnas įnešė rezoliu
ciją, kuria VLIKas yra yjąrei- 
gojąmas vesti akciją prie JAV 
vyriausybės rėmimą 'Sovietu 
-Sąjungos ir jos-satelitų—techno
logija ir kapitalais. Prieš šią re
zoliuciją pasisakė keli atstovai, 
nes tai būtų kišimasis į< JAV 
komercinius reikalus, kas galė
tų neigiamai nuteikti šio kraš
to vyriausybę prieš VLIKą.

Tais pačiais sumetimais įneš
ta panašio. turinio rezoliucija 
praeitame seime buvo atmesta. 
Paaiškinus pirm. K-. Valiūnui ir

jai tik naudos. Visuomenė šia prasme VIJKa ir 
ALTą su visomis rezoliucijomis jau seniaii paliko 
istorijos paraštėje. Ne bendruomenės nariai, bet 
bendruomenės aukštesnės institucijos turėtų sau
gotis nepatekti į tokią pat situaciją”. (Pasaulio Lie
tuvis, nr. 46, 1331 psl.)
Stasys Barzdukas” kelis metus tvirtino, kad visos i

! nesidomi VLIKas.
-lig. Regis dramatiškai atkrei-|^. 

>ė seimo atidą Į Maž. Lietuvos 
likimą ir stebėjosi mažu VLIKo 
dėmesiu tam svarbiam reikalui.

L:etuvos žydų tragedijos klau- 
js-imas, kaip bendrai žydų meta- 
1 mi kaltinimai lietuviams, prisi-

mintis ir dar labiau padidindavo paleistų minčių at- j nepriklausomoje Lietuvoje buvusios politinės partijos 
garsius.

i kinime, nebuvo keliami šiame 
yra tiktai senovės atgyvenos, o Amerikos lietuviškos vi- j -e'me. Nebant bk 'bendrame dr.

Jas Barzdukas rašinėjo “Atgarsiai ir mintys” skil-1 suomenės priešakin išeina nauda frontininkų partija si
ty-je, kuri duodavo toną ne tik biuleteniui, bet ir visai! gausiais Fronto Bičiuliais. Karolis 
neregistruotai Bendruomenei. “Atgarsių ir minčių” ko- j tvirtina tą patį. Tiktai jis mandage 
mentarai ir bendruomenininkams turėjo didesnės svar-itai
bos, negu to biuletenio įžanginiai, nes jie pasakojo, kas munistų vartojama, bet tvirtina, kad visuomenė VLI-
reikia daryti, o ne apie tai, kas buvo padaryta. iTZ~ ATm- ' —ui-- ---- iz:

Paskutiniu “P.L.” numeriu pasidžiaugėme, nes jaq 
me nebuvo Barzduko “Atgarsių ir minčių”-. Visai ki
taip visas “P. L.” numeris atrodė, nes jį redagavo Juod
valkis.. Naujai pasirodžiusiame numeryje jau ir Juod
valkio nėra, bet atsirado “Atgarsiai ir mintys”. Jos pa
dėtos laikraščio priešakin, kaip ir pridera svarbesniems 
mintims. Tiktai šį kartą jas redaguoja' ne mokytojas ir ALTą sudarančioms politinėms grupėms, - pats atsi-

—^Barzdukas,—bet-jau-kuris-laikasJ3arzdukinės_JAVl.LieGdūrė-palėpėje^-Ji&
tuvių Bendruomenės politiką nustatinėjąs Karolis Įstūmusias lietuvių politines grupęs.
Drunga.

Šiaip gyvenime K. Drunga yra gana kuklus, bet j daugiau geriau nieko nesakyti. Frontininkų vedamos
------------ -------------------------------------------------------------- --- -------- -------------------- --------------------------------------------- . . . .Į T J -1 ______ X______________________________________ A  .

Drunga šiandien 
lis. Jis nesako, kad 

anti atgyvena, okupantų lietuviams primestų ko-

! Ką ir ALTą jau seniai palikusi “istorijos paraštėje”. Ki- 
:taip sakant, VLEKasrir-ALTas buvo, bet _jų_ jau nebėra. 
Jis ir visos jo rezoliucijos liko tik “paraštėje”, o lietu
viškai kalbant, VLIKo ir ALTo vieta tik palėpėje, bet 
ne kasdieniniame gyvenime. Reikia tiktai abi šias oi> 
ganizacijas apauginai storu dulkių klodu.

Mokytojas Barzdukas pranašavęs ‘‘palėpę” VLIKą

j Valiūno pranešime buvo užsi-
I minta, kad surinkta dr. D.' Ja-
saieio medžiaga yra sutvarkyta 
r VLIKas ieško kvalifikuoto 

mokslininko studijos parašymui 
apie lietuvių žydų santykius.

Kun. J. Kųztrtckis pateikė 
seimui žinių apie LKB Kronikos.

ta valstybinė propagandą. negali tikėtis.
Karolis Drunga pats patikėjo Pasaulio Lietuvių 

Dienomis, Pasaulio Lietuvių Bendruomene, Pasaulio 
Lietuvių kongresais ir jų skelbiamomis idėjomis. Kad 
visa tai yra poros propagandistų darbas, Drunga neži- 
noja^arjieįiflręjoJaį^tL^^ 
lykas, kuris pataria užmiršti “veiksnius”, kalbančius 
apie okupuotą Lietuvą, nes tos kalbos ir rezoliucijos 

..........  „ v__ o _____ _ jau pateko į ‘Istorijos paraštę”.
~ vyriausiuoju kalbėtoju tąpp- Akiračių steigėjas] - Drunga kartoją, kad “išeivijos visuonĮęnė”--nustų!ns

skelbti Amerikos lietuviams pačias svarbiausias mim-pr ideologas. Jam bus gėda, nes teks trauktis Į paraštę- ne tik VLIKą ir ALTą į “Istorijos paraštę”, bet jis nię- 
tis, kad galėtų pats pasiklausyti jų atgarsių, K. Drun-:dėl nepatikėtino dalyko. Lietuvis negalės suprasti, kaip ko nęgąk^ kąip jisi patyrė- ąpie^sęivįjęs visubme_ri.es” 
ga persikėlė biuletenio pirešakin. Jis ne tik iš užpakalio j jis, tikslius mokslus studijavęs žmogus, galės patikėti nuotaikas, kaip jį§ jas matavo ir nustatė, kuria krypti- 

—atsik^Iėpriek4n,'betir--savosūnųV\Iykolą--padėjo--greti-lpropagąnda,..Vokiečių__specialistai_kelis.metus_maitino_injuQS^ną.Jis_jpatikęjo_fro^
man puslapin.Savo rašinį ir foto nuotrauką jis įdėjo vie- propaganda, bet savo galvas turintieji kariai propagan- bulais ir nori įtikinti Amerikos lietuvius propagandi- 
nan puslapin, o Mykoliuko parašytą Įžanginį jis Įdėjo da netikėjo. Gyvenimo tikrovė visiems vokiečiams, ti- niais burbulais. Nepavyko burbulų meistrui to padary- 
gretimam puslapyje. Viskas būtų labai derinęsi, jeigu jukintiems ir netikintiems parodė, kad gerąi orgąnizųo- ti, nepavyks ir Karoliui Drangai. '

ie_visuom eninį_,gyvenimą,.. 
Paskutinės ĄLTo. 

ir VLIKo konferencijos jam kirto tokį spriktą, kad jam

. gai_jiy autor i te tingai^ .pasakyt a1.
> kad pagal turimus patikimus 

šaltinius jau kiras _metais. su-
• grįšime'j 'išlaisvintą. Lietuvą. 

Buvo duodama suprą$|į, kad ne
trukus prasidėsiąs karas .prieš 
Sovietus, o ką mes matome ap
linkui? Amerikiečiai sprogdina 
amuniciją, gabena ginklus į lau
žo krūvas ir patys~skuba, į na
mus. Panašiai, . da,r_^b ū ii a n t 
mums Lietuvoje, tas, palis VLL 
Kas per pogrindžio spaudą skel
bė, kad bolševikai antru kartu 
neateis, prie ta nedaleis vakarie-' 
čiai, tik pikti Maskvos agentai 
skelbia tokias žinias, kad palau- 

ižus tautos moralę. O kas įvyko 
kai sovietų tankai, .ėmė rie^ėtį 
Lietuvos žemet VLIKas atsidū
ė Vakaruose, o tauta palikta 

be vadovybės ir neparuošta įvy*^' 
kiams blaškėsi kaip beprotiur' 
myje. Tik maža dalis pasmer
ktųjų ištrūko iš enkavedistų na
gų. VLIKas klys ateityje, nes su 
II Pasauliniu karu tapo- Užbaig
ta viena epocha ir isterija ne- 
sugrąžinama* į senas ’yėžeš. Bū
tų nedavanotinas savęs ąpgaųdį- ’ 
nėjimas, jei pasiduotumei VLL- į 
Ko skelbiamai'iliuzijai ir ruoš- ’ 
tumės “kitam pąv«^”riiį‘”. Me1— 
arime ruoštis ne sugrįžimui Į 

Lišlaivintą Lietuvą”,—bet- Temi—:— 
gracijai, nes kovą yž lietuviui 
tautos išlaisvinimą, .bus- ilga, su-" 
dĖlinga- ir—reikalaujar. 
pažiūrų į istoriją.

(Bus daugiau

r-r

RAŠO A. ž.

KALBĖKIME ATVIRAI
(Tesinysi

Tai buvo bene paskutinė žinoma didesnė 
byla, priedangoje kovos prieš vad. “plečkaiti- 
ninkus”. Pašalinus A. Voldemarą iš diktato
riaus “sosto”, baigėsi ir Saugumo pagalba — 
bendradarbiavimas su vad. “nlečkaitininkais” 

ir fabrikavimas panašių bylų.
Skaitytojas gali suprasti kokį politinį tero

rą vykdė Saugumas ir kodėl visos Saugumo su
fabrikuotos bylos buvo slaptai sprendžiamos 
Karo lauko teismo, vis pirmininkaujant pulk. 
BrazuJevičiui.

Nebuvo žinoma kokius uždavinius atlikti 
Saugumas pavedė K. Klastauskui, kai jis jau 
buvo išaiškintas kaip šnipas * provokatorius. 
Jis vis dar pasirodydavo universitete tarp stu
dentų. Kartą grupė studentų, kaip kaikurie jų 
pasakojo, triukšmingai — iškilmingai “išjojo” 
K. Klastauską iŠ universiteto kaip šnipą. Kai
kurie studentai, kuriuos K. Klastauskas paži
no ir nurodė Saugumui, buvo suimti ir Karo ko- 
mendato tremiami į Varnių koncentracijos sto
vykla..

Un i ve įritėto rektorius prof. V. Čepinskis 
labai griežtai reagavo prieš tokį valdžios smur
tą. Pasekome- visi tremiamieji, dar nepasiekę

paskyrimo vietos (buvo tremiami etapo keliu, t. 
y. pakeliui surenkant iš kitų vietų tremiamuo
sius), buvo grąžinti į Kauną ir paleisti. Taip 
Saugumas terorizavo studentus, kurie nepa

garbiai pasielgė su jo agentu. Tik čia vėl Sau
gumui buvo nesėkmė. Vėliau buvo kalbama,kad 
K. Klastauskas pasiųstas “veikti” į Klaipėdos 
Prekybos Institutą.

Pulk. Brazulevirius, kaip pasakojo studen
tai, kartais lankė paskaitas Humanitarinių 
mokslų fakultete, Organizuota prieš jį panaši 
akcija, kaip prieš Klastauską, neįvyko, nes pas
kaitas lankė nereguliariai ir kituose rūmuose. 
Pulk. Brazuievičius buvo ir Lietuvai pagražin
ti draugijos pirmininku. Buvo sakoma, kad jis 
gražina Lietuvą kapais fortų grioviuose. Tas 
pats pulk. Brązulevįčius, gal už nuopelnus taip 
gražinant .Lietuvą, buvo ir JAV liet, bendruo
menės, bene valdyboje, spaudos reikalams. Ar 
bendruomenės vadai nežinojo pulk. Brazulevi- 
čiaus tokios “garbingos” praeities. Gal jiems 
buvo pravartu jo patyrimas ir metodai?...

Tuo metu Saugumui ir visai jo politinio te
roro akcijai vadovavo Jonas Statkus, gim. 1904 
m. 1925 m. Klaipėdoje jis buvo priimtas į pasie
nio policijos tarnybą. (926 m. gavo brandos a e- 

| statą ir pradėjo dirbti Kriminalinės Policijos 
V-bos tarnyboje kvotų valdininku. 1928 m. pas
kirtas Valdybos politinio skyriaus viršininku,

kiek vėliau tos valdybos direktoriumi. Vėliau 
Kriminalinės Policijos Valdyba tapo Saugumo 
departamentu, apimančiu kriminalinės ir poli-

no’Hips sritis, 1934 m. pasitraukė iš Val
stybės sgygĮirno dępąrtamento direktoriaus pa

reigu. ir kąi Vidaus ręikalii ministerijos stipen- 
r’inink"s, išvyko į Paryžių studijuoti teisės, Stu
dijas baigęs, grįžo Lietuvon 1938 m. ir nuo 1939 
m. pradžios apėmė Pažangos b-vės (laikraščių 
leidyklos) direktoriaus pareigas, nuo 1939. VI. 
drauge ir Lietuvos tautininkų s-gos gen. sekre
toriaus pareigas, žinios paimtos iš Liet. Encik
lopedijos.

Padaviau šias žinias, kad skaitytojas galėtų 
pastebėti, kaip lengvai šis jaunąs vyras be jokio 
teisininko išsilavinimo tapo krim. policijos vai- 
dybos politinio skyriaus viršininku, valdybos di
rektoriumi ir Saugumo departamento direkto
riumi. ., 

i
i Už kokius nuopelnus buyo pasiųstas, kaip 
stipendininkas studijuoti teisės į Paryžių? Ar 
tik valdžiai nereikėjo ir Statkų saugoti, kad vil
kai nenudobtų ,kaip mini Alfa Rimas— L. L. 20. 
IV. 78. apie Br. Dirmeikį.

Čia A. R. faktą ,kad A. Smetona 1929 m. iš
vijo iš valdžios prof. Voldemarą lygina net su 
kunigaikščio Kęstučio nužudymu kalėjime ir to- 
lliau rašo: — “Smetona susitvarkė ir su vadina- 
' mais “vilkais”, kurie jau buvo šiek tiek ginkluo

ti kišeniniais ginkalis, 7.65 m.m. “Ruby”—7 šū- ■’ 
vių apkaba ir “Dalton”—9 šūvių. Ginklus valdžią 
buvo leidusi nusipirkti savais pinigais be muito.
Ši organizacija sudarė Smetonai didelį Pavojų - 
:Mėl jis įtakingesnius vadus — Algirdą Sliesd^ i 
raiti, M. Matulevičių, Karutį, Butkevičių izolia- 
vo į kalėjimą. Paskyrė naują vadą ‘vilkams” — į. 
Vidaus reikalų viceministerį Stencelį... Vilkai ir j 
gi piktai suskilo vieni kitus, išdavinėdami. Žy
mesnius išdavikus, nuėjusius su Štenceliu, val
džia turėjo saugoti, kad nenudobtų, turėjo kur K 
nors išsiųsti, kaip, pvz., Br. Dirmeikį į Prancū- į 
ziją mokytis. Tur būt, pats Smetona rienumatė, i 
kad jis taip giliai suskaldys tautininkus,”...“Grą- ; 
žiai ėjusį tautinį savaitraštį, vardu “Tautos ke
lias”; kurį pats Smetona buvo organizavęs išreik
šti lietuvių tautos sielvartus ir siekius, išmetė už 
įstatymo ribų, paskirdamas griežtą se.nzorių, ku- 
ris veik kas antrą numerį konfiskuodavo...” Į

Tai tas pats “Tautos Kelias”,* skaitytojau, 1 
kuris dėjosi kalbąs tautos vardu, kurio ištraukas 
po atentato prieš A. Voldemarą minėjau, pats at 
sidūrė už įstatymo ribų, kai draugai direktoriai 
susiriejo. Dabar gal jie suprato, ką reiškia spau
dos cenzūra, kai ir jų spada, kuri buvo organi
zuota ‘‘išreikšti lietuvių tautos sielvartus ir sie
kius” pradėta konfiskuoti “veik kas antrą nume/ ‘ 
rį”, kad jie dėjosi kalbą tautos vardu.

(Bus dauenar
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UTt K G RVUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGijA
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford

Radical Building). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ ir ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
5025 CENTRAL AVE., 

St. Petersburg, FL 3371S 
Tel. 813)-384-302Q

UK. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Ma..he*m i^d., Wesichestor, IL. 
VALAjmajS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tei.: >oz-z/z7 arba 562-2728

TEI____ BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LLErUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina axis. Prilaiko akinius 
r “contact lenses7” 

VaL agal gusitarimą.. Uždaryta

ii

tree, j

DR. bE Ui> AS SEIB U LIS ’ anta < as petrik^ rs Jauna šeima
* INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJĄ 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. apirad. 1—4 popiet,

Ofiso telef.: 776-2880
Rezidencijos telef.; 448-5545

DR. VYT. TAURAS
išYDYTOJĄS IR CMIRURUA* 

•ndra praktika, spės. MOTERŲ lig-. 
Ofisas. 2652 WEST 5vth SiP/JEI 

Ttl, PR 8-1223
jKISu VAL.: pirm.- anuatL, ireciac 
ar penki. 2-4 ir t>-8 vai. vak. Statadic 
•nais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

^ UKlHUPEL>A&-KKOTE4tS-tA.
Aparatai - Protezai. _M4d. ban- 
laiai. Speciali pagalba Lajoms 
i.Arch Supports; ir t t.

Lai nerami, o mūsų supratimu, laikytis senų lietuviškų papro- 
memorandume išdėstyti pageijčių aps^cnąjįne ir apsiavime, 
.davimai yra- realūs ir, tur nt ge- kas yra sveika, praktiška ir ga
rų norų, juos galima įgyveml n- i:’ma pasigaminti na riuose. Ne- 
ti, tuc’ labiau, kad delegacijos davė delekacijai nė išsižioti, net 
tikslas ne neramumus plėsti i. ! nė priminti atsineštą memoran- 
ūkininkus kiršinti, bet ieškoti damą, 
būdų juos nuraminti, atstant 
kraštą į normalią padėtį. Ir da
bar prezidentas išstovėjo ra
miai, išklausė ligi paskutinio 
žodžio ir dar kartą nurodė* viską 
aptarti su ministerhi pirminin
ku Tūbelių, pas kurį ir buvo nu
vykta tiesiai iš prezidentūros.

Tūbelis pasisveikinęs susiso
dino delegatus apie stalą, apžvel
gęs pasaulinę padėj sąryšyje su 
išsivyči usia depresija, išdrožė

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Iš min. pirm. Tūbelio nuvyko
me j Žemės ūkio rūmus, kur 
patyrėme Kaune jau pasklidu
sius gandus, kad delekaciją 
rengiamasi areštuoti. Susėdę į 
čia pat stovinti automobilį, pa
siėmę tik ką išėjusi Lietuvos 
Aidą, valdžios oficiozą, išvažia
vome už miestd pasitarti, ką to
liau daryti, nes laikraštyje ve
damuoju atspaustas straipsnis 
atėmė visiems žadą. Jame buvo 
kalbama apie ūkininkų delega
cijos apsilankymą pas preziden.- 
ą. Neužsiminus, jog lankėsi Su

valkijos apskričių Ūkininkų vie-

pabarančią kalbą apie ūkininkų 
netaupumą, šilkines moterų ko
jines, rėdymąsi pirktinėm me
džiagom, avėjimą eiliniais ba
tais, apskritai, — pamėgdžioji- nybės komitetų pirmininkai, lai-
mą miestų, kada kaimas turėtų Nukelta į 6 psl

inisterį pirmininką Tūbeli, ku-
: riam patarė Įteikti ir čia pat tu
rima memorandumą.

sustojus vi*

Prezidentūroje uniformuotas 
karininkas adjutantas, pirna

i visus apklausinėjęs, Įleido pas. Atsisveikinant, 
prezidentą, kuris pasisveikinda- siems delegacijos* nariams irL| 
mas kiekvienam padavė ranką prezidentui, dar kartą kreipiau- I 
ir paprašė sėst prie čia pat sto-Įsi į jį, pavadindamas tautos va- ;

' vinčio stalo. Prezidentas, ramiai' du ir primindamas, kad spau- > 
šklauscs delegacijos pranešimą,’doje jau teko ma.tyti_neigiąmąį į 
atsakydamas .nupasakojo tarp-1 vyriausybės nusistatymą dėl ū-įi 
tautinę padėtį, ilgiau sustoda- i kininkų pageidavimų, bet mes ji

. I mas prie daugelyje valstybių iš-’ labai norėtume, kad šios dele-' ' 
• sivysčiusios depresijos ir užbaig- gacijos apsilankymas neliktų be 

damas nurodymu kreiptis į mi-pasekmių, nes kaime padėtis la-

WmI 63rd SL Chicago. lf\ 60625 
Y«lif.‘; PRotpact 6-5084

PERKRAUSTYMA1

MOVING
~ Eeidlįrfai“^i* Pilna apdraudam“ 

ŽEMA’ KAINA
KJTERĖ N AS
Tel. WA 5-8063

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar- 
nauja-Taupymo ir namu- 
pąskolų reikalus visos mu 
su apylinkes. Dėkojame 
.iii nik už mums' parodyta 
paaiukėjimiį; Mes uore- 
mine bull aum& uauoingi

NAS MAT ALIS

~ O'

Grove, UI. Anksčiau gyv. 
Ecseiand apylinkėj.

