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TEHERANE DIDELĖS DEMONSTRACIJOSPRIEŠ IRANO ŠACHĄ VAKAR SIŪLĖ SUSITIKTI, 0 ŠIANDIEN
Nacionalinio fronto atstovai tariasi su Revoliu

cinio Islamų fronto atstovais dėl valdžios
TEIIERANA3, Iranas.

Tuksiančiai iraniečių, priklau 
sančių įvairioms organizacijoms, 
šeštadienį ramiai 7pramaršavo 
vyriausybės leistomis Teherano 
gatvėmis, prisilakiy darni de
monstracijos nurodytų taisyklių. 
Karo vadovybė būtų galėjusi 
demonstrantus sustabdyti, bet 
kai jie prižadėjo niaršuoti tai
kiai, tai tada leido jiems praeiti 
kelias sostinės gatves. Demonst
rantai nešė plakatus, nukreip- 
tūs prieš dabartinį šachą Rėža 
Pahlevi ir gerbė kovų metu žu
vusius demonstrantus. Kiti pla
katai reikalavo leisti mulai Cho- 
Tiieinį -grįžti į Teheraną,

Abiejų pusių atstovai tariasi

IRANO ŠACHAS LABAI 
NUSIMINĘS

ASVANAS, Egiptas. — Irano 
šachas su žmona yra apsigyve
nęs puikioje Asvano viloje. Į As- 
vaną jį atlydėjo pats Egipto pre
zidentas. šachas buvo pasiryžęs 
skristi į Ameriką, bet jam ge
riau būti Egipte ir sekti įvykius 
pačiame Irane. Tuo tarpu šachas 
atsisakė daryti bet kokius pa
reiškimus. šachas jaučiasi pra
radęs Irano sostą. Išskrisdamas ___ v ____________ ______  
4š-?Teherano,_ jis jau_nesilikėj.o. 
grįžti, ners žinojo, kad karių 
tarpe turi didoką šalininkų 
skaičių.

Doleris laikosi
NEW YORK. — Kaip 

kiautojai praneša, doleris 
virtadienį užsienio biržėse

pre- 
ket- 
lai-

Teherane šeštadienį vyko Na
cionalinio Fronto atstovų susiti
kimas su Revoliucinio Fronto 
atstovais ir tarėsi-'-įvairiais vals- kėši mišriai, parodant—nerimą 
tybės pertvarkymo reikalais. 
Nacionalinio Fronto atstovai pri
taria. dabartinei advokato Baclr 
tiaro vyriausybei, d tuo tarpu 
Revoliucinio Islamu Fronto at
stovai svarbesniais klausimais
pasitaria su Paryžiuje tebegy-į Auksas trečiadienį iš $228 
venančiu mula Chomeini. Pa-1 kilstelėjo iki $231 už unciją, 
aiškėjo,—kad--kariuomenė prie-i- 
šinasi revoliucinei islamų res-Į 
publikai. Kariai tvirtina, kad nei 
visi iraniečiai priklauso islamo 
religijai. Vieno tikėjimo žmonės CHICAGO.
negali primesti savo. valios ki- baigėsi sausio 10 d., pagrindinio 

^aip-tikm'tTemsTramečiains arba pinigų kiekio--stovis buvo $2^š 
visai netikintiems.

Demonstracija pradėta

dėl- U.S- ekonomijos.-----------
Žalnugifriai"— greenbacks — 

Frankfurte, Zuhriche ir Pary
žiuje 'baigė žemiau, o Briuse
lyje ir Milane aukščiau. Tokiju
je, Japonijoje, be pakitimų.

Auksas trečiadienį iš

Doleriai JAV 
apyvartoje

- - Savaitę, -kuri

bilijono mažesnis, sezonui pride
rintas $359.5 bilijono sumai. Sa-

- - - . . _____ _ - vaitę prieš tai buvo J362.3.J)i;i-
taikiu būdu ‘jono. Per vėliausias 4 savaites

Buvo skelbiama, kad Tehera- j laikėsi vidutiniškai po $360.9 
ne demonstravo keli milijonai į bilijono, aukščiau už $359.9 bil. 
žmonių, bet tai yra šijitų keliais) dar savaitę prieš tai. 
kartais padidintas skaičius. Jei
gu demonstracijoje ėjo apie šim- suma, vadinama MI, yra dabar 
tas tūkstančių, tai labai gerai, apyvartoje, priskaitant dar pri- 
Demonstracijos organizatoriai- vaėių apyskaitų čekius, 
prižadėjo rimtį ir taiką. Jeigu) 
kuris demonstantas nesilaikyda-j 
vo' nurodytų taisyklių, tai tuoj i 
pat patys demonstrantai jį nu-j 
bausdavo.

Minia nori paveikti Bachtiarą
Demonstruojanti minia nori; bombas, įsiveržė į Libano terito- 

paveikti premjerą Bachtiarą,] rijoje esančias stovyklas ii- iš- 
kad jis škaitytųsi su Chomeinijžudė daugelį palestiniečių Aju- 
reikalavimais ir nebandytų jį(šija ir Arnon miesteliuose. Ten 
suimti, jeigu kurią dieną jis! buvo įsteigtos palestiniečių ka- 
grįžtų į Teheraną. Pasirodo, kad] rių mokyklos. Izraelitai žinojo, 
nieko Chomeini daugiau neno-Jkad netoliese buvo- Sirijos ka
rėjo, kaip grįžti į Irano sostinę. • riai. Izraelitams buvo įsakyta 
Chomeini pats nenorėtų įeiti į pulti palestiniečius, bet neliesti 
Irano vyriausybę. j Sirijos kariuomenės. Izraelis
________________________________(nenorėjo provokuoti ir šiaip jau 

?_____ -gana pavojingą priešą.

Tokia pagrindinio kapitalo

Izraelitai vengė
Sirijos karių

j TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelitų komandos, keršydamos 
už Jerusalėje išsprogdintas dvi

šiaurės Amerikos žiemos vaizdas. Visa šiaurės Amerika buvo apklota mažiausia 
dviejų pėdu sniego sluoksniu, o Chicagai ir jos apvlinkėniš~tek(7 30 colių sniego. 
Specialistai tvirtina, kad šiniet iškrito (irigiau. sniego, negu 1911 metais, kai buvd 

pati šalčiausioji Chicagos žfenra.T~

Sovietų pasiruošimas karui verčia visus 
perorganizuoti fronto linijas

SEGI L, Pietų Kerėja. Pie —
tų Korėjos prėz.dentas Park j Turtingi svetimšaliai 

! Chumf vakar pasiūlė šiaurės) . .
I .." .. , ■ .Jsuperka Amerikos žemę-! Koreios prezidentui nusitikti > 1

bės pala-! WASHINGTON.
šeštadieni.! Agrikultūros kemitv

vien
1 pataria šiaurės’ Korėjos proz:--praėjusius 18 
dentui su juo susitikti ir aptarti j šakai supirko Amei.KO 
abieju Korėjų sujungimo klair, žemių plota 
s:nia. Prezidentas Park (Jiungp 
ilgus metus vadovavo Pietų Ko jper pusantrų melu 
rėjos kovai prieš ši

įjos koinunistu
I siūlo susitikti su siaurės—Korė- į daro—2r^2^—nuosmuao } j-sų—pal 
[jos prezidentu ir pirmame poseH duotų agrikultūros Ifr

su-hiois žemės buvo 23,2(k> akrų.
Daugiausia geros fannų ze 

___ mės^rveiiiiišaliai supiideo Ver

įtaki ilgiausiais
rėja:s
Pietų Korėjos

o šiandien, 
prezidentas jauibė.

paskel- 
per paskutinius 
mėnesių svetim- 

farmu
durno s

Island valstija. bū t en 
ūūarp 

urės Korė-? kuris baigėsi birželio 1’0 d., j: 
o dabar jis pats supirko 326,513 akrus, kas si

KALENDORfiLIS

Sausio 22: Blesilė, Anastazas,! Dj 
Nautė, Skaistė, Aušrys, žval
gai tis.

Saulė teka 7:21, leidžiasi 4:51.

šaltas, gali lytį ar snįgfci, .

Iš kalėjimo paleistas John 
Mitchell, buvęs vyriausias pro
kuroras. Jis nubaustas už leidi
mą šnipinėti Watergate pastatus 
ir davė pradžią prezidento Nik- 

i šono nelaimei. Jo žmona nuo 
.pirmos dienos išpranašavo dide
lę nelaimę.

— Sovietų valdžia daro šeštą 
x*sos Rusijos gyventojų suraši- 
nėjlmą. _ , ■ »

dyje tartis apie galim 
jungti abi Korėja?.

Val^lvbės iiareigūnai. visuo-j t r 71 ’ . . ‘ monte — uncsimciu. Georgi
menės veikėjai ir platesni visuo-į . . \_ . Ijoie — b> z. Senaioriu-s Jiei
menes sluoksniai labai susido i 
mėje tokiu pre;
pasifilymu sujungti abi Korėjas-j
Sejityniolika metų ėjo kruvini į

man i amiadge (irua.). minėto o • . .- i komiteto pirmininkas, pasakė, 
svetimšaliams parduo*. i

tu taryba,- merui mūšiai tarp šiaurės ir Pietų Ko-’ ’

Šimtai sunkvežimių valo Chicagos gatves, bet 
daugiausia sniego nubėga i kanalizaciją

CHICAGO, Ill. — Praeitą šeš--------------
tadien.i ir sekmadienį tukstano . Britai nepatenkinti 
čiai sunkvežimiu ir gatvių-valv-j
K.vuvaiė ne įik d-dž^sias.ni^- vežiku streiku 

-p5—gatves, bet—ir—rezidencines-!—LONDONAS-, Anglija.—Britų-j 

Mažesnėse gatvėse valytojai su- šeimininkės ir moterys, kurioms 
siduria su tais pačiais sunku-i reikia pirkti maistą, labai nepa- 
mais, kuriuos rado didžiausio tenkintos visame k’-ašte vyks 
trafiko gatvėse. Pati svarbiau-^ tančiu -vežikų—streiku.-Svarbiau 
šioji problema — kur dėii gat- 
vese esanti sniegą? Vietomis su- 
verstos didžiausios to sniego 
krūvos. Jis pradėjo tirpti ir su
darė dideles' balas, veik nepra
einamas. Visa eilė sunkvežimių 
veža suimta gatvėse sniegą 
šiai į ežerą ir ten išmeta.

Chicaga paskelbta 
pavojaus zona

Iškritus apie 30 colių sniego 
visame Chicagos plote, prezi
dentas Carteris pačią Chicaga 
paskelbė pavojaus zona ir pri
žadėjo paramą miestui išsikasti 
iš sniego. Vyriausybė sutiko 
mokėti du trečdalius viso snie- nios sako, kad keliose Kambo-

tie

Į Hongkongas Įsileido
3,383 vietnamiečius 

::-HONGKON_2AS, Britų kolo
nija.- —
rekomenduojant, praeitą peni 
tadieni nutarė isileisti 
namiecius. nuo 

" i nerandančius ivius.
įgyventi. Jungtinės Tauto- 
; rė pasiskirstvti nuo paba1.- 
! ‘ ‘ • - Įgos labai vargusiu^ ir

k-i- 
pabaigos 

kur apsi-

niekur 
| prieglaudos neradusius tremti- ’ 
nius. šiaurės Vietnamo komu
nistai pavergė visą kraštą, bok 

įjie nepajėgė apsaugoti uostu, 
i kuriais tūkstanč'ai tremtiniu 

šia. kad streikuojantieji darbi-j sėiĮo I.as(iĮs iaivus if laivelius 
minkai vežė—maistą—į - rinkas- 
krautuves. Dabar maisto rinl 
apytuštės, nes niekas nieko ne
atveža- Krautuvininkai baigia 
parduoti turėtas maisto atsar
gas. bet ką jie toliau darys, tuo 
tarpu sunku spėlioti. Krašte yra 
pakankamai maisto, bet strei
kas neleidžia jo atvežti į krau
tuves bei rinkas.

' i ir išvažiavo j užsienius.

Filipinų Indonezija

priėmė didoką skaičių nuo ko
munistų pabėgusių vietnamiečių-

Kambodijoje dar 
tebeeina kovos

RANGKOKAS, Tailandas. — 
Iš Kambodijos ateinančias ži-

rėjos gyventojų. Pats preziden
tas Parkas buvo įtakingas ir sėk‘: 
mingas minėtos kovos karo va-;
das. o dabar jis pataria buvu-! riausybė. icaguodama į kaliini- 
siam savo priešui aptarti gali-; mus. kad “Šveicarijos žemė par- 
mybes ne lik baigti kovas. liet irriluod^ma iš varžytinių”, pasifr 
sudarvti viena Korėja. ; «ė naujus metodus kaip suvar-
--------------------------------- :--------- .įzyti nucsavvrnu paraavima sve_

Manoma, kad sovietu ginklai r./ timsabams.
ir karių.siuntimas į Kinijos pa“ 
krašchis ir Pietų Aziją verčia 
Korėjos prezidentą indis lokių 
greitų ir radikalių priemonių. 
Azijoje niekas neabejoja, kadlnos pateikti vyriausybei

Šveicarija uždraudė

Politinės partijos ir įvairv 
ei c a rijos kantonai arba va L

Ti Jos jjrfvarb iki "vasari6'7’3- <iTe ' 
savo 

kils karas tarp Kini jos ir sovie-j nuomones kaip pagriežtinti lu- 
tų valdžios kontroliuojamos Ru-į rimus Įstatymus kadangi sve- 
sijos. Karas gali užsiliepsnoti j lim šalia i vis daugiau superka 

pirkimui 1977 metais 
duota I.OIM) leidimų, o 197S m. 
jau Ū.OOl) leidimų.

užsiliepsnoti j timšali
galrmat-grėičia'u; negu daugelis1 žemių:

munistų pabėgusių vietnamiečių, mano. Sovietų ginklų ir palarė* 
bet Hongkongas priėmė labiau- jų pasiuntimą į Vietnamą rodo 
šiai nukentėjusius ir negavusius( kad sovietų vyriausybė gali nau. 
jokios prieglaudos.

