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CARTERIS IR TENGAS PASMERKĖ 
SOVIETINĘ HEGEMONIJĄ

—Iš AMERIKIEČIŲ KINIEČIAI GALI LABAI DAUG 
PASIMOKYTI, — PAREIŠKĖ TENGAS

WASH1NGT0N, D C. — Pre
zidentas Carteris, išlydėdamas 
Kinijos vicepremjerą Tengą A- 
merikos apžiūrėti, pareiškė, kad 
taikai didžiausią pavojų sudaro 
valstybės, kurios nori užimti 
kitas valstybes arba stengiasi 
joms primesti savo valią. Prezi
dentas Carteris, šitaip paminė
damas, turėjo galvoje pradėju-į 
sias išsilaisvinti Afrikos valsty- 
bes. Kinijos vicepremjeras visą 
reikalą paryškino. Jis pareiškė, 
kad šiandien ne tik taikai, bet lt 
pažangai didžiausią pavojų su- 
darc sovietų valdžios noras val
dyti ne tik savo kaimynus, bet 
ir visą pasaulį.

Tengas vežasi 
namo Lincolną

Kinijos vicepremjerui Tengui 
atėjus į atstovų rūmus, pirmi
ninkas jį pasveikino ir padova- 

. . -i-ė*'' •

Salvadore sprogo 
smarki bamba

sprogo labai • 
užinušusi 201 

mano, kad 
ir ties valsty-

SAN SALVADOR, Salvado
ras. -- Praeitą ketvirtadienį Sa‘r 
vadc’ro sostinėje 
galinga bomba, 
žmonių. Policija 
bombą pagamino
bės namais padėjo vadinama 
“partizanų kariuomenė.” Vyrau
ja įsitikinimas, kad bombą pa
dėjo paruošti kubiečiai specia. 
listai, kurie yra pasiryžę nuver-J 
sti Salvadoro vyriausybę ir A-! 
menkoje sudaryti bent vieną 
valstybę, iš kurios kubiečiai ga
lėtų laisvai operuoti ir ruošti r 
siveržimus į kitas valstybes. Ni- 

jcaraguos partizanai savo laiku 
naudojo Salvadoro uostą įsiver 

■žimams organizuoti.

VISAS PASAULIS ATIDŽIAI SEKA 
NERAMIUS IRANO ĮVYKIUS

MULA CHOMEINI, GERAS PROPAGANDISTAS, 
RENGIASI SUIMTI VISĄ BACHTIARO VALDŽIĄ

Indianos miesto Gary- vaizdas. Savo laiku Garv mieste gyveno didokas lietuviu skaičius dir- 
busiu plieno liejyklose. Dar ir šiandien Gary ir io priemiesčiuose yra užsilikusių lietuvių, get jų 
skaičius gerokai sumažėjęs. t * ? ■

CHOMEINI KALTINA

RODEZUA LEGALIZAVO 
NAUJĄ KONSTITUCIJĄ 

SALISBURY.
baltieji piliečiai sutiko su pre 
mjero Ian Smith pažiūra, kad- 
yrą tik viena alternatyva ir mil ■

BACHTIARAS SUIMS VISUS SĄMOKSLU
• - - '-r i. 1 - ■

išleistas viename. dideliame to
me. Tengas prižadėo jas per
skaityti. Jis žinąs, kad pačios 
svarbiausios buvo išverstos ki- 
nietiškai. Jjs jas skaitęs, bet da
bar pakartosiąs. Vizitas Ameri-j dūmo būdu legalizavo nauj 
koje jam pradaręs akis.- Prezi
dento Carterio aiškinimai taip 
pat buvę labai naudingi. Apie 
Ameriką- jįš bus priverstas kei
sti anksčiau turėtas savo nuo
taikas. Aplankymas Fordo au
tomobilių dirbtuvės jį labai pa
veikęs. Jis mano,.kad kiniečiai 
specialistai turėtų pamatyti kaip 
amerikiečiai dirba.

Atsakė keliems 
piketininkams

Prieš Kinijos svečią Atlantoje 
buvo suruoštos kelios piketinin- 
kų grupės, nešioj ancle's prieš 
Pekino vyriausybę nukreiptus 
plakatus. Vicepremjeras Ten
gas, išklausęs piketininkų skun
dus, labai sumaniai ir greitai problema išspręsta”

Smith, išreikšdamas 
dabar bus nuimtos

NINKUS PRIEŠ DABARTINE SANTVARKA
v4 tik vieM alternatyva ir mi!-'PREMJERAS TVIRTINA, KAD VISI SĄMOpSLI- 
■>i„it-i.-. balsų dauguma refa-err NINKAI BUS SUIMTI IR ATIDUOTI TEISMUI

TEHERANAS. Iranas. — Ira- 
fnan grįžusio mulos Chomeini a- 
gentai penktadienį įteikė Irano 
ir užsienio spaudos atstovams, 
kad jis. neturįs laiko įvairiems 

imams, nes stengiasi

konstituciją, kuri skelbia prin-.
ęįpą“vienas žmogus -— vienas o
balsas”, kas 'reiškia praktikoje,' ?
kad sutinka priimti juodžių L q )1S U€
Ąaugunioš' valdžią. _ Jpasikalbėji_____ , ..._______

-Patikrinimo komisija paskei j suformuoti naują islamiško Ira- 
bė, kad už, naują ją konstituciją. no respublikos kabinetą. Jis ne
balsavo 42,694 balsą turinčių [urįg iaįĮ<0 spaudos ir radijo at*

S
tikisi netolimoje ateityje pama-

baltųjų, prieš-tik 6,903 ir 575. pasikalbėjimams, bet jis
balsai; atmesti kaip netikri.

jiems atsakė. Prieš j j rengėsi 
piketuoti ir keli komunistai, bet

SU MIRTIE SPRENDIMAIS 
SOVIET! RUSAI NEDELSIA

MASKVA. ST) — Lais-* ” >.r 
votojų vadas- iv ^minkąs., 
buv. profesorius. Nobelio pre
mijos laimėtojas Andrei Sa--’ <r 

Jrov. kurs pats pasakė. ’ vie
kai! jis dar gy

vas. yra jo populiarumas, vie- 
Bacji-Uras leido -a. kad jo turimomis:

i žiniomis, sovietu mirtimi nutei
gi stasis buvęs Armėnijos univer- 

jsiteto Ervina mieste studentas 
? išlepau Zadikyan, 33. jau sušau

Pats premjeras Smith, kurs fy^ Irano ir kitų kraštų spaudos vui atsakė, kad jis esąs labai

ti Į Teheraną vyriausią maište ninteIis laida^ 
kurstytoją.