---------- .----- r . .sip 17 d., 1:55- vai p. p. sulaukęs 94 metų am-
•?. Raseinių aps., Girkalnio parap., Peldžiūnų kaime. 

’;?■ eno 71 metus.
. -i žmona Teresa, pagal tėvus Krištukas, sūnus A- 

m-' .3 anūkai - John, Thomas ir Michael, proanūkas I
” . . ..iuo Marcela- Gužauskas, 4 dukterėčios - Emily

. .<nr.ę Krisi kin. Bernice Ashby, ir Nancy Gordon su šeimomis 
ue. kiti g minės, draugai ir pažįstamų

Prašoma nesiųsti gėlių.
Priklausė LLD "9 Kuopai. Railroad Carman Nnion ir Mildos Rė

mėjams.
Penktadienį 3:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Lynch-Evans ko

plyčioje, 9837 S. Kedzie Ave., Evergreen Park, Hl. .
šeštadienį, sattKo 20 dieną 1'0:000 vai. ryto bus lydimas iš koply- 

-čios-Į-Lietuvių-TauLine-s--kapines^---------- -------------------------- ---------------------
Visi ai a. Jono Matalio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai. 

kviečiam/ dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini- patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, anūkai, proanūkas, sesuo, giminės. ___

Del informacijos skambinti 264-2228 arba’ 422-2000

MOVING
Apdraustas perkraustymas- 

it fvairip artšfūmŲ.
ANTANAS VILIMAS

_TeL' 376-1882 arba 376-5996

ir .aĮeityje. _ . ____
aasKaiiOi apdraustos IKI

_ ___ ___ ^4QJXX)_______
r 2657 W. 69 STREET

Chicago4, IL 6iR>x9
- Tet.- 925-7400

-----8929 SOr HARLEM AVE.,
BriddeView, Illinois- 60455

-------- —T“iA98-9400

RADIJO iElMOS VALANDOS 

Vl»o» programoj IJ WOPA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir* 
padienio , iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieninis 
ir aekmadieniaiš nuo 8:30 iki 9:30

ATI accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

1 "Yea’- Savins* 
Certificate 

(Minimum §5,000;

Vedėja Aldona Dauku*

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. «M29

ENERGY 
WISE

r
*LiėtWosAidai’ 

...kXžė brazdžionytė 
Programos vedėja

Pn'huidieniiiš ir antradie
niais 9:00—9:30 vai. vak.

Pėnkladiėniaifi 9’30—10 vai. vak.
Šeštadieniais 1—8 vaL vak. 

Visos laidos ii WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla,, 5:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. Street 
Chicago. Illirtois 60629 

Telef. u 8-5374

— Jė( žinoti flL»menlA, kurk 
galėtų Užsisakyti Naujienas, pra- 
iSome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaitė^ nemokfflihaL

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebės, bet mano gailestingu
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Viešpats". — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da- 
saVo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko 

jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, vis! 
dalykai tarnavo jų gerovei. Iš tikrųjų nei vienas iš ’ūsų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. E tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

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

vęs

— I

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

sLjjfcC*1 Trys Moderniškos Koplyčios
4jju& Mašinoms Vieta
VįSKf Tel. 737-8600

1 Tel. 737-8601

E U D EIKIS
GAIDAS ■■ DA1M1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONT'D KOPLYČIOJ

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOS1ATION
4040 ARCHER AVENUE

- CHICAGO, ILLINOIS 6O632
PHONE 254.4470

ALEKSANDRAS K. BRAZIS
JMirė 1979 m. sausio 17 d., 12:20 vai ryto sulaukęs< 88 metų am

žiaus. Gimęs Lietuvoje, Biržų apskr., Joniškėlio parap., Vienžindžiu km.
Amerikoje išgyveno 67 metus.
Paliko nuliūdę: sūnūs Arnold, marti Albena, 2 anūkai - Arnold Jr. 

ir Leonard, brolis Telesforas Brazis, brolienė Josephine, brolio vaikai 
- dr. Peter Brazis. Algirdas Brazis ir ju šeimos, Olga Schuger ir ios 
šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

------- Priklausė Cicero.JLrberty. namų hendrovei.- LLū>._Ek.smainierių„klu-__ 
bui,. Aido chorui. Siuvėjų unijai ACW of America, buvo Joint Board 
narys Hillmans išėjusių pensijon unijos, daug veikė' laike streiku' 
čikagoįe._________ _____ 2_____ ___________________ j

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 4 vaL popiet Mažeik-Evans 
koplyčioje. 68 45 So. Western Ave.

šeštadienį, sausio 20 dieną 11:00 vai. ryto bus lydimas iš koply- 
jios į Lietuvių Tautinės kapinės.

Visi a. a. Aleksandro K. Brazio giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
širdžįai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jaiiY pašutini1 pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

sūnus, marti, anūkai, sūnėnai, dukterėčia, giminės.

Laidotuvių Direktoriai J. Evans Jr. ir S. Evans
Tei.737-8600

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

IRIS_MOJ>ERNJSKffS_KQ!’llCiQL_
AIKŠTĖ ADTOMOBILIAJIS PASTATYTI

ud otu vių i
■ Luri^ J*

AMBUCANCI 
PATARNAVI
MAI DUMA’ 

IR MAjCTL

TURIMI 
KOPLYČIA* 

/ĮSOSE MIGSI. 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd. 7-3401

Buy t car no larųer or 
more powerful than you

Oonl tx a Bom Los«d

__ Švedijoj policija suėmė 
metų slaugę, davusią nuodų 
ligoniam.

1

•-ENKINS SR • 44b 5o. JOlh Avė* Cicero, ILL Phone; UJLympit 4-lDu

Mirė 197.* ’ u 16 d , L 
Paliko nuliūdę: žmona. Ante u 
enkins, motina Franci < 2 s«.

Jakubaitis žftiorn. ir

■iary ligoninėje, Evevgrėėu Park, UI.
dr. Alexander J. Jenkins Jr., ir dr. Laurence 
vyras Xick Pėttuskie, ir Frances, mirusio 
ns su šeima ir kiti giminės, draugai bei pa-

Velionis 6uvo Fellow of Academy of Family Practice. Sr. Staff Member of Palos Com
munity llospital, priklausė daugeliui Medicinos ir I*rofcsionalų Grganizacijo'nis, buvo 2 jo 
Pasaulinio karo Medicinos korpo kapitonas.

Kūnas pašarv*otas Kenny Bros, koplyčioje, 3I»00 XV. 95 Št.. Evergreen PAtk, 01.
\TizitaVimaS penktadienį nuo 2:30 vai- popiet iki 10:00 vai. vak. šeštadienį, sausio 20 die

ną 10:00 Vai. ryto bus lydimas is koplyčios j Most t fily Redeemer parapijos bažničią, o po ge
dulingų pamaldų bUs laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. dr. Alexander Jenkins Sr. gimiiu s. draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami 
dalyx-atfli laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūiffis, motina, seserys, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Kw»v Brother. Tek
4.

PETKAS BIELIŪNAS
so. JAL1FORNTA A VE. Phone; JLAfayette 5-3571

GEORGL K RUDAHNaS
JS19 So. LITUANICA AVE. Tri.; YArda 7-1158-11 Jt

STEPONAS C. LACK IB SŪNŪS

W 6JHb »5TXJKJS*j curvy*olh «

2314 WEST 23rd PLACT Vii viola
L1028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilk\ 974-441

P. J. RIDIKAS
S354 So. HALSTKD STREET Ph<«n«: TAr<!«

I maujiimos, CHICAGO a, ill Friday, January 19, 1972
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visuomenės

alsi- buvęs
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■

nes |T Namai, Žemė — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALS

Namel, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

iš mūsų nesiiikt jonie. Tuo la^ Į nariui, jam 
biau, kad 
prašymų 
vežtasis

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez:denUs
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-774*

g_ ______ ._ _

gybą prie ma

.y..;;*;***:;

Diun’. i U.W j Hunui, j o. 11 j

vyriausybė ūkininkų I pasakyti. Staig 
nė nežinojo', nes 
memorandumas

ir liko neįteiktas. Mums išrys

L i, , ' * ’ ■<

’;A

M
11
I M

z indi na, 
ginklu^, 

d kiek vie-

1

nų ir v?FTftvvko"ftGlicJja Yf 'atč 
juė lęidiuiuš revuUcriuj. h«-njt 
džiokliniam šautuvui, 
pasiimilaini ir pačius 
Parūpo sužinoti, kas 

absurdiškais, šmeiži- na naktį neša sar
niekinančiais ir žemi- no namų. Teisingai pataikiau 

nančiais ūkininkų vardą reika- užklausdamas pienininką, pri- 
lavimais. Ko ko. bet šitokio m e-‘klausiusį šaulių kuopai, 
lo, paskelbto ofich’ze, nei vienas[maii, kaip pieninės vadovybėj 

nepatogu buvo ne- 
ga užklaustas, ar 

ą naktį pas mane, sar-

(Atkelia L$ 5-to psL)

k rastis teigė, kad delegacija a- 
tėjusi su 
anėiais^ kL

!
Į

taipfgyboje. kad ir sumišęs, kad ir 
i paraudęs, žodis po žodžio pase

kėjo vyriausybės nusistatymas pasakojo, jog kas vakaras šute- 
gin- O mus iš Kudirkos Naumiesčio alūkininkų st re iką t viuškin t i 

klu, o taip pat-h: mūsų arešto Įvažiuoja policijos, ^pasikviečia 
prielaida. Tad visi skubėjome iš apylinkės šaulių ir- apstato 
namo ir nusiminę išsiskirstėme.

Rytojaus dieną į mano namus 
atvyko policijos pareigūnas ir. 
vos peržengęs slenkstį, ėmė 
klausinėti: “Ką jūs ten, Kaune, 
pridirbot, kad visą dieną nega
lėjau pasitraukti nuo telefono? 
Skambino' iš prezidentūros, iš 
ministerio pirmininko raštinės, 
iš saugumo, klausinėdami apie 
politinį jūsų nusistatymą, eko
nominę padėlį, ūkio pažangu-1 
mą ir kitokių klausinių, j kuri
uos nė nežinojau, kaip ir atsa
kyti.” 
apskrities

manb sodybą sužinoti, ką aš vei
kiu, kas pas mane naktimis lan
kosi ir t.t.

Areštuotas, kalinamas ir bau
stas nebuvau. O kai atvažiavo 
naujai paskirtas apskrities vir
šininkas, tai ir naujus ginklams 
laikyti leidimus gavau. Tik pa
čių atimtųjų ginklų, revolverio 
ir medžioklinio šautuvo, taip ir 
nebesugrąžino.

Tur būt, visų sunkiausia . sa
vąjį kraštą palikti buvo ūkinin
kui, Juk jis paliko viso savo 
amželio, tėvų ir protėvių darbo 
vaisins išpurentą, išvaikščio- 

vėliavą. pranešė—apie organiza- tą,—prakaitu—laistytą .žemelę. 
Svetimuose kraštuose ne darbo 
sunkumas slegia ūkininką. Jis 
dirbti pripratęs Jį kankina a-; 
plinka ir šimtmečiais išugdytos 
savybės^— kad niekada-ir me
keno nebuvo įsakinėjamas, 
ginamas, paliepiamas, o pats 
buvo visų darbų spyruoklė ir 
tvarkytojas Todėl nenuostabu, 
kad ūkininkai ir svečiame kraš
te spiečiasi savor, krūvon, Lie-

Pareigūnas atėmė šakių
Ūkinmku vienybės

J

i

cijos uždarymą ir suspenduotą 
betkokį veikimą.

Maniau, kad tuo viskas ir pa
sibaigė ir paskendau ūkio reika
luose. Tačiau vieną rytą, paste? 
bėjau sodo' kampe išgulėtą žo
lę ir primėtytų popierosų nuo
rūkų, kitame sodo kampe — 
taijTpaUžymės’ žmogaus guolio. 
Supratau, jog esu kažin kieno 
saugojamas, kaip gana “bran
gus” žmogus. Dar po kelių die- tuvių ūkininkų sąjungon, kur,

I $

s
l

'"N

sįį: 1

"v A....:

'<; s

v- 8 
■ f \ ■
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5^1

•nė - sekr., A. Paleckis - ižd., V. 
I Kraujelienė - fin. sekr., prel. J. 
‘Balkūnas ir K. Vilniškis - iždo 
globėjais, K. Kleiva - informaci
jai, V. Jacobsen 
reikalams, T. Liutk;enė - naujų 
narių reikalams, J. Valauskas, - 
kultūrinei veiklai. Dvasios vadu 
pakviestas kun. J. Gasiūnas.

— Brighton Parko lituanisti
nės mokyklos tradicinis vakaras 
bus vasario 3 <1. 7 vai. vak. šau
liu namuose.

retkarčiais susirinkdami,Įkas iš Hamiltono.
apįe

nors retkarčiais susirinkdami, i Kas is nannitono. mus dažnai 
pabendrauja, pasikalba, pasida- pa:nformuoja apie pensininkų 

klubo veiklą. Dėkui jam. Taip 
pat dėkui už ankstybą prenume
ratos pratęsimą, gerus linkėji
mus ir už 85 auką.

— Jonas Girdžiūnas iš Union 
Pier, Mich., užsakydamas lietu
viškų knygų, atsiuntė penkinę 
už kalendoriui Dėkui.

— Vladas Maciukas iš Mar
quette Parko, pratęsdamas pre
numeratą, užsakė lietuviškų 
knygų ir ta proga atsiuntė $5 
auką. Pc'nia Anna Norvilas at- 
siantė 82 už kalėndofiųi Dėkui.

— Vincas Tamošiūnas, De
troit, Mich., Klaipėdos atvada
vimo dalyvis ir patriotinių 
ganizacijų veikėjas,

; liną praeities vargais ir šviesės-1 
1 nėm prošvaistėm.

Nenešioja ūkininkas keršto 
savo širdyje tiems, kurie jį bau
dė ir persekiojo, lik su užuojau
ta jaučia ir neša skaudų, vieno
da likimą. Nerašvtu ūkininkas 
ir šių prisiminimų, jeigu nebū
tų, čia pat, pašonėje, žmonių 
viešai skelbiančių neteisingai iš
kraipytas ir kaltinamas žinias, 
jeigu nebūtų tokių, kaip šio 
straipsnio pradžioje minėtas 
ministeris, jeigu nebūtų tokių, 
kuriems mūsų visų vienybė te- 
reikalinga tik savo politiniam 
priešui nutildyti, kurie palieka 

Į sau teisę kito akyje krislelį ma
tyti, o savojoje nepastebėti net 
telegrafo stulpo.

čia pat, pašonėje^ žmonių

ra-
i

Iš Sėjos

—T R U M P A4 1

NAUJI) SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai* 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
fj juo susipažįstant ir Ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- 
stama grandisę ne tik lietuviškos spaudos Mestėjimui, bet ir visos ’Išeivijos 
f • * j -• ■ * ; w \ \ •
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ^ir visuotino lietuviškų rei^

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei .lietuviškos spau

du juo susipažįstant ir_jl užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- 
r

taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei^ 
kalą renesanso. . **

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

Mykolas Navaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais-puikiame-motelyje-prie pat-pajūrio. naudotis-privačių-paplūdimiu. 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

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

t

- Lietuviu Prekybos Rūmu 
. * 1 

direktoriais išrinkti: Brunoišrinkti:
-1 Registruokite savo namus, O GERIAUSIAI ČIA

vrv icu?> ioiiiirvL-1. i9iu.nu,. • > , , ••T,, , , T_ . . TT biznius, sklypus pardavimui jau
Klemka, Teodora Kuziene, V. . ■ f1 .......................; . i7 run »>-» z\4 - i — imi Izl n n/»1 / irto

Semaška, Vilo Shukis ir J. Sta
naitis.

— Rožė Didžgalvienė prane
ša, kad Amerikos Lietuvių Pi
liečių Pašalpos klubo narių su-

26-tus metus veikiančioj įstai
goj, o kirkdami pasiteiraukite

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas

LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 

jzu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū-

• Ž

t; •6
t

11
U r MILIJONO IRi-a

I

I

0

j jtS

L* o
4

sirinkimas sausio 21 d. neįvyks 2951 yy 63rd gL TeĮ 436-7878
dėl didelio šalčio ir gilaus snie
go. M. L. S.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

ras, centralmis šildymas - vėsinimas, 
liuksus nauju namu apylinkė.

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

garažas. Apie S6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, 
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-

apsauga

KORĖJOS PREZIDENTAS PARK CHUNK
SIŪLO TARTIS SU ŠIAURIEČIAIS

BŪ TINI J: REIKMENŲ KALNI 
PAKILIMAS 1978 METAIS

WASHINGTON

I

f

— Anthony Gaška šeima iš 
Brigh ton Parko kiekvienais me
tais stambesne auka prisideda 

‘prie Naujienų leidimo. Dėkui už 
ankstybą prenumeratos pratę
simą ir ta progą atsiųstą 812
auką. Taip pat dėkui tos apylin-
kės A. 'Malinauskui už 82 auką 
kalendoriui.

— Matilda Mėlienė iš Brigh
ton Parko daugeliu atvejų yra 
parėmusi Naujienų leidimą. Ga-
vusi kalėndėrių, ji atsiuntė $10
auką. Dėkui.'

— .Kleinas, J urgelys,. pensi ni n -

Šį penktadienį, 7:30 vai. va
karo, Jėzuitų Centre Algis Re- 
igs skaitys paskaitą apie Klai-1 3 ŪDRAI T IS REALTY auette Parke, 

j _____ _____
(Įvairi apdrauda —INSURANCE spe SI87500 pajamų. Geros-sąlygos? 
Į BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- ” 

kam nuomininkus

. ’ - - ___ . _____  . Į

MANOMA, KAD- YRA VILTIES SUMAŽINTI ĮTAM
PĄ TARP ŠIAURĖS IR PIETŲ KORĖJŲ

PIETŲ KORĖJOS prezidentas Korėjai nebus jokios invazijos

Did.iieilo 
jį mis (wiiolesa.lv) prekių par d •. 
l vimo kainos per pra 
įmetus pake
I trą iki 9.1 nuoš ni-. ių. T

pėdos ir Mažosios Lietuvos at-; " r ---------------------------- ----- —r
' vadavimo sukaktį.

*

’ MODERNUS z aukštu mūro namas.

NORI PADĖTI PAGRINDUS
ISLAMO RESPUBLIKAI

MILES
'zz>x/x/z///z<

Jonson I

Pyongyang

38TH PARALLEL/7/Panmunjom

?
t, Korean Army 

350,000

Chong jin

i

i

MULA CHOMEINI NESUSITARIA SU TAUTINIO 
FRONTO VADAIS, VALDŽIOS ATSTOVAIS

TEHERANAS, Iranas. — A-i ==—
įskelbė. kad’

I jis šaukia milijono iraniečių žy-|
j gi i sc-tinę. kad padėtų pagriir

usius 197<8
i n f 1: <ic i j-ė ban >:ne 

j skai- 
PIETŲ KORĖJOS prezidentas Korėjai nebus jokios invazijos loma didžiausiu kainų pakilimu 

Park Chung penktadienį pasiū- pavojaus, tai prezidento Carte-j nuo 1974 melų.

l^ęįo mėnesi bu 
dusios, praėjusį mėnesį 

jautienai. 
, vaisiam^ ir daržo 

<?;us, kaip 
Departamento

l 
i

PAGERINTOS SĄLYGOS 
ĮSIKURTI CHICAGOJE

CHICAGO.

jata’ia ('.b.nieini pa 
jis šaukia milijono irio biudžetas gerokai pasitaisys. 