Vganis-

Carteris geresnis
PRINCETON. N.J. — Dvejus 

šbiivęs ofise, prezidentas 
skailomas geresniu už

buvusius tris prezidentus —

go valymo išlaidų. Be to. nuta- dijos vietose dar tebeeina kru-p*. 
rė pasiųsti i Chicaga tūkstančius, vinos kovos su Įsiveržusiais, R* 
sunkvežimių rezidencinėms gat | Vietnamo kariais: Vietnamo ta,'.-! ‘>i<- 
vėms pravalyti ir sniegui išvež
ti į laukus, aikštes ar nenaudo
jamus plotus. Visi pripažįsta, 
kad geriausiai sniegą naikina iš 
pietų pradėjęs pūsti šiltas vė
jas. Penktadienį vakare krito 
lietus, l’ž apie porą valandų jis 
pradėjo šalti ir sudarė ledo už
dangalą ant mašinų, gatvių ir 
šaligatvių, šeštadienį apledėji
mas tirpo ir bėgo.

Carter

Kol šiaurės Korėja priklausė
| Fordą, Niksoną ir Johnsoną. bet 
kaip “vyriausias ekzekulyvas“ 

prezidentus John 
Dwight D. Eisen-

kai ir šarvuočiai pravažiavo di- <*a;.«as Įstatymus laužė-
dosnius miestus ir nuskubėjo 
prie Tailando' pasienio. Jie pa
skelbė, kad per dvi savaites už. 
ėmė visą Kambodiją.

— Kongreso atstovas Daniel 
Floor! paneigė šmeižtus, kad jis 
ėmęs pinigus iš savo tarnautojo. 
Jis pastel>ėjo. kad jo tarnauto
jas buvęs kyšininkas, tai ji ap
leidęs.

Bušai sutraukė tiek daug 
karo laivų ir kitokių ginklų į 
Viduržemio jūrą, kad gali už
drausti kitiems naudoti Vidur
žemių jūros vandenis. Libija 
yra pati stipriausioji Vidurže
mių bazė.

Teisėjas John Sirica, res
publikonas, padėjo j kalėjimą 
vyriausią krašto prokurorą už. 
nesakymą teisybės teismui, o 
dabar rašo atsiminimus apie 
John Mitchell ir nerimtą jo el
gesį teisme.

— Buvęs prokuroras John 
Mitchell norėtų ir vėl advoka
tauti, bet jis nežino,■'ar teismas [paskyrė. 7 moteris federalinio 
jam leis verstis praktika

Prezidentas Carteris jau

(ei«®jA p»r*igąng. *

doti vienas priemones vienoje 
valstybėje, o visai ]

— Advokatas John MitcheU’toje. Vicna’p ji elgė 
pareiškė, kad įstatymus reikia tane, c visai kita- p 
gerbti ir neleisti ne! ir pačiam naudojo Irane, 
prezidentui jų laužyti. Jeigu jie
negeri, tai reikia prasyti kongrc’nuo rusų ir Kinijos komumstų 
są, kad juos pakeistų, bet joks ginklų, maisto ir diabužių. tai 
prokuroras neturi teisės jų keis -negalėjo būti kalbas apie sus»- i)in>k‘M>iu uz

Jis. būdamas vyriausias pro-! jungimą, bet kai paaiškėjo, kad 
ruras, įstatymų negerbė ir. šiaurės Korėjoje jau stirnai d< - 
pė teisme, kai pats prezi-’ minavo Kinijos komunistai, lai 

ilgiau nėra jokios prasmės slėp
ti. Prezidentas Parteris buvo

Prezidentas Carteris išpnr tiksliau informuotas, negu Ko
šė Bella Abzug iš Baltųjų Rūmų rėjos prezidentas. Sujungus abi 
komiteto už kalbas, nukreiptas Korėjas, dalį P. Korėjoje esan- 
prieš dabartinę administraciją, čių Amerikos karių galėtų grą- 
Negalima iš demokratų maithr žinti namo. Tai labai teigiamai 
tis ir nuolat juos kolioti. Bėllaj atsilieptų į prezide nto Karterio 
Abzug to nesupratusi. Ji manė, 
kad demokratai visą laiką turi 
ja maitinti.

howerj.

Gallup Poll 
ta visoje Amerikoje, parodė, kad 
iš 10 amerikiečiu ketin i (II G I 
pripažino Carterį geresniu u 
buv. prez. Fordą, 
prastosiu •

(anketa). praves-

— Buvęs prokuroras John 
Mitchell, atsėdėjęs bausmę, ren
giasi vesti. Jo žmona Martha, 
išpranašavusi jam kalėjimą už 
Niksono’ nusikaltimus, mirė nuo 
vėžio.

— Į Miami skridęs sprausmi 
nis lėktuvas, vežęs 146 keleivius, 
kelyje buvo sugedęs, bet lakū
nas mokėjo sunkų lėktuvą leng
vai. patupdyti.

biudžetą.
Kinija ginkluojasi kovai prieš 

sovietų karo jėgas, visą laiką 
traukiamas į Kinijos pasienį. Ki
niečiai kirto kelis smarkesnius 
smūgius Vietnamo pasienio sar
gams, bet jie nedrįso pasiprie
šinti Vietnamo divizijoms, kai 
jos veržėsi į Kambodiją. Kinie
čiai jau šiandien yra gerokai su
stiprinę Rusijos pasienį, bei kiek
vienam
kad be modernių ginklų jie ne
laimės. Kiniečiai moka priešą 
užpulti netikėtai, jį apdaužyti ir 
nuginkluoti, |>et jie žibo, kaiti nę-

Kinijos kariui aišku

tęs., 
uodai 
resnis

o už
39
27

Johnsoną labai vie- 
nuošimčiai. kad ge- 
' . kad ne.

Specialistai pastebėjo. kad 
UFO iškabos atsirado beveik 
prie kiekvienos raketoms leisti 
vietovės. Saugumiečiai klausia, 
ko tokie ufininkai'ieško?

galės pasipriešinti mcHlerniems 
sovietų ginklams.

Kad kiniečiai galėtų gtuiau 
pasipriešinti Vietname stiprė 
jaučiai prorusiškai jėgai. Kini
jai, reikalinga abiejų Korėjų su
jungimas ir įsitraukimas į kova 

"'sočietų jėgas.?f ’



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JOIS AS ADOMAVIČIUS, M. D. • \

PENSININKO KATARAKTA (CATARACT)

■-I

V. .. ... ‘ 1 -v,

rys

Pensisinko matymas maita dažniausiai dėl I 
pamažu atsirandančios kataraktos.

(Mediciniška tiesa)
Gvdvlojai apskaičiuoja, kad gėjlmą ypač aiškioje šviesoje, 

dažniausiai priežastis sumažėji - i kiveikshti popierių j^ gali- a t re - 
mo ar netekimo regos (regėji- dyti iškraipyti. Viena akimi gali 
mo) yra katarakta (cataract), žmogus šviesiau matyti, negu 
Apskaičiuojama, kad beveik pu- kita, 
sė visų civilizuoto pasaulio pen
sininkų — 65 ar daugiau metų 
sulaukusių, apturi įvairaus stip
rumo kataraktą kaip pasėką 
normalaus senėjimo. Taigi, ka
tarakta yra labai dažna akių 
negerovė. Daugumoje atsitikimų 
galima ją gydyti saugia, gerai 
išdirbta operacija, kurią atlieka 
akių operacijose išsimokslinęs

Kas yra katarakta?

Katarakta yra padrumzlėii 
mas. kuris atsiranda vienoje 
akies dalyje, vadinamoje lęšiu
ku (lens). Lęšiukas padeda akiai 
išryškinti (į fokusą atvesti) 
daiktus, esančius Įvairiame nuo
tolyje nuo akies. Normalus lę
šiukas yra skaistus — permato
mas. Kai lęši ūkyje atsiranda 
drumstumai iki tokio laipsnio, 
kad estitrukdomas matymas,

Gydymas kataraktos

Iki dabar yra lik v:enas būdas 
kataraktos gydymui — tai ope
racijos keliu prašalinti visą 
drumzlina lęšiuką. Jei tik viena 
katarakta sudaro regos pasilpi- 
iną — tai po kataraktos opera
cijos žmogus ima žymiai geriau 
matyli. Tik tada reikia atsakan
čius akinius nešioti, čia primin
ti na, kad visais akių negerovių 
reikalais reikia kreiptis Į akių 
bgų gydytoją. Jis išrašys recep
tą, kurį galite išpildyti akinių 
parduotuvėje. Viena tokia labai 
patikima yra lietuviams paran
kiai prieinama — tai Marquette 
Parke esanti Karosaitės akinių 
parduotuvė.

Kataraktos operacija

Kada reikia- kataraktą ope
ruoti? Dabartinių laikų labai iš-

....;smc

ta. Ji dar esti nėpribfėndusi, kol 
matymas truputį susilpsta- Kai 
visai užima lęšiuką drumzlės — 
skaitoma, katarakta yra pribren
dusi. Tik tokiam lęšiuko drumz- 
linumui esant- daroma katarak
tos operacija.

Kokie yra kataraktos - 
__ reiškiniai?

-tobulinlaL kataraktos operacija 
pataiso regą net 95% operuotą 
pacientui Labai gerai, kad tik 
su retomis išimtimis, pats pa
cientas nutaria, kad atėjo tinka
mas laikas operacijai. Kokį dar
bą darai ir kokį gyvenimą vedi 
— daugumoje atsitikimų pri
klausys, "kada gydytojas praša
lins drumstą lęšiuką — atliks 
kataraktos Operaciją? Kai jau ne-

M -v • t

Katarakta sukelia neaiškų' re. gali matyti taip, kaip reikta pa-T

čiam matyti savo darbą atlie
kant — tinkamas laikas minė
tai operacijai.

Kataraktos operacijos nauda j

• • Tamstoj, akių i gų gydytojas • 
pasaldys,' kibk imždaug gali 
laukti regos pagerėjimo po ka
taraktos operacijos, lik liauki
mės svajoti apie negalimus d.i-

■>: jokia operacija nepada- 
tamsios akis jaunas. Bei

Katiu’ak-os operacija ir atsa
kantys akiniai beveik užtikrina. . . 
kad daugumoje atsitikimų regu 
pagerės. , .

Galimos komplikacijos •

Taip pat nustokime laukti ne
galimo. Kaip kiekviena operaci
ja, taip ir kataraktos tokia yr i 
surišta su galimybe apturėti 
komp-ikcaij-.s. Tokios rūšies 
operacijos rMi.i suke.ia kompli- . 
kacijas. Vis vien reikia prieš j 
operaciją su akies ligų gydytųjų j. 
nuodugniai aptarti visas po ope j 
racijos galimybes. Kai abu —-į 
pacientas ir gydytojas sutinka 
daryti kataraktos operacija, ta
da gydytojas prašo pacientą.pa-,; j, 
sirašyti sutikimą tokiai operaci-į 
jai (Informed Consent docų-j , 
ment). Tas raštas yra dokųnierr j . 
tas, kad pacientas supranta sa-d 
vo akies stovį ir kokia operacija- , 
jam bus daroma. Taip pat pa-j 
cientas tuo pasirašymu paiynrr 
tina, kad jis vra gvdvtojo. supa- 
žindintas su galimomis su ta 
operacija- surištomis- komplika-j 
cijomis. • • ?'■

/ . r . i i t
Kataraktos operacijos 

technika

Akių ligų ^chirurgas žino ke-F*. 
lėta būdų,.kaip prašalintidrums^ / . , . . .' .- , > - t atidn naujausias kataraktosta lęšiuką is‘. akies-G—.kaip ar u ■; .. ,. , - „ iv, - ,•y , ’ , .. 'prakalininio-būdas, dabar ir nelikti kataraktos • operaciją; Gy^rb* ; 1
dytojas pilnai apsvarstys--ligo-l ^* 
nid akies stovį..—tik: tada nu
tarę kokiu būdu jis cperups;ka.- 
taraktą. Tik: gydytojas-, nutaršk i, 
kokiu būdu: jis.a^į.-opeiĮioSc Pėra, 
cientas turi pasitikėti gydytojoj 
pajėgumų ir nu ta ri ųi u. ■ 

fraeaps

‘tion lai dažniausiai dabar šia 
mie krašte naudojamas metodas 
tkataraktos'operacijai, šiuo bū- 
i dn cperuoijanl; kataraktą,' visas 
lęšiukus’sd savo apvalkalu (kap
sule) išimamas lauk A-ienti:kar
tu. juokiu'.būdu'operuojant pri- 

ksįeipa: dščtbką pjūvį. Ipadaryti. ė. 4* • *_£ i -v . ... , .

1.tuviu gydytojų, specialiai išsi-
j mokslinusių^ atliėkamąą. «ĮJaro-- 
jmas labai mažas, pjūvis (trijų 
; milimetrų — 'altuhfedAlid'inėio
dyš.ižid) priekyje’ akies.-jIšdirbs 

'■ faŠųnunjas operavinio-katarak- 
I foš;būdiis Įgalina ųier mažą piū-> 

vS į- yį hjasal i n t i> lesi uko,.&umst u-m us; * —1 į ■__ _ ~ -k— - , -■partašiu ' į adatą<- instrumentu 
gytlyipjąs pa.siękia,::di;umsttj lę- 
šiuką-.ų.' ultrąsoniaiės vibracijos 
pagalba, suardo drumstumus —- 

; susiųųikiaąn juos,;.(emulsija -r—

irs

swigs E

ri v.