Premjeras 
vyriausiam maišto kurstytojui j 
laisvai parskristi i Teheraną 
kur jis bkėjosi susitikti ir išsi
kalbėti su mula Chomeini. Te
herano aerodrome Bachtiaroj(|vias jjs buvo kaltinamas 1977 
atstovai pasititko Chomeini ir j 
jam pranešė premjero pageida
vimą- Chomeini premjero atsto-

dar neseniai garsiai kalbėj,o kad atstovus
praeis tūkstantis metų, kol Ro-j
dezijos valdžia pereis- juodie- Nespėjo Chomeini praneši
miems, o dabar patenkintai pa- mas Pasiekti spaudos atstovų 
■gyrė referendumą, kaip “sveiko rankas, 
proto laimėjimą’..

“Ar mums patinka ar nepa
tinka - visa tai jau praeitis ir

pasakė 
viltį, kad 
Rodezijai

jis nekreipė į juos dėmesio. Ten- uždėtds tarptautinės sankcijos 
gas kapinaitėse aplankė Martin ir baigsis nacionalistų šešis me- 
Luther Kingo kapą. Grįžęs Ki* tus trukęs užpuldinėjimų karas, 
nijon jis galės pasakyti, kad ka-jDvi grupės, agitavusos prieš 
pą matęs, ir kad jį lankęs, ir A-’ 
merikos prezidentas, nes visi 
smerkia vartojamą prievartą.

KALENDORfiLIR
Vasario 3: Oskaras, Blažie, 

jus, Tolbūda, Radvilas, Auš
vydas.

naują konstituciją, būtent, Ro- 
dezijos Akcijos dešinysis spar
nas ir liberalkonservatyvus Tau
tos Sambūris pasiskelbė, kad 
likviduojasi. To "‘tautos sambū
rio” vadas Oven Parvess pasakė 
kad referendumas buvo toks 
sėkmingas tik dėka prcmjėro 
Smith populiarumo, kad per 17 
metų savo" politinės karjeros jis 
nėra pralaimėjęs nei vienu rin- 

Jkimų ar referendumų.

Vasario 4: Joana, Gilbertas, 
Arvilė, Svirtinė, Vydimantas, 
Karjgaila.

Saulė teka — 7:02, leidžiasi 
—. 5:07. . .

— Vicepremjeras Tengas iš
skrido j Houston miestą pama
tyti bent dalį Amerikos naujos 
pramonės. Tengas nori atsiųsti 
Amerikon daugiau kiniečių, kad 

{pasimokytų, kaip dirbtuves 
statyti, kelius tiesti.

-Saltwa,

— Specialistai apskaičiivo, 
kad Chicago, gilus tunelis gali 
liSąinuoM :42

, premjeras Bachtiaras 
paskelbė, kad Irano vyriausybė 
nori išvengti bereikalingo krau
jo praliejimo. Ji sustabdė be
prasmes demonstracijas.

Iraniečiai turėjo prdgos išsi
rėkti tiek, kiek tiktai jų plau
čiai troško. Atėjo laikas grįžti 
į darbą gaminti kraštui žibalą, 
maistą ir sutvarkyti susisieki
mo priemones. Irano premjeras 
paskelbė, kad suims kiekvieną 
sąmokslininką, besiruošiantį nu
versti dabartinę vyriausybę ir 
toliau ardyti krašto tvarką. Pre
mjeras u;ek<> neužsiminė apie 
jėgas, norinčias palaikyti tvar
ką krašte- Jis taip pat nieko" ne
sakė apie karo jėgas, palaikan
čias jo vyriausybę ir norinčias 
patraukti atsakomybėn pačius 
svarbiausius maištininkus.

Karo vadovybei nepatiko mu
los Chomeini kurstymas tikin
čiųjų sukilti prieš šachą, o pas- 
kutniu metu kovoti prieš Bach- 
tiaro vadovaujamą vyriausybę, 
bet šį politinį reikalą paliko pa
čiam premjerui aprišti. Kariai 
nieko nesakė, kai premjeras no
rėjo skristi į Paryžių ir asmeniš
kai aiškintis su pačiu mula. Ka- 
ro/vadovybė nieko nesakė.' kai 
Bachtiaras nutarė be sąlygų let*

privargęs, kad jam reikalingas 
poilsis ir kad jis nepasiruošęs 
kalbėtis. Bachtiaras leido mulai 
išvažiuoti iš aerodromo ir nu
vykti pas savo artimiausius ben
dradarbius. Premjeras būtų ga
lėjęs tuoj pat suimti mulą ir pa
dėti Į kalėjimą arba atvežti i 
premjero kabinetą.

Teherane ir pačiame Irane 
nuotaika labai Įtempta. Kai 
penktadienio rytą išsimiegojęs 
ii- pasimeldęs mula paskelbė, 
kad jis formuojąs islamišką Ira
no vyriausybę, tai premjeras 
tuojau visam kraštui paskelbė, 
kad vyriausybė sui tūstanti ir pa
trauksianti teisman kiekvieną 
sąmokslininką. Irano vyriausy
bė netoleruosianti jokio sąmok
slo.

j metais Maskvos požemio trau
kinio stotyje metęs bombą, ku
ri sprogdama užmušusi 4 ar 7 
asmenis.