J aponai pirmieji F-pat y re “Tapic- 
šias galimybes, todėl Tokijc’riir 
koje gerokai pakilo Amerikos

_ lė suorganizuoti susitikimą su 
' šiaurės Korėjc's prezidentu, kad 

būtų galima sumažinti įtampą 
tarp abiejų Korėjų. Jau 17 me
tų ėjo smarkios kovos tarp šiair 

/ rėš ir pietų Korėjos. Korėjoje 
yra 26,000 Amerikos karių, ku
rie padeda korėjiečiams saugoti 
šiaurės pasienį, kad komunistai 
neisiveržtų į Pietus ir riebąndy- 

~tų naujos“ invaži  j os. Prieš ■ Vr 
metų šiaurės korėjiečiai -buvo 
gerokai įsiveržę į pietus, bet a- 
merikiečiai juos privertė trauk
tis atgal j buvusias pozicijas.

Prezidentas žinojo

apie įtampos mažinimą

Tik dabar išėjo viešumon, kad 
šiaurės Korėjoje—didesnę -įtaką" 
turėje-Kinijos, o ne Rusuos ko
munistai. Pradėjus pasitari^ 
mams tarp Kinijos ir JAV, ga
lima buvd tartis ir apie Įtampos 
sumažinimą tarp šiaurės ir Pie
tų Korėjos. Kai prezidentas 
Carteris pareiškė, kad jis ren
giasi atšaukti 5,000 Amerikos 
karų;iš Pietų Korėjos, tai labai 
griežtai protestavo Korėjos pre
zidentas Park Chung ir Ameri-

Maisto kainos, kurios lapkrb
> truputį atsilei- 

vėl pa 
veršienai.

tYtt<Įėjus vyk- 
lėiuis pasko

lų morgičiams planą lygiai 2,- 
1(H) šeimų, iš jų daugiau kaip 

mažumų (juodžių, lo-

Marquette Parke.

L____V A L D I s
REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-853T:

j dus islamo respublikai. Chomei-[dv|i žeinais nuošiir
į ni žino, kad Irane yra Bachtia-I 
! ro vvriausybė, kuriai jis pas-;
keikęs mirtį ir pranašauja, kadU1,e(-.(Įa]iR
ji gales išsilaikyti liktai vieną Įvily įf y jr jaugiau kaip ke- 

I mėnesį, tuo tarpu j ės planuoja , miestą grįžtančių'
padėt: Koraną naujos v?r’aiJs}-i gyvenusių priemiesčiuose šeimų 
bės pagrindam .lis neskelbia.yo pasįclas Miestas tekioms 

. -kad—ina np  ̂jpg_sostin ė n_su s 1 ii 1 ’: ^as p r>lo4 n s 
-gęs-milijonas j<> šalį!
išstumti Bachtiaro ’ 
visai pavaryti šachą 
hlevi ir įvesti respubliką. 

Pats t 
nius savo 
mite. Antradieni jis paskelbė,!ings 

’ • • L 1 kad už poros dienų jis suris 1 *<>. 
r į ;a Teheraną ir padės sudaryti isla-atsaukti JAV kai o je- ;?i ~ ;bl- mp_'

gas iš_PietiMLorėjos^_Kinija yra pasjŽ£ 
karių į pietuL

r• Tauragės Lietuvių klubo 42Į3 w 63rd gt> Chicag(f 
metinis narių susirinkimas į- 

ankstybai j vyks sausio 28 d. 2 vai. popiet-
i namuose, 2117 W. 43 SŲ 

Po susirinkimo bus vaišės. (Pr).' 
Klubo valdyba

*

or_
. i Tel. 767-0600.

kilo vpač
I ’doleris. Praeitą penkiadienį ja-1 paukštienai,'

pratęsė prenumeratą ir parėmė}Šaulių 

Naujienų leidimą $5 auka. Dė
kui už ją ir už laišką. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautiečiui 
Trž~pusmetinę prenumeratą ir 
82 aukai

— Dėkui Petrui Pagojui iš De
troito už ankstybą prenumeratos 
pratesimą, ir už $5 ąuka^kalen- 
doriui. Taip pat dėkui Antanui 
J. Audroniui iš Glendale, Cal., 
už 83. i

BY OWNER—
i
6 room brick Georgian. 1/2 block to 

i bus. near schools & churches.
771-5659.

• Priimami asmenys~reika-pj . ._____ _______  _________ ‘ -_______ I
lingi globos. Bus rūpestingai ■ 
prižiūrėti. Teirautis lel. 436-i 
6294. (Pr).

*

— Horoscopes c-r Astrological: 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces. 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.I

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

DIESEL TRUCK MECHANIC

ONE MAN SHOP.
ALL FORD TANDEM TRACTORS. 

Must Speak”English.
568-4711

*

5L2CTXO3 jRBNGiMAi, 
------------PATAISYMAI-------------  

—Turiu Chteieoi mi*rto—teldlirą- 
Dirbu ir užmt«sčicos« rrelt, 
rsntuotsi Ir sažintngil • 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

T«t. 927-3559 _
i

i

STATE St., Rm. 1717. Mes kai-! 
bame lietuviškai.

humeratąym-savo gerus linkėji-j 925-8392. Professional-Memberf

— Pr. Adomaitis iš Brighton O

Parko’ be raginimo pratęsė pre-

mus atlydėjo 8ą auka kalendo
riaus proga. Dėkui.

— A. a. Jonas Riauba, Lietu
vos kariuomenės savanoris — 
kūrėjas ir majoras, mirė sausio 
3 d. Grand Rapids, Mich., sulau
kęs 83 m- amžiaus. Liūdėti liko 
žmona ir sesuo.

1
782-3777 or|

BUSS. OPP. — IN TOWN 
MiesteBiznio Proga

FOR SALE

American Federation of Astro-’ Goin operated amusement louie 
logers. (Pr.) j

į Tables.
- Juke Boxes, Pinballs and Pool

D Ž M E S 1 O
M. AALŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai pusmsčivJ eutomobille 
(ability spdraudimas penctninkMK
TlkM pusračiui aut®mobIIle

Kreipta
ArkA U R A~< T J 5----- /

is. ASHLAND AVR.
3X^2775

ponai jau noriai mokėjo 198 je 
nas už dolerį.

Irano žydai labai 

susirūpinę

—TeheranasTTraūiasr^IranFgvr" 
vena didokas skaičius žydų, ku
rie yra gerokai susirūpinę savo 
ateitimi. Vyriausias Teherano 
rabinas, atsakydamas į laikraš
tininkų klausinius—apie Trano 
žydų likimą, prašė nieko apie 
Irano žydus nerašyti, o geriau
sia būtų apie juos visai užmiršti. 
Irano žydai gali išvengti repre- 
sijų, jeigu niekas apie juos ne
kalbės ir nieko apie juos nera
šys.

-1 vėms pabrangus, kaip rodo 
Darbo Departamento naujausi 
infliacijos studijų duomenys.

maistas buve 
. kai las... X enna i s 1; > ga m i ni ai, par - 

■ -duodant—krautu vmi-nkums-—į n*ą 
brango 0.8 nuošimčio kaip ir 
lapkričio mėnesį informuoja de
partamentas. Pilnus 9.1 nuošim- 

mas buvo 
197T 

pašoko

pabr Inchon

Bet ne v:en
• S- Korecrt Army 

: 500,000-

/(Jj Seoul :

S U WON o 
OSAN

0KUNSAN

South 
Kdrėa

Sea of 

Japaa

išsilaikyti tiktai vieną 
tuo tarpu j1':

c >
Jis

planuoja 
vyriausy. 
neskelbia.

sostinėn

: tvir

usirin- ■

lius kainų pabrang 
pirmas teks didelis nuo 
metų, kuriais kainos 
18.3 nuošimčiais.

Chomeini pasipiktinęs
Raehtiaro valdžia

I.
I

U.S. Troops
53,000

0 taėgu

KWANJU
Pusan O
■g
>

0 Air Bases ,

WE4

Septyniolika metų kovojusios Pietų ir Šiaurės Ko-
rėjos nutarė sumažinti Įtampą tarp abiejų valstybių, 
merikos prezidentas yra nutaręs

4ėpisi nemušti

vyriausvb 
i Rėzą

r žemais
Į

l’a-[

turį—s]t)O—milijaiui 
nuošimčiais :m r-ains

olana.
4 *-

To plano

❖

— Kr. Donelaičio lituanisti
nių mokyklų vadovybė praneša, 
kad dėl sniego šį šeštadienį, sau
sio 20 d., pamokų nebus.

ATEITIES MIESTAI

NEW YORKAS. — Jungtinių1 
i Tautu ekspertu tvirtinimu. 21 

^T-MNOTIPTNINKAS--------------Timtm^čio-pradžroje, tai-yra po*

- -Vy2*^ ar moterj pnmokysime-šio amato. Dar-

Naujienoms reikalingas

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją taiką. • ’ - vr„■ ‘ g. 4 ,
. -Vyrą^ar moterį pamokysime-šio amato. Dar-

S’XJtt ‘“w<>h rd“*3” ĮXiuandOmiS informacij'3 prašome kreiptis te-

HA 1-6100.-------------------------

prxXomi pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
173$ SO. HALSTED 5T.
CHICAGO, IL 60601

» H anksto be raginimo pratęsia ra.ro prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas rusirašinėjtmo Išlaidas. Priede J___ dol.

■Pavardė Ir vardai ------------------------------------------------------------------------ ------------------ ---

Adresas

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

Pavardė ir vardas _______________________-

Adresas 
i

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

r----------------- ---—
• Platinimą vajaus proga, i 
pastangaa^prašau^jas siuntinėti

Pavardė ir vardai ------------------
!
Adreso ___________________

323-8003

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

BAKER

'a. t v b r a s
UĮUKROpžlAt Jr SRANGINYBfil 

rsrdtvimis ir Tjdsyaui 
£646 WS5T SWi STRari

Tele?.: R5»¥blle 7-1441

.

a

lefonu:
. T

i

, kuriiĮ _

I

palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
ėti už pridedamus . dol. _______

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sasipa, 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų,

Pavardė ir vardas

Adresas i 
i

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MLARDA N0REIKIEN1

Wat Sttk SL, Chicago, m • ?tL A &-Z7J7
OW*(b Mslr!ntfm«s ««*•> rOil«c pr*tow

MAUTAS Ii lURCM'Of $ANn«UŲ:
imnvi n «n ■ w i

Pavardė Ir vardas

Adresaa

Pi/KFdė Ir vardai

/ iresu

M1I

■ 1 I Will % .t

PARYŽIUS,
Mula Chomeini labai pasip

SIUNTINIAI ] LIETUVĄ

Cosmos Parcels Express Corp- 
MARQUETTE GIFT PARCEL* SERV1CR 

1M1 W. Wth Chle»*e, III. W42t. _ Tel. WA 5-1737 
V. VALANTINA1

4

kokių 30 metų, du trečdaliai pa- 
saulio žmonijos gyvens miestuo- 
se.
miestas'pasaulyje bus Meksiko: 
Miestas su daugiau kaip iKTrnn 
lijonais žmonių.

BREAD and ROLLS

FOR SHOP IN WESTERN SPRINGS
______ _ Call .246-2894

or 246-1599

. Gyventojais skaitlingiausias KAIP SUDAROMI
■—TESTAMENTAI^

Tuo reikalu Jums gali dau ■ 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonse 

ROMA. — Italijoje bombo- W e Ils peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
manija pasidarė tiek populiari, išleista knyga su legališkomis 
kad dabar ten bombas sprogdi- formomis.

Knyga su formomis gauna 
štai. Pavyzdžiui, praėjusį pir- ma Naujienų administracijoje 
madienį bombos sproginėjo vi- 1739 South Halsted St., Chica 
soje Italijoje ir, kaip UPI prane- go, IL. 60668.
ša, viena teroristų grupė keršy- su formomis — 83.90.

<s

GRASINA POPIEŽIUI

na ir kairieji ir dešinieji tercri-

dama antrai ]>agrasino, kad nu-, • 
mes bombą šv. Petro aikštėje 
popiežiui besakant prakalbą.

Juozo šmotelio

+

ENERGY 
WISE

Kaina 3.00 dol.

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Siuntiniai į Lietuvą - 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4055 Archer Av.
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

X

I
lengvai skaitoma irj

ŠIMKUS 
Notary Public'

INCOME TAX SERVICE 
425? S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertini ai, gĮniiniu 
1. r. v ■ ■ k-   “ —_ ,

žymai ir kitokį blankai.

M.
S

iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai.

įfeĘSF "THINGS IN UFE
?>r>nk Z>po1h

O0«¥» W.TSm Si.
GA 4-8454

STATI TJUUS

IMlUaAHC^

-

Ii Farmt^ Insurance Cofrnpany

IMPERIALISTINIS KARAS 
AZIJOS KOMUNISTŲ TARPE

Kambodijos kontroofenvyvai 
prieš Vietnamą

B A N G K O K, Tailandas. — 
Smarkios kautynės tarp Viet
namo kariuomenės, kuri “žaibi- 
ne” agresija iš Phnom Pehn .iš- 

šininj^-turėjp-^tšankti iš Korė-Į^- į ■ laūkiTF Kambodij os Pol 

Pot valdžią ir sumuštos Kambo- 
dijos arm. likučiai perbėgo per 
sieną į kaimyninį neitralų Tai-

kos karo jėgų štabo viršinihkas. 
Prezidentas Carteris minėtą vir- agresija iš Phnom Pehn .iš’

Prancūzija. — 
kli- 

nęs premjero Bachtiari gyriau?
sybe. kuris lurėjė drąsos palei
sti kelis.šūvius į fanatiškų šijitų

NURSES
Full or Part Time

We currently have (4) Full Time or Part 
Time openings for staff nurses.

Recent employment experience helpful but 
not mandatory. Our center offers a 

complete orientation and training program.

MRS. ZYCH - 971-2645 / 
FOUR SEASONS NURSING CENTER 

OF WESTMONT
5801 S. Cass Avenue, Westmont, Illinois 60559 

Equal Opportunity Employer M/F

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

I
I

Graži, 
įdomi 250 puslapių knyga su« 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai,) 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at | 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur* 
gyvenantieji prašomi

' kyti paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

o

užsisa-į

ADVOKATAS i
CHARLES P. KAL & Associates į 

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. 

--------------- ---------  
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DENTURE WEARERS

A major 
advancement K 

'cushion grip 
DENTURE ADHESIVE | 

ation bolt’sone a;
comfortably up to 4 days

I
l

t

l

I 
Į 

Trečiadieniais iš anksto susita-i 
rus. šeštalieniais iki 12 v.

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
bas.ns cleaned and rebuilt. Free 

estimate. 24 hr. service.
735 6361

FlGHtrHEAąTDISlAbt

v • I «<V»> N■?
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jos. Dabar aiškėja, kad ii- Kinija 
norėtų stunazinti įtampą tarp 
šiaurės ir pietų, Korėjų. Dabar 
pats Kdrėjos prezidentas prašo 
šiaurės Korėjos prezidentą, kad 
abu galėtų aptarti -galimybes 
sumažinti įtampą tarp abiejų 
valstybių. Korėjos pasienyje bu
vusios kiniečių karo jėgos galės 
būti pasiųstos į Kinijos ir Sovie
tų Sąjungos pasienį. Kiniečiai 
žino, kad rusų karo vadovybė 
yra sutraukusi didoką karo jė
gų kiekį į Kinijos pasienį.

Amerikiečiai tikisi 

sumažinti Įtampą

WASHINGTON, D. C. — Pre
zidente) Carterio administracija 
tikisi sumažinti įtampą tarp 
šiaurės ir Pietų Korėjų, šitas 
žingsnis darosi galimu tiktai 
pagerėjus JAV ir Kinijos santy
kiams. Jeigu prezidentas Carte- 
ris galės atšaukti iš Korėjos 26,- 
000 Amerikos karių ir Pietų

landą,. sekančią dieną paaiškėjo, 
kad Vietnamo komunistai, So
vietų komunistų valdžibš~pata-“ 
rėjais ir tankais remiami, per 
anksti pasigyrė, ir kad karštos 
kautynės tebevyksta prie Kom- 
pong Som, vienintelio gilaus 
vandens Kambodijos uostamie
sčio ir šešiose kitose vietose ir 
nematyti kad greit baigsis. Nc'rs 
Vietnamiečiai, pačių Kambodi
jos sukilėlių Kambodijos Tauti
nės Vienybės Fronto padedami 
dabartinį kraugerį Kambodijos 
premjerą Pol Pot net iš sostinės 
Phnom Penh išvijo, l>et Pol Pot 
paskelbė kad rezistencija bus 
tęsiama partizanių būdu.

Vakarų informacijoms, Kam
bodijos ir Vietnamo karo lai
vai kaujasi prie laivyno bazės 
Kompong Som ir tarp pakraščių 
salų ir kad net atsinaujino prie 
sostinės Phnom Penh.

I

KALENDORfiLIS

Sausio 20: Germaną, Fabijo- 
švitė, Daugvydas,nas, Vaidė,

Mykis.

Sausio 21: Agnietė, Epifanas, 
Garsė, Rungaila.

Saulė teka — 7:13; leidžiasi

-4:“- L
Ne toks šaltas, Ii*.

I >■ 
£ ikdy loja

Chcnieini keičia poliii-4Federalinė Taupymo ir Skolii: 
planus kiekvieną mi-mo Bendrovė (First Federal

Antradienį jis paskelbė,!mgs X Loan 
kad tokioms

' ’ ’ išleista -SS3
mišką kabinetą, bet iki šio me- paskola buxo s.AJ)/ .

•S P ..
imčin ratxxs T.bįl

v v rmojij1

bav-
Assn.) aĮ)sktiiė;:'.- 

paskoloms jau 
milijonai 

.....75

apsi-

\ idiiline 
ir skclia- 

jajamos 82(>,7.’> i.to jis vis-tlar tebegyvena Pary-, lojo vidutinė 
žiuje ir kišasi flrano virinus rei'-jNuėši.-—_ ...

First Federal paskelbė, k 
o 9 d. apskaičiavimu 

į k agi ežiams 
morgičiams;

I. 
.1 > •

I tlL.l<lAUU -L X Jiv a cum <

atstovai bandė tartis su. Jauti’ 
nio Fronto atstovais

kalus.
Pačiame Teherane Chomein

H
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REIKALAUTI NAUJŲ RINKIMŲ 

jAXr IR KINIJOS PAGERĖJĘ ^ANT^k|a1-1^XLER- 
TĖ : _

ROMA. Italija — Italijos 
------ ię.+n 1

A

demonstracijas. Chomeini' buvo 
beorganizuojąs 
binetą. siūlydamas
vietas; geriausiemS; savo: bendra
darbiams, bet jo galia buvo nu
traukta karių šūviais, palei-
■stais_Į,fanatikus. Be to, naujai] munistų 
paskirtas krašto prokuroras pa- 
^idžiaugė_žinia_ apie_Choincin.L
nutarimą grižti į Teheraną, nes 
jis turės progą apklausinėti mu-

naują Irano ka- 
minisliTiu

kurie beiu
Į į dradarbiauja su Satur Bachlia- 

I ro vadovaujamos vyriausvbės 
žmonėmis. 1 autinio I-ronlo žmo
nės džiaugiasi 
tikimu duoti pagrindines 

ko- kad Brežnevas sutikęs padaryti; kikvienam iraniečiui ir p

BREŽNEVĄ KEISTI STRATEGINĘ SUTARTĮ

partijos vadovybė pa-jkeiias sVarliesnes nuolaidas, kad 

siuntė premjerių j 
šką, kuriame pataria 
klciotc iiduju.1 -------------- -- ---- j- 1 «.---- H- ir- ••
susidariusi sunki ekonominė pa- pagerėjimą Amerikos ir Kinijos 

J-l^> IULCŽO |JJL npKKllIMlACll 1I1U- °A •

lą ajiie iiiaišto-padarytus-muos4o---^l^—PaSunkino krašto gyvento į santy vių.

AūdrėottT lai- įTik galėlu. atvažiuoti į Washing-
pravesti toną sutarties pasirašyti, bet pa-

kite naujus rtiJumus. Naujai į keilėjiu^^ 

susidariusi f

gruc'd:
b u vo

vadovaujamos

duota l
: paskolų morgičiams; kitiem> 
: 679. paskolos difotą_priemįęėino
se gwenantiems ir norintiems 

namus pirkti pačiame mieste 
be to 71 šeimoms, atsikėlusioms 
į Chicago iš kitų valstijų.