.^menjca u the place that is made 
c€ dreams. And, U.S. Savings 

Honda have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Nov, Bonds mature in less than 
six yeara That means your dreams 
can come true fester than ever before.

You can buy snares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
.Savings Plan where you work, or the 
XJud-a Montlx pian where you tank.

Before yuu know it, your American

No*r R Bnnrta A‘«% wh«n h»ld t* 
rrrturitv tf F. yrsrt, 10 month® (4*7 th« 
y*xr). Boedu wt repU«*d rf *fortų r'
dk^troywi. Who, nrMmd they can hr atalwl ♦

Take stock in America.

pasitaisys. Daugiau kataraktos 
reikalu — kita karta. Cr >

Pasiskaityti: Geriatrics, Dec.
1078.

*
A. Duoblienes sveiko 

maisto receptas

SPORTAS NEPRIKLAUSOMOJ LIETUVOJ
liaus atvejais lankėsi Alkos ar 
chyve, Pūtnam, Conn., kur pra
leido iš viso apie sejiis mėne
sius. Vien New Yorko miesto 
centr. bibliotekoje autorius pra
leido dvi savaites, ten atradęs 
trūkstamus Lietuvoje leistu d eir 
rasčių komplektus. Kur tik ga
lėdamas, autorius pasiskolino 
nuotraukas iš buv. spdrtininkų 
ar privačių archyvti, ir jas vė
liau, knygas atspausdinus, pa
vyzdingai grąžino. Atidavęs aJ>i 

i knygas spaudai, autorius apie 
'špšift mėnesius uweno Ctnčagc- 
įe pas gimines, ir, nebodamas 
nei sveikatos, nei ilgų valandų, 
talkininkavo spaustuvei.

Tiesioginės knygų paruošima 
ir spausdinimo išlaidos, neskai
tant savo darbo ir tūkstanč.ų 
valandų sugaišto laiko, autoriui 
ir leidėjui Jonui Narbutui 'kai
navo virš 15 tūkstančių .dūlerių- 
Jas jis padengė iš savo šautai-, 
pų, ir nesitiki, kad bent, didesnė, 
dalis grįžtų. Koks tai mdniiinen- 
talus vieno tauraus lietingo pa
siryžėlio darbas! NieKąš, ,1. 
nesurengė knygos -^pristatymo . 
visuomenei, gal niekas ir riėpa- 
dėkojo. Da.iįbą užbą^us^ ję /žb-, 
džiai buvo: ‘‘Atįik&h p^fėigą 
Tėvynei”-, ‘I ' - p

Abi knygos dalys, gaupanios 
Chicagoje-į. — Margimiųosė ir 
Vaznelio prekyboje, ir Ifrtur .pas 
knygų platintojus.yĮsigj^iujėfb

'|1. Jašiūnų^

šiomis dienomis iš spaudos 
išėjo “Sportas Nepriklausomoje 
Lietuvoje” knygos 2-oji dalis,

i apimanti 1937*1940 metus, iki 
rusų okupacijos. Knygos auto
rius ir leidėjas yra Jonas Nar
butas, gyv. Kanadoje, Montrea* 
lyje. J. Narbutas Nepr. Lietu
voje užėmė aukštas pareigas 
Kūno Kultūros Rūmuose, be to, 
paruošdavo sporto reportažus 
spaudai ir radiofonui.

šis antrasis knygos tomas yra 
vienu spaudos lanku didesnis _  . , .
už pirmąjį, ir apima 446 pusią. ‘ šešis mėnesius gyveno Chicago* 
pius. Spaudos- darbą labai_šva- 
riąi atliko M. MoYkūno spaus
tuvė Chicagoje. Labai patrauk
lūs dail. R. Bukausko viršeliai- 
Kalbą lygino A. Tamulynas.

Šiame stambiame veikale su
žymėti visi svarbesnieji Nepr. 
Lietuvos sporto įvykiai, rekor
dai, rungtynės, žaidėjai, rezul
tatai. Antroje knygos dalyje pla; 
ėiau aprašomos Europos krepšį-

Įnio pirmenybės, kuriose Lietu- 
Į vos rinktinė du kartus iš eilės 
I buvo' iškovojusi Europos meis- 
j terio vardą. Gana plačiai ap
žvelgta ir Pirmoji Lietuvos Tau

tinė Olimpijada.
Kaip pirmoji, taip ir antroji 

knyga atspausdinta ant labai ge
ro popieriaus, korektūros klai
dų beveik nėra, gausiai iliust
ruota istorinėmis nuotraukomis, 

. kuriose daugelis buv. sportinin- 
I kų suras ir save. Prasmingas 
i baigiamasis žodis.

Pažymėtina, kad knygos au
torius, rinkdamas medžiagą, ke--

i

Adelė. Duoblienė

jį miltus alyvos ir mielių tirpinį. 
‘ Išminkyti.

ši duona įninkant, limpa ir 
apsunkina oro priėmimą. Oras gi 
pagerina tešlos kilimą.

Išminkius tešlą suspausti į 
vientisą gabalą ir, aptepus jį 
plonai alyva, padėti į bliūdą, šil
tai jirihlengti ir Įeiąli, kiltį 3' ya- 
landąs' — iki pad vi g ubėSr^Po-to

Išėjus prokurorui J, Ai it- < 
chedl ąš kalėjimo,. išėjo/ pasiuto 
nis NVateitgAte-įy.los nusikaltėlis. -

. —r Sirįjos-ir"(Irako ^afĮk/vai 
užmiršo bii^LLsi ųs • ^H€30>iprat? 
mus .ir

kalnu siena su Iranu

# " • z c - § jr • f J ’ Ti '• *

— Ciiicagoš pakto vąilpvyh 
praneša,-: t kad «nūo;- šoštarHdn^ 
paštd jjpatari^y inla ii; • /VAUj/

<la įcs. siuuįįrios kataraktos da- 
Tėlėš per minėtame^instrumentg 
(esamą angelę išsiurbamos lau-
kžn (SŪčtibfl)'. Visą darbą gy
dytojas chirurgas labai’ gerai 
'mato -ir kontroliuoja. Kadangi 
-..šitokioje -operacijoje—daromas 
ląbai. uiažas piūvsi,. po operaci* 
jes '.laikotarpis - esti daug-, leng- 
vesėis. pacientui- Nereikia jam

i kaip prikaltam ilgai gulėti aukš* 
iHUuinkaui. —-~
Išvada. Nenusiminkime, kad

i dė| lęšiuko drumstumo mums 
( akj s ' femst a. Susipažink i ule su 
> tižius-' negerovės tvarkvmo es- j •,A" J
į ulė. Eikime pas akių gydytoją. 
Į Jiš- vėsias yra mums toje figoje 
Užtarėjas. Pildykime ! jo nuro- 
(dyhnųs—-ir .turėkisne pagi-įslos.
i vūiks,.4kad rega ųimųs gerokai! me grūdelius-

grūdelių duona (be druskos)

Orkaitė: 359°F.
Prop.: Vi puoduko Blackstrap

Molasses. 1 puodukas, šilto van
dens. 1 pakulis (Į4 <>z-) sausų
mielių. 2-nuodukai .grikiniu mil- potašei 369 mg..~ sodos 30 mgM

dar sykį periuinkyti, padalinti 
tešlą į du lygius ■ gabalus. Su
formuoti 'apskritus kepaliukus, 
padėti abu aut vienos didesnės 
skardos ir leisti 1 valandą kiltu 

? Tuo tarpu įkaitinti orkaitę ir 
| kepti 40-50 minučių.

Pastaba: Sesame grūdeliai' 
puod.: Kalorijų 280, protei

nų 9 gr., karbohidratų 10 gr., 
riebalų 24 gr., Lindi Įeik acido 
10 gr.,, geležies -5.2 mg., kalciu- 
mo 580 mg., fosforo 308 mg.,

sutrikę

tų (Buckwheat -Flour, Stone 
ground), 2 puodukai ruginių 
miltų (lOO'r Whole RyeFlour), 
2 puodukai kvietiniu miltu 
(Stone ground Whole Wheat 
Flour), 1 puodukas sesame grū
delių, 1 puodukas vandens, l/ą 
puod. alyvos.

Darbas, šiltame vandenyje 
sumaišyti melasą ir mieles, 
idiūde sumaišyti miltus ir sesa-

1 puoduką van-

vit. A 15 vienetu, B-Į .4 mg.
B-2 .1 mg., niacino 2.7 mg.

— MarthaMiteli cH

čio metu tie pa ta n; avima i. bu vo .

■ - ‘-į

prokuroro žmona, ' Išpranašavo
savo-- vyrui katėjimą/ 'jėfhfi J.y 
nepatrauks teisman ’ pfeziaen't > 
ir^aMųjęrRfinm pdta rcTo Mtah- 
demano., ir .kitų. 4. Vyfįii -‘iteiph- 
klaušius-žmonos, ji 'paskelbė ž - 
'nią /per.' fadyą - jį; UtŠfskyjK^ 
-nuo vyro. - - / y

— Vyriausvbė . leido, naudoti
150 milijonų dolerių ;na.tnų sla-. 
tybos paskoloms; ■

For your headache get.. ’. 
extra strength and safety, too,

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets. Arracin starts with a

. pain reliever recognized safe
Extra strength -with safety. That's common sense. Thafs Anicin

by a.panel of experts, used a€ 
directed. But Anacin givesyofa 
more pain reliever than any 
regular strength beadaeftt " 
tablet. Gives you safety ycni 
expect with cxtra .strcngth^ou ^ ^ 
want. Read and follow label 
directions. : *

1979 METŲ KELIONĖS Į VILNIŲ
1. BALANDŽIO 10 — BALANDŽIO 26 D.

2. BIRŽELIO 26 — LIEPOS 5 D.
3. LIEPOS 34 — RUGPČ 2 D.

4. RUGPIŪČIO 21— RUGPČ. 30 D.
. £ SPALIO 2 — SPALIO 18 D.

ir 5 kelionę — 17-- dienu Čikaga — Luxembourg's — Maskva 
Vilnius (5/ ftzga' (7) ir atgal Maskva (1) — Luxembourgas (1)

‘ Pilna karna —4

— Čikaga — Lixembourgas — Mask-
- Maskva <1) — Luxembourgas (1) —

1

Kityį 2, 3 ię 4 keli arus 10 dienų .
G va *11 Fj— ViTuius'Jž) ir- atgal —

S1095.00.

į Kelionėje į^l mą .Luxembourg atsiskirti nuo grupės ir pasilikti 
u 4p u. ir .grįžti tuo pačiu bilietu.

’'--- r aĮ ;t
>14

c 
c

I 
f 
H

6557 Sa.'Talman Ave. 
'Chicago, III. 60629

arba — -

SUSIVIENIJIMAS lietuvių ameiukojt j
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuįitj fratemalinė dt- J 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau pervjl metus. - * J

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, ttirie tuos - 
darbus dirba. > į; e -

x : Z': ’ > rl-
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dotefių < 

nariams. .

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, Ifca- 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

- *■ • .-į * n . j

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jabnumu, iiekialčiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. \

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminufta apdrAuda. yž 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3 00 metams x

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums

f

4

GQR&GH TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

^cago/lll. 6d601 '
312-644-3003'

5

1!

mielai -pagelbės i SLA įsirašyti. •
' I ' - *■ i''- •* -*}

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Cėfitrą:
LITHUANIAN ALLIANCE OP AMCRlCi 

-New York, N. Y. 10001 
307 W. 34thSt. - 

Tel (212) -$431710*
' te* ■' '“M »W

i - naujienos, chičago T, Ilk Monday, Jauuarj
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MADRIDAS
Daugeliui Helsinkis lyg 

keiksjpažoilžio vertės. Mažiau- 
siai, žemos vertės pi-ekybiniams 
aktanis kurti vietovė. Tačiau to 
pasėkoj, JAV kongresas tvirtai- 
nus!'stytė>.kad sovietinės Rusijos. 
Edi jos, Latvijos ir Lietuvos oku-,
pacijąJ(yrą jriekuc' nepagrįstus kėlime, 
smurtas .ir niekad nebus tei-: 
niai. fpęFpažiijtas.. Ir Belgrade 
toks pepripažinimas JAV atsto 
vų buvp tarptautiniu mastu pa- voj

ir metus — Madrido konferenci
jos metu. Nejučiomis ekskursi
jas galėtų nukrypti vieton į 
Angliją, Į Ispaniją. Prisidėjus 
kilų pavergtų tautų jaunimui 
gautųsi [ikrai Įspūdinga parama 
žmogaus ir tautų laisvės teisiu

’ Al. Baronas neseniai Drauge 
filosofuoja apie jaunimo silpną

, besireiškima tautos laisvės ko-, 
neatsako kodėl toks

tautiniam dideliam foruipe iš-j j{0 gilesnių tam priežasčių. Ne
gavimas. dalies mūsųjų nesusi-ka({ jAy “politikuoti” 
pratėEų'yid priimamas su pa1 j pasišovusi Bendruomenė nedėjo 
šaipa. O‘ tokių kritikų beveik pažangu ta “ ‘ 
nieko nepadaryta; nei prie vie (en(<ti 
nos kitos delegacijos Belgrade 
mūsų patarėjų nebuvo. Dr. Ne- 
micko lūpomis Vilko pusk uti
niame’’ Seime, nepaskelbta kas 
nuveikta tarį) ‘Helsinkio ir Bel
grade' ir kokie įnašai jiačiam? 
Belgrade. Bet jis viską nuverti-’ 
nęs dabar jau siūlo ruoštis Mad-Į 
rido konferencijai. Tokių balsui 
jau apsčiai pasigirsta ir kitų pa
šaipininkų. Ar čia reiktų pri
leisti, kad geriau vėliau, negu 
niekad.