Mulos reikalavimas išsiųsti 
užsieniečius smarkiai paveikė 
amerikiečius. Amerikiečiai ma
no, kad fanatiški šijitai gali pra
dėti juos žudyti. Daugelis yra 
pasiryžę viską mesti ir išvažiuo
ti. Irano’ kariai pasiūlė ameri
kiečiams reikalingą protekciją.

- San Salvadoro mieste spro
go trys bombos, užniušiisios 30 
nekaltų žmonių.

Kongreso atstovai pripažįs 
ta, kad Teftgas Hsiaopingas yra 
geriau, informuotas, apie sovie-

ir turėda- JUNGTINES A. VALBTtBh> 
mdistų bu-Į TEHERANAS. Irar-s. — Maiš

taujantis mula Chomeini. b- 
į kaltinimų Irano premjerui 
! Bachtiarui, perktadienį pakaiti 
i no Amerikos Valstybes dėl da- 
ibartinių Irano nelaimių. Jis pats 
maištą kelia, jis k tiršto vieto- 
gyventojus lėčiau dirbti arba 
visai nebedirbti, bet 
metu jis kaltina at 
Savo laiku jis gavo 
sovietų agentų, o 
skelbia sovietinę
Jau kelintas metas sovietų pro 
pagundos agentūros kaltino JA\ 
vyriausybę ir Amerikos pirk
lius. c daliai- tą patį tvirtina i; 
mula Chomeini.

pa- 
ne- 

ruošti samok-j

ta Chomeini, būdamas pats ge-: 
ras propagandistas 
mas samdytų prepag 
ri, labai greitai reaguoja Į

j kurį svarbesnį pare'škimą.
spėjo premjeras Bachtiaras 
reikš i, kad jo vvriausybė 
leisianti niekam
slų prieš dabartinę santvarką ir 
jo vadovaujamą vyriausybę-, 
mulos Chomeini propagandistų 
grupė jau buvo parmišaisi atsa
kymą. Penktanieniai Malimneto 
šalininkai švenčia, jokių pare’š- 
kimų nedaro, tuo tarpu į Tehe
raną sugrįžęs mula Chomeini 
pareiškė, kad jis suimsiąs Bach 
tiarą, jeigu pastarasis kliudy
siąs jam sudaryti islamišką ka 
kinetą respublikai valdyti. Bach
tiaras turėjo teisę suimti Cho 
meini Teherano aerixirome, bet 
jis to nepadarė, tuo tarpu sekan- 

įčią dieną pats Cihome’ni jau gąs- 
f dina premjerą areštu, jeigu jis 
ibandrtų trukdyti parvažiavu
siam mulai padryti perversmą.

Užsieniečiai atidžiai 
seka ir stebisi

Jau 1977 metais prof. Sacha
rovas viešai pareiškė savo nuo
monę. kad tai buvo Sovietų sau
gumo KGB eilinė provokacija 
tikslu diskredituoti laisvės ko
votojus. Zadikyanas tą dieną 
nei prieš tai, Maskvoje nebuvo. 
Jo šeimai apie kaltinimą, nutei
simą mirtimi ir ekzckuciją ne
pranešta nė v'eno žodžio.

Prof. Sacharovas pasakė, kad 
jč nuomone Zadikyanas buvo 
teistas aukščiausiame teisme, 
kad nebebūtų kur aukščiau ape
liuoti, galima tik prašyti, kad 
sušvelnintų bausmę. Toje pačio
je byloje buvo teisiami dar du 
kiti asmenys, kaltinami dalyva
vimu suokalbyje su Zadiky-anu, 
bet apie juos valdžia nepaskelbe 
nei žodžio. Tass tik oficialiai 
oaskelbė apie Zadikyaną kaio 
labai pavojingą atkaklų pikta- 
danį kurs jau 1976 metais, dar 
studentas, buvo nuteistas 5 me
tams kalėjimo ... už Sovietų 
Sąjungos “juodinimą”.

Tik dabar sovietų žinių agen
tūra Tass paskelbė nudailintą 
pranešimą kaip trys kaltina
mieji patys gavę Įstatymais nu
statytą bausmę — ekzckuciją. 
ir kad ekzekucija jau įvykdyta, 
neskelbiant ne.i apie teismo pro
cedūrą, nei kada ir kur ekzeku
cija atlikta, n^i kur -jų palaikai 
p&teidotic

dirbti
tuo pači'

•■erikieeius 
parama i: 

š:'and.e;i ji- 
propagandą

PAGYVĖS PREKYBA 
SU KINIJA

WASHINGTON. D.C. Ni
ko oficialiai nepaskelbta, be 
specialistai tvirtina, kad vice
premjero Tengo vizitas i Aim-- 

] riką gerokai padidins prekyb: 
'tarp Amerikos ir Kinijos, l’ice- 
] premjeras Tengas įsitikino, ka< 
Amerikoje yra visa eilė prekių, 
kurios Kinijai labai reikalingo^ 
Pirinon eilėn, Kinijai labai rei
kalingos amerikiečių gamina
mos mašinos Kinijos pramonei. 
Tiksliai niekas niekur nieko 
neskelbia, bet vokiškas laikraš
tis iš prekybos departamento ar 
stovo patyrė, kad šiais melais 

iii pasiekti 
dešimt bilijonų dolerių.

visi užsieniečiai 1;; i 
seka Įvykius Irano 

visame krašte. Dau- 
kad mula Chomeini 

geras psicholo
gas: neturėdamas krašte jėgų, 
nori valdyti kraštą. Krašte yra 
žmonių, kurie eitų mirti už mu
lą ir tikėjimą, bet jų skaičius ne 
toks jau didelis. Kol niekas 
jiems nepasipriešina, tai jie tri
ukšmauja. bet kai kariuomene 
jie jau Į gatves neina triukšmau- 
patarė baigti demonstracijas, tai 
ti. Atrodo, kad galutina žodi 
tars Irano kariai, dirbantieji la-' 
bai vieningai. Premjeras Bach 
tiaras yra atsargesnis. Jis norė*j 
jo padaryti visas nuolaidas ir j 
tartis su Chomeini, i,et pastara-] nur kitUr įis turėj0 pasakyti 
sis skaito jį >a\o priešu ir visai į kartų teisybė žodi ir patarimą 
nenori su juo kalbėti. Bachlia-, katalikams prisilaikyti pagiin- 
ras turi jėgą tvarkai atstatyti.Bažnyčios nuostatų. Po- 

jJam taip pat pritaria didelė kra-, pježius mano, kad tikintiesiems 
ne tik pasisakyti.

bet ir veikti tose srityse, kurio
se nėra ivelta politika.