Baltaodžiai
65.2

icho Pahlevi sir 
teises;
i:lkei’[ Baltaodžiai gavo 

sti veikiančius policijos nuošimčius
mus, varžančius paprastų nūošinv
nių irjolitikų laisvę.čius ir lotynai (ispaniškai kal-

I arba t>. 
fvo kitos ino.žvr

l.tOtl arba
paskolų, juo-

Naciona--
’-iiĮįUJL'jP1110. J’,oziciėli xį)ri.tn ’'’a Į banTfej i) gavo III 

Likusią dali
I mos.

nių ir politikų laisv

studentijos.

liūs ne tik valstybei, bet ir krar 
što gyventojams. Chomeini pa
keitė savo nuomonę, jis jau nesi
rengia grįžti į Iraną- Kiekvie
nam maišto dalyviui ir vadui 
teisingumo 'ministeris ruošia 
bylas ir teisiną. Savo turtu va
dai turės atsakyti už padarytą
žalą. Iš Chomeini gali būti a- 
timtos visos jo latifundijos 
što nuostoliams apmokėti.

mal

jų ekonominę padėtį. Andreotti 
vyriausybė savo laiku buvo pa
žadėjusi 
venimo sąlygas darbininkams, 
bet iki šio meto reikalai nepa
gerėjo. Jeigu rinkimai būtų bu
vę pravesti tuojau po Aldo Mo
ro pagrobimo ir nužuth'mo. tai 
komunistai būtų praleimėjęmi
talų dauguma buvo pasipiktinu
si komunistų "raudonosios gvar
dijos” vedamomis 1

sudaryti geresnes gy- 
sąlygas

dauguma studentijos. Naciona-j 
linio Fronto idejc'ms pritaria I-; 
rano karo vadovyl>ė. J no tarpu*Brežnevas siūle neaptartus

klausimus palikti jam ir prez^-nrota Ctromemr- nenori nieko; 
deniui Carteriui išpręsti, bet; klausyti apie pagrindines žino-1 
prezidentas nesutiko susitikti su galis teises, nes iraniečiams ši- 

tas klausimas niekad nerūpėjęs.

Šacho

ŠACHO SŪNUS 
NORĖTŲ GRĮŽTI

DALLAS, Teksas.
sūnus Rėza Pahlevi norėtų grįž
ti į Iraną ir valdyti kraštą, jeigu 
būtų reikale. Dabartiniu metu 
šacho sūnus mokosi Amerikos

"m
Plika pabėgo nuo rusų

SYDNEY, Australija. — Aš 
tuoniolikos metų amžiaus Li
lian Gasinskaja iš Odesos (So
vietų Rusijoje), pabėgo nuo so
vietinio kreicerio laivo, kuria
me ji tarnavo kaip padavėja. Ji 
išlipo Sydney uoste iš uosto van
denes maudymosi “bikini kos
tiume" ir paaiškino kad pabė
gusi norėdama laisvės. Sovietu 
laivui esant ant inkaro uoste, 
toli nuo kranto, ji nakties metu 
vjen bikini (ten dabar vasara)

šacho sūnus niokosi Amerikos 
karo aviacijos mokykloje, kaip 
valdyti pačius moderniškiau.- 
sius lėktuvus ir kaip mestis į 
kovą. Pasirodo, kad 18 metis 
šacho sūnus yra geras lakūnas- 
Pats šachas bent kartą į savaitę 
jį pašaukia ir pataria, kaip bū
simas krašto valdytojas privalo 
elgtis, šacho sūnus stengiasi ge
rai pažinti naujus lėktuvus.

pačius

ISlindo pro pofto angą „(port-

hole) ir per 4(1 minučių pasiekė 
Australijos krantą, visą laiką 
baimėjo kad nepastebėtu laivo 
sargybo* patruliai, kurie per 
naktis prožektorių šviesoje, sau
go kad niekas nepabėgtų, žinią 
skelbiant dar nebuvo, gautas, ai- 
sakymas} jos prašynią pabėgė*
lių prieglaudos. . t

Brežnevu, kol nebus aiškūs visi 
sutarties paragrafai. Brežnevas 
norėjo ne tik pasirašyti strate
ginių atomo ginklų sutarti, bot 
pasisvečiuoti Amerikoje, aplan
kyti kelis svarbesnius miestus 
ir pasakyti kalbas, bet nebuvo 
laiko, nes sausio pabaigoje lirl. 
rėjo atvykti 
gas llšiaopir

Mula Chomeini 
planus 
kariai griežtai į 
nte 
ni. 
sius

vedamomis žudynėmis 
Romos ir Milano apylinkės. An
dreotti nekreipė dėmesio į ko 
mnnistų grasinimus ir 
l>et |>adėjo ilgiems metams už 
<Trotu visus suimtus teroristus 
Kartas nuo karto dar pasigirsta 
paskirų terorishj veiksniai, bet 
krašto gyventojai smerkia ko
munistus už tokias kovos prie
mones. Nemanoma, kad Andre
otti kreiptų daugiau dėmesio į 
kc'munistų partijos centro ko
miteto pareiškimą, bet jis gali 
pakenkti dabar veikiančiai par- duonos, 
liju lygsvarai parlamente An- anglių, pieno ir kitų būtiniausių 
dreotti nėra pasiryžęs daryti 
naujų nuolaidų komunistų par
tijai.

Susitarimas su Kinija
išgąsdino Brežnevą

WASHINGTON, D. C. — Pre
zidentas Carteris pareiškė, kad 
JAV ir Kinijos nutarimas už
megzti diplomatinius santlkius 
galėjo pakenkti .strateginių ato
mo ginklų susitarimui. Pasita- 
rimuos*'jnt Gromyka atrodė,

terorą.

CHICAGO. III. — šeštadieni 
ir sekmadienį šimtai sniegui 
stumti ir valyti arklų bandys 
pravalyti žmonių apyventas C.bi- 

sivo cagos gatves. Automobiliai gali 
kad Irano naudoti pravalytas 

dži

>>:»Kv’te
pačias dė

tojo kelią d<-. džiąsias miesto gatves, bet i re- 
UAstrantams praeitą trociadie-įzidencinius disfriktus jokia nia- 

Demonslrantams nepaklau-; šina negali įvažiuoti. Miesto ad- 
kariai paleido kelis šūvius jninistraeija prašo gyventojus 

30 žmonių.; nepalikti automobilių didelio 
mulallrafiko gatvėse, kad sniego valy- 

laikraštininkams nieko nepa-a-j lojai galėtų minėtas gatves lai-

kai patyr

užmušė 
j Apie pelionę į

vicepremjeras Ten-H l,,ini* ir

s.
Teheranu

a i lojai galėtų minėtas gatv

VFžIKŲ STREIKAS 
KENKIA BRITAMS

LONDONAS, Anglija. — Di
džiosios Britanijos abiejų nep- apie milijono iranitvių 
riklausomų vežikų sąjungų ve*[Teheraną, pranešė kad iki 

paskelbė streiką,

įkojo. bet pastebėjo, kad Baclrjkyti be sniege'- Miestas planuoja
vyriausybė galės išsilaikytnuvilktii tiaro

i ti (lankiausia vieną mėnesi.
Premjeras Bachtiaro, patyręs 

žygį į 
šio 

meto niekas tokiam žygiui ler] 
pradedamas jusli visame kraš- dime' neprašė. Jeigu kas ir būtu
te. Pimion eilėn nukenčia inai- prašęs, 
sto pristatymas į didmiesčius..nebūtų davin 
Jei užsitęs kelias dienas, tai ne- 

mėsos, daržovių,

visus automobilius i 
artimiausias aikštes ar parku>. 
kad galėtų pravalyti mažesnes 
gatves ir surinkti etatinėse lai
komas atmatas.

žikai kuris

niaisto produktų. Premjeras 
Callaghan apgailestauja 
spyrusius darbininkus, nes jie 
gali pakenkti visai premjero 
programai sutiprinti britų sva
rą ir visai ūkio sistemai. Iki me
to vallaghan pajėgė pakelti 
ro vertę.

nžsi-

sv;u

— Nustatyta, kad rinkiminės 
kampanijos metu vienas ban
kas paskolino Carteriui pinigų 
žemesniais nuošimčiais.

N-? .
c<,

Į
Įi »n i yrės uosto iškeltos 

karo jėgos ;ų>šąudė nu 
viena, bet du palestiniečių karo 
centrus Izraeiit^ms pavyko uriž

tai vyriausybė lehlimo!
.Jis Pareiškė, kad 

lemonstrantu privalo
eitų į> ti į karo laivus ir namo. Palesti 

darbu ir dirbtu ka nors naudin-tmečiai buvo užklupti netikėtai, 
go. Iraniečiai pakankamai pri-j 
demonstravo ir prisikalbėjo. Vi i

milijonas < 
žiūrėti, kad kiekvienas I

Pirštu vežiku streikas ken 
si supranta, kad jau metas nra-jkia krašto ūkiui, l>c! premjera^ 
dėti dirbti. Jeigu Chomeini ban-! nenori skelbti pavojaus stovio, 
dys sukviesti milijoną žmonių i Jis tiki, kad netrukus 
sostinę be vvriausyliės leidimo, pasibaigs.

s * reikas

lai kareiviai gali pradėti šaudy
ti atvažiuojančius 
lūs Teherano priemiesčiuose.

denu.'nst 1 fin-'veikiantieji pagrindin
i OCS

Tvirtinama, kad Irano karo žino, kad preziden. ( arler>
įstatymai.

ai va!
Kariai taip

vadai nenori klausyti apie jckiąędys Irano šacho dvylikos 
Islamo respubliką. Tie nori,-kad jonų do^rių užsakymų 
pftgrindAh būtą padėti dabanmoms ginklams.

va K y 
pa‘ 
piL 

bili 
moder-

wiiolesa.lv
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

Hl metai Sausio 20, 1979.
-r-Tir>;h ■
Xr. 3 (6^1)

Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 So. Washtenaw Ave., Chicago, III. 60t>32

BLUE CROSS PATARIMAI 
KAIP PERGYVENTI ŽIEMA

Du
I

J1K;AG(). __ Blue Cross ii’
ie ('.ii d special, biuletenyje 

■j.nų kaip jM'rgyven- 
i \ įdurvakariuose

ANGLIŠKŲ SĄVOKŲ IR 
RODŽIŲ PAAIŠKINIMAS 

kurisasmuo

v km i. 
h šia :z i

Dr. Cotone 
i < c

Rasmussen, Chi- 
(iioss ir Blue Chieldc.,go

p ano -meti cmo>—bendradarbe— 
rektorė, rekomenduoja eilę pa 
larimti, kurie gali pagelbėti Ii- 
Ii noiečianis kaip išlikti šiltam 
ir sveikam ilgo žiemos sezono 
likusią dalį, ypač išvengti šal
čių ir persišauldymo, kai pašilai 
ko kuomet vėjas ir šaltis termų 
metrą numuša iki žemiau nu
lio temperatūros.

Testatorius _____ __
yra padaręs testamentą.

Teisiniai nuostatai laikomi 
nuosavybės 
negu. 
tarpiam.

Vokietijoje

nuostatai
išlaikymui daugiau

laiko-dviem gyvenimo

pagal civ. ko- 
deksą, tas laikotarpis sutrum
pinamas iki 30 metų.

Simultaneous death — The 
Uniform Simultaneous Death 
įstatymas numato, kad jei 2 ar 
da ilgiau asmenų miršta bend
roje nelaimėje
mens turtas bus laikomas taip, 
;ei jis pergyveno kitą.

Voiketijoje

kiekvieno as-

Geriausia priemenė jaustis 
šifrai lauke yra šiitai apsireng
ti. Būtinai reikia nepamiršti 
užsimauti kepurę ar skrybėlę, 
kitaip kūno šiluma išeis per 
galvą, jei neapdengta.Taip pat 
nepalikti

—mis-sayo-kūno, galūnių _=_air 
sų. nosies jr pirštų. Šilti šali
kai. ausinės ir pirštinės yra bū 
tini. Bet kokios kūno dalies jau 
tim/> atbukimas arba negeru
mo jausmas gali reikšti perša
limą. Būtinai judėti ir įmano
mai greičiau skubėti eiti 
dim.

“5W

ffliH. 8ji;iįį»igi

Vilniuje buvusi Gedimino gatvė, dabar okupantu vadinama Lenino prospektu

t

misijai laike dviejų metų po
rytyje su sužei*susižeidimo ar 

dimu ištikus mirčiai (B’s ir P’s 
Ohio Revised Code Sec. 4123.34, 
56).

Už nuolatinį visišką nedar
bingumą, jei tai yra Ohio Ko
misijos patvirtinta, išmokama 
nedaugaiu kaip 66 ir % pro
cento ir nemažiau, kaip 33 ir 
V:i procento savaitinio uždar
yto vidurkio.

Apskaičiavimai padaryti pa*
gal Soc. Sec. išspsdauzdintas
lenteles. (Plačiau žiūr. Social 
Security Benefits.. howį yoų 
earn them. Sbc. Sec. leidinys).them- Soc. See. leidinys). 
Be to, vyko Soc. See. pakėlimų 
jau du kartu, tai pensijos dy-
dis gali būti didesnis.

KL. Paaiškinkite, ar 1970 m. 
numetama ir kai kurių eksper
tų pranašauta depresija pa,.

I
t-r 4- ' j

Detroito naujienos
švyturio Jūrų šauliu 
metinis susirinkimas.

įvyko

pačiu mo-
ties (BĮ;

Tax Waiver
taigos

kstone, Dig. 26. 1). j _ Trustee — asmuo, laikąs tei-

ilgesnį laiką pliko- 
sayp-kūno galūnių

. nosies ir pirštų.

vr

susi rgimų, 
sveikatos taisyk

les —tinkamai valg\’ti, mank- 
ganėtinai pasilsėti.

Kai kuriems asmenims 
gera idėja Įsiskiepyti nuo 

ypač 
širdimi

Išvengti 
vartoti ųeros

sintis ir

reikia

yra 
in- 

fluenzos, ypač senesniems pi
liečiams, širdimi negaluojan
tiems, diabetikams ir plaučių 
ligas turintiems asmenims.

Apie savo ranka rašytą 
testamentą

Malonėkite paaiškintiKL.
ar savo ranka rašytas (hologra
finis testamentas galioja Cali- 
fornijos valstijoje? Ar aš gabu 
prie savo testamento pridėti 
dar savo pavedimą, jei aš nau
jai pasirašysiu? G. M*nė

ATS. Pagal Californijos Įsta
tymą (Prob. Code 53), holo
grafinis testamentas, ištisai 
to paties asmens jo ranka su-

lies ir naujų namų statybą ir 
tuo pačiu padidins šiame kras 
te nedarbą? GirdėjęsP.PaL

ATS. Gal būt, kad taip ne
pyks. Gal kiek ir . sumažės. 
naujų -amų statyba, bet ne te
kia didelė, kaip buvo 1974 m 
— sako Nat. Assn of. Home , r 
Builders. •«.. ■

Pvz., pažymėtina, kad naujų 
namų

GirdėjęsP.PaL

Susirinkimas Įvyko sausio 
mėn. 7 d. šv. Antano parapijos 
patalpose. Dalyvavo 59 nariai, 
Pagal ■'• <labaitinę organlzaeij ų 
veiklą; reikia-skaityti kad. susi
rinkimas buvo gausus ir judrir.

Pirmininkavo Albertas Misiū-

Kostas Ramanauskas ir Anta- 
Šiurkus. Valdyba pareigo. 

pasiskirstys

■*1

civilinis ko
deksas prileidžia, kad visi as
mens mirė ’ tuo 
meniu.

Small Estate — kai kuriose 
jurisdikcijose, pvz., Colorado 
valstijoje, jei teismo jpatvirti; 
rūmo išlaidos būtų didesnės ir
nuosavybės vertė būtų mažes- 

paprastesnė 
naudoja-

$1,000, 
iii būti

ne negu 
procedūra 
m a.

Statutory share 
paliko testamenta 

., .į i « *

O

atleidimas 
mokesčio.