Alfa savo sekančiame veiklos 
etape tarp kitko numato ant
plūdį į Madridą įtaigavimui de
monstracijomis. Jos turėtų Yiūti 
gausios ir jungtinės su latviais, 
estais, ukrainiečiais ir 1.1.

šiais metais yra energingai 
ruošiama Jaunimo Kongresas 
Vak:-'Vokietijoje, su įvairiomis 
i šk ilom i s- —-n ei- i r .A ngli jon . J au- 
buvo kreiptasi- į P.L. Bendruo
menės pirmininkai kad toks

linkme jaunimą 
ir įsąmoninti. Tad ir šia 

Madrido konferencijos proga 
jaunimo entuziazmo nepakrei
pia tautos rūpesčių supratimo 
bei reikalingumo linkme. Tame 
pat Drauge p. Raugas kelia rū
pestį lėšų trūkumu. Pasigiria 
sugebėjimu aukštų įstaigų durų 
pradaiwmu, užmiršdamas, kad 

linkies durys mums praviros jau 
bent apie 40 metų. Be drasky- 
mosi pasišaunančiųjų įvairio
mis linkmėmis, ir su turimomis; 
lėšomis išsitekdavo. Ir štai da-! 
bar tie pasišovusieji, lyg ir ko-Į 
kiu didelės reikšmės įvykiu, jau' 
per kelis mėnesius folomiolrau- 
komis tebesigarsina. O vertė lik 
— kaip viena pasakė: “negi ga
lima praleisti progą Baltuosiuo
se Rūmuc’se nepamatyti per lan
gą gal ir iš tikro iškilų veidą”?’ 
Virš dviejų šimtų džiaugsmin- 
gųjų bendros 
kelionės išlaidos neabejotinai 
siekė bent 30,000 lolerių. Įspū- 

kongresas būtų nukeltas Į 1980 dingos, ar ne?

75 AAxIkSCILUSe

(R) LB TARYBOS NARIU SUVAŽIAVIMAS
(Tęsinys)

Įžeidžia kiekvieną lietuvį. N«- 
sidėkim? su okupantu prieš tau
tą. bet dėkimės su tauta prieš 
c’.aipanti • Didelę kliūtį sudaro 
spauda. Spaudos tikslas yra in
formuoti ir duoti galimybę vie
šai diskutuoti rūpimus klausi
mus. Mūsų laikraščiai yra pa
virtę atskirų grupių ar partijų 
ištikimiausiomis tarn aitėmis

iną žingsni iš’srsvintos spaudos; 
š tarnaitės vaidmens ir pasala-i 

Garbei

alsisūkynias mus regi'suiiau. 
(Kaip lietinių liaudis sako - - 
nuo Einošiaus (Eino) prie Kai- 
pošiaus (Kaipo) siuntinėjimas.

A 1’1.) Į Kudukį mes jau ne
kreipėme. I 3.,'ronta nutare-

rė mūsų pasididžiavimu.
nauj i-nii< iam-L Atrodo, 1 
<ai būtų virtoje paklausimas, 
ar jau laimė’ome? Atsakymą- 
būtų ne. 'l ai gal pralaimėjo 
me? Atsakymas būtų taip pat 

ue.
Mūsų idėjos atsispyrė prii s 

užpuolėjus ir plinta. Turime

Nėra jokios galimybės 
į užmetimus tame pačiame laik.

1 raštyje, kuris užmetimą atspaus
dino. Informacija dažniausiai iš
kraipoma arba visai nutylima.j 
Išimtį sudaro tik NAUJIKNOS.j 
DIRVA ir LAISVOJI. LIEI'U-l

. VA, ir dar kai kurie smulkesni
! vietiniai laikraštėliai.
Į Į NAUJIENAS turėtume at
kreipti ypatingą dėmesį. NAC 
įjIENOS, nėra jokia paslaptis, 
kad mūsų bendruomene sudaro

i įvairių pasaulėžiūrų žmonės, 
duodamos puslapį “BENDRUO
MENĖS VAGOS’’, jos parodė 
tikrą supratimą ir padarė pir-

j be<
1 me 
|Dr-
i čiur.a

Vvl. Dn Vvl. Ba

vičienė. A. Repšienė Serap - 
nienė ir ig. Serapinas iš viso 7 
atstovai. Visi vvkorre savo lėšu-

naujų upyliiiki!). Ikiroito orga- 
nizacijų centro laikysena visai 
džiuginanti ir pasigėrėtina, l’a- 

i našių situacijų kaip Detroite, 
į yra daug kur. lik turime vykti 
ir kalbėti ten. ir įsteigti naujas 

; apylinkes. Pirmiausia reiktų 
vykti į Dėlrcitą. Ką bedarytu-

i me. žiūrėkime, kad \eikla būtų 
i suderinama su tautiniu išdidu
mu, tautos interesais ir demok
ratija. Ačiū už dėmesį.

l’ris:siatę registracijos 
sijai pareiškėme, kad 
pilna teisė registruota

komi- 
esame 
(incor-

poraled) organizacija ir me; 
norime suvažiavime dalyvauti 
kaip pilnateisiai at-dovai. Re
gistracijos komisijoje vienas 
šnekėjo vienaip kitas kitaip, vi
sokiais būdais išsisukinėjo, mū
sų neregistravo ir registracijos 
baltų kortelių mums nedavė.

(Bus daugiau)

— Premjeras Hua Kuofengas 
pareiškė, kad atnaujinimas dip- 
Ic’matinių santykių su Amerika 
yra pats didžiausias Kinijos lai
mėjimas per paskutinius 30 mc- 

i tų. Jeigu ne Amerika, tai Rusijos 
komunistai Kiniją būtų pavergę.

Drauge š. m. sausio 9 d. An- 
j tanas Butkus, ryškindamas pi- 
inigų alky aimanuoja dėl Vasa- 
| rio 16 aukų, giria JAV Rendruo- 
Į menės sugebėjimą duris vars
tyti ir rėžia: “Ateityje LB-nė 
Į turi žymiai daugiau progos ir 
galimybių visuomeninę veiklą 
išplėsti. Ji per PLB gali pasiekti 

1 ,- • ■ visus pasaulvje pasiskii-sčiusius, kad ir asmenines,1.. , J , 1 ,lietuvius. Tą’ darbą fan-smna- 
įniai vykdo inž. V. Kamanto va
dovaujama naujoji PLB’ val
dyba”. Ir galop užbaigia: “0 at
gyvenusių tradicijų garbinto
jams vertėtų rimtai pagalvoti ir 
Įiriminti, kad gyvenimas nesto
vi vieloje ir jis “tuštumos“ ypa
tingai nemėgsta. Tie, kurie ne
sugeba ar nenori su gyvenimu 
"žengti,' pakeičiami kitais, labiau 
sugebančiais, kūrybi ilgesniais". 
(Turbūt, reikia suprasti: suge
bančiais pas Young duris suras
ti!?) Kad ir vaizduodamas to
kius plačius veiklos akiračius, 
A. Butkus visai neužsimena pa
saulinės apimties reikšmingų 

- -Įvykių^-kaip-būsima - konferen
cija Madride. To klausimo ne- 

į paliečia ir inž. V. Kamantas 
—T t j Jaunimo Kongreso' pasirengimoDR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI | . J sueigoje.
NAUJIENOSE GALIKIA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO- 1

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR ĄAiYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gumn — MINTYS IR DARBAI^259""p«L, liečiančiu* 1906 

metu Įvykius Jablonskio ir Totoraičio jaunu dienu ir susi- 
rtĮtolią. ______ —--- ------------------------------------

Gr. A. J. Gtman — DANTYS, jų priežiūn, sreitat* ir jrcE* 
ICetiii rirfeli*ii, vietoje $4.00 dabar tik

KNYGOS AXGi.U KALBA
^■.Jeąminas, A KISS IN THE DARK. .Pikantiškų ir totvtnl-4 nuv^Ki. 

apraiym*! paimti ii gyvenimo. Lengvas stilius, gyvs talba. gražiai išleisti 
150 -pfe.” Karia $2.30.
—Juosaa B. Konilus, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 

santrauka nuo pa- senųjų stnkin iki pokario metų. Vidutinio formato. 14? 
psi., kainuoja $2.00. i ' I

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamo* dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
kitas knyga* galim* įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį »

1733 Betik Htiiied StrMi, CWo««, IB. MISS

privalu visiems sukristi — stip
riai pakelti balsą.

Nepasireiškus v e i ksminges- 
niam šie’ klausinio pa judinimui, 
tikrai pasitvirtintų Al. Barono! 
išsireiškimas, kad ir senoji, kaip j 
ir vidurinioji karta jau tikį 
smagiu snauduliu ar triukšmin
gais pobūviais besirūpina.

Sukrutimui dar yra laiko.
Petrasšilas

Pastangos nuvalyti šali
gatvius palaidotos

Ir viso pasaulio pinigais šva
rių šaligatvių nupirkti negali
ma. Tai yra ką turtuolių apgy
ventas North Shore priemiestis 
patyrė. Jie buvo sudėję ir tam 
reikalui savo biudžete, padėję 
sumą pinigų nuo šaligatvių nu
valyti sniegą, bet įsitikino, kad

Viena už kitą nege
resnės žinios

Einamieji 1979 melai patį pivj 
mąjį — Naujų j 
audra parodė, kad šiemet daug 
juokų nebus. Tai nujautė oro 
atmainų ir “sūdnos dienos” pra
našai nuščiuvo ir-raganos-nuti
lo, o pesimistiški faktai kasdien 
nauji vieni po kitų, kaip bibli-į

Tarybos prezidiumo pirm. A. 
Juškevičiaus pranešimas

(Atpasakoja savais žodžiais. 
— A. PI.) 1978 in. birželio pa
baigoje ir liepos pradžioje, To
ronte, Kanadoje įvyko pasaulio 
lietuvių ir PLB suvažiavimas — 
seimas. (R) LB nutarė ten taip 
pat dalyvauti. Tuo reikalu pa
siuntėme registracijos komisijos 
pirm. Songailai raštą. Jis atsa
kė, kad tuo reikalu (registraci
jos) kreiptumės Į PLB pirm, 
inž. Br. Nainį. Br. Nainys pa
rašė, kad įneš kreiptumės Į LB 
tarybos prezidiumo pirm, inž. 
Kudukį. Mes pamatėme, kad tai 
yra tik grynas išsisukinėjimas, 
nuo vieno prie kito siuntinėli 
mas — nukreipimas, nenoras i* aliejų pigesnėmis kainomis.

— Politikai mano, kad gene
rolas Al Haig nori tapti respub 
likonų partijos kandidatu pre
zidento pareigoms, todėl jis lai
ku ir atsistatydino iš šiaurės 
Atlanto vado pareigų.

Vicepremjeras Tengas ren
kasi geriausius patarėjus kelio
nėn į Ameriką. Kiekvienas pri
valo mokėti gerai angliškai ir 
suprasti Amerikos gwenima.nieko iš to nebus, esant tiek gi 

liai sniego.
Tam tikslui miesto turimoji 

• mašinerija yra ,per lengva pa- 
j šalinti iki pažastų gilumo snie- 

Metu "vakaraU0 klodui' Manome tuojau po 
■ ' Naujų Metų sniego audros, bet

vos spėjome kiek pravalyti, kai 
sekanti audra vėl užvertė, pa- 
aiškino-S. Pudlowski, Glenview 
viešosios tarnybos direktorius.

Pasiruošti dar 4 coliams 
“šlapio” sniego

Chicagos sritis, vis dar nepa
jėgianti iš 1979 m. pradžios pū. 
gos audrų padarinių atsikasti, 
buvo perspėjamą, kad savaitgalį 
gaUgauti“idar_daugiau kaip 4 co- 
lius drėgno sunkaus sniego.

— Sirija rengiasi pirkti Irako

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

» 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

jos Hiobo gandonašos, nuotaiką 
gadina, štai tik vieno laikraščio 
Sun-Times vienos dienos, sausio 
19 d., “hiobiškos” žinios:

Dar viena žiemos neganda: 
jautienos kaindš kyla - ”

Dar vienas Įrašas, mūsų “argi 
mes dar negana ' kentėjome?” 
skyriuje: žiemos dras Čhičago- 
je jautienos (beef) kairiais didi
na. Sausio 11d. penkios popu
liarios jautienos atraižos (cūts) 
vietinėje maisto krautuvėje bu
vo SI.88 svaras, lyginant su 
$1.70 gruodžio viduryje. Ir ana
listai teigia, kad mažmenomis 
kainomis perkant produktus 
Chicagoje ir daugelyje visų 
krašto vietų per tolimesnes 30 
dienu dar reikšmingai pakils.

pas mus

1N r* i > J J. XU r* v
173f So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. W608

Turint visa tai galvoj, ir grįž
tant prie besiartinančių galiniai

Dr. A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
CfllioDif pe Europą ĮiptIdžIeL Dabar tik ------ ——-

Talkna taip pat rfataakyft paitv, aHlvrtfūi č»k| irba merwy ardai! pria
•BradrfM kalno pridedant 50c. perriuntlme iii

1800 So. Halited St.

1738 So. Hąlsteg Street, Chicago, Illinois 80SOS

reikšmingų Įvykių, verta vi
siems susirūpinti, kad jaunimas 
ten — Madride pasirodytų. Ir 
tomis pat lėšomis, kurios bus 
sukauptos jaunimui ne tik pa
bendravimui ar “svieto” pama 
tymui, galėtų būti panaudotos 

*ir politiniam savos tautos rei
kalų įsisąmoninimui. Ta linkme

Taupykite dabar įastū
a

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

Poetija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
laidvnuj išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmls ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juoksmą ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų k minčių 
gelmRs. '

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
į J. Augustiltyt*-ValčIOnlen*, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato,. 128 psL Kaina SI.—.
į Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
i Butkų Jmė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4, Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 169 

°51 {^KUooas^JurgalIonls, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8; Anatolltos Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastanls, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

S UMetintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
K Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

••Anylačių Šilelis'’, vertimas, 42 psl. $2 00.
9; Balys Rukia, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
10 Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
n' Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50'

Patras Sagatas, SAULĖLEID1IO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė- 
Ud’ S ^JtrS’sJgatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psi. $1.00.