Teherane 
bai atidžiai 
sostinėj© ir 
gelis mano,
yra nepaprastai 

neturėdamas

prekyba su Kinija 
iki

POPIEŽIUS GRĮŽO 
I VATIKANĄ

Popiežius Jonas Paulius An- 
j trasis vakar parskrido Vatika- 
i na. patenkintas savo kelione. Vi -

što gyvenejų dauguma- 
priešinga demonstracijom 
pakaitom.

Šiomis dienomis 
konfliktas išsispręs

kuri reikia leisti
ir

— Prezidentas Niksonas pra
eitą ketvirtadieni susitiko su 
buvusiu • i vyriausiu pro 
kuro1 Jonu Mitcliėll, praeitą 
sav. ir išėjusiu iš kalėjimo. Pre
zidentas jam dovanojo dali 
bausmės^ -BuVęs prezidentas' ne 
sakė apie ką jiedu ta p ilgai kab

t žsienis taip pat seka premje
ro Bachtiaro ir mulos konflik 
tą. Jeigu laimės nula Chomeini. 
tai dar vienas kraštas, bandę; 
nepriklausomai tvarkvti savo 
reikalus, pateks sovietų globom. 
Chomeini Įves islamišką res i bėjo, 
publiką ir pateks kiteli sovietų į - __________  *
uždangos pusėn. Bet jeigu kovą — Trečiadienį, Amerikos akei 
laimės Bachtiaras. tai j Iraną] jos gerokai nukrito, 
po atostogų galės grįžti šachas] _ 
ir iki* kito maišto valdyti kraš- muloms tikinčius gyventoju', 
tą. Irano kariuomene tars pas- nutarė nepardavinėti degalų Iz- 
kutinį žodi. Iki šio meto 1raito Įraeliui. Nutarta, bet jokie prak 
karo vadovybė vykusiai pasipie- tiško žingsnio dar nepadaryt; 
šino mulos reformoms. |»e( tuoj Izraelis yra susirūpinęs, bet p 
tarpu šiandien dar neaišku, ar-vis dar gauna jam pcikkiusanl 
Irano kariai nebus mulos propa-Jdegalų kiekį. Amerikiečiai iš I 

Ugandos. iReeMiarn -yy'iranOį^tidaYo ti^ ’pcsukųvrių de
rtacilMj#,” fibrojtrfs spv<f^k-tr galų, bet jų negauna.
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‘Kekivy- tilousj “Lietuviškų lai 
k rašei u skaitytojo” laišką pali- 
kurų re kalu. Savolaiš-skaityto- 
įns kreipėsi į Vilniaus Iniurko
legijos teisininkę Valinskienę, 
prašydamas jam atsakyti į kai 
kuriuos rūpinus klausimus pali 
kimų reikalu. Man buvo labai 
įdomus teisininkės Valinskie
nės laiškas — atsakymas skaity 
tojui —. jis buvo išspausdintas 
“Keleivio” rugsėjo 27 d. laido
je.

nesio arba už metų, kai jis mirs. 
Kas jam beiiak daryti jei jis tu 
ri giminių Lietuvoj?

; Manau, kad jei teisininkė Va
linskiene būtų privačiai kriti-.

Vyr. amžiaus žmonėms įsidėmėtina
Po šaltos ir gilios žiemos dabar kaip tik artėja lai

kas, pamiršti blogą nuotaiką, žiemos sustingimą ir pa
kuojanti advokatė, o ne Iniur. dėti savęs lavinimo programą. »
kolegijos tarnautoja, ji tiktų sui Kai būsite fiziškai sveiki, jūsų nuotaika bus geres- 
manun, kad vienintelis padorus' nė ir būsite stipresni. Todėl reikia treniruotis, nepamirš- 
j- „„I,.---- TAXr.nl . .
klijentui, kuris rengiasi suda
ryti savo testamentą ir kuris tu 
n giminių Lietuvoj, — yra šis;

ir sąszmmgas galimas JA\ -ių savo jęUn- f jziškai grūdinti. Truputis sporto padės 
klijentui, kuris rengiasi suda- ju s; pĮaučiai geriau Pasisavins deguonį, daugiau jo pa

! n gimimų Lietuvoj, — yra šis; teks į kraują, jūsų širdis daugiau kraujo perpumpuos, 
! reikia tinkamai sudaryti testa- pagerės jūsų venų bei arterijų būklė, dėl to kraujas 
i men tą ir paskirti patikimą vyk1' * ” ' 1 1 1 —
dytoją, o tokio neturi, paskirti 

Į vykdytoju savo banko Trust 
j kurių, t. y., tą skyrių, kuris už- 
I siima palikimų tvarkymu duoti 
į vykdytojui plačios diskrecijos 
ir -ankstumo, ir tetoriui mi

mą. Nežinia, kokios prekės įpė- rus, kas bus naudin-
diruamS- siūlomos, kokių nėra gįausja Lietuvoj gyvenantiems 
arba trūksta; kainų negalima įpėdiniams tuo metu, kai paliki 
palyginti ir nežinia, kiek laiko, mas bus 
įpėdinis turi laukti pageidauja
mų prekių. Teko matyti daug Jei testatorius paskiria banką i 
laiškų iš Lietuvos, kuriuose ra-, savo testamento vykdytoju — 
soma, kad, pvz., ;
lių prisieina laukti metų metus.! Amerikos bankų nėra susipažinę

,Į

sytų nuo velionies valios vykdy 
tojų, suteikiant tiems asme
nims (egzekutoriams ir apiekū- 
nams) teisę savo nuožiūra spręs 
ti kokiu būdu išmokėti įpėdi
niams pahkimines sumas”.