Tenancy of

• f ’ t ’ .
mokesčių Įs- sinį įi tiifej• |dfa aspieils iftlygi
’ ■ J„ /■ p „• ...Gr- .. L 1 S. f i!

~~~ i
ūrės sudarytą te-į rašytas (vadinasi (tęstatoriaus)

the entirety 
bendros nuosavybės forina.

An^dejp pa-tatyta j- 
Shulom

11 u. 11 icv ?>i{ liet nviaib, 
iais į Izraelį ir ten sir 

. suorganizavusiais į klubu*, pa 
i., i... irti K : 
konil 
Žarnai 

supažindina - 
Jaunimo centro C.hicagoj 

veikla ir ateities planais. Kritikė! - .

ap e L<>
"Gliaudą”.

rtžindina nu

-tatMCSŲ SPAUDOJE perą
jman
mivvku

su
‘ausiai iii*! 

ustrnota sukaktuvininko gyveni
me ir meno darbų nuotnmko*

Viršelį puošia dail. Miko

slą ir dirbus. Skilti?

nas 
mis 
posėtlijoje.

Kandidatai: Jonas Simpukas, 
Petras Jucius ir Juozas Kinčius.į 

. Revizijos Komisija: Albertas} 
Misiūnas, (Meilija Balsienė ir

Petrauskas, kandidatai:
sas 

t'rtšaitis. Garbės teismas: Ka
zimieras Daugvydas. Ramual- 
das Macionis 
ŠĮiakaūskas.

Kandidatai: Mykolas Abarius 
ir Si manas Blaskevictas. žodi 
tarė š. S. Tremtyje Garbės Teis
mo pirm. M. snapštys ir buvęs 
Š. S. Tremtyje c. V-bos. pirm. 
Vincas Tamošiūnas. Susirinki
mą 
1P u

sekančiame
i

gruodžio o

Lietuvių Dienos pagerbė 
dail. Miką šileikj

“Lietuvių Dienų” 
numeris skirtas pagerbti daili
ninką Miką šileki, atšventusį 
85 metų amžiaus sukaktį. Kun. 
J. Prunskis, žinomas žurnalis
tas, pateikia išsamų pasikalbe- 

tjimą su dailininku apie jo mok-

mis.
šileikio autoportreto nuotrauka.

Kun. J. Prunskis i 
su Jaunimo centro

.1

Stasys
nas ir pavadavo Antttnas Sukau- Angelė Bukšnienė -ir Klcnienst 

sekretoriavo Antanas 
Pranešimus

2.v-> gyvatą Eelnviš- 
ir knygomis, 

s Vyt. Sirvydas supa- 
;u iškiliais, lietuviais 
is a- foregrafais, kurie 
jj(> anurikAviu span-

(*h*l s
dainomis

Į žindi na 
u Į /.urnai'?!

j jau ik
I 

gj Gliaudą, pagerbtą gruodžioI 
10 d. per Lietuvių fronto biėiu~ ’’Lietuvių D;< nas k

J.Į tanas Skir’us. redaguo. 
Chica'go.iei cuie Kolegija.

prenumerata si5

Alė Būta rašo apie rašytoją Jur-
aim rikj viu

įloję.
l/.iu Ari-
Redak.

■’Lietuvių O;< nas 
tanas Siiių vakaronę Los

Prunskis
žurnalui_________________ _______________ __________
tą, kuriame dainavo solistės M- skiro numerio kaina šl.50. Ad-

Angellėje. 
rašė apie 

’Aūlai" remti koncer-

ki'jiino reikalas yra būtinas.
: Viena negerovė mūsų vlsuonie- 

tautinio išdidumo

reikalas j

skas, o
Vaitelius.* Pranešimus padare 
pinu. Alfas šukysĮ pasidžiaug
damas nuveiktais Marijais ir pa
dėkojo valdybos nariams už 
darnų bendradai’biavimą. Kasos 
stovio''pranešimą padarė Vincas 
Rinkevičius, moterų sekcijos 
vadovė Angelė Šukienė, paren
gimo vadovas Petras Bukšnys, 
stovyklos komendantas Stepas 
Lungyss Antanas šiurkus ir kiti. 
Revizijos Komisijos aklą per
skaitė "Albertas Misiūnas. Vis
kas pilnoje tvarkoje su mažo
mis pastabomis. Pasidarbavę 
apdovanoti šaulių medaliais:; 
Antanas Vaitenas, Stasė Vičie- 
nė, Efrnilija Luhgienė ir Myko
las Abarius. Medalius įteikė Są
jungos Garbės - Teismo pirm. 
Marijonas snapštys, asistuojant 
moterų sekcijos vadovei Ange
lei Šukienei.

Daugvydas.
ir Kazimieras

1 .-nėję yra Metinė ai-

Reorganizuotos Amerikos Lietuvių Bendruomenės stoka. Viskas yra matuojama Dienos.reisas: Lietuvių Dienos. 1361 
Sunset Blvd.. Los Angeles, C.A 
!KKt29.

Mažeikiene, 
iš

G.
iliustruotos

nuotrauko-

Momkieiiė 
Skiltvs

namlos ir žalos sąvokomis. Kaž
kaip tai dažnai pasidaro, kad ko
kiame nors laikraštyje skaitai 
svarstymus, kiek naudos ir kiek 
žalos padarė ckunantui okupuo- 

. toje Lietuvoje, pokario metais 
_ g kitos išeities ir 

— nebūtų, bet yra. Jie buvo žmo- 
i nės taip pamilę laisvę, kad likti 
priešo pavaldiniais jiems buvo 

neįmanoma. Apie naudą 
i ir žalą jie visai nė negalvojo,

metinės konferencijos prezidiumas. Iš kairės i dešinę sė
di Dr. Vytautas P. Dargis, bendruomenės centro valdy
bos pirmininkas. Viduryje kalbą sako Zuzana Juškevi
čienė, Vagų redaktorė, o dešinėje sėdi mokytojas Ignas 
Serapinas, Bendruomenės vadovybės narys.

Nuotrauka K. Pleškio partizanai, lyt

K. Petrokaitis
---------------i pirkimo pareikalavimas 
šiuo metu yra daug didesnis, 
negu ausčiau. Tačiau mažės* u 
nis yra pareikalavimas pirkti 
‘condominium’ vienetus.' <-

Taip pat šiandieną žmonės 
daugiau perka .naujus namus,

rašom i 
saugumo

ir 
gausiai

lietuvių gyvenimo 
mis.

Anglų kalba dalyje 
apie Jungtinių tautų 
tarybos rūpestį Afrikos tautelė
mis, tačiau visai aplenkia So
vietų Sąjungos kolonijų imperi
ją ir nesirūpina laisvinti F'uro- 
poje IJetuvos ir kitų kultūrin
gų tautų, okupuotų po antrojo

Compare! Dristan* Tablets 
relieve more colds 
miseries than Contac 
or Aspirin.

j-
Į Runny Nose

1 Aciieš & Pa>n----------------
į Fever

s ‘užsibaigė geroje nuotaiku' 
prie Kavutės ir užkandžių.

Ant. Sukauskas

tačiau
A.PLEŠKĄS :tisian iCortacĮAspiPfi.

7 ; Zr

ztzū
(R) LB TARYBOS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS'-1vokatas perži 

^klineptą 'ir |patikrins ar jis net 
ŲHėštarauja’ veikiančiam ‘ įsta-

I

mūusysis tūrėjo nekil 
no„amą: durtą Arizonos 
joje, tai ‘testamentas turės būti 
peržiūrėtas (to probated) Pro
bate Division of the Superior 
Court Arizond apskrity, kuria
me tas asmuo turėjo gyvena.J 

jną vietti - (domicile) 
incur (ARS. 444302).

Našai Conęe>h06 P 

ri

F7
} ir jo pasirašytas bei datuotas jo 
paties (ar jos( yra galiojantis.

Jei jūs pasirašysite ip uždė
site datą ant

nuo turto. niniui? 1 * -* • >' 4 ’ '■ ■
Vaikų — intestate dalis, kai 

tėvas mirė, nepalikęs' testafnen 
to, JAV-bėše tbji dalis kiekvie- 
.npje a aištijbje yra' Įvairi'

; turtas 
pe; tėstaniehtb dalinamas lygio-', 

per capita (1924 pa 
“ i GB)/ Jei .vaikai išskirti 
“uiaeniu,’ ji- .(J.

■liii KT Tlįwii>W<|alį (2303 
_ t »- * m. t r t r * - ‘

ilsėtai gi i u > j;.
ųrotinus ti^i’tą

tymui.
Jeigu

kas ir yra geras reiškinys ko
vojant su infliacija. ■

Statybininkų asociacija ..pa;

Ge raširdis kyšininkas 
dabar turi daugbėdos

WASHINGTON. — Kongres- 
manos Daniel J- Flood (D-Pa.) 
buvęs vyr.

į.’taip kaip nepriklausomybės ko- pasaulinio karo. H. Petkus rasenuo pirmųjų dienų nebuvo už- 
i deganti ir imponuojanti. Dau
geliui pasirodė kaip visiška nėr 
sąmonė ir susilaukė stiprios o-

šaulių (Tęsinys)

Kaip žinote, mes buvome labai 
puolami šiais metais- Mus vadi
no skaldytojais, reorgais, priešo 
agentais, priešais iš vidaus, prie
šais iš lauko, ekstrimistais, at
skalūnais ir daugybe kitokių ko- 
liejimosi žodžių, kurie dėl savo 
ne literatūriško skambėjimo ne
kart otini. Mus kolioja despera
tiškų žmonių grupė.

Per ištisus 38 metus Lietuva

popieriaus, tą 
piredą ar ištrauką iš jūsų ho
lografinio 'testament o, tai. 
yra jūsų paties ranka parašy
tą, paprastai teismas pripa
žįsta, kaip jūsų tęstarneno dalį. 

! Bet jūs privalote aiškiai pažy
mėti, kad tai yra dalis jūsų tes
tamento., , . I,.--

KL. Malonėkite 'apskaičiuoti

vų savanoriai. Naudos ir žalos 
principas labai patinka viltį pra- 
radusiems tiltų statytojams ir

.vy
rui ir žmonai telaikoma. Įs(ą;, 
tymas žiūri į l<?kj nirtą, 
i viena bendra nuosavybe..

capacity 
alia—(ėst storius

kąiptĮi: Vokietijoje paliktas

W-
'teš-lTesrinentarv 

tamemarinė h; 
turėdamas t; kia ' e 

i sąmonės ir 
cii savo turtą.

Trasias' tok$;,» yeikianlįs
invkis 4<ai“asnuro::tm,i--rt€isi-^ 

nįjtitiLlą į nekilnojamą i 1 
kito asmens-atlyginimui. Tolcš 

riuo mirusiojo asmens: itą.oįa- Grūstas, yra- steigiamas pasiti- 
vybė. yra padalinamą^Kai' pa- kėjimo 

T rastas-
kas gauna įp veikti per tesatėriaus gyveni- 

'nio 1 
tas įsi 
tu. 
to;

jei asmuo 
įstatymas 

ir 
duoda sutuoktiniui arba' ki-

. .. 4 * * * H £ . ’ *apriboja testą menti n ęį laisvę i

tiems turto dalį. Įstatymai' yra 
įvairūs—k4ek-vienoje- -šit)—krašto) sr 
valstijoj^- 
- Succession

rėti pakankama
minties disponu

toks

ivo turtą.
■ •: ■

imis: B- 
i tešta- 

jie'fuĮ-į teisę į statute 
’ par. BGB). 

fine'-vaikai paveldi
3.^ a » : ■» z J - ’■ ^ ‘ .'j

T&iilENTAS-A'RAr- 
■\ > v? v

valsti-

7

procesas kur

likimas—lieka_ be_ testamento 
įstatymas nustato, 
nuosavvbės dali

Testamentas teisinė 0e- 
gali) deklarcija žmogausg'ali) ueKiarcija žmogaus no
tų, kurie įvpkdomi po jo mir-

brėžia, kad dabar žmon^ nau
jų namų daugiau perka, negu, 
kad pirko 1974 ipetais. ■ .

KL. Ar gali vyras ir ijnona

r

mirties

Ino atveju, 'jei-'nekitonjamas 
turtas yra kitoje valstijoje, tai Hlano Soc; Seę. pensiją pagal 

J-s yrt" admitastrMO

turtaT 74‘JEISli'1AS -KJ;! OJE V A ES Et
*■ « t i * ... / j * t ■■ L. > *. i * 4 .*

1 .

I

sudaryti vieną testanient^įkaip; ;

. (trust) deklar&cija 
įsigalioja: tuojau pat'

rikmetį. Testamento'Trnš- 
eagimftds' paėhy -tdsfeTn&t^ 

.Trasias’ realizuojamas pę 
kai gran’toriusi miršta.

Daugelis <žfiTbn'ių,-’gyvenan
čių šartuoše^dįjškrityse, 'dažnai 
‘perSTkėtia “Į7*'■ s®&snĮ-^klimatą, 
kur ’šattiiitė įtė ’tik^šviėčiA?' bet 
ir_.-Jik nori;žinoti kaip jų 

' p’ė’rsikėirhjaš'kifsjlieifs tr]fi drik3

r- .

š|{de’-

USV'-,

h.

■ i .' .

■I

A •

sčį4r'>^daryfa'’;tė^mėhta' ii
IveĮi^u; po ljų..i.iiri£ti'eš; 4—lesta; 
" nieątAL'pfrhkrihiį^S ',—-7'p atvir

. ii

pamas tos valstijos apskrities i anksto dėkoj
Probate teismo, kur turtas ran-J ■ -
dasi. ' j ■ v J -Vį . ’. . -

... ,i . jus uždarbius ir juos
Ją procedūrą atlieka, testa

mento vykdytojas toje vietovė
je, kur nekilnojamas turtas

para-

atlieka, testą

-je, kur nekilnojamas 
yra. (ARS. 14-4101 ir kt. 
grafai).

SKAMBINKITE DABAR
ĮVERTINTI

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

padėjėjas adminis
tracijos asistentas Stephen El
ko, kurs taip pat bus teisiamas, 
bet tikėdamasi švelnesnės teis
mo bausmės, pasidarė prokura
tūros pirmuoju liudininku Floir 
do kyšių byloje ir trečiadienį 
liudijo be kt. kad teisiamasis 
pareikalavęs nuo $50,000 iki 
$100,000 kyšio iš vieno’ Pennsil-

i bendradarbiauto jams. Ju filoso- pozicijos. Jei idėja yra teisinga* . . . . .
f i ja — jei būsi geras ir tylėsi, 
iš okupanto nuolaidų susilauksi, 

kant'neprii’nitina/ tai ja?platinti Tai visiškas tautinės garbės pra-

ir uždeganti, tai nereikia botago 
jai platinti, bet jei idėja daug 
kam liepi mi» ima, ju, V. . ,

reikia prievartos, diktatūrinių Į radimas- Tai kas, kad tauta, ko 
metodų, koliojimą, 
kraipymų,

amerikiečiai vadina ^oint tyill 

skirą testamentą? Nfano’ žmo
na nemoka,, ^angliškai raŠyu, 
berjj. Jaii'sšt^o 'yar<^iF

MICHAĘLS
4637 So. Archer Avė.

(Prie 47-tos)________

III
II

Išrinkta sekantiems 1979*80 
metams, kuopos, valdyba: Pit” 
mininkas inž. Alfas Šukys, riio-

tiesos išliv°ja tokią sunkią, kovą, tai kas, 
klastotų rinkimų,

ar turi. kiekvienas sudaryti ut- 
.....

■y - - c;.-z w u ,v' ’
nemok a. t nglisk ai r a šy f i,

mano p r i (fe d a m u s
U~ N.~ S,

• ATS^.Herisij^ būtu ši: Sudė~ 
; padali

nus iš jūsų amžiaus išdirbtus 
metus,, reikalingus padengtame
Soc. See. darbe, būtų* a) jei už yąlstijoje,. bet. jiedu gali kiek- 
dirbote $86,195.53, tai metine viėids^ teštelok&t* 'tdkį iėsta-

duomenis.
A . -u ;

vardę J pasirašyti angfišltdi
Igndš Brils

Vadinama ‘jbiilt swiUi ATS. Vadinama 'joint > win • 
(muturi)’ tačp'ijĄTd ff-’-^mo^ r c r . ?• Į. : • •nos .yra i^šėtžtHCaliSorftijo&i

l

terų sekcijos vadovė Angelė štr 
i: Vincas

Rinkevičitis, —Stepas  Lungys, vanijos statybos kontraktoriaus
Juozas Braziūnas, Dana Žebrai-

- kienė. valdybos , .nariai

kad disidentai nuteisiami ii-
šmeižiančių brošiūrų, atiminė- S^em3 kalėjimo terminams, tai
jimų* pinigų, gėdingų veiksmu- kas, kad vaiką pamokyti 10 Die

netekc^-nepHklatisomyl^ės^Jo^^^^J^^^^ nors _įrkolioja p-°Us&kymiį laikoma„imsikalti- 254^8500
MES TAIP PAT PARDUODAME VI
SUS CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR 
7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

33-in.- kaių>asfbaigė karas.-Kiek- 
per tą laiką padaryta, padėtą 
pastangų, pasakyta kalbų, para
šyta ir priimta rezoliucijų. Kiek 
kartų lankyta galingieji, bet 
Lietuves okupacijai nė galo ne
simato. Nejauki realybė. Pra
džioje buvęs vieningumas, entu
ziazmas daugelio tautiečių šir
dyse pradėjo gesti ir visai ir vi
sai praradę-viltį -matyti Lietu
va laisva užkibo ant rodinos 
draugijos kultūrinio bendradar- 

tasto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybėj ir jos kaimynų istorija biavimo meškerės. Tai vra dės* nu TT.Irvr e« m TTlafol. Ufii f . .
peratiskas žingsnis — veiksmas

už išrūpinimą $5 milijonų pas- 
tienė; Petras Bukšnys, Bronius kolos visos eilės namų statybos 
Valiukėnas, Antanas Sukauskas, projektui.

mus,”berpatys_neišiaiko_mė_3)a* , -bet—j ie-nOiū-ir—dalyvauja
prastos logikcš. Jie važinėja pas 
Amerikos vyriausybės narius

bendradarbiavi-kultūriniame
me, kuris yra vienašališkas. Jie 

reikalaudami įgyvendinti iaį-pankosi Įstaigose, laikraščių re-

MEMBER

RELO
nter-City Relocation Servicesvę,-bet jie yra skirtingos mio-j dakci^se, daro Ameriką ir kiek- 

nas lietuvis brangus, kiekvieno škimus. Ji| sakosi, esą, bendra- 
nuomonė yra svarbi ir išklau- Urbiau ja su tauta. Bendraujant

v
monės. Mes gi sakome. kiekvie-J y^en? lietųyį Įžeidžiančius parei
nąs lietuvis brangus, kiekvieno škimus. Ji| sakosi, esą, bendra-KNYGOS ANGLŲ KALBA

J?Jė»mlrw», A K!S3 IN THE DARK. Plkaatižfrtj Ir intymiu nuotyki'.pensija būtų $4,298, o padali
nus iš 42 mėn., r gautume — 
$358.20; b) jei uždirbote 100,- 
/ 30.96;ta i m etin c perisi j a būtų 
$5,OMDO, arba $419.20 per mė
nesį. Išeinant anksčiau negu 65 
metų amžiaus, jūsų pensija 
būtu sumažinta 25 procentais.

ment% atšaukti> (Ca- Ptųfej, C- 
įar;>ji 

(Platesnių infdrniačijį” ”

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

:’Z r z-------- v- • FANNIE MAY SAL-
• KOSMETIKOS REIKMENYS

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

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

_________ TeL-476,2206__________

sytina. Mes siekiame visų lietu- su tauta teikia ir yra būtina,
■ ■ w ■ < • «■ A * * Vf. V*, a ,w a A

aprašymai, paimti ii gyvenimo. Lengvas stilius, gyva st&lba, gražiai ižleista 
150 psl. Knina $2.50.

Dr. Joan B. Konilua, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija

žinoniaj -sasąy-d^lį.rt.^vši.
(Platesnių informacijų' so

cialiniais reikalais ga'-itė gan ii
JŪS KLAUSIATE, ■: 
= MES ATSAKOME

Ieškinio įsisenėjimo laikas

KL. Malonėkite paaiškinti ar 
yra ieškiniui įteikti nustatyt 
tas laikas, kai darbininkas ieš-| 
ko konipensacijos už susižei-

vių vienybės, bet visiems lygio- Pa^ apsinjokėk^ kelionės išlai- 
mis —teisėmis. Nė viena partija - - -
ar ;

- -- - ' --- das, aplankyk draugus ir-pažį-
grupė negali įsakinėti vi- s^amus, bęt nesusidėk su okū-Mntrauk* nuo pat eenųjtj amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 14b

psl.. rainuoja $2.00. , I
Dr. Jucxm B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Irioriniai DLK Vy

211 p*l- Kaina' $3.00. Kietaii riršeliais $4.00.
Dauguma itų knygų yr> tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jai lt *. nraradushi žmonių Jie su 

kitas knygą* galimi irigyti atsilankius j Naujienas arba atsiuntus čeki a.’ I'111! piaramisių žmonių. Jie su. 
pinigine perlaida. ‘

ineūtčL A

lininio’ (to• probate) ^pročedū- 
rą.J:‘.A! '.Vi-’Vi'- ‘ t. ■: ..-.i

$ai- keletas''tbkiū pavK*ž’džių
v jC:;.A-JUcr š-ėcyju. - ./(

■KL.;, ^lųdų^ išėjoųic į. pęMsj 
'(MiĮ©, yaįstijoje,rrjąčd'ąirar esame 
'laihtingi A rizoup®.- jyals.ti jo j .N o- 

*■ nine, žinoti, ar miltlvrejų ben- 
j drai’ - nurašytas 'testamentas 
Į (joinl-wjll).Ohio valstijoje bus 

' ’Ycisctas z\rizonos valstijoje!7 Ar 
. turima ntrosa v vbė v Ohio A-alstf- 
j(>j^jbus peržiūrėta (be proba-

*7 ..AUXUiilto v <t

ATS. Jūsų sudarytas testai 
; ‘rietas-Ohio valstijoje bus tei- 

srttas- ^Arizonos valstijoje 
J <£Aykdylnaš execution 
piltęd) atatiks Ohio Įstatymui 
(4JB.B.-11-2506). Tas paprastai

h

I

a

Arizonos valstijoje!- Ar

ko kompensacijos
Aš—gyvenu -Ohio—val

stijoje. Taip pat. paaiškinkite 
kiek mokama kompensacijos 
už nuolatinį nedarbingumą?

./ • • A. Rika

dimą-?-

ATS

ENERGY 
WISE

M1/

L. B. Šoe." Klubo - -valdyh&je. . 
(3548 S. EmeratdL o tsiamen.-

binus telefonu CL 4b79^j-.

KzUP SUDAROMI

tu reikalais, vakakrlš paskain*
siems, nes tada neišvengiamai; lpan^° Įstaigomis ir neprašinėk

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI 
dumynai <

<

K’

>

i
)

—SS

^3

Ra

A1

k bad erxxjch •«€ had to fight the British ki Amcnca back the®, and you knt'W
fcc our freedom. But on Bop c£ that, we had to fight 
AcweaAer, too.

Because winter at Vdlcy Rxpe meant snow; ice. 
and freezing temperatures. AB serious, enemies to »

Ksracdouc -
NoTO(£»ys. people are štili i AOkrka May 

rrcog and sclfsuffiaent And they re helping then>

, jei' 
coin-

pifięd) atatiks

nebus problemos, jei -Ohio •ad-

•r.-n

14 ■ :~
J
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J'

a3|
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Kaip yra visose vals- 
stljesvy taip
joje veikia vadinamas Statute 
(4 limitations on Workman's

f i r Oh i.o ~ vals ti-

on
Claims — ieš-Ccnipensalion

“kiniams uFsusizeidimus darbe
.. . . .. -=------- Tekiusįteikti ribotas laikas.
ieškinius reikia įteikti Ohio
Workman's Compensation ko-

Hftll

1979 METŲffilONĖS J VILNIŲ
= BALANDŽIO 26 D.
— LIEPOS 5 D.
- RUGPČ 2 D.

4. RUGPJŪČIO ŽI — RUGPČ. 30 D.
5. SPALIO 2'