14’ Euoanllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
1B Elona Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
18 Alfonsas Tyrvells. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
IT Jonas Valaitis, JENČVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mltlfogjq^jjMsmaį 

M P1Į AdSias Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti Rr knT«as- pijome atsilankyti į Naujienų 
raittoa arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kraSto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau tž vardintomis knygomis. 
Oi* suminėtai knygas galima xtfeisakyti Naujienose.

Juozą* Kapallnakaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą. bėgimą nuo bolševiku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobė* viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlnskatr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai, Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens Istorija. Knyga gausiai £Ūo- 
atruota. 300 psl Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^-LIETUVOa 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, NaučaJduosa. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vairaus aprašymai, ką ji ten matė, kokiu 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pat Ž1.50. Yra tam P«t 
Dversta 1 anglų kalbą.

M Zo&anko, SATYRINES NOVtLtS Geuialaca rusų raSytolo 
80 satyrinių novelių, 199 pust, kaina 12.

D. KunIHt, KELIOM! | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS.

Pr*f. P. P«k*i*ll*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 p*b dokumentuota istorinė rtodlja apie pcfisj UkigH- 
Kalna «X ”•

Vincai žnmaHI*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PARAJYĖJR. 
M p«L Kainu SLBO. I

Ha ir kiti laidiniai yra erunami
NAUJI1NOSR, ITJf W. HALSTBD ST., CHICAGO, ILL. 4MM

afaflaataM dartea -al*n4a«Ms arta wtaakaM Ir RrMa4ae4 
Sak| M plalela* periaMą.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

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

IVERSAL
Chicago, III. 60608

yiENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įitelfta im TaL €31-3070
Įa ta lyną jdctvoM Mtmiui aitomoMIlAm* >Ait4tyH.

] M cmkago t, ILL, Monday, January 22, 1979
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raštį išvežioti. Dienraštis skaitosi pirmos klasės siunti
nys, už jį mokama, kaip už pirmos klasės laiškus, bet 
išnešiotojai nešiojo tiktai laiškus, o laikraščius atidė
liojo šiltesniam orui. Tuo tarpu skaitytojas, visą dieną

Daily Exept Sunday bj The Lithuanian N«w« Pub. co, inc. namie būdamas, pyko ir nervinosi, kodėl jam neatnešė
I73> So. Halatod Strwt, Chicago, III. 6060S. Tolephon* 421-4100
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuo
3 vai. ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Ai cf December 1, 1^77 
Subscription lUtec:

jx Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
jther USA localities $30.00 per year, 
516.00 per six months. $9.00 per 
'hree months. Canada $33.00 per year; 
yther countries $34.00 per year.

pusei metu ------- ------ $16.00
trims mėnesiams __ $ 9.00
vienam menesiui_______ c 3.00

Kanadoje:
metams ____ J33.00
pusei metu __ — $18.00
vienam mėnesiui___________ i 3 nn

20 cents per copy. Užsieniuose:
metams-----------------------$34.00
pusei metu________________$18.00
vienam mėnesiui ___ 1 4.00

gruodžio pirmos d- 
D i on raid io kainos:

hicagoje ir priemiesčiuose*
metams__________________$33.00
pusei metu______________$18.00
trinu mėnesiams _______  Š10.00
vienam mėnesiui ______ _ $ 3.50

Naujienos eina kasdien, Uskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
m 60608 Telef 421-6100

Citose JAV rieto** 
metams __ $80.00

Pinigus reikia siusti palto Money 
Orderiu kartr -u nžaikyrau.

Turėkime viltį
Praeita savaitė buvo sunkiausioji. Šaltas vėjas, snie

gas pūgos sutrukdė susisiekimą, užpustė gatves, užver
tė šaligatvius, o vėjas šaltį didino ir gėlė , kaulus, širdi
ninkai, vyresnio amžiaus vyrai ir moterys nosies lau
kan nekišo, nes neturėjo priemonių gintis nuo vėjo, šal
čio ir sniego, kurie nešė slogas, plaučių uždegimus ir ki
tokias vyresnio amžiaus likimines nelaimes.

Geriausieji miesto automobliai nepajėgė prasi
mušti sniego užverstom gatvėm; Nepatyrusių vairuotojų 
varomi ratai staugė, pratrindami skyles iki asfalto, bet

"TF

Naujienų. Naujienų administracija ir ofisas buvo už
verstas telefoniniais pašausimais. Žmonės r erė jo ži
noti, ar jos iš viso išėjo. Kai patyrė, kad išėjo ir kad r 
vežtos i paštą, tai šiek tiek aprimdavo. Žinojo, ka ’ k I 
dieną laiškanešys atneš net du egzempliorius.

Didelės bėdos turėjo naujai išrinktas ir energingas 
miesto meras. Jis matė sniego ir šalčio paraližuota nfe 
stą ir npfnrėjo priemonių trafikul atstatyti. Chicaga 
turėjo pačias geriausias gatvėms valyti priemones, bet į 
tokiam dideliam sniegui jų buvo labai mažai. Valytojai < 
dirbo dieną ir naktį, bet mažais kastuvais nepajėgė at- ' 
kasti didelio sniego. Reikalo nesuprantantieji jo geriau
sieji draugai kaltino merą, kodėl jis laiku nepasirūpi- 
nęs didesnių įrankių sniegui valyti. Nuo 1912 metų Chi-! 
cagoje neiškrisdavo tiek daug sniego, kiek jo iškrito pa
skutinėmis dviem savaitėm, turimų priemonių užteko 
per 65 metus, tai niekas didesnių priemonių ir neįsigi
jo. Kaltinti merą neparūpinimu rekalingų priemonių 
sniegui valyti yra tas pats, kaip kuolą ant savo galvos 
tašyti. Ne meras, bet planuotojai ir miesto taryba to
kius nutarimus daro. Valytojai, tarnautojai ir polici
ninkai dieną ir naktį dirba, kad pravalius ne tik trafi- 
ko gatves, bet ir šalutines. Meras susižinojo su Bakai- 
taisias Rūmais ir gavo pinigų nelaimėn patekusiai Chica- 
gai išsikapstyti iš 30 colių sinego paklodės.

Didžiausią Chieagai pagalbą atnešė penktadiėnįo 
naktį pradėjęs pūsti šiltesnis pietų vėjas. Jis ne tik at
leido įšalusio sniego užraktus, bet sudarė galimybę snie
gą pravalyti ir paleisti darban mašinas. Šeštadienio ry
tą autobusai jau laisvai ritosi didžiosiomis gatvėmis ir 
gana skubiai vežė žmones. Tuo tarpu sniego valytojai 
nuo pirmų ryto valandų jau pradėjo sniegą-stumti-žm-o j

*

■*

V. KAROSAS

VLIKO SEIMAS
(KOMENTARAI)

no VLIKo ir kitų egzilinių veik 
snių prašymo- Ar turime bent 
vieną įrodymą, kad VLIKui 
ar mūsų diplomatams pasise
kė užmagsti artimesnius ry- 

vyriausybe,' 
neprik-

(Tęsinys) 
KAROSO ėėpn?w KOMENT.

Šiam tvirtinimui paremti 
peržvelkime šiuos faktus. Kiek 
K Škirpai ir jo vadovautam
r ’ . ai x f sius su bet kuriaLietuvos Aktyvistų Frontui,1 .L l-r- kuri remtų Lietuvosnet surengus sukilimą ir ne\a ; ... .■>_ ... R . , • .: laugomvbes atstatymą?pastačius Tretyj Reichą pnes 
įvykusį faktą, pasisekė pasiek
ti savo tikslo? Ar Vak. , demo
kratijos atkreipė mažiausią dė 
mesį į mūsų diplomatų ir VLI
Ko memorandumus, kai vedė 
derybas su Stalinu Teherano, 
Y’altos ar Potsdamo konleren'

- -__________ . i cijose?
nių apgyventose vietose. Reikia turėti vilti, kad tokio] Kaip reagavo popiežius r 

iŠ dabartinio partizanų pasiųstą laišką? Ar 
pavyko VLIKui įkurti egzilinę 
vyriausybę sulaikyti isduoda-

O vistįek VLIKas veikia, vei 
kia diplomatai, veikia Ben^ 
d r uo menė ii' daugelis kitų iš 
Lietuvos atkeltų organizacijų.- 
Kaip suprasti šį reiškinį? J tai 
autoritengai atsako min. iF 
Žadeikis, kalbėdamas ALTo 
suvažiavime, New Yorke 1952

reikšmės misiją; ji yra mūsų 
semper fidelis”. (L- Simu/js, 
Amerikos Yietuvių Tu.ybaJS?
psl.).

Tą patį tvirtina min. V. Si
dzikauskas savo “Diplomati
jos paraštėje”, dabar -spausdi
namoje “Dirvos” pus^piuose. 
Anot autoriaus, prez i ton 
tik po keturis, A 
okupacijos atsidūręs Šveicak
joje sugalvojo parašvt t 
Kybartų Aktus, o diplomatai
dar nesirengė pareikšti prot 5- 
to, tai Amerikos išeivija nuo 
Tat pirmųjų dienų-suprato^u 
sidariusią padėtį ir ėmė ėlivr- 
'ingai veikti. Jos pa stangų dė

ka buvo pirmiausiu * Iškovotas 
Lietuvos okupacijos nepripaži
nimas, DP biliaus parvedimas, 
atgabenta tūkstančiai tremti
nių iš stovyklų bei bendrai ^su
darė pagrindus ir galimybes 
egziliniam veiksniams veikti. 
Dėka šių ALTo laimėjimų ų- 
Vak. Eįuropos draugingos A- 
merikai vyriausybės nedrįso 
oficialiai pripažinti Lietuvos 
inkorporacijos į Sovietų Są
jungą.

Įvykiai po Helsinkio konfe
rencijos akivaizdžiai įrodė, 
kad ALTas, p ne VLIKas, pir
mas susiorientavo padėtyje ir 
atatinkamai veikdamas perkė
lė Lietuvos bylą į Belgrado 
konferencijos forumą bei lai
mėjo pakartotiną Kongreso pri
tarimą Lietuvos laisvės. bylai.

Reikia išsklaidyti sudarytą 
mitą,' kad Y'EIKui priklauso 
vatfavetvimo prima tag, vku~ 
riam turi paklusti ir ^ALTas. • 
Priešingai, ALTas buvo* ir liko 
pagrindu ant kurio yra yra pa 
statyta visa laisvinimo štruki.- 
tūra, nes veikia,ir kalba vi-' 
sos Amerikos lietuvių išeivi
jos vardu, sudarančios lietu

„met alsi__________ ____ . -
“Noriu , mesti žvilgsnį į pra

eitį — 12 metų atgal, kai Lie
tuvoje įvyko krizė ir niekas ne 

■ galėjo įspėti, kas bus toliau.“ 
Atmosfera Washingtone buvo 
nepalanki. Pasiuntinybės padė 

j tig neaiški, iki atsiliepė Ame- 
L rikos lietuvių visuomenės at
stovai, susiorganizavę į Ame
rikos Lietuvių-Tarybą^Jie_nu-

’ , ir 
jiems bk tada paaiškėjo galimybės 

pinkles ir nepripažintų esamų veikti. Didelė moralinė para-

mašinos iš vietos nepajėgė pastūmėti. Chicagos gatvės 
buvo 25, o vietomis 30 ir daugiau colių sniego klodu ap
dengtos. Nebuvo jokios mašinos, kuri pajėgtų važiuo
ti pirmyn užverstu sniegu. Labai bloga buvo užpraeitos- 
savaitės pabaiga, bet praeitos savaitės pradžia viską 
dar labiau pagadino. Nauja šalto oro banga, atsiritusi 
iš šiaurės Kanados, paraližavo ne tik Vidurvakarius. 
bet visą Amerikos šiaurę. Vienu metu susidarė įspūdis, 

“kacTdahgus maišosi-sū žeme. Didžiosios miesto trafiko 
gatvės buvo užverstos ne tik sniegu, bet apsodintos pa
liktais automobiliais. Patyrę amerikiečiai, nujausda
mi liūdną galą, savo mašinas pajėgdavo pasukti į šalį 
ir palikti, tuo tarpu meksikiečiai ir nauji Amerikos pi- 
pilečiai, neturėję jokio patyrmo apie galimą sniego pū
gą, važiuodavo, tikėdamiesi pasiekti namus arba dar- 

------- hovietę^het-nepajėgę tikslo pasiekti, palikdavo^mašjna^ 
viduiyje gatvės, visai paraližuodami susisiekimą. Ma
šinų motorai staugė, naujos padangos smarvę ir kibirk 
štiš vertė, bet iš sniego nepajėgė prasimušti.