Kaip visi žinome, pastaraisiais 
laikais “tvarka ir taisyklės” šio
je srityje buvo sovietų pakeistos 
iš pagrindų bent kelis kartus.

Anksčiau būdavo galima Lie
tuvoj gyvenantiems įpėdiniams 
palikimą siųsti pinigais, kuriuos 
įpėdiniai gaudavo rubliais pagal 
oficialu kursą, arba siuntiniais.

Vėliau buvo įsteigtos Vnesh- 
posyposytargo arba vadinamos 
dolerinės krautuvės. JAV.s bu
vo galima, įmokant pinigus do
leriais, užsakyti įpėdiniams pre
kių pagal gaunamus katalogus.

mo administratorius galėdavo čia tų katalogų gauti nebegali 
tada nutarti, kokias prekes ver- 
tžtų giminėms siųsti per doleri
nes krautuves, o kokias tiesiog 
iš vietinių prekių.

Dabar reikalai ir vėl pasikei
tė. Dabar jau nebegalima iš 
įpėdiniams užsakyti sovietinių 
prekių per Vneshposylgo krau
tuves. Teisininkė G. Valinskie
nė aiškina, kad dar įpėdiniai 
gali iš palikimų gaunamus do
lerius paversti kokiais”, už ku
riuos jie gali nusipirkti vietoje 
norimų kokių, ir kad įpėdiniai 
dabar už vieną doledį ghuna 
4.6 ir to rublių daugiau negu 

vennantieji Lietuvoj jų gimi., jr nurodytos jų sumos. Testa-j pagal oficialųjį dolerio kursą.

G. Valinskienė skundžiasi, 
kad esą “tam tikri emigracines 
sluogsniai naudojasi laikraš
čius. gyvenančius užsienije. iš
kraipydami tikrovę apie esamą 
tvarką paveldėjimo srity pan.; 
kad jie patarinėja žmonėms su.

lengviau galės tekėti po gyslas, lengviau pamiršite savo 
sunkumus, atsipalaidosite nuo įvairių įtampų, geriau kū
nas virškins, nekentėsite nuo vidurių užkietėjimo arba 
vidurių pūtimo, sumažės kraujuje cholesterolis, padidės 
jūsų protinė bei fizinė energija. Sportas padės jums kon
troliuoti svorį, padidės raumenų jėga, geriau miegosite 
ir atsibusite labiau pasilsėję.

Prieš pradėdami šią sporto programą vykdyti, pasi
tikrinkite savo sveikatą pas savo šeimos gydytoją, ypač 
jeigu esate vyresnio negu 55 metų amžiaus. Jūsų gydy
tojas jums nustatyt sportinę pratimų programą bei nu 

jų automobi-. J1S tuH suprasti, kod daugumas statys dietą, kuri bus tinkama jūsų sveikatos būklei.

rašyti testamentus taip, kad gyi Juose buvo išvardintos prekės 
Vennantioii T .ipfnvrn in rrimi • 2 ___ j • _ m j
nes ir Įpėdiniai visiškai priklau mento vykdytojas arba paliki-

Sekantis uždavinys — jūs turite nustatyti sportinių 
JAV testatorius susiduria su su Lietuvoj gyvenančių įpėdiniui pratimų tvarkraštį, kurį turite reguliariai vykdyti. Pra- 

šitokia problema: kadangi Sovie sąlygomis. Toliau yra patartina,- sportinius pratimus vykdyti mažiausia 1 vai. per 
ju, restamente būtų 'nurodyto,: savaitę. Pradekite sportuoti kasdien keturis ar 5 kartus 

_ jog bankas turi tartis su nuro-t per savaitę po ’0 min. Kad pastebėtumėte kokią nors 
mirs, tuo dyioms organizacijoms, kaip pvz' pažangą, svarbu treniruotis kasdien, pastoviai ir efęk- 

VLiKu, BALFu, Tautos arba tyviai, suplonėtumėte, numestumėte per didelį turimą 
lietuvių Fondu, dėl būdo, kuriuo

tai nuolat keičia šioj srity “tvar kad paskiriant banką vykdyto 
ką ir taisykles”, tai tutorius, 
rašydamas savo testamentą ir 
nežinodamas, kada jis i 
pačiu nežino, ar toji tvarka ir 
tos taisyklės, kurios galioja šian

Tačiau problema yra ta, kad dien. galios ir rytoj, po už me- būtų naudingiausia įpėdiniui 
j jam paliktą turtą pasiųsti.

svorį. ' ' , .
Atsiminkite, sportuodami pajusite pasikeitimus tik

G. Valinskienė sako, kad iniur palaipsniui, ne tuojau pat. Bet jeigu po sportavimo pra-

To Serve
You Bette

kolegija bendradarbiauja su Į dėtumėte jausti kur nors kūne skausmą arba dusilį, tuo- 
New Yorko advokatų firma; ,-au nustokite sportavę ir pailsėkite. 
Wolf, Popper, Ross, Wolf & Jo-j " - -
nes, “gindama” 7 
nančių įpėdinių turtinius interei 
sus . h

Vaikščiojimas net žiemos laike, yra vienas iš ge- 
n^Hnin? ifte~e riaušių sportą. Toks pasivaikščiojimas nieko nekainuo- 

Amerikoj. Ypač kai, anot’ ja, galite vaikščioti bet kuriuo laiku. Toks vaikščiojimas 
i Valinskienės, įpėdinių istatymi- j palaiko raumenų tonusą, nuramina nervus, sunaikina 
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64 hours
open

At our main office

Our full service tellers are open to serve all 
your financial needs during the following hours:

Lobby: Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 9 a.m. to 8 p.m.
Wednesday: Closed
Saturday: 9 a.m. to 12 p.m.