I. BALANDWA0 -
2. BIRžĘtlO 26

3. LIEPOS 34 -
__ ____________

SPALIO 18 D. /

M ir 5 kelionės — 17 dienu Čikaga — Luxembourgas — Maskva
Vilnius (5) — Ryga (7) ir atgal Maskva (1) — Luxombourgas (1)

į

i

?1) ,
Čikaga

v \2, 3 ir 4 kelionės 10 dienu — Čikaga — Lixembourgas — Mask- 
Luxembourgas (1) —

Piin^ Jcaina — $1195.00

yn Q) - Vilnius (5) irz .atgaj - 
Pilna fc^na $1{^5.0O,

! = ^Kelionėje galima

a

Maskva (1).

tfcirbpcjc iki 4a d. Įy-grUti bilietu.
Eiivrfrtboūrge atsiskirti nuo grupės ir pasilikti

3

1

i. h : j ? J

I* 
t 

¥ »- ■

Limit use of dis wisher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use ot water 
and electricity. >

Doni be a Bom Loseri

TESTAMENTAI
._dau..

padėtr teisininko' Prano Y ū 1 •V'
Tua reikalu- Jums cr

a

NAUJIENOS
173f Beitk HiliUd StrHt, CMear*; E. Wf«

tinka bendradarbiauti su oku
pantu kultūrinėje plotmėje iš- 
leisdami svarbiausią/reikalą ne- 
priklausomybės klausimą. Mūsų 

^“jgal būtų viena iš didžiausių pa-r

kas nors bus neišklausytas ir at
stumtas. Kitos grupės tautiečių 
yra abejingumas be pasiaukoji
mo, 1978 m. spalio mėn, Įvyku
siame ALTos suvažiavime pa
aiškėjo, kad-ALTosfinėtinisbiu-
džetas yra tarp 50 ir 60 tūkstan-

paruošta, — teisėjo- - Alphonse 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleisti'knyga , su legaliŠkomit 
formomis. - ‘

Knyga su Jormomis patina 6 administracijoje 
alsted ŠU Chiča 

Kairia 3,(X) dot 
- $190, . "

W ell s peržiūrėta. ^Sūduvos
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

NAUJIENOSE GALiATA’GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO-

ma Naujįienr 
1739 South _ 
go, IL. 60668
sū formomis

administracijoje-, ;•

MMfrgĄgĖRS
* ’ m§ibr

* 4

.. Advahcėrrteftt- •..

CUSHION GRIP'
-DENTURE ADHESIVE!

one application holds
• comfortably tip to 4 bays
‘———. — ■ ------------------------------- . į—■—

one application holds

1

_ JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

metų įvykiui, Jiblonskic ir Totoraičio jaunu dienas ir ®nri-
— rfpiniiM- - --------------------- -----------------------------------------

į Or. A. J. Gossan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir grožis
~ : Cetaia ririeliala, rietoj e $4.00 dabar - tik —-------—

. icakitais TiriellaU „tik - —------------------ ------ ---------
Dr. A. J. jfe»M — AUKlTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

KeUonėt po JCuropą Dabir tik ----- —

br.A-4taiM —MINTYS IR DARBAI, 259 peL, Uečiančius l9(». 
metu įvykiui, Jiblonskic ir Totoraičio jaunu dienas ir 

rtphihBą. --------------------------------------- -—

U.M-

WJonif po ISuropt įipūdži’L Dabar tik ■. S2.8®
’UUsm Wp pat rfalwkyW pašto, atatvnftn Saki arba nwmy art/ad, pda 

wradytM kaitra wrWadarrf 50c. paralvnūma Siatioma.

N A TT JIE NO S.
173f So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. IMM

iqreigu šitai nuomonei priešintis. 
Ilr visur, kur dalyvaujame susi
rinkime, svečiuose, kur būna dr- 
desnis susibūrimas žmonių, ši- 
tą-kJausinrą—jempųsitaikirprogar 
nevengkime diskutuoti, ir kel’ 
kime viltį, kad desperacijai ne- 
turi būti vietos. Nežinia kiek 
laiko praeis kol Lietuva atgaus 
nepriklausomybę, bet visgi pra
rasti viltį ir pasiduoti priešo vi
lionėms nėra vietos, šita idėja, 
pasidavimo, desperacijos idėja,

čių, dolerių tiktai, VLĮKo biu- 
dar men

kesnis. -Laikraščių ir;.l£nygų lei-; 
dyklos Skursti; atrodo, kart dėl

džetas tikriausiai

to niekas perdaug nesijaudina;
---------------------- : ; .------------------: 1 , v ; X——Su-  A

-sw=- T”-*

jų malonės. Bendravimas su o. 
kupanto Įstaigomis Įžeidžia di
sidentus, pogrindžio veikėjus, 
partizanus, visus nukankintuo
sius ir kalinius sovietų kalėji- 
muose ir stovyklose._________

Bus daugiau)

------------------------- :------------ - --------------------------------------i------------------------ z----- ,--------—.—3s_--------»-----------------4_ 

atrodo, kad praturtėjome iki a*| 
bėjumo'. Jei lietuviškam reika* - 
lui paremti išleiti tiek, ’kiek iš-. 
leidžiame pramogoms, žuvavi- 
mui, medžioklėms, specialioms 
atostogoms, susidarytų kelioli
kos bilijonų dolerių suma kiek
vienais metais. Didesnio pasiau-

Taupykite dab ar
p a s m u s

ii

| tow » M&aee

EBr d $ vrtn

Buy United Stares Bendre 
-n_ b_____\ t____ 11_. 2 - L* t

the onidL
hot abort on money.

And tncn the money came. 
Some $27,000,OCC from the 
pockets c£ neu- Amer icans.

That a bow people took stock

~4ves to safe, dcpcndatJc savings. By caking s*oękla' . *
makeshift array without proper aochine 
wot nearly enough food, and sheet on 
scasaiiritiorL >

k tos an army long on courage,

America with the ftyrrtf I
Buy United Stares8cndr<. 
They ’wex't leave you our w ‘ į

. STOCK

300 yLį t i?*

š vtFf r>Crrr-M Nrfc ir
, vnri M* Vv'sr'l ar

ran be riepUced t rror-d* »k. prowvJed. WWaa 
nrz.iej, fyndt caa be cashed at yettr omjr.’aatr* I* 
»v< wir-^xt io Rweer Ineil inmme tarrw, a*d federal 
*a anof be de^HBrvd wrei iwirr^prirwv

i*
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Marius Kiel a

7
6557 Sp. Ttrtmąh Ąye 
Chįago, III?. 60629

A s 312—737-1717
— arba —

A

•* : r, *’v .

cdROOM iRAVa SERVICE' 

iPlaza v T 
’ >7’ 2 fl Chicago, (U. .60601

** ’ 312-644-3003
Ri y i *"
j į ĮAir fftrcKAitdEct.'Sr titonK* .iftd Anoro^ti
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Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai^ gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas. 
(Prekybininko Estkos šeimp# vedantas biznis) z

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

Tel. 247-5081 L

For your headache get

.j

i

I

I

I
i

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą Uepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių sakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu jveda i gamtos vaizdu ir garsų ste-

juokstija ir Terkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių

extra strength and safety, too. 
by a panel of experts, used as 
directed. ButAnacin gives you- 
more pain reliever than any.

..
’ tablet. Gives you safety ytfo 

expect with extra strength you v 
want. Read arid follow label ’ .

Arracin® has extra strength. 
More strength than any reg
ular headache tablet And ____ ____ —
Anacin combines that strength Yegnlat strength headhcfrė
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe directions. 
Extra strength with safety.Thafs common sense. That’s Anacii.

A

1
r

■

"■Ši- ^AUJIENOS, CHICAGO t, H.L- įaturthjy*‘ianuary1^ liįį1*)“*

i

I

išsklelsti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
kaip konfetėmis ir pamažu jveda i gamtos vaizdu ir garsų ste- 

buldtas. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokatMa ir Terkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir_tningu 
gelmes. - > '

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AufuttiltyH. VaWIOnlan*, tVAlGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurri* Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
$. Butkv JutL eilėraščiai ir raštai. 155 psl. $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 18U

psl. Kaina 53.00. __ ___
5 Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės. 105 ptL £2.00.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE, Eiliuoti pasakojimai apie 

S Išviettntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nsdas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES_PARDAVĖJAS. ^Ęllės. 05 psl. $100.

11 Stasys Šastvaras, AUKOS TAURE, 5-jl lyrikos knyga, 152 psl. $2.50,
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 82Statas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00.
14. Eugenijus C—‘ ** "* — ■ - —» •
15 Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Hlėrašči
1«! Alfonsas Tyruells. METŲ VINGIAI. Lyrikos rihktlnė, 180 p!
17. Jenas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. _ Mitologijos J 

M AifoLs Jasai, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi.

NAUJIENOS,
17S8 Bo. Halstad Street, Chicago, Ulinota SM0S

psl. Kaina 53.00. __ ___
5 Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyriko* eilės. 105 ptL S2.00,
8. An«toll|u« Kalryt, AUKSINt SfcJA. HlėraJčial, 86 psi. S2.00.
7. N«d»f Rastenla, TRIJŲ ROŽIŲ iVENTt. Eiliuoti pasakojimai apie

S LJviettntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracljomis S5.00.
8. Neda* Raatanla, THE FOREST OF ANYK1ČIAI, Antano Baranausko 
 i šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

__ |yj Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Staiy* Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psL. S3.00

Gruodi*, AGUONOS IS SMtLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
lenė, KARALIAI IR IVENTIEJI. EtlėraSčial, 80 psl. S2.50.

Ils. METŲ VINGIAI. Lyrikos rihkttnė, 180 psl. $8.00.— - ----------------- ------- .. .

i
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KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio kraite laisvė ir lletu-

rlų gerbūvis, privalo susipažinti su žei 
Cit suminėtai knygai galimi užsisakyti

su žemiau Svardintomii knygomis.
NaujieoosA.

Juozm Kap«ČIn*ka*, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai tplri-
tremtiniu rtovybūžiant Lietuvą, bėgimą nuo boBevOnj ir gyvenimą tremtiniu i 

loae Vokietijoje. 2/3 p&L, kietais drobės viršeliais raina < doL
Juonį KipMČIntkiK UEIVIO DALIA. Atsimlninud. Šelvio Dalia 

yn natūrali ankstesniųjų atsimkitaų tąsa. Tai yra Amerikoje bepd- 
LZ--- 'o lamena iftorija. Knyga g»u£<i tilo-

‘l ankstesniųjų atsimhiknų 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio 
ftruota. 300 psL Kaina 7 dol

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUKISTV PAVERGTO^ .UIFTUVCU

Klaipėdoje ir Palangoje.^ Vi 
1

Jversta l anglu 
M Zoftenki

’ Autorė buvo Vilniuje,

kalbas

DnMklniiikuoee. Kaune. NaučaJd^ose. 
iu> aprašynud, ka ji ten matė, kbklaf 

jai fcnonėa pasakė. 555 pcL ŠUO. Yra taip pat

A Žo»£nko, SATYRINtS NOVtLtl Genialaus rusg r^ytojo
60 wtvriniu novelių. 19P pust, kaina

D. KurilHa, KILIOM* I ANAPUS G^LUlNtJ U IDA NOOK Au
toriam pastabumu neapgauna IntuMrto ir agjtpropo propacanda M 
afaaaikaTiraaL Abi knygos parakytor lengvu, gydau rtŪkcnL

FiM. P. Pakadtlk, KKYtlUOČIŲ VALSTYBĘ AANTVAAKOf 
BRUOŽAI. 17(5 psl dokumentuota istorinė itndlja apie prQm
Kjdna XX **■

Vincai Zemaltk. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS FAKAIWX 
M p«L Kaina ŠUO. >

tU ir kiti laidiniai yra rmasi
MAUJIINOSK, ITSf S< MALST1D fT^ CMKA9O, fLU MMB

ar
___ » ■. ......................... ............. ..
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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.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halitod St. Chicago, Hi. 60608

IŽENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TUKINTI DIDELES ATSARGAS

mcUlA.
Įftalgoc pjetvoM Karo*! AWorooMMAin* potAtyU.

T< 4H-S070

¥
1
9

1

KAVjiMtOft, C«Kago 8, ux Saturday, January 20, 1979 
t —«a»
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ka Amerikos lietuviu gyvenimą. Jis turėtu na^nndnnti. 
kaip nevykusio Palitiko šmeižtą ir siekimą tiesos nuo 
“esančio prie širdies”. Bet leiskime aukč uo us ’ u 
baigusiam mūsų, tautiečiui parodyti, ko ta mk’kaTHE LITHUANIAN GAILY NEWS

Daily Exept Sunday b, rhe Lithuanian N«w> m. u©, mc. išmokė ir kas guli ant jo širdies. Mūsų keliamu klausi' 
I71» So. Halrted Strwt, Chicago, 111. 6060$. Talephona 421-4100 mu. Dr. GovellS Šitaip HIUIIIS raŠOt

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS 1

A* of Dflc«mb«r 1, IT77 
Subscription Ratos:

m Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
ux months, $10.00 per 3 months. In 
yther USA localities $30.00 per year, 
516.00 per six months. $9.00 per 
Three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metų-------
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje.
metams  
pusei metu  
vienam mėnesiui

- Beskaitydamas Naujienas aš 
$16.00 visgi susidariau nuomonę, kad 
C S.00 Jums lietuviškų cTganizac’jų

■ skaldymas ir jų ve:kėjų šmeiži
I mas yra prie širdies.. Atrodo 
kad tas jūsų nuolatinis, nenuii-

5 9.00

$33.00
$18.00
$ 3.50 štamas ivvkiu kartojimas yra

20 cenU per copy

Nuo gruodžio pirmos d. 
Oionničic kainos*

HivuKuji u pnemiesčiuo&e 
(Detains ......................
pusei metu .......... .
trims mėnesiams 
denam mėnesiui
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Būdamas Amerikos Liriuvų 
3'mdrusmenės, East St. Louii, 
Illinois (kaip jūs vadinate — 
Barzdukinės), pirm nink na 
galiu pakęsti, kad jūs norile tą 
gražią organizaciją visiškai su
griauti, sunaikinti ir viską per- I 
lempa ant jūsų kurpaFo. Tegul i

Naujienos eina Kasdien. issKiriani 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
UI 60608 Telef 421-6100

limgui reikli dusti pažtr 
orderiu tani >» ižaakymu

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuc 
I vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

ti. Mums, skaitytojams, tas yr? 
įgrisęs iki kaulo (kaip žmones 
Lietuvoje sakydavo) ir tas daug 
žmonių nub jūsų atstumia- Kiek
vienas protaujantis žmogus tu- 
r isavo nuomonę ir per prievar
tą peršama mintis yra inkstink- 
tyviai atmetama arba padedama 
tounesniam ir su įtarimu opser- 
va vinį ui.

Neapykantos ir šmeižtų jura
Niekad Amerikos lietuvių tarpe nebuvo tiek neapy

kantos ir šmeižtų, kiek jų pasėta praeitais dviem metais. 
Neapykanta ir šmeižtai toki dideli, įvairiomis progomis 
jie kartojami, kad dalis lietuvių jais patiki ir neapykan
ta įsodinama į jų širdis, vietoje meilės bei broliškumo. 
Kai skiepijama neapykanta ir šmeižtais patikėdavo pa
prasti lietuviai, nieko nesakydavome, nes žinojome, kad 
jie nepajėgia atskirti pelų nuo grūdų; Bet kai neapykan
ta ir šmeižtais patiki, aukštesnes mokyklas baigę ir mok- 
šlo'Jaipšniūs įsigiję musų tautiečiai7~tai turime-ir^ines

Nenoriu leistis į politinius 
laukus, bet man yra brolis tas 
kuris dirba mūsų tautiniams 
tikslams; nežiūrint, kokiai par
tijai ar organizacijai jis priklau- 
tolimesniam ir su įtarimu epser- 
gelikas, krikščionis demokratas, 
socialistas ar frontininkas.

kiekvienas lietuvis tiek dirba 
aip Barzdukas, Nainys, Gečys, 
(amantas, p-nia Zerr ir kiti vei

kėjai, tai būtų didžiausia palai-, 
ma mūsų tautai. Jūs patys gc-' 

. žinoję^kad jūs jų vielos u- 
. (imti negalėtumėte ir tų darbu 

atlikti nepajėgtumėte. Gal būt, 
Lai ir yra dalis tos priežasties 
tai jūsų nežmoniškai pagiežai. Į - _

Reikia pripažinti, kad kartais V. KAROSAS 
turite gerų minčių ir iškelia te 1
J.ogų darbų Į d’enos šviesą, kas 

. praeitų visai nepastebėti, kaip: 
; Marijonų Darbai Nesuderinami l 
• ‘'u Jų Gražby’yste, bet tai yra 

.v šas t a‘e iūsu neapvkantos, "v X W z
I šmeižtų jūroje.

Studija (Grafika)Magdalena Birutė Stankūnienė

VLIKO SEIMAS

(Tęsinys)
Tai būtų tik trumpą santrau

ka mano išdėstytų minčių, ku
rios giliai įsikalė galvon, nes už 
jas teko žiauriai nukentėti nuo 
savo tautiečių.

Ir štai po 30 metų įžengiau 
I VLIKo šeimą . tyliu ir nežino
mu dalyviu, neatstovaujančiu 
nei vienai politinei grupei, nei 

____  __ _ ukstuosius moksluSjjjįįnaHį oficialiu laikraščio re- 
ėjusių žmonių. ~ Dr. Gavelis taifTpat turėtų ^i~os~P'aziuros į porteriu. Prel. MTKrūpavičiaus 
prisilaikyti, bet jis taip nedaro. Jis tvirtina, kad Nau-1 škihn'ngai skelbtas “Eitas pa- 
jienoms šmeižimas yra “prie širdies” ir kad jos yra pas- i vasaris” nebuvo girdimas, šia- 
kendusios “neapykantos ir šmeižtų jūroje” net ir tuo j me seime’ kaip nebuvo minimas 
atveju, kad jos skelbia kelias geras mintis ir iškelia kitų 
blogus darbus. Dr. Gavelis turi teisę turėti savo nuomo- 

‘ i gyveni- nę net ir tuo atveju, kai ji derinasi su neapykantos ir 
lietuvių daugumai šmeižtų kampanija prieš Naujienas.

Su pagarba:
. Dr. Vytautas Gavelis

Nauijenos jau įžengė į 65-tuositis spaudos darbo me
tus. Visą laiką jos skelbė, kad pirmiausia reikia nusta
tyti faktus, o vėliau apie tuos faktus kalbėti. To principo 
laikėsi visi dienraščio redaktoriai. Jo laikosi ir dabartį- 1U; 
nis. Aiškinimui pritaria daugelis a

tarti kelis žodžius šiuo reikalu
Pirmiausia norime konstatuoti, kad neapykanta ir 

šmeižtai pirmon eilėn kreipiami prieš seniausią lietuviš- 
Lą dienraštį ir jų redaktorių. Kampanija prieš Naujie
nas pradėta gana seniai, kai jos, norėdamos informuoti: 
savo skaitytojus apie Amerikos vsiuomeninin 
man atneštas naujas tendencijas ir i 
visai nepriimtinus metodus ir dorovės dėsnius. Kol Ame- jienas.

Bet kai Df. Gavelis- savo nuomonę-jiori s^e-bb* lo
tiems, tai jis privalo nurodyti kada, kū? ir ką Nrujie 
nos yra apšmeižusios. Jis turi nurodyti Naujienų nume
rį, puslapį ir eilutę, kurioje ta neapykanta ir šmeižta* 
buvo paskelbti. Kol jis to nepadarys, tai negalės būti 
jokios kalbos. Nustačius neapykantos ir šmeižto faktą, 
galėsime rasti bendrą kalbą.

rikoje neatsirado žmonių,-kurie drįsdavo pasigirti,ricad 
jie geriau žino ir viską geriau sutvarkys, negu anksčiau 
Amerikon atvažiavusieji lietuviai tvarkė, tai tos neapy
kantos ir nepagristų šmeižtų nebuvo. Kai atvažiavę “su- 
perpolitikai” įsitikino, kad logiškais argumentais ir gy
venimo faktais jie neįtikino Amerikos letuvių daugu
mos, tai pradėjo neapykantos ir šmeižtų kampaniją. Jie 