Daug’ Rėdos tufėjū ir laikraščių redakcijos.“ Pir- 
... ._miausia,_.ne_yusi__darbininkąi_ pajėgė pasiekti darbovie- _

tę. Susisiekimo sutrukdymas, didelis šaltis ir baimė iš antro aukšto lango pamojuoja ranka ir ~ nusišypso. ar australietiškomis Pasaulio lietuvių organizacijomis, 
naujos ligos pakenkė ir Naujienoms. Pirmadienio nu-i Važiuojant į Baltuosius Rūmus, reikia iš anksto susi-; o naujai išrinktoji ALTo vadovybė parodė, kad Trojos 
meris buvo laiku paruoštas ir išvežiotas, bet praeitą an-į tarti ir susitikti su pačiu prezidentu, kaip ALTo dele- arkliai turi per mažus vidurius ALTui išgriauti. Lietu- 
tradienį dienraštis neišėjo. Jeigu jis būtų ir atspausdin' gacijos pasimatydavo su prezidentu Rooseveltu, Tru- vių sveikas protas stipresnis, negu daktaruojami vidų- 
tas, tai išvežioti jį buvo neįmanoma. Vėliau Naujienos manu ir Eisenhoweriu. Iš Trumano gavo užtikrinimą, riai. Turėkime viltį, kad ir VLIKas susitvarkys ir sieks 
kiekvieną dieną buvo pagaminamos,, spausdinamos ir kad gen. Eisenhoweris neleis rusams gaudyti į Vaka- užsimotų tikslų. Gal jam pavyks išaiškinti pasipūtė- 
išvežtos į paštą. Paštas ne kiekiveną dieną galėjo laik- rų Europą pasiekusių lietuvių ir neveš jų į rusų okupuo- liams, kad pasipūtimas bendram darbui nenaudingas.

Šalčio, ir tiek sniego Chicagoje nebus, o 
oamažu išsikapstysime.

—Reikia-manvti, kad mes_taip pat išsikapstysime ir! - - - - .
, . " ■ ' .. . i • • mą Švedijos ir Anglijos vyriauis nepaprastai ir pavojingos visuomenes nelaimes. J

Praeitais metais buvo padaryti keli svarbūs žingsniai 
bet praeitais metais siautusios. aistros lietuviams ap
temdė* protus ir gerokai apardė visuomeninį lietuvių iįau )Sr VLIKo valdybai pasi- 
gyvenimųrziGerai -suorganizuoti propagandistai manė, 
kad su Toronto Lietuvių Dienomis padarys 
Lietuvių Dienas” ir užvaldys visus 
lietuvius. Bet propaganda lieka propaganda. Vienur an
kščiau, kitur vėliau paaiškėjo, kad propaganda nėra 
tikrovė. Svarbiausia, propaganda nėra kova už Lietuvos 
nepriklausomybę.
__ Metų pabaigoje taip pat paaiškėjo, kad pasikalbėji-_ 
mas su Andrew Youngu nėjo Lietuvos laisvės krypti
mi. Kiekivenam taip pat paaiškėjo, kad pasivaikščioji
mas po Baltuosius Rūmus ir nusifotografavimas su po
nia prezidentiene taip pat Lietuvos reikalo nepastūmė-- 

!jo pirmyn. Neužtenka pasidžiaugti, kaip prezidentas

svbių Lietuvos auksą Sovie
tams? Praversti dipukų kom- 
naktinę emigraciją.“, ir pag&"

“PasaulR
sekė savo memorandumais pa
veikti į Helsinkio kbnfėfenci-“

laisvojo pasaulio 1l2s signatarus, kad nepakliūtų vyko pas prez. Rooseveltą, 
lo-anda Vienur an-H Brežnevo statomas jiems tik tada paaiškėjo galim)

si enų.? ma, kurią suteikė ALTas, ne
Netgi Vatikanas, į kurį dėta jaukius momentus išsklaidė, 

tiek vilčių, nepatenkino nė vie Tuo ALTas atliko istorinės

tą Lietuvą ar Sibirą, o pasimatymas su prez. Eizenho; 
weriu davė Kersteino komitetą. Nepasimatymas su pre
zidentu nieko nedavė.
___ ALTo konferencija parodė, kad ALTo negalima su
dergti su frontininkų manipuliuojamomis vokiškomis

vių tautos demokratinį, avan
gardą ir turinčios moralinę' ir 

-polįtinę- atramą—šio--krąšto vy
riausybėje ir visuomenėje. EY

Šios istorinės tiesos^ nešu-' 
prato VLIKas nuo pat,sayo.ę 
atsikūrimo dienų Vokietijoje 
ir jos nesupranta dabartinis 
VLIKo seimas.' Priimdamas
naivias revoliucijas- “apie vi- į 
sų lietuviškų “jėgų“konsolida- T 
vimą” ir sąmoningai ignoruok
damas pasiektus ALTo laimė- ; 
jimus Belgrado konferenci
joje, tuo Įrodė savo trumpate- '\- 
gystę. Vien dėlto reikia svei- • 
kinti lūžį \TLIKe; neg tikima j 
atstatyti tamprų bendradarbia 
vimą su ALTu . t

(Bus daugiau)

— Irano šachas, fšvažiuoda-v.
mas iš Teherano, savo rūmuose • 
paliko visas brangenybes.

RAŠO A. ž.

KALBĖKIME ATVIRAI-
(Tęsinys)

Perversmui nepasisekus ir pats A. Volde
maras, pretendavęs vėl tapti diktatoriumi, pa
teko už grotų. Esant jam Marijampolės kalėji
me buvo pas jį nuvykęs (pasiųstas) prof. Bla
žys patikrinti kalinio dvasinę sveikatų. Neži
nau, koks buvo prof. Blažio oficialus raportas, 
bet privačiame kelių asmenų pokalbyje jis pa
sakė, kad kalinys (A. V.) yra psichinis ligonis. 
Po kiek laiko A. Voldemaras buvo iš kalėjimo 
išleistas, gal paskirta jam pensija ir turėjo iš
vykti į užsienį. Grįžo tik Sovietų Sąjungai oku
pavus Lietuvą ir A. metonai išvykus užsienin.

J. Augustaitis savo knygoje “Antanas Sme
tona ir jo veikla” 86 p. cituoja iš A. Merkelio 
knygos apie A. Smetoną: — “Fašistinė Geležinio 
Vilko organizacija, kuria rėmėsi prof. A. Volde
maras ir kuri daugėjo bei plito visame krašte, 
ėmė sauvaliauti, terorizuodama opozicininkus”.

Atrodo, kad jau nuo pat įsikūrimo, teroras 
šiai organizacijai nebuvo svetimas, nes tai buvo 
vienom politinės grupės ginkluota jėga prieš ki
tas t'c/itineg partijas.

Liet. Eii-iki. apie A. Voldemarą tarp kitko 
ašonia: “Jo politikai daug turėjo Įtakos slapta, 

\a<». Geležinio Gilko organizacija, atsiradusi

nuo pirmos dienos parversmo. Jos garbės šefas 
buvo pats prezidentas A. Smetona, o vadas Vol
demaras”. Ir toliau, paminėjus pasikėsinimą į 
A. Voldemaro gyvybę, rašoma: “Pasikėsinimas 
paveikė į V. ir jis visai įsitraukė į Geležinio Vil
ko organizavimą. Tuo būdu jis lyg atsiribojo 
nuo nuosaikiųjų tautininkų, nuo vyriausybės 
narių ir paties prezidento. Santykiai tiek įsitem
pė, kad prezidentas buvo priverstas 1929. IX. 
jį atstatyti.”

Svarbiausias valstybinis aktas V. valdymo 
metu buvo nauja 1928 m. konstitucija. Jis griež
tai nukrypo nuo parlamentinės sistemos ir su
stiprino prezidento galią. Tačiau jos nuostatai 
neskubėta įgyvendinti ir pertvarkyti vyriausy
bę pagal ją. Vis dar ir toliau tęsiama kieta V. 
vidaus politika”.

Ta konstitucija pasirėmęs prezidentas ir 
atleido A. Voldemarą kabinetą.

J. Augustaitis savo knygoje: “Dviejų pa
saulėžiūrų varžybos” p. 56—57 rašo ir apie A. 
Voldemaro atsilankymą pas Palangoje atos
togaujantį prezidentą. Pasikalbėjime dalyva-

Tuo taip tragišku tautai metu vienas dikto
rius — vadas pabėgo, netaręs tautai nė žodžio., 
perdavęs valdžios funkcijas pavadutojui (egzi- 
lėn valdžios neišvedė), kurį okupantas prievar
tavo ir neva teisėtai sudarinėjo vyriausybę. Ki
tas gi, buvęs diktatorius, grįžo, gal tikėdamasis, 
kad bus pakviestas nors ir okupanto pastatyton

vyriausybėn ,gal tikėdamasis turįs nuopelnų ir 
galėsiąs Lietuvai pagelbėti.

J. Augustaitis — “Antanas Smetona ir jo 
veikla” pust 104-5 rašo: “Jeigu rašančio šias 
eilutes paklaustų, katras jųdviejų prietelių — 
Voldemaras (Merkelio pasmerktas) ar Smetona 
(išaukštintas) buvo didesnis garbėtroška, žalin- 
gesnis Lietuvai, negalėčiau šio klausimo atsa
kyti. Kaip matėme, abudu buvo lygiai žiaurūs, 
abudu šaudė ir kankino kalėjimuose to neužsi
tarnavusius žmones ir ėjo per savo prietelių la
vonus. Voldemaras tikras diktatorius — ambi
cingas, griežtas, žiaurus — pasitikėjo tik savimi, 
savo gabumais, mažai reikalavo visuomenės pri
tarimo, net savo veiksmams kokių nors bent for
malių, teisingų pagrindų, veikė išeidamas vien fš 
savo asmens, kaip centro.

Smetona, tariamai ramus, lėtas, užmačias 
riekęs pridengti visuomenės parama, bandyda- 
massudaryti veiklos formalų pagrindą suktais 
savivaldybių bei prezidento rinkimo įstatymais, 
konstitucijų pakeitimais laimėti sau vis daugiau 
teisių.

Todėl, kuris žalingesnis — priklauso nuo 
sprendėją nusistatymo”.

Ir toliau: “Nagrinėjant šių trijų vadų veik
lą ( Smetonos, Voldemaro, Raštikio) vis nebuvo 
paliesta jųjų veiklos “psichologiniai motyvai”. O 
be abejonės įdomu, kodėl jie taip atkakliai veržė
si valdžion, kokie jų impulsai juos nesivaržant

i priemonėmis tam skatino. Tai jau yra psicholo- 
gų dalykas, kurie galėtų tuo reikalu pasi-

1 sakyti.”
Už tokį nusikalstamą politinį terorą atsako^ 

mybė krinta ne tik Saugumui ir valdžios viršū
nėms, bet ir pirmoje eilėje Vidaus reikalų minis- 
teriui ar tai buvo rusteikas, Čaplikai, skučai ar 
kt., o taip pat krašto apsaugos ministeriui,

Minėtų didžiųjų bylų metu pats min. pirm. 
A. Voldemaras jau turėjo 4 ministerijas, jų taf-‘ 
pe ir Kr. Aps. m-ją. Tad jis ir skirdavo Karo 
lauko teismą su pirm. pulk. Brazulevičium. Tuo 
jo atsakomybė yra didesnė, nes jis negalėjo neži- 
soti Saugumo vykdomų provokacijų.

Saugumo organų provokacijas buvo prakti
kuojamos ir vėliau, net ir Suvalkijos ūkininkų 
streiko metu.

JBus daugiau)
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naudos, pasitarnaus tolesniam 
mokslo ir teennikos progresui.

O dirbtiniai palydovai jau da
bar tarnauja žmonijai. Jie ž.va! 
go gamtos išteklius, peivpėj- 
apie artėjančius ciklonu ir ura 
ganus, nurodo miškų gaisrus 
retransliuoja televizjos laidas 
ir palaiko radijo ryšį tarp toli
mų vietų ir 1.1. Atlikdamas vie
ną ar kitą užduotį, palydovas 
turi būti tiksliai orientuotas erd
vėje, bet kuriuo momentu rei
kia žinoti jo prietaisų padėtį. 
Tą atlieka speciali orientavimo 
sistema, kaip orientyrus naudo
janti žvaigždes, kurias jiems 
nurodo astronomai.

milimetru.

• toli pasitikti ir sunaikinti tokį' 
nenraęvtr svečia.

Astrofizikas Vytautas Straižys

AR ASTRONOMIJA PRAKTIŠKAS 
MOKSLAS?

siekė 46 kosminės stotys, šešio- 
I se Mėnulio vietose riogso “Apo- 

mato; lono” kabinų kojos, apsuptos 
ener- dešimtimis įvairiausių prietai- 

— J giją teikianti termobranduolinį su, aplink kuriuos- galima ap- 
vandenilinęj tikti dvylikos ostronautų pėdas, 

j bomba mes išgirdome 1953 m. Tai. šen, tai ten tupi stotys “Lu- 
iTada mokslininkai pirmą kartą na?/ lunomobiliai, “S urve j e- 
j išmoko žemėje paversti vande- 
• nilį heliu. Tačiau jau 1939 m. 
amerikiečių fizikas Hansas Betė 
įrodė, kad ši biinduolių sinte-

__ zės reakciją, vyksta Saulės Sel- a 
DR. VYT TAURAS ’ ^se'korijąs nuostabi 
GYDYTOJAS Ik CriiRūRGAb“

DR. FRANK PLECKAS 
OPtUME fRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir Į 
“contact lenses’” ]

(Tęsinys)

o fizikai Saulėj o
VaL agal susitarimą. .Uždaryta tree, i kol kas vienintelį mums

OK.l.EŲiS AS SELB UTIS; reaktorių. 
. <• filNkSTŲ, PŪSLES IR 

fROSr|ATOS CHIRURGIJA 
.2656SvEST 63rd STREET 

VaL ąntrad. 1—4 popiet,

jėfiso telef.: 776-2880
Rezidencijos telef.: 448-5545

Apie

Aplink Saulę skrieja devynios 
didelės planetos Ir tūkstančių 
tūkstančiai dangaus kūnų, vadi
namų asteroidais, kometomis 
ir meteoriniais kūnais. Jų skers
menys svyruoja nuo kelių šim
tų kilometrų
Dauguma didžiųjų asteroidų, 
kurių skersmenys siekia dešim
tis ir šimtus kilometrų, yra as
tronomų susekti, suregistruoti, 

'č uolos jų orbitos. Kai 
ų klaidžioja Žemės a- 

c ir retkarčiais pralekia 
kelis milijonus kilometrų 
mūsų.