Walk-up: Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 8 a.m. to 8 p.m.
Wednesday: 8 a.m. to 5 p.m.
Saturday: 8 a.m. to 3 p.m,

(/>me under our wing— 
We Care What Happens to You.

gĮp ST/^ID/IRD FEDERAL
HOME OFFICE: 4192 Archer Avenue (at Sacramento) 
Chicago. Illinois 60632 • Phone 847-1140
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nės teisės į palikimą, atsiradusį 
JAV, ginčijamos asmenų, ban-

riebalus, pagerina miegą. .
Sportinė programa, tokia kaip bėgimas, vaikščioji-

danciu kliudyti gauti palikimą! pagelebėti jums išvystyti. stiprią širdį su pa.
Valinskienė maną kad 3 ?.% pa-' kankama kraujo apytaka. Geriausiai pradėkite nuo pa.

i likiminės sumos, kuriuos gauna, sivaikščiojimo. Po kelių savaičių galite pakaitomis kom-r 
; iniurkolegija ir Wolf, Popper! binuoti ėjimą su vaikščiojimu. Palaipsniui didindami bė-
: ffima, nėra jau taip labai daug.! gįmo cĮajj arba jūsų distanciją Pailgindami, tuo sportinį 
į Manau, kad Valinskienė žino,L _ . \.j- " i •, ..... . Krūvi padidinsite. !jog tik labai retais atsitikimais " , . ,. . „ r
Wolf Popper firmai tenka gintit Bet. kokių sportinių pratimų paslaptis, yra tame, 

) įpėdinių teises į palikimą. Kai-kad turite juos tęsti pastoviai, nenustodami kantrybės,^
yra testamentas ir kai jame kiekvieną dieną. Nestikėkite gero efeketb iš.kelių dienų-į--.- 

•j nurodyta, kam ir po kiek turto! SpOrtavimo. Kad būtų lengviau išsilaikyti sportinėje pro- 
; yra paliekama, negali būti gm- gramoje įigą iaiką ijungite ir kitus šeimos narius, kas 
; co del Lietuvoj gyvenančiu ipe- & J ,

Valinskienė mano, kad 3 2% pa-

jums padės neprarasti entuziazmo sportuoti.
Be viso to ,nepamirškite, kad sportuodami turite ge- 

pasidalina rai pavalgyti, išmokti pailsėti, atsipalaidoti nuo įtąm- 
; mažiausiai 32% palikiminės su.į p0S> Turjte miegoti nemažiau 6—8 vai. kiekiveną naktį,

‘ dinių teisių į palikimą. Tačiau 
į visais atvejais Iniurkolegija ir 
] Wolf Popper firma j

; mos. v I venkite nervų įtampos.
Paprastai nuomonių skirtu

mas tarp vykdytojo ir Wolf Pop, vasaraį būsite geroje fizinėje ir dvasinėje formoje. Ir 
j per firmos yra tik dėl būdo, ku| ne tjk fizi§kai bet emocionaliai būsite
Į nuo paliktas turtas bus perves-j'

Jeigu jus dabar pradėsite šitaip sportuoti, tai ątėjus

• tas Lietuvoj gyvenančiam įpėdi-j Žvalus ii eneigingas.
į niui; Wolf Popper firma visuo-
! met teigia, kad pinigai turi bū-
• ti pervedami jiems, kaipo įpėdi
nių įgaliotiniams, o ne įpėdi
niams tiesioginiai, žinoma,

jiems rūpi nenustoti savo 22% I
ar 25% palikiminės sumos. (Be. seniai priėmė vadinamą

“GERO SAMARIT1ECIO” 
POTVARKIS CHICAGO.!

Chicagos Miesto Taryba ne- 
Good

• je, Wolf Popper firmos atstovai Sauiatitan potvarkį, kinis at 
į liudijo Massacchhusetts teismu© leidžia nekilnojamo turto (na

' ’ ■’ _ — patikimi-’ mų ir žemės sklypų) savinin-
sumos, o Injurkolegija —1 kus nuo akcidęntų atsąkomy- 

Massachusetts apeliacinis Lės (liability.) susižeidžiant as- 
• • • ’ ’ ‘ i nuo

. se, kad jie gauna 25% 
! nės 
į 10%. j
■ teismas yra pareiškęs, kad 35% j meninis, kurie parkristų
; yra labai didelė suma už teisi- švarinamo šaligatvio (shoveled 
nius patarnavimus, kuriais pali- sįdewalk).
kimas yra pervedamas tiems, ku; 
riems jis priklauso.)

Teisininkė Valinskienė savo, 
laiške rašo, kad testamentų vyk 
dytojai ir palikimų administra
toriai gali siųsti pinigus ipėdi- 

I niams bankiniais kanalais. Tai I 
nėra jokia naujiena, juk šitaip 
visuomet buvo galima padaryti. 
Tačiau teis. Valinskienė tvirtina, 
kad iš palikimo gaunamieji do 
leriai gali būti paverčiami “če-j 
kiais”, už kuriuos įpėdiniai ga-.
Ii prekių nusipirkti vietoje, 
Vneshposyltorgo krautuvėse.

j Be to, anot jos. Iniurkolegija pa “f, neSu paga. oue.a.ų -u,-,. 
aa„JToklu bū‘lu lP«iintoi galėtų sų 

taupyti 22%—2% palikiminės
sumos, kuriuos dabar pasiima 
Wolf Popper firma ar jos tsto- 
vai.