b‘e^okknpagidndx)-apšmeižė-4augelį-garbingų-mūsų--tau- 
tiečių, bet jie pasiekė čiukurį, kai slaptai išleido šmeižtų 
ir melo paškvilį, nepasirašydami pavardžių. Iš $0 pasi-

Jeigu Naujienos nebūtų iškėlusios “Saujos skatikų” 
ir “Striptyzo” pornografijos,'ir leidėjai būtų nuogas

tarimuose ir paruošiamuose darbuose dalyvavusių lietu- blauzdas glostė ir jaunuolių pinigus skaičiavę, bet šiam 
vių,nei vienas medrjso- kaltinimą-patvrr.t-inti-savū-vardu- -diem4as..nedoras_pasipinigąyiinas , sustabdytas., ^aujie-
ir pavarde. Žinome, kas minėtą paškvilį paruošė, spaus- Inos pornografijos faktą nustatė, visiems paskelbė ir bai-

(KOMENTARAI)
Vargas būtų tam, kas mėgin

tų kritikuoti valdžias ir patrio
tinių organizacijų pastangas 
tvirčiau apsiginkluoti. Tačiau 
gyvenimas įrodė, kad po kiek
vieno Lietuvai įteikto ultimatu
mo sekė kapituliacija po kapi
tuliacijos iki visiškos nepriklau,. 
somybės ’ praradimo ir visų 
ginklų perdavimo didžiausiam 
priešui.
— Anųomet^buvo-gū'd?ma-^4vrL 
-iika” valdžios ir kariuomenės 
adresu, kai pravedus daliną mo
bilizaciją išryškėjo trūkumai ir 
menkas pasiruošimas karui. 
“Kritikai” savo dispozicij oje tu
rėjo vežimus faktų ir argumen- 

ka p reikėtų pašalinti nes-

'jo' vardas. Prelatas ramiai ilsisi
jau aštuoneri metai kazimierL
'ėse kapinėse.

Sąmoningai padariau pirmo
jo ir paskutiniojo VLIKo šuva- klanduruus, reorganizuoti ka- 
žiavimų sugretinimus, kad pa-1 rUomerifs ^tTUKtūra ir. t., bet 
žvelgus i ši seimą iš istorinės neIšdiįso pastatyti esminio 
e s ek y-A; k'd - paruošus LĮetuva galėjo, ap

skrity oją i.e abktiems tvirti 
Amams ir išvadoms, kad paro- 
iž us kuo skir’asi “kritika” nuo

NJr.nt įsisąmoninti kuo ski
riasi “kritika” “nuo i______
paimsime pavyzdžiui visiems 
vergyventus-įvyki-uSi---------------

Atstačūs Lietuvos valstybę' 
buvo ištaikoma ir stiprinama 
kariuomenė kad apgynus nuo 
priešų sunkiai iškovotą nepri- 
klausomybę. Ypatingai didelis 
susirūpinimas, stiprinti savo 
karines jėgas, kilo artėjant eu 
ropėj inio karo grėsmei. Į tai 
tauta atsiliepė su dideliu entuz?

ginti savo kraštą nuo okupaci
jos net įtempus savo pastangas 
iki kraštutinumo. Geriausiu at- 
■2'u Lie'uvos kariuomenė galė- 

t .k simboliniai pas’priešinh, 
kritikos -30 kurio sektų dar žiauresnė o- 
visiems kupacija ir tautos pavergimas. 

_________ Būta anuomet ir kitos rūšies
“kritikų”, ypač iš kairiųjų tar
po, kurie si.ūiė sumažinti kariuo
menę iki minimumo, o sutaupy
tas lėšas skirti ekonominiam ir 
kultūrjĘUam“ "gerbūviui“ pakelti. 
“Kritikų” neapsižiūrėta, kad 
:šonai priešai visą laiką tyko? 
:o pagrėbti Lietuvą it' tam tik
slui krašte organizavo penktas 
kolonas, kurių pagalba ir prie-

dino,~ po krautuves išvežiojo ir automobiliais j lietuvių j gė aiskucijas; Jeigu Dr. (javelis paskclotų—fvau]ieno»e- 
kolonijas vežiojo. Artėja laikas; kai savo tvirtinimus; esančius neapykantos ir šmeižtų faktus, tai jis baigtų į 

teks paremti vardaisnr pavardėmis, betAiandien norime -dis1;usijas ir sustabdytų šmeižtus. Jam^tai neturėtų_bū- ___ __
parodyti Dr. Vytauto Gavelio laiška, šių metu sausio 15 ti sunku padaryti,nes,kaip tvirtina, Naujienose tų šmeiš- jazmu ir aukomis, 
dieną ,parašytą Naujienų redaktoriui. Dr. Gavelis sun- tų jūros. Samčiu galėtų ištraukti keliolika ir paskelbti, - — - -----
kiu darbu, energija ir pasiryžimu baigė aukštuosius kada, kuriame numeryje, kokiame straipsnyje mūsų tau- kingn 
mokslus, dirba savo profesijoje ir iš St. Louis miesto se- tietis buvo apšmeižtas. Laukiame iš Dr. Govelio faktų. Ne tik naujieniečiai, bet ir visi skaitytojai jam bus dė

dQD<*Q +iv-

uvme.;ts r p.j. > - .L * 
r ii inklo. '•

. '. s ų iv ėję tat f'ki
(..kJs’ priešingumų, kurtuose 
buvo opevuoja.na “pusiau tieso
ms” ('naif .ruth) iškyla istorinė 
tiesa, kuri ir sudaro kr tiško 
galvojimo pagrindus. L.ętuva 
tiek ilgai galėjo išlaikyti ’savo 
nepriklausomybę, kiek i.ga. Eu
ropoje išsilaikė Versalio ta ko£< 
sudalyta jėgų pusiausvyra, k ir 
riai sugriuvus, turėjo žlugti Lie 
t u vos valstybė._______ ______

Šią istorinę tiesą nepagav’- 
anuoinetin:ai Lietuvos politiko.' 
vadavau kaip nesuprato anu< 
metiniai “kritikai”, tad ir vie
ni ir kiti klaidžiojo nežinioje, 
beprasmiai mėtydami vieni ki
tiems kaltinimus ir švaistyda
miesi keiksmažodžiais.

Manau skaitytojas šiame pa
lyginime atpažins esamą laisvi
nimo situaciją, kurioje. vaikia 
veiksniai ir jų-kritikai”. Vieni 
ir antri nesugeba ar nedrįsta 
įsigilinti į mūsų laikų istorinius 
procesus, tad neišvengiamas pa
simetimas išeivijoje.

VLIKO PASKIRTIS
....VLIKo uždavinys būtų — at
statyti Lietuvos nepriklausomy
bę ir laisvę, aidimai veikiant su 
ietuviškais ..veiksniais- Atmetę 

ilgesnius išvedžiojimus, drąsiai 
pastatykime teoretinį klausimą 
— ar gali Lietuva sudaryti to
kį politinį orgną, kuris įstengtų 
įgyvendinti VLIKg užbrėžius 
tikslus? Atsakymas Būtų tr'um- 
pas - ne! Kaip Lietuva negalėjo 
pastatyti karinių, pajėgų- save- 
valstybei apginti, taip negali su
kaupti politinių jėgų , poveikiui 
į pasaulinę politiką jos' norima 
Kryptimi. '

(Bus daugiau)

Daktarai nebeklauso
NEW AORKO Mit’ -O vg Oni- 

-iių) internal ir.iez.d_ treįj 
Padienį pasipriešino '?>. i’. vaL ■ 
stijos Aukščiausio Teismu’-drau--- 
Linui (injunc ion) ir pradėjo 
-14 va.andų pronto >ti'ėiAą 
prieš planuojamus^ sumažini
mus. Sveikatas ir Ligoniniu 
korporacijos, kuri operuoja .1.A 
/a.s.ybių d džiausią municipali

nių ligoninių sistemą, adminis
tracija pranešė, kad visos 17 li
goninių bus visą -laiką~atdary- 

nepaisant- streiko, pirmą 
kartą šio miešto istorijoje.

• Amerika nėra pinigų kraš- 
tas, bet turtingai gyvenančių, 
nė turtingųjų, bet sėkmingų 
darbininkų. VTėnihteHs dalyk;-s 
veda į gerovę, tai darbas (Hen
ry Ford).

RAŠO A. ž.

KALBĖKIME ATVIRAI
(Tęsinys)

Ministeris pirmininkas Mironas pasakojo J. 
Augustaičiui, kad “Voldemaras buvo ragina
mas klausyti prezidento, bet kartu buvo išreikš
ta abejonė ar klausysiąs, nes jo esą, kaip Miro
nas tada išsireiškė “prostrelDnaja psichologi
ja” (peršauta psichologija)”.

“Ir po to pasimatymo santykiai nei kiek 
nepagerėjo, bet vis ritosi blogėjimo linkme. Pa
galiau visiems Voldemaro kabineto nariams at
sistatydinus, Voldemaruo esant užisenyje, li
kęs pats vienas vyriausybėje, Smetona tuomet 
pasirėmęs 1928 m. konstitucijos 49 ir 57 parag
rafais, 1929 m. rugsėjo 19 d., po poros mėnesių 
nuo ano pasimatymo Palangoje, Voldemaro ka
binetą atleido.”

Ir toliau: “Tai buvo Smetonos ir Voldema
ro kabineto narių sukilimas prieš Voldemarą— 
ministerį pirmininką, ir tas sukilimas visai pa
vyko. Tai buvo ne vyriausybės krizė, bet Volde
maro ir jo rėmėjų, Geležinio vilko organizaci
jom krize, turėjo, be abejonės, Lietuvai pasėkų”.

leu pat dar rašoma, kad Voldemaras buvo 
didelis užsisj yrėlis ir labai kerštingas ir kad jo 
gabumai, jo t-’gebėjimai, jo šalininkų buvo 
perdėti-

i Tenka čia paminėti, kad ir užsienio politi- 
i koje ir pačioje Tautų Sąjungoje neįsigijo simpa
tijų ir nepasiekė kokių pažymėtinų laimėjimų. 
Gabrys, tada reziduojantis Šveicarijoje, rašy
davo prezidentui laiškus, kuriuose aiškino, kaip 
netikusiai, Lietuvai žalingai A. Voldemaras te
nai laikosi ir ragindavo prezidentą atsiimti A. 
Voldemarą. Tokių laiškų nuorašus jis pasiųsda
vo kaikurių laikraščių redakcijoms. Žinoma, tai 
buvo tokių laiškų autoriaus nuomonė.

Tad lyginti prof. A. Voldemaro atleidimą iš 
min. pirm, posto su kunigaikščio Kęstučio nu
žudymu kalėjime, kaip daro A. Rimas, yra dau
giau negu naivu.

Voldemaro šalininkai, gal ir tikėdami jo 
sugebėjimais, ėmėsi veiklos, kad jį vėl padaryti 
min. pirmininku. Vienas tokių žygių buvo 1930 
m. ruoštas perversmas, kuris neįvyko, nes buvo 
susektas. Po kelių metų įvyko kitas perversmas, 
tai 1934. VI. 7.

“L. L.” 2o.VIII.77. nr. 16 Br. Užemis: -* 
“Daugiau šviesos” rašo: ’’Nes nėra nieko bloge
snio, kaip nepakeičiama ir nekontroliuojama 
vyriausybė...” ir toliau—“Po aštounių metų (1926 
— 1934) pakeitimas buvo būtinas. To “sukilė
liai” ir norėjo, atseit kietesnės diktatūros, at
remtos į kariuomenę ,o ne i saugmiečius”.

Br. Užemis nepaaiškina kokia turėjo būti

ta dar griežtesnė diktatūra. Gal vėl suaktyvi
nant politinį terorą? Juk A. Voldemarui esant 
min. pirm, saugumiečiai labai klusniai ir akty
viai talkininkavo.

PėrVėTsmas nepasisekė. Pralaimėjusieji, 
(veik viši kavinihkai), buvo teisiami Karo lau- 
ko teismo, pirmininkaujant tam pačiam pulk. 
Brazulevičiui, kuris anksčiau taip lengvai be 
įrodymų pagal Saugumo režisūrą smerkė mir
čiai ar kalėjimui režimui nepatikimuosius, pavo
jingus , apšaukiant juos valstybės priešais. Juk 
tai ir buvo A. Voldemaro valdymo laiku. Liki
mas, tarytum, pasityčiojo, ir šitie teisiamieji 
buvo apšaukti valstybės Priešais ir nuteisti. Tik 
jų vėiksmai, už kuriuos jie patys buvo kaltina
mi, buvo tikri, o ne Saugumo sufabrikuoti. Kad 
teisiamieji būtų valstybės priešais, niekas neti
kėjo, bet tokiais juos apšaukti buvo ireikalinga, 
kad lengviau pateisintų toki žiaurų nuteisimą —

Apie tą perversmą Jono Pyragiaus atsimi
nimus talpino “L.L”, kur 26.VIII.76. nr. 17: ~ 
“Birželio septintoji” jis baigia: “Suskaldyda- 
mas tautininkus, jis suniekino autoritetinę val
stybės santvarką r atvedė ją į gėdingą kapitu- 

[ liaci ją”
Šis atsiminimų pluoštas surašytas tam, kad 

nušviestu klimatą,pribrandinusį koriuomneę bir
želio 7-tos žygiui, ir parodytų šunkelius, kuriais

i nuėjo tautininkų vyriausybė po jo.”
Atseit, jei sukilėliams būtų pasisekę vėl į val- 

džios viršūnę Įsodinti A. Voldemarą, įvesti grie 
žtesnę diktatūrą (atseit, A. Smetonos buvo per-- 
švelni), tai nebūtų buvę suskaldyto tutinin- 
kai, nebūtų suniekintas autoritetinis (atrodo, 

jiems taip mielas) režimas ir nebūtų privestas 
prie gėdingos kapituliacijos.

Kad A. Voldemarą ir A. Smetoną ginkluo
to perversmo keliu prieš teisėtą krašto vyriau
sybę, įsodinant į valdžią, buvo suniekintas de- 
nokratinis režimas, kad tautai buvo paneigtos 
os teisės, kad kariuomenė buvo suskaldyta, pa
veikta politikuojančia, tarpusavyje kovojančia 
institucija, kraštui taip brangiai kainuojančia, 
tau visai nutolusia nuo jos tikrosios paskirties 
(ginti krašto nepriklausomybę), kad tarpusavy 
besiriejančios tautininkų grupės neturėjo ne tik 
taisės, bet ir moralinio pagrindo išvesti karius 
kovoti už jų užmačias — apie tai tuos atsimini
muose nė žodelio.
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Oft. K. G. BATUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Building). Tel. LU 5-6440
Priima Ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-800.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVĖ., 

St. Petersburg, FL 3371 i 
Tel. 813)-384-302Q

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
--Medicinos direktorius

1938 S. Maa.hexm Kd., Westchester, II.. /
VAluAiWUS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tel.: S6Z-X/Z7 arba 562-2728

TEI------BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

“Motinystė’’ (Aliejus)’JONAS RIMŠA

mos sūkuriais, kartais didės- galėju ta ar kita linkine pakros
niais už visą mūsų Žemę. Menki Juk karikar^ėm’g Že nę apklo- 
uokai 

veikia 
torius,

— mūsų akivaizdoje ia ledynai ar užlieja tvanai, ar- 
termobranduolinis 
kuriame vyksta 
išsvajota atomų 
sintezės reakcija.duolių 

liepsnojantis termobranduolinis 
reaktorius slypi ne už storų švi
no sienų, o kybo čia pat, erdvė
je.

Visa laimė, kad iki jo 149 Uli
jonai kilometrų.

j tumų ataušta 
iepsnos liežuviai.

reuk. kilniuose rajonuose sužaliuoja 
musų | atogrąžų miškai.
bra-i-
Ir šis

Per tokį at- 
protuberantų 
aprimsta si- 
vėjas, nešan- 

:s andraskyius vandenilio, he- 
*'i elementų atomus.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Palaiminti, kurie nematė ir [tikėjo". — Jono 20:29,
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasaulį ir pašalins visas abejones, baime ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matomu tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam. kuris kalba ii 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesniu ir gausesnių palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

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

puikiai saugo dujinis šarvas —
Organize car.pools to j 
save gasoline.
Don’t be a Bom Loser!

Laidotuvių Direktoriai

DAIMID

JOSEPHINE MAZŪRA MARQUETTE FUNERAL HOME
Pagal tėvus Lucas

ga.

AMBULANCI 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE M i EST. 
DALYSE.

Chicajos

Lietuvių 
aliotai viiį 
Artiion^

AAaOCiacijtfe

TRYS MODERHISKOS KONYCRM
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

vyras, sūnus, anūkai, giminės-

Laidotuviu Direktorius Donald A. Petkus. - Tek 476-2345

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Nei iš šio, nei iš to klaidžio
je Žemės poliai, žūva vienos gy
vūnų rūšys ir suklesti kitos. Ar 
.ai vis ne Saulės išdaigos! Už
tektų Saulės vidutinei tempera
tūrai pakilti kokiu šimtu laip
snių, kad pradėtų tirpti poliari
niai ledynai. Pasaulinio vande
nyno lygis paktiltų keliolika 
metrų ir užlietų daugybę salų 
bei žemesnių pakrančių.

I

štai kodėl Saulę akylai stebi 
astronomai; Kiaurą parą 
nukreipti teleskopįai, heliogra
fai, sektrografai, fotonų ir kos
minių spinduliė skaitikliai. Ap
link Žemę skrieja būrys auto
matinių ir iš Žemės valdomų 
Saulės observatorijų. Reikia—i- 
šaiškinti Saulės veiklos paslap
tis ir neleisti Žemei būti neti
kėtai užkluptai jos išdaigų.

(Bus daugiau)

fsada! Dažnas prisi
pus, kai įsiaudri- 

. < driokstelėjo šimtų 
linių bombų fejerverku, 

.iię apgaubė tiršti Įsimagne- 
. nę plazmos srautai. Kelioms 
valandoms dingo radijo ryšys 
mmposiomis bangomis, beveik 
/Įsoje Žemėje sušvito poliarinės 
pašvaistės. Įelektrintos dalelės 
sukėlė kosminių spindulių srau
tus Žemės atmosferoje, kurių 
.’.esugebėjo išmatuoti fizikų 
prietaisai — jų rodyklės išėjo iš 
skalės. Tokie įvykiai reti, tačiau 
Kiek mažesnio masto išdaigas 
Saulė mėksta kartoti dažniau. 

.Astronomai kol kas nesuge
ba sustabdyti Saulės žybsnių ar 

i užgesinti protuberantų. Tau
kiau jie gali juos numatyti. Tai- 
I gi galima laiku pasiruošti ir ap- 
; sisaugoti nuo visokių netikėtu
mų. Kai Saulės nuotaika bloga 
į orbitą nekyla kosmonautai,

Mažeika S/ Evans

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRJSTAS 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree.
■ ----- ---------------------- j Astrofizikas Vytautas Straižys

DR.LEONĄS SEIBUTIS AR ASTRON0MIJA PRAKTIŠKAS
MOKSLAS?

Ilgus amžius žvaigždynai bu
vo kelrodis jūrų laivams. Sės-
lios tautos išmoko sagai dangaus 1^";^

gus reisus. Kol kas Saulė ne
grėsė Žemės gyvybei, nes mus

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

• - N- -

Vai. antrad. 1^-4 popiet, 
ketyirti 5—T vaL vak.
Oiiso Ulefc: 776-2880 

.Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS

i i
Į Vytautas Straižys — astrofi- 
įzikas, profesorius, fizikos- ma
tematikos daktaras, LTSR MA 
fizikos ir matematikos institu
to astrofizikos sekretoriaus va-

1 dovas, Respublikinės premijos

kūnų judėjimą numatyti žemės 
darbu sezonus, nustatvti metų «. 7 v

laureatas, Tarptautinės astro- 
nomų sąjungos narys, 80 rnoks- 

Ofiws 2652 WEST 5vth S'1R2ET ‘linių straipsnių ir monografijos 
* -1 T»i. PR 8-1223 j “Daugiaspalvė Žvaigždžių ir gy-

OHSO VAL.^, pirm., antrad., trečiad.
ir pehkt. 2^4 ir 6-8 vaL vak. Šfeštadie- __ ___________
niaia 2-4 vhL popiet ir kitu laiku Astronomai tyrinėja objektus,! 

_______ P**81 susitarimą. j nutolusius nuo mūsų gimtosios
P čTITPTTZTC n D Žemės, šimtus, milijonus ir mi- 
r, blLdiiL±kl0, U. r. j Hjardus kilometrų, dešimtis,

UK’rHuPSJAb-PRO'fEžjlSTAS: šimtus, tūkstančius, rnilijonuis 
Aparatai - Protezai. M4d. bau- . . „ . v.ir milijardus sviesmecių.

Dažnai šie dangaus kūnai ne
turi mums nė mažiausios tie
sioginės įtakos ir todėl jų tyri
mai iš pirmo žvilgsnio gali at
rodyti neturį jokios praktinės 
naudos. Daug kas astronomiją

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Sertdra praktika, »pes. MOTERŲ lis

dažai. Speciali pagalba kjĮoms.
(Arch Supports.) ir t t.

2450 W»»t 63rd St„ Chicago. IfL 60629 
Tale f.; PRospact 8-5084

• PERKRAUSTYMAI —

MOVING
—-Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. š E RĖ N A S
tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iŠ [vairių atstumy.
ANTANAS VILIMAS

-----Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Vteoa protram* H W0PA,

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

Vedė|» Aldona Deukva 
Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 40629

£ “Lietuvos Aidai’ 
■SI ...KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programoj v«d»ja

Pirmadieniais nr antradie
niais 9:00—9:30 vaL vak. 

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak. 
šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1400 AM.

SL Petersburg, Jla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2846 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374

ENERGY 
WISE

EUDEIKIS
Vėliau astronomai, stebėdami-!' . f ■ , ., , _ .„ , , j atmosfera ir nematomos žemesdangaus kunus, išmoko nusta-i .. . , . ...., . . . magnetinio lauko linijos. ;Į at-tyh geografines koordinates — ■ - . ..\ x & A mosfera lyg i pūkine pagalvęplatuma ir ilguma — Žemes pa- . .. , . c " .. .... .® .. ■ r . atsitrenkia Saules vėjo gūsiai,virsiu] e. - Pagaliau astronomai į ~J * laciau per tukstancius ir mili