Nemalonių padarinių gali šu
te’ ti ir susidūrimas su kometa. 
Cc mėtos branduolio pagrindą 
sudaro vandens, amoniako ir 
metano ledai, kuriais sucemen
tuotas meteoritų uolų, akmenų 
ir dulkių gniužulas. Tokios su
dėties maždaug kilometro sker
smens kosminis kūnas, įsiver
žęs Į žemės atmosferą kelioli
kos kilometrų pet sekundę grei
čiu, gali sprogti ir sukelti pana
šią į Tunguskos katastrofą. As
tronomai atidžiai registruoja 
visas j centrinę Saulės sistemos 
sritį atlekiančias kometas, ap
skaičiuoja tikslias jų orbitas. J 
Kometos priartėjimas prie Že— 
mės negali likti nepastebėtas.

Bet tai vis artimos Žemės a- 
pylinkės, matuojamos šimtais 
tuksiančių, milijonais ir mili
jardais kilometrų. O kokią nau
dą žmonijai duoda žvaigždžių 
ir galaktikų astrofizika, tyrinė
janti objektus, nuo kurių švie
sa, sklindanti 300 000 ' km/s 
greičiu, pasiekia mus per de
šimtis, šimtus, tūkstančius, mi
lijonus ir net milijardus metų! 
Pirmiausia reikia pabrėžti pa
žintinę astronomijos reikšmę. 
Mes turime žinoti savo adresą 
Visatoje ir savo istoriją. Tai na
tūralus kiekvienų- išsilavinusio 
žmogaus troškimas.

Bus daugiau)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Vakare ir ryte ir vidudieny aš dejuoju ir šaukiu, o jis išgirdo ma
no balsą". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie. 

kurie reguliariskai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėja arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis i 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
TeL737-8601

per 
nuo

Tai visiems girdėtos kosmi
nės uolos Ikaras, Erotas, Amū
ras, Apolonas, Hermis, Adonis, 
Tc’ras ir kiti, žemės ir kitų pla
netų traukos veikiami, kai kurie 
jų keičia savo orbitas ir, laikui 
bėgant, gali smogti j žemę. To
kios susidūrimo pasekmės būtų 
liūdnos. Tik prisiminkime, kaip 
nuniokojo taigą 1908 m. Tungus- 
kos meteoritas. Dar baisesni suL 
sitikimai ’ tolimoje praeityje! 
Žemės paviršiuje paliko didžiu- 

dtiusricebų^iroiireTru-skeTsm'ensyvai&|H^^ 
kraterius, vadinamąsias kosmi
nes žaizdas — astroblemas. Vie
na tokia 5 km skersmens astro
blema neseniai atrasta ir Lietu
voje. Astronėmai akylai seka 
įtartinus dangaus klajūnus ir, 
nėra abejonės, laiku praneš 
žmonijai apie artėjantį pavojų.)
\ andenilinėmis bombomis ap-lcagos ugniagesių viršininkas J. į 
ginkluota^ raketų armadą galijQuinn. —-■

EUDEIK1S
riąi”. Iš tiesų tai jau panašiau į 
raketų poligoną, negu į astro
nominį dangaus kūną.

Tačiau neskubėkime 
išvadų. Kas apskaičiavo trajek

iu kosminiu lai- 
vų, kurie keliolikos metrų ir se- 
kundės dalių tikslumu nusilei
do kito dangaus kūno paviršiu
je, kas užtikrino saugią kelionę 
namo! Astronomai. Tai jų ap
skaičiuot om is- Tra j ek tori jomis 
su minimaliomis kuro atsargo
mis kosminiai aparatai jau daug 
metų raižo tarppianetines erd
ves. Marso ir A’eneros palydo
vai, lėti nusileidimai Veneroje 
ir- Marse, trys -susitikimai su 
Merkurijumi, dvi kelionės į Ju
piteri ir toliau į tarpžvaigždinę 
erdvę — tai vis astronomų 
draugystės su raketine tėclmi- 
ka išdava.-

Orientuodamiesi pagal žvaig
ždes, kosminiai -kolumbai vie- 
nas“po 'kito -palieka gimtąją Že
mę ir lekia tolyn ieškoti Visatos 
paslapčių, kurios anksčiau ar 

Mėnulio orbitą ir paviršių pa- vėliau atneš žmonijai praktinės

ulis žansenas ir Normanas Lo-Į
... kjeras pirmą kartą -pasaulyje

praktika, sp«ų MOTERŲ llgc=. aĮra(jo naują elementą — he- 
ilį Saulės spektre.- Astronomų irOf teas 2652 WEST 59th SYRGET

< Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirai., anti ad., trecma. 
ir peukt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seotacne- 
miis 2,-4- vaL popiet ir___ _____

- pagal susitarimą.

fizikų draugystė šioje srityje 
_  davė pasauliui -vieną nuostabi- 

if • t p įsiy-Įt ausiu šie amžiaus aliadimų
1 termobranduolinę , sintezę. Ar 
j nepavyks artimiausiu laiku 

_______ _____ _______ bendromis jėgomis išspręsti 
problemos, kaip Žemės paviršiu- 

Aparatai - Mptezai.__________ 1 je -Įžiebti- diidMinę Saulę — val-
oazaj. Speciali pagalba tj(omvĮ 

k (Areli Supports ir x. t. '

2450 Šert 63rd St., Chicago. IB. 60629 
TM«f.; PRo*ptt £-5084

i PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Tel. WA 5-8063

domų termobranduolinį reak
torių? Kokia pigi būtų energi
ja, jei benziną pakeistume van
deniu ! .

Persikelkime mintimis arčiau 
— į artimiausią  j į Žemės kosmi
nį kaimyną — Mėnulį; Dažnai 
tenka išgirsti, kad kosmenau- 
tai jį paglemžė iš astronomų. Iš 
tiesų, *per praėjusius 18 metų

daiyti

Seniausias naktinis klubas8
yra Paryžiuje. Jis buvo Įsteigtas 
1843 m. ir vadinasi Le’Bal dės 
Anglais. ' Didžiausias naktinis 
klubas yra Concord viešbutyje. 
Catskill Mountains, New Yorko

pretenduoja The Mikado nakti
nis klubas Tokijo mieste. Jis tu
ri 2,000 sėdimų vietų, jame dir
ba apie 1,250 padavėjų, kurių 
didelė dalis uždirba virš^lO,-“ 
000. i

— Floridoje mirė buvęs Chi- j

PADĖKA
Mūsų mylimas vyras, brolis, dėdė

DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONFin. KOPLYČIOS

SŪNUSTĖVAS
MARQUETTE FUNERAL HOME
• _____2533 W. 71st Street 

”• 1410 So. 50th A^e., Cicero
F Telef. 476-2345

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 arba 376-5996

Peach Time Is Here ALFONSAS D. KAULAKIS

SOPHIE BARČUS
KADŪO IE1MOS VALANDOS

Viw» -programoj Iš W0PA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—330 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

V*d«|« Aldona Daukvt
Tolof.: HEmloek 4-241J

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

------------- -■

' £ “Lietuvos Aidai’ 
-5. ...kAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

I ——_ Programos vedėja

Pirmadieniais ir antradie- 
A*“*f n tais 9:00—9:30 vaL vak. 

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.
Šeštadieniais 7—6 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

t^SBOE
J^'wRI
nW^hB>Mr^,:

Fresh peaches and pudding are an irresistible combination 
when it comes to summer deseerts. Almond Custard Cream is 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’s made with vanilla flavor Jello-O pudding and pie filling — 
the cooked version — enriched with egg yolks and discreetly 
flavored with almond extract. Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent slices of fresh peaches, 
it’s a dessert to savor on a sultry day.

Almond Custard Cream
1/4

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems shjsime Naujienas dvi sa
vaite* nemokamai.

I
Mirė 1978 m. lapkričio 17 d. Miami, Florida, sulaukęs 80 metų, 
ir palaidotas lapkričio 25 dieną mauzoliejuje Lietuviu Tautinėse kapi
nėse, Justice, Illinois.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir visiems atsilankiu
siems koplyčioje, dalyvavusiems bažnyčioje pamaldose ir palydėjusiems 
į amžino poilsio vietą, pareiškusiems užuojautą mūsų didelio liūdesio 
valandoje žodžiu, spaudoje, laiškais. Dėkojame už užprašytas šv. Mi
šias, už aukas šv. Mišioms, už kitas aukas ir už gražias gėles velio
niui pagerbti.

Išlydint iš Miami, kur velionis išgyveno 31 metus:

Nuoširdi padėka kun. Vincentui Andriuškai už gražias maldas 
koplyčio;e. už šv. Mišias ir jautrų atsisveikinimo žodį Epiphany 
bažnyčioje.

Išskirtina padėka Miami Lietuvių Klubo ir Aitos skyriaus pirmi
ninkui Petrui Šilui už atsisveikinimo suruošimą ir pravedimą. Šia proga 
taip pat buvo prisiminta Altos, SLA, Sandaros ir Balfo skyriai, kuriuos 
velionis buvo suorganizavęs ir juos rėmė, nesigailėdamas nei savo svei
katos, nei pinigo. Dėkojame P. Leonui už atsisveikinimą su velioniu ■ 

•J Miami Lietuvių Klubo vardu, taip pat dėkojame B. Bukauskui už atsi- 
f c--i'-ą šauliu kuopos vardu, o taip pat už apibūdinimą Alfonso 

b’ngo kovotojo už Lietuvos garbę ir laisvę. Dėkojame Gundai 
v už jos sukurtą jautrią poeziją Alfonsui pagerbti ir solis- 

-i Dambrauskaitei ir akompaniatorei Danutei Liaugminie- 
r uz puikiai pritaikytas giesmes.

Dėkojame visiems karsto nešėjams: Z. Kaulakiui, V. Skupeikai, 
P. Leonui, P. Šilui, V. šamatauskui. J. Karveliui, J. Kay ir W. Oertel 
bei laidotuvių direktoriams Philbrick and Sons. Coral Gables, už ma
lonų patarnavimą.

Chicagoje:
Nuoširdi padėka kan. Vaclovu i Zakarauskui už gražias maldas 

koplyčioje, jautrų atsisveikinimo 
apeigas ir palydėjimą velionio i 
fonso geriems draugams, prel. J.
J. Dambrauskui, MIC.

Išskirtina padėka Gražvydui
Šimą ir jo pravedimą. Dėkojame už nuoširdžius atsisveikinimo žodžius, 
kuriuos tarė organitacijų atstovai: A Uos — kun. A. Stasys, Balfo — 
M. Rudienė. SLA — E. Mikužiūtė, Naujienų — M. Gudelis, Sandaros 
— G. Lazauskas.

Dėkingi esame Solistui A. Braziui už gražias giesmes bažnyčioje.
Dėkojame aprašiusiems velionį spaudoje: Drauge — Narūne Pakš

tienė, Sandaroje — Grožvydas Lazauskas. Naujienose — Martynas Gu
delis ir Petras šilas. Tėvynėje — Euphrosina Mikužiūtė Laisvoje Lie
tuvoje — Vytautas Semaška.

Dėkojame visiems karsto nešėjams: Dr. G. Gudauskui. J. Wttkui, 
A. Krisehunui. J. Kwak, G. Lazauskui ir K Povilaičiui, ir laidotuvių 
direktoriui velionio draugui Antanui Phillips už nuoširdų ir rūpes
tingą patarnavima.

Jei ką pamiršome n nepam.nėjome, lai atsjprasomr ir visiems 
liekame dėkingi.

\’idiūde: Žmona, brolis, sūnėnas ir kili gimines.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LtMHVŽų

-UHOtVYlU 

nreKtorii

) AMBULANCE
PATARNAVX
MAS DIENA

IR NAKTĮ,

S TURIMI
? KOPLYČIAS
< Y ĮSOS E MIESTi
? DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd* 7-34U1

BUTKUS - VASAITIS
144.6 So. otKh Ave, Cicero, HL Phone: OLympu f-iov.

žodį, už šventas Mišias, laidotuvių 
amžino poilsio vietą. Dėkojame Ai- 
Balkūnui, kun. J. Prunskiui ir kun.

Lazauskui už atsisveikinimo suruo-

PETKAS BIELIŪNAS
1-J48 So. CAL1E0RN1A AVE. Phone; EAIayeu*

GEORGE F. KUDMINAS
J31? So. LlfUANlCA AVK. TaL: XArii 7-11S8-11SJ

| STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
į (LACKAWICa)

2424 WEST 6 Sth STSUO1 KXp«MJc 7-1Z14
2314 WEST 23rd PLAC1 Vli.vinia 7-M71

’ 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe HUk, DL »74-441E 

j P. J. RIDIKAS

j <354 So. HALSTKD STREET Phene: TArdi Mill
Illi MllllJU iL.taLiilW-Ji.iWJH,

teaspoon almond
extract

egg whites, stiffly
beaten

Sweetened sliced fresh
peaches

package (4-serving size) 
vanilla flavor pudding 
and pie filling 

cups milk 
egg yolks

Combine pudding mix and 1/4 cup of the milk in saucepan; 
blend in egg yolks. Add remaining milk. Cook and stir over 
medium heat until mixture comes to a full boil. Remove from 
beat. Add extract; then fold in beaten egg whites. Cool, stirring 
occasionally. Spoon into individual dessert glasses; top with 
peaches and garnish with prepared whipped topping, if desired 
Makes 3-1/3 cups or 6 serving*.

% 
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Juozas Katauska* Jr., Bal 
zt AG^ lTctūvTff Kultūros jiiūZ-H “ 
įutts renginių direkto-
rius, ruošiu Komišku filmų fes* 

ų. riknai bus rodomi vašu-
> dienomis, taip pat 
16 dienomis. Muz\*

< durys atidaromos 7:3(1 va).,

•rm J
Sofija Pleaienė, Oak Lawn, į;UV0 

UI., gavusi 1979 m. Naujienų ka- j 
tenderių, specialiu laišku alsiun-p, 1)rG!>ramų pradžia 8 vai. vak. 
tė uz ji >.» auką. Petras Gė nap$us rodomi filmai su amerikie- 
:š Orland Parko ir I . B clmesi-įjų mėgstamais artistais: \V. C. 
čius iš Marquette Parko atshm-( F:e}ds c!iariie Chaplin, taip pat 
tė po 83. Dėkui. Laurel ir Hardy. Filmus rodys- 

čaitis Lar<>o. Fla.. **’ a š^ins Petras Balskus iš Sons 
of the Desert tarptautinio ko-

— Pijus \
kartu su gerais linkėjimais ir į 
komplimentais Naujienoms beiimed’jos klubo-, 
jų bendradarbiams, atsiunt

East Chicago, Ind., Lietu
vių Medžiotojų • Meškeriotoju 
klubas, remdamas lietuvišką 
spaudą, paskyrė Naujienoms 
$25 auką ir ją atsiuntė per klu
bo kasininką Zigmą Stankų. Dė
kui valdybai ir visiems to 
bo nariams.

khr

— Juilja Cybulskienė iš 
Springs, Ark., be raginimo 
siuntė prenumeratą ir ta proga 
parėmė Naujienų leidimą $5 
auka. Dėkui.

Hot
at-

Klevelando lietuviai minės; 
-Lietuvos nepriklausomvbės ai-į 
kūrimą vasario 11 d. 1 vąl. po-’ 
piet DMNP parapijos salėje.! 
Pagrindiniai kalbėtojai bus Lie-į 
tu vos gen. konsulas Vytautas; 
Čekanauskas ir sen. H. Melzen. 
baum. Programoje dalyvaus 
muz. Alfonso Mikulskio diriguo
jamas Čiurlionio' ansamblis. 
Minėjimą ruošia Amerikos Lie
tuviu Tarybos Klevelando sky
rius. kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 

Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

— Dėkui Justinui Palubinskui 
iš Marquetie Parko už septynio
likos dolerių auką, atsiųstą kai 
tu su metine prenumerata.

— Elzė Petrikonienė išrinkta 
Omahos Lietuvių Moterų klubo 
pirmininke, Valerija Jaudegie- 
nė — vicepirm., Julija Navakie-, 
nė — sekr., Alfa Mikėnaitė — 
iždininke.

KAIP PATIRTI TIKRĄJĄ 
LAIMĘ?

Susirinkimas baigtas Lietu
vos Himnu. Po to, skaniais ce-į 
pelinais, pyragaičiais, kavute 
ir, žinoma, kiek stipresniu sky 
stirnelių pasivaišinta. Vakarie-( 
nės metlt pasidalyta atsimini" ■ 

unais iš tų laikų, kada klubas 
buvo organizuojamas, prieš 

J 28-rius melus. !

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau1 .... . .1 pad.-ti teisininko Prano Š u 1
■ paruošta, — teisėjo Alphonse 
! IV ells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
i išleista knyga su legališkomit 
formomis.

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

$3.00Cgo, IL 60608 Kaina 
su formomis — $3.90.

apie 30 nariu. Valdybos pirm. 
G.G-aleckui dėl nesevikatos ap
sitraukus iš valdybos, jo vie
ton buvo išrinktas Jonas Da- i

r O •

Juozo šmotelio

O

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
■1212 W. Cermak Road Chicago. Ui. Virginia 7-774?

O GERIAUSIAI ČIARegistruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančio] įstai- garažas, elektrinės durys, atskiri ga
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Nets.!? PutSe

— Veronika Girdvainienė, 
Clinton, Ind., pildydama Gird
vainiu ir savo giminės patrioti
nes pareigas bei vykdydama sa
vo asmeniškus įsitikinimus, iš 
anksto be raginimo pratęsė pre 
numeratą, o savo nuoširdžiau
sius sveikinimus ir gerus linkė- 
jimus atlydėjo trisdešimt dviei- 
jų dolerių auka. Dėkui.

— Illinois valstijos loterijoje 
sausio 19 d. Big Pay Day lošime 
laimėjo 781, 87, 3, ir 0119. 
Touchdown losing laimėjo San 
Francisco 05, 45, 24 ir 48.

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka-

kame pašto ženklus ir pinigu

Naujiena vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i Tisu* skaT 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. 
kalų renesanso. f**

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams,

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrior naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais mcxierniais4rengimais<_______

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

Ar žmogus, siekdamas laimės, 
gali būti laimingu?

Išgirsite atsakymą ši antra
dienį, sausio 23 d-, radijo banga 
1490 AM per Lietuvos Aidus.

Pareikalaukite knygelės "‘Kaip 
atgimti iš naujo”. Prisiusime 
dovanai. Mūsų, adresas:

Lithuanian Ministries

P.O. Bo* 321
Oak Lawn, IL 60454

Savo kuklia veikla klubas, 
kiek ištekliai leidžia, remia 
lietuvišką spaudą ir kitas kul- Į 
tūrines lietuvių organizacijas. 
Pvz., praeitais metais klubas 
išdalino aukom(s viso 80 dol. 
Donelaičio lituanistinei moky
klai, BALFui, ALTui ir kit. ! 
Susirinkimas pavedė valdybai i 
ir šiemet skirti aukų (vaMy! 
Jios nuožiūra) panašiems tik-! 
slams. Be to klubas dalyvauja 
■sayo—kruklin—įnašu—Lietuvių?
Fonde.

Praeitą vasarą buvo sureng
ta Romo ir Liucijos Maldūnų 
sodyboje šeimyniškas pobūvis. 
Dalyvavo apie 40 klubo narių 
ir jų svečių. Valdyba yra nu
tarusi ir šiemet surengti kiek 
didesnio masto pobūvį rug
pjūčio 5 d. Vyčių sodelyj. Vie.

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knvgą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi uzsisa-- 
kyti paštu.

Ivnygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

IL. 69629.

'TBIMIMOUS !RHIg
the four, seconds

1 THAT DECIDED A 
.WORLD CHAMPIONSHIPecu

ir
su.

Klubas1 turėjo metinį narių 
susirinkimą pr. metū lapkri
čio mėn. 12 d. Lietuvių Evang. 
Reformatų parapijos salėje, 
5230 S. Artesian. Dalyvavo ta jau rezervuota.

Naujienoms reikalingas

Vyrą^ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo. valAndor^ kreiptis te-
lefonu:

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąją talką

_ Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei žalimų skaitytojų reikalam |
pnioma pasinaudoti žemiau esančiomis itkarpomix.

žng title when Champion Gene 
Tumey went down for the “long 
count”—14 according to boxing

pionship.

paid $2,658,000—the largest m 
fight history—to witness Dempsey’s 
attempt to regain the crown he had 
lost the year before. Both fighters 
were in superb shape but Dempsey, 
the challenger, was far superior to

ginning of the historic battle, re
minded both contestants of the new

knockdown, the count would not 
be started until the aggressor had 
retired to a neutral corner. The 
gong sounded and the battle was 
on. For the first six rounds, Tunney 
was on the defensive with Dempsey 
pounding him, trying to break __
down hž guard. The seventh saw 
Dempsey change tactics, switching
from body attacks to the head. A

HAŪJIENOK
173? SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL 60401

» H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
gražindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dot.r - - ————
Pavardė Ir vardas _____________________________________________ _____

A drew

• Užsakau' Naujienas kaip dovanu savo  
yra naujas skaitytojas. Priede  doL
Pavardė ir vardu_________________ ____

, kuris j

Adresai

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus . — dol.__________
Pavirdė !r Tardo ___________ _______ ____ _______________ i__________

Adresu ___________________________________________________________

• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sasipa. 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresu

Pavardė ir vardu

i irtai

MARIJA NOREIKIENS
U43 Wwt St, Chieuo, UI WJS25 « Tel 5-27S7 

»«*Jrinkimc4 «cr»s riiii*? Įvairiu
MAISTAS Ii 8 U ROPOS SANCtLIŲ.

Cosmos Parcels Express L-onr 
MARQUETTE GIFT PASCELI SERVICE 

U«1 «9th ?*.. Cbl-e.es, Hl. — T»L WA 5-27J7

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savvagularty!

see us for 

financing.

AT OUR 10W RATES

right caught Tunney on the head 
and reeled him against the ropes. 
Six sudden smashes with both 
gloves and Tunney was down for 
the count.

Bedlam broke out in the stands. 
•Impetuous Dempsey had formed 
the habit of hovering over his vic
tim in all his previous fights. Be
fore the referee could persuade him 
to return to a neutral comer, the 
timekeeper had reached the count 
of five over the prostrate Tunney. 
Jack immediately back-pedalled to 
an off corner and the count was 
renewed. At the count of nine— 
fourteen seconds after the knock
down—Tunney had regained his 
feet.

In the remainder of the rounds, 
Tunney recuperated and out- 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain his title.

This was Dempsey’s last great 
fight Tunney retired from the ring 
a year later still the champ. Box
ing history has never repeated the 
“long count,” but boxing fans still 
whip the controversial bout into 
flames at the mention of the Ma
nassa Mauler and the Marine. Par
ticularly remembered is Dempsey, 
whose disregard during "four pre
cious seconds of the new ruling re
sulted ip his ’ failure to regain the 
heavy boxing championship

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS
Pxtxx Kawcavskai, Prt*U**t Pfeonei Vlrgial* 7*7747

BOVRSi Mon.TM«.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
min ■! -ii - -- • - iiimji. , - in mu n ~

5=CCT.-Si

LARAI ŠVARUS 2 butų namas ir 

Įzu šildymai, Brighton Parke. .SST.OOO. 
Į ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralmis šildymas - vėsinimas, 

namu apylinkė. 
$53,900. 

mūro namas ir 2 auto 
$6,000 pajamų. Nau- 

apsauga

liuksus naujų

2 AUKŠTŲ 
garažas. Apie 
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 nriedų. Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
anette Parke. ,

• >-r'n a vrn' MODERNUS z aukštu mūro namas.1 Įvairi apdrauda —INSURANCE ap;e sis.GOO pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

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

S-.
Gausus namu pasirinkimas 

pietvakariuose

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren
kant nuomininkus

4243 W. 63rd St.. Chicago
Tel. 767-0600.

BY OWNER —

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

771-5659.

84-TA IR TRIPP “

Didžiulis 5 kambariu pakelto Ranch 
stiliaus namas su labai gražiai įreng
tu beismantu ir penktu miegamuo
ju, centriniu oro vėsinimu, 2% ma-, 
š nu mūriniu garažu ant 40 pėdą 
sklypo. įmontuotos virimo^ kepimo 

-krosnys ir indu plovinio mašina. Mes 
• turime jūsų laimės raktą. Naudokite 
stebuklingą telefoną: 254-8509.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Chicago, miesto loldhrą.
k užmiesčiuose sralt, 58

Tsntwtei-te-sąžiningą]------------------
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tei. 927-3559

PIGESN1S UŽ BARGENĄ

i Nustok rūpintis pajamomis - pirk J 
dviaukšti mūrą su dviem 6 kambarių! 

įbutais ir dar 4 karnbarių butu._Ka- • 
1 binetinės virtuvės, naujos vonios, 2 Į 
mašinų garažas, gera vietą geroje j 
Brighton, Parko apylinkėje. Kama; 
$57.900 taigi bargeno laikas yra da-1 
bar. Reikia tik skambinti stebuklin
gu telefonu: - 254-8500.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

FOR SALE
Coin operated amusement route 
- Juke Boxes, Pinballs and Poo 
Tables.

323-8003

—HELP WANTED------MALE
Darbininkų Reikia

DIESEL TRUCK MECHANIC

ONE MAN SHOP.
ALL FORD TANDEM TRACTORS. 

Must Speak English.
568-4711

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių R»Ųd«

CHILD CARE WORKERS

Immediate openings 4 days, 
live-in, 3 days off.

Contact: 
SISTER GORETTI 

935-3434

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

BREAD and ROLLS
SHOP IN WESTERN SPRINGS •

Call 246-2894 
or 246-1599

J. VENCKAUSKAS 

REMODELING 

Atlieka įvairius namu 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

' DEN’URE WEARERS

A major 
advancement

EN-.UhZ adhesive
one appHcrt'Osi boK;
•rn'crijo’y vp to 4 days

AMŽIAUS VADUOTOJA!

kreiptis -
I-o. ASHLAND AVI.

LAIKRODŽIAI 5r SKANOSNYEŽ
Tardariinaj ir Talryatu

ŽJ4S 5TR1Ž1
7.1941

Siuntimai i Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, 111. 60632. TeUYAJMWW

M. ŽITKUS 
Motery Puhi’e 

INCOME TAX SERVICE 
425? S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

7e?l Freok 7><>c>IH 
W.vjfft St. 

GA

'v 
STATI r AIM

INtUIANCr

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v. 

Vakarais tel. 373-5047. 
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams

x- ' A
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 

_____________ ——----------------------- ✓

, — MAURINOS, CHICAGO t, ILL, ^loaday, Jąauarjr 1979