Teis. Valinskienės sako, kad 
tarybiniai įstatymai neriboja 
advokato pasirinkimo teisės ir 

i kad piliečiai gali kreiptis į bet 
Iikiminius dolerius 4.6 koM advokatą; bet kad, girdi,

V1. _ , • rajonu advokatai dažniausiai padaugiau rublių negu pagal oficia < ų ... v. , . . f
lųjį kursą. — tada Wolf Popper ... . - -
firmos buniav'uho šioje srityje, ątMcnj e. o,

Prieš šį poatvarkį veikė Chi
cago]© toks Illinois Aukščiau
sio teisino priimtas nuostatas, 
kuris leido iškelti ieškinį namų

dienos yra suskaitytos. Kas gi 
1 norės mokėti 35% arba 32% pa 

likiminės sumos advokatams, 
kai Iniurkolegija tuos pačius pa 
tarnavimus atLeka už 5%? Bū- 

I tų labai svarbu žinoti, ar tiesio 
' giniaį siunčiami paliki miniai 
j doleriai gali būti įpėdinių inka- 
I suoti už 4.6 karto daugiau rub- 
• lių negu pagal oficialų kursą.

deda Įpėdiniams inkasuoti gau. 
namus iš palikimų pinigus ir 
juos paversti “čekiais”, o už sa
vo patarnavimus Iniurkolegija

- ima tik 5%.
1 Įdomu, ar įpėdinių TIESIOGI
i NIAI gauti doleriai iškeičiami
j oficialiu kursu ar daugiant iš

4. 6? Jei įpėdiniai gauna už pa-j 
iikiminius dolerius 4.6 I

taria piliečiams kreipti įYniurko
kad

Dr. Leonas šulas

savininkui, valančiam šaligat
vį, kuriame susižeidė praei
vis. p r. fab.

JŪS KLAUSIATE, 
- MES ATSAKOME

KL. Aš noriu gauti pĮątc$į]ių 
informacijų, kaip pą&ąpi pa
sidaryti testanicųfą. -. Pvz.f. jei 
aš ant popieriaus iakšip pra
šysiu kaip aš noriu padalyti sa
vo turimą turtą, tą rastą nota- 
rizuosiu, ar jis man patarnaus

(Nukelta į 3 psi.)

Iniurkolegijos advokatai yra 
šioj srity specialistai ir turi ry 
šių su užsienio teisininkais.

Per 16 metų savo piaKtikOs 
man neteko matyd arba <š kitų 
advokatų girdėti tokį atsilikimą, 
kad Lietuvoj gyvenanc.am įpė
diniui atstovautų toks auvoKa* 
tas, kurks nebūtų In mrkelegijos 
narys. Taipogi nesu mačiui tU** 
ba girdėjusi atsitikimo, kad 
Iniurkolegija čia pasirinktų 16- 
kį advokatą ar advokatų tirtttą, 
kuri neturėtų ryšio su tą pačia 
Wolf, Popper firma.

- Teis. Valinskienė, įur būt, yra 
tos nuomopės,. kad. visi anjerikife 
čia i yra be galo nžfivūts/jei Ji 
bando “paaiškinti” Iniufkolegi 
jos ir Wolf Popper firmos mono 
polistinį “bendradarbiavimą” 

tuo, kad Iniurkolegija-yra viėfiin 
telia “spacUlistas” šioje Srityje.

I
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
(Perkelta iš 2 į 3 psl.) 

kaip legalus testamentas?
Jūsų skyr. skaitytojas Jonas

žiau $3,700 per metus. Vedusių 
pora, pildanti bendrai mokes
tinę formą (jointly) turinti $5,- 
150 pajamų, vienas sutuokti-, 

ATS. Pavienis asmuo gaH n s yra 65 m. ar vyresnis —$6,-
sialaryti savo paties testamen- 200, jei abu yra 65 m. ar vyrės
ią. Tačiau, tteslanieptų suda- sni. 
rant vistelio: pasilieka daugc-l 
lis legaįiškų neaiškumų, iędėl_j I 
to gal būt geriausia pasitarti su kol 
savo patarėju —advokatu, tei-| J 
sininkii, Bet jei jūs pasiryšite1 (j- 
asmeniškai rašvti,tai mes jums! . 
patartume įsigvti Illinois Proba! +„ 
te Stalutą, Tuo reikalų kreip
kitės laišku į Illinois Sect etai) , g.uina mokestinę lengvatą, 
of State, Index Division, Staa- , parduoda savo gy venama 
house, Springfield, IL 62706.' nu) jr jk. gaU gauti iuok;sini 
Taip pat jūs galite gauti iš III i-j 
nois Bar Assn., Illinois Bar Cen ! 
iro, Springfield, IL 62701, kny-

kią aš gaunu piremnybę? 
i

ATS. Mokesčių mokėtojas 
m. leidžiama nusirašyti 

stra 8750 asmeniška lengva-! 
(exemption),, kuri pagrįsta, 

; jo amžiumi. Tokie asmenys d\r ' 
'ai

I mą ir jie
j kreditą (Tax Credit fop Elder
ly) vvresnieems žmonėms.

mi testamentai. Lietuviu kalba 
L,

yra ‘‘Sūduvos’’ išleistas leidi
nys — Kaip Sudaromi Testa
mentai’’ Gaunama Naujienų 
administracijoje arba pas au
torių. Paskaitė tuos leidinius,, 
galėsite padaryti savo spren
dimą.

KL. Kada asmuo sukanka 65 
m. amžiaus ar pajamų mokes
čių Įstatymas numato mokesti
nių lengvatų ir būtent kokių?

Petras G.

ATS. Užklausta Internal Re
venue Service įstaiga taip at
sakė: Pavienis asmuo 65 m. ir 
vyresnio amžiaus turi užpildy
ti mokestinę formą,jei jo visos
pajamos (gros income) yra ma giau informacijų dė1

KL. Kaip aš galiu gauti vad. 
Mokestinį Kreditą (Tax Cre
dit for the Elderly) vyresniam 
žmogui ?

namą “Taksų kreditą" vyres
niam žmogui jei esate JAV j 
pilietis, turintis pajamų k. a.:' 
dividentus, algą.pensiją ar pro.! 
fesijos honorarą. Jūs galite tu- | 
rėti teisę, jei jūs esate 65 m.: 
ir turėjote apmokest. pajamų
iš viešos tarnybos (public re-!niu 
tirement sistemos, k. a. už mo.'^janis-> 
kytojavimą. Jeigu jūs norite 
(ai Mokestinė įs 
gali apskaicouti 
jūsų kreditą.

M. ŠILEIKIS Waukegnnas

SIMONAS NORKUS

gyventi, pasiėmė tą galą nuo Dzenneika, Juozas Vainą ir An tuvoje Marijanų>olė> 
bažnyčios, o antrąjį galą atida- gėlė liaužienė. 
vė seneliams pavargėliams.

Mano senelis visas laikas su 
juo gerai sugyveno, o kada jis 
atsikėlė gyventi Į savąjį namą, 
tai dar labiau pamilo mano se
nelį. nes jis pasiliko be draugų. 
Vieną kartą Norkus jam sako: 
“Jonai, kada būsi bažnyčioj, vi
sados užeik pas mane pasikal
bėti, bus man smagiau”. Vieną 
kartą Norkus seneliui pasakojo: 
“Jonai, ateis laikai, kad vežimai 
važinės be arklių, karai bus ne 
tik ant žemės, bet ir ore kariaus.

Tiek iš senelio pasakojimų".
O štai Antanas Senda 1978 m. 

kovo 24 d. laiške Jonui Pajau
jui rašo:

“...Tame jo name buvo įsteig 
ta knygų krautuvė, vedama Po 
vilo Kupsto, ir buvo gautas di 
delis bagažas lietuviškų knygų. 
Amerikoj spausdintų. Povilas 
Kupstas buvo jo didelis pagelbi 
ninkas, per kurį galima buvo jo 
(t. y. Norkus) rašytų veikalėlių 
nusiųsti atspausdinti į užsienį. 
Jis labai papuošė Punsko bažny 
čia ir patį miestelį. Jam klebo
naujant, buvo akmeninis išgrįs
tas visas miestelis ir naujieji 
Punsko kapai aptverti akmeni
ne mūrine tvora...

...Aš jį labai gerai prisimenu, 
nes aš buvau jau 25 metų, kai 
jis dar gyveno. Tai buvo labai 
nuoširdus, geros širdies kuni
gas...”.

1899 metais dėl nesveikatos 
kun. Norkus atsisakė klebono 
pareigų, bet liko gyventi Puns, 
ke. Mirdamas -savo turtą (mū
rinį namą) tesetamentu užrašė 
“Žiburio” draugijai. Daugelis 
jo rinktinių knygų pateko į Sei 
nų kunigų seminarijos bibliote
ka.

! ea 
linės gimnazijos direktorium. 

Tegul įžiebta mūsų širdyse ki' mckylojavo Vvtauto Didžiojo 
biikštėlė sužiba tauria atmm-| gimnazijoj Klaipėdoje. Buvo 
ties šviesa apie žmogų, kuris gy Kauno “Aušros berniukų s>im 
veno ir veikė mūsų tėvų greto- nazijas di ekturimu. Taip pat 
se ir savo veikla gaivino nedrą-’ Suaugusių gimnazLcs dirvkto- 

į dienos šviesą besiskver- rjU1H Kaune.
atgimimo daigą, 
galingu lietuviš- 
medžiu. Tai jis, 
gyvųjų tarpo, li

tais. su kuriais 
darbų, dar ir

šiai 
biantį tautinio 
puošusj vėliau 
kos kultūros 
pasitraukęs iš 
sisi kartu su
tiek daug atliko 
šiandien mums reikšmingų.

Reikia kelis žodžius tarti 
jo mirimo datos. Visi iki 
mums prieinami rašytiniai 
tiniai Norkaus mirimo datą

l’žaug no sūnūs; dr. Joną, 
inž Juig‘ ir dukrą Marytę-Al- 
doną. Jie visi dalyvauja akty
viai visuomeninėje veikloje.

šiuo metu Jonas Valaitis pra
leidžia savo gyvenimo saulėlei
dį St. Petersburg Beaclų Flori
doje. Nors slegiamass didelės 
gyvenime' naštos ir dabar ver
čia knvgas iš svetiniu kailiu ii

as.

del 
šiol 
šal
pa.'

duoda 1913. I. 13 d. Tačiau Puns Įe\|ž;a savo parašyt 
ko krašte. Kreivėnų kaime gyve
nančio Petro Venslausko (83 m.
amžiaus) tvirtinimu Norkus yra 
miręs 1912 m. pačioj pabaigoj, 
o 1913 m. I. 1 d.

Valgykloje, kurioje J. Valai
tis valgo, buvo pagerbtas admi
nistracijos ir valgytojų girniu

o 1913 m. I. 1 d. jo palaikai bu/Henio proga. Lietuvių Piliečių 
vo pernešti į bažnyčią. Jis tei-Į Klubo Floridoje Pirmininkas p. 
gia pats dalyvavęs laidotuvių 
iškilmėse ir viską gerai prisime 
nąs.

Iš “Aušros” 3 1978 
(Pabaiga)

K. Jurgėla pasveikino soleni- 
zantą Klubo ir savo vardu ir pa
linkėjo daug sveikatos ir ilgų 
metų. Visi pietų dalyviai ploji
mu pagerbė J. Valaitį.

A. Mačionis
JONAS VALAITIS SU
LAUKĖ 91 M. AMŽIAUS

Lietuviu kultūrinio ir tautinio atgimimo veikėjas
nį — Mot’ejų Simonaitį. Kada 
S. Norkų