jonus metų Saulės aktyvumas 
keičiasi ir praeityje ji ne kartą

venimo” autorius nuo 1957 m.
šis klausimas ne be pagrindo, nuo seniausių laikų yra laiko J 

matuotojai ir saugotojai. Visi ,u 
suminėti astronomijos pritai
kymai išliko svarbūs iki šiol.

Daugelyje pasaulio šalių as
tronomai apskaičiuoja ir leidžia 
astronominius, jūrinius ir avia
cinius metraščius, kuriuose tik
sliai nurodomas Saulės, Mėnu
lio, žvaigždžių, planetų ir jų pa
lydovų judėjimas dangaus sfe
roj e. jų užtemimai ir kiti reiš
kiniai. reikalingi įvairioms liau-

mena.. Patys astronomai dažnai 
vaizduojami romantikais, kurie 
savo malonumui sėdi naktimis 
prie teleskopų;

vadovauja tikslaus laiko ir geo
grafinės platumos tarnyboms. 
Tačiau tai tik viena astronomų 

grožėdamiesi1 praktiškos veiklos sričių.
žvaigždynais ir ieškodami “nau- 

jų .žvaigždžių’:._ ,_____________
j Tokios pažiūros į astronomi
ją yra-nesusipratimas. Astronb- susilpnėdami, ją iš visų pusių 

gaubia ^plazmos srautai, gena-mija nėra tik “mokslas moks- 
lui”. Astronomija ir astrofizika
nuo senovės buvo ir yra vienas 
svarbiausių ir. praktiškiausių 
mokslų. Jie atsirado tada, kai 
žmogus turėjo kur kas dažniau 
žvilgčioti j dangų, negu dabar. 
Pagal žvaigždes orientuodavosi 
keleiviai, karavanai, piemenys 
ir ištisos klajoklių gentys.

Gyv. Marquette Parko apyl., Chicago, IIL
Mirė 19“9 m. sausio 18 d., 5:40 vai. popiet sulaukusi 81_metų_ajn-„. 

žiaus. Gimusi Lietuvoje; Onuškyje. " 
Amerikoje išgyveno 65 metus.

, Paliko nuliūdę: vyras Motiejus, sūnus Algirdas, marti .Tn^enhiTie-_ 
4 anūkai - Terry su žmona Marla, Randall su žmona Marieen, Dale su 

1—žmona Donna. 4r Kimberly, 3 proanūkaį - Christen, Shannon ir Ryan 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį 2 vai. popiet Petkaus Marquette 
kopiyč'oje. 2533 W. 71 St.

mi Saulės vėjo. Retkarčiais Sau- g . Pi-madienĮ. sausio 22 dieną 10:30 vai. ryto bus lydima iš koply- 
* - - ' ^ kapinių krematoriumą.

Josephine Mazūra gim.hės, draugai ir pažįstami nuošir
di dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarna- 

.sveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Dangaus kūnų įtaka Žemei 
nėra tokia menka, kaip dažnai;Į 
manoma. Čia sustiprėdami, čia i

lės ŽĄ 
nuš' 
išn: 
mėse 
tinto* 
griaud 
rantai 
sričių.

bsniai lyg prožektoriai 1 
.s tarpplanetinę erdv
ai čiurkšles Saulės g.
milijonų laipsnių ikai- * 

medžiagos. Lyg perkūnas , 
ia milžiniški profube- Į 

viršum aktyviųjų Saulės ; 
nusėtų dėmėmis ir plaz- •

Tek 927-1741 — 1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

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

---- Telef. 476-2345

— Jei tinote aamenfe, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra- 
iome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaitei nemokamai.

Dent be fe Bom Lowrf

iinin

Buy « car no larger or 
■nor* powerful than you

ENERGY 
WISE

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd» 7^3401

DR. ALEXANDER JENKINS SR.
BUTKUS - V AS AITIS

i44S So. 5Ūth Avė, Cicero, 11L Phone; OLympic Z-ltMM

— Švedijoj policija suėmė 1 
metų slaugę, davusią nuodų 22 
ligoniam.

Mirė 1979 m. sausio 16 d., Little Company of Mary' ligoninėje, Evergreen Park, Ill.
Paliko nuliūdę: žmona Antoinette, 2 sūnūs — dr. Ale*ander J. .lenkins Jr., ir dr. Lawrence 

Jenkins, motina Frances, 2 seserys — Helen, jds vyras Nick Petruskie, ir Frances, mirusio 
Pelcr .lak u bait is žmona, ir brolis Stanley Jenkins su šeima ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Velionis buvo Fellow of Academy of Family Practice. Sr. Staff Member of Palos Com
munity Hospital, priklausė daugeliui Medicinos ir Profesionalų organizacijoms, buvo 2 jo 
Pasaulinio karo Medicinos korpo kapitonas.

Kūnas pašarvotas Kenny Bros, koplyčioje, 3600 \V. 95 St., Evergreen Park, Ill.
Vizitavimas penktadienį nuo 2:30 vai- popiet iki 10:00 vai. vak. šeštadienį, sausio 20 die

ną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į Mosi Hily Redcamer parapijos bažniėią, o po ge
dulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. dr. Alexander Jenkins Sr. giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnūs, motina, seserys, brolis, giminės. 

Laidotuvių Direktoriai Kenny Brothers. Tel. 239-3600.

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-4571

GEORGE F. RUDMLNAS
4219 So. LITUANICA AVĖ. Tri.: YAr<f 7-HS8-llSt

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACXAWICS)

2424 WEST 69U STKKJH JUupMlXk 7-111M
2314 WEST 23rd PLAO 7-^TT
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hilla, 1U. 874-4411

M54 8*. HALSTKD STREET Phone: TArth 7-lfl)

maujirmok, Chicago *. ill Saturday, January 20, 1970
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Chicago, III. 60629 
Telefonas 737-8334 
(Area code 312)

Mmnblauskis Mataušas, 
Telšių aps., Žarėnų vaisė.. S: 
šilės kaime.

ili-

—buičiai Antanas ir Juozas b 
šakių aps.. Piriaėnu valsčiaus 
lekėčių kaimo. Atvykę į JAV 
prieš 2 jį karą.

Jonas Razmukas iš mūsų 
kaimynystės, gavęs kalendorių. 
Įteikė •<> auką. Dėkui.

I.egis Vincas, gyvenęs Knp- 
sudžių kaime, Plungės > 
'l'ėišių apskr. Atvykęs 
prieš 1-jį karą.

Papartis Algis
je P.124-26 m., atvykęs Į JAV
1952 m., į Bayonne, N.J. Dukra 
Rita Marija ir Jos dukrelė labai, 
nori susitikti su tėveliu-seneliu-

Stasys Zakarauskas iš 
•porlo, negalėdamas dėl 

jblcgo ore pats atvykti, atsiuntė 
i per artimą asmenį savo prenu- 

gimęs Vilnių- į,. $5 anka..liekni..—

Dėkui J. žemaičiui už de
šimt dolerių auką, įteiktą ka
lendoriaus proga.

šeputienė Domicėlė, gimusi 
Girininkų kaime, Vainotos pa 
rapijoje, Tauragės apskr. 1913 
m. gyveno čikagc'je.

Stankevičiai Andrius ir 
zas, Monikos ir Antano sūnūs, 
iš Butrimonių valsčiaus. Palie
pių kaimo (Salos). Alytaus 
apsk. Atvykę prieš 1-jį karą,.

Juo-

— Pranas Ramonaitis iš 
Brighton Parko, nebodamas di- 
dilių šalčių nė blogo susisieki
mo, lankėsi Naujienose. Dėkui 
už vizitą, ankstybą prenumera
tos pratęsimą ir už $5 auką.

ūži J 1 d. 3 vai. popiet Marijos 
mokyklos salėje. Artimiausio- 
mis dienonps bus paskelbta 
spaudoje ir per raitiją bilietų 
kainos ir platinimo viela. (Pr.)

— Horoscopes cr Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday! 
11 Io 5 no appointment ueces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai-’ 
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Memlter1 
American Federation of Astro-! 
logėrs. (Pr)

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 

į kolekcijas. PATRIA, 4207

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MINĖSIMAIS LŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
Virginia 7-774-?2212 W. Ccrmak Road Chicago, lit

0 GERIAUSIAI ČIA

mato, 184 psl. Kiekvienam mė- tuvės sausio' 21 d. dėl gausaus 
-— Tauragės Lietuvių Klubas!nėšiui yra vinjetė su miniatiu- 

parėmė Naujienų Jeidimą $25;riniu Lietuvos vaizdeliu, zodia- 
auka ir ją atsiuntė per ižd. Bru- ko ženklu ir mėnesio numeriu

w . .. . ,,, x Tr _ (DC* Matelį. Dėkui valdybai ir vi. bei dideliu vaizdu, charakterin* 
Vmncikis Petras, Karolio sti_-tz> vinhn, t i -i □ • • iigU me(ų laikotarpiui. Visas ka- 

Į lendorius iliustruotas Lietuvos -1 , • .v . .. . ,
bei išeivijos lietuvių gyvenimo

nūs, gimęs 1922 m. 1949 m. tar
navo prancūzų svetimšalių legio
ne Indokinijoje, truputį pakei
sta pavarde — Vc'ihers ar Vai- 
neks. Lietuvoje jo jaunystes 
draugai buvo Vytautas ir Felik
sas Gabicai iš Šiaulių miesto-

Maloniai prašome atsiliepti, 
ar žinančių apie ieškomuosius, 
pranešti Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui Čikagoje, adresu

CONSULATE GENERAT,

siems to klubo nariams.

— Ona ir rašyt. Andrius Mi 
ronai iš Kalifornijos per pačius
šalčius lankė gimines Čikagoje. ™^ukomis, daug gerų straip-

snių bei praktiškų patarimų 
sveiktos ii' kitais klausimais. 
Poezijas mėgėjai ras gražių ei
lėraščių, platus humoro skyrius. 
Kaina nepažymėta, gaunamas

Savo viešnagę jie išnaudojo vi
zituodami laikraščių redakcijas 
ir kultūrines lietuvių instituci
jas, taip pat daugelį gerų drau
gu. Jie lankėsi ir Naujienose, .v 
kuriose p-A. Mironas ilg, laiką A S?1™tUS a"k.’' Rašy'
dirbo, o dabar bendradarbiauia. nSl' l."0 i>ar^P1ja’

College St., Toronto, Ont., Cana
da.

dirbo, o dabar bendradarbiauja. 
Malc'nu buvo juos sutikti.

— Stasys Prakapas' išToron-
of Lithuania

6147 So. Artesian Ave.
to paruošė tradicini lietuvišką
1979 m. kalendorių, knygos for-

-Balto Chicagos Apskritas ir 
skyrių piniginio vajaus užbaig-

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skal’ 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti, knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
ra juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stama 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 lietuviškų reį 
kalų renesanso. ' u

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

* t *■ *“ . _ .

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. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiupaplūdimiu.

- žaidimų kambariur^TV^telefonu ir kitais moderniais įrengimą)*.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
mtorė M. Miškinytė paskyrė 850 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąja talką,

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpom!!. ,

NAUJIENOJ
1739 SO. HAL5TED ST.
CHICAGO, IL 60608

•' H anksto be raginimo pratęsia savo prentmeratą, taopydam’u laiką Ir 
Mažindamas susirašinėjimo Išlaidas. Priede  dol.

Pavardė Ir vardai -------- ------------ --- ------------------------------------------------------

Adresas

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

Pavardė ir vardas__________________ —

kuris

Adresas

Sponsorlaus pavardė, vardas ir vietovė

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

Pavardė ir vardas ——____________________________ ____________

Adresas_________ _ _____ __________________________________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites saslpa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardai

Adreso

F tvardė ir vardai

4 ireaai

Registruokite savo namus,
biznius, sklypus pardavimui jau ^Bai ŠVARUS 2 butų namas ir 

‘ garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
! zu šildymai, Brighton Parke. $37,000. 
į ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū- 
j ras, centralmis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų 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 metu mūro namas.
2 butai ir profesionalui liuksus ofi- 

Gausus namu pasirinkimas ®° Patalpa. Daug priedų Marquette
- r Parke, aukšta kokvbe, SoO.OOO.

pietvakariuose i
| GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 

BUDRAITIS REALTY] oaette Parke.
T , MODERNUS z aukštu mūro namas,

‘Įvairi apdrauda —INSURANCE ap;e sis.GOO pajamų. Geros sąlygos. 
■BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- Marquette Parke.

l _________ _____________ TT . T T r.

r g0 26-tus metus veikiančioj įstai 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.) 0 kirkdami pasiteiraukite.

sniego neivyks. Data ir vieta 
bus pranešta vėliau.

*
— Chicagos Vyčių Choro šo

kiai, kurie turėjo Įvykti sausio 
27 d., dėl didelio sniego yra nuJ 
kelti j balandžio 28. Viskas pa
lieka tas pat, tik data pakeista.

(Pr).*
O Priimami asmenys, reika

lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
6294., (Pr).

“DAINAVOS” ansamblio sta
tomos Aloyzo Jurgučio muziki-j 
nės dramos ‘•KMTT.UA PI ATĘ-i 

RYTĖ” spektakliai Įvyks š. m. 
kovo 31 d. 8 vai. vak. ir balan-

Naujienoms reikalingas

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

(312) 737-1717. (Pr.)

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

PLEŠIKAI KLEBONIJOJE

ŠIMAITIS REALTY
Notary Puulic

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

CHICAGO^^^Sekniatlienį a-' 
reštuoti keturi pleš kai, kurie 
buvo suplanavę apilėšti miesto 
pietinės dalies šv. Tomo Apašta-] 
lc' katalikų bažnyčią, 5172 S.l 
Kimbark Avė. (Chicagos l'ni-Į 
versiteto rajone).

! Sekmadienio vėlvba pavaka- n , . . „ . /o Kl^,_. - - 1 6 room brick Georgian. 1/2 block to
rę du is jų atėję prie klebonijos bus, near schools & churches.
durų paskambino ir pasakė, kad! 771-5659.

Įnori pasikalbėti su kunigu-sir i ' 
' sitarti dėl vedybų. Vienuolei lei-1
dus vidun, vienas ištiesęs pista-(stiliaus 

7]iieta atrėmė jai i krutinę,

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

Em West SStk Chksso, SL « Tel VFa 5-27T7 
0T4ei;« tiri sekimai ftrt rCžl«Q įvairių prukrts.

MAISTAS Iš 1URDPOS SANtAŽLIŲe

Cogmos Parcels Express Corp- 
MARQUBTTS GIFT PARCELS SSXVICB 

LM1 W. SR, Ckisata. HL W4M. — Tai. WA 3-1717

■WB

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 yobr 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

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

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

REAL ESTATE .

2625 West 71st Street

BY OWNER — Tel. 737-7200 arba 737-8534

84-TA-IR-TR4PP

i Didžiulis 5 kambarių pakelto Ranch 
.V_.'.s namas su labai gražiai ireng- 

an-!tu beismantu ir penktu miegamuo- 
. ... , ju, centriniu oro vėsinimu, 21ė ma-
trasis atidaręs duris įleido hku-pjn,, , - • - - • - = J -

sklypo. įmontuotos virimo,^ 1 _ 
krosnys ir indų plovimo mašina. Mes’

mūriniu garažu ant 40 pėdiX;£
- ' * ’ * - kepimo}

ELECTROS ĮRENGIMAI___
- PATAISYMAI_________

Turtu Chteaąas miesto leidlfrą. 
Dirbu ir užmlosHuesa 
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Talman Av«.

______ Tol. 927-3559__________
sius du.

1 lesikai nieko nelaukę įsake turime jūsų laimės rakta. Naudokite 
klebonijoje rastiems lai seserci i stebuklingą telefoną: 254-8500.
vienuolei, trims kunigams ir “ PIGESN1S už baRGENA 
dar vienam asmeniui visiems’ . . . . . ,

• • 1 , i Nustok rūpintis pajamomis ■ pirk
miegamajame -kan-roaryje.. an-jdviaukšti mūrą su dviem 6 kambariui 
trame aukšte gultis veidu Že-1 butais ir dar 4 kambarių butu. Ka-Į 
m3 n ant glindų ir viSUb surai-. ma§įnų garažas, gera vietą geroje 
šiojo . . {Brighton, Parko apylinkėje. Kaina

rr v, ls57,900 taigi bargeno laikas yra da
lėliau pranešta liek, kad nu-Įbar Reikia tik skambinti stebuklin- 

į- gu telefonu: - 254-8500.dininkas švilpuku pašaukė poli 
ciją ir pagelbėjo areštuoti vieną 
iš jų bebėgantį. Trys likusieji- Į- 
tariamiej i, vėliau areštuoti, 1

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

- Larry—McCall, 24, apartmente,! SALE-
I 5669 -S. Michiga Ave., kurs api* Coin operated amusement route 

plėšimo- metu grasino ginklu.'. jufce Boxes, Pinballs and PoO’ 
Kiti yra Dolores, Hunter, 21, Sa- Tables 
brina Brown,-23, ir Derrik-Morr

igan, 23 metų amžiaus, visi gy-j

rajone. Michigan, S. Chainplain! 
ir So. Drexel gatvėse.

Juozo šmotelio

ATSIMINIMU
SKIRSNELIAI

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

i ir:
I Su, (

323-8003

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

DIESEL TRUCK MECHANIC

ONE MAN SHOP.
ALL FORD TANDEM TRACTORS.

Must Speak English.
568-4711

HELP WANTED
Darbininkių R«Ikte

FEMALE

PILNO LAIKO VAIKŲ
, PRIŽIŪRĖTOJA IR ŠIMININKĖ

Čikagos ir apylinkės lietuviai, Gyventi privačiame kambaryje su vo-
_ A ti r rr:i_ f v i in rnoin v?3’~

skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur kalbėti angliškai, 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

nia ir TV. Tik vienas tri.iu metu vai- 
Hyde Parko apylinkė. Reikia

Teirautis angliškai. 
947-6250

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

BAKER
BREAD and ROLLS

t5 e £8 & 3 1 O
i58 M. AMŽiAUS VAIRUOTOJA!

Tifcfsl pusmečiui automoblllv
Liability

_ Kratptfaa— -—

ASHLAND AVĖ.

LAHLRCtSUA! ir 3fRANaaMYlĖt

Pt-rdarimis Ir Taisysią 
------ ---------------------------------------------

Tetov-t 7-1941

i Lietuvą 
ir kitus kraštus- 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A*. 
Chicigo, III. 6063X T<L Y A 7-5980

M. 1 I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplowood. Tol. 254-7455 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

•.BEStJHlNGS IN UFE

aot'A w .vstn st.
GA 4-4454

tTATI PAXM

1NIURAMCI

Ufrlosųranae Company;

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 Ana. Elmhurst - 279-4414 ‘

BARRY BUILDERS 
5007 W. LAWRENCE

Specialists in Rome 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. Rec. Rooms 
FREE ESTIMATES 

APOLLO CONSTRUCTION
2805 W. 55th St. 7787878

FOR SHOP IN WESTERN SPRINGS 
Call 246-2894 

or 246-1599

J. VENCKAUSKAS 

REMODELING 

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

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. Į 

L------  —'

Crush. 
all smokes

r------------------------------- i
IIETUVI3

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St.

(Town ot Lake)
Dale narnut Ii lauko It H vidau*. 

Darbai 9 a rantuotai.

Skambinti YA 7-9107
STASYS SAKINIS

V___________ -____________<

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

-r MAUĮ1BNOK CHICAGO t ILL, Saturday^ January 20* 1978 i
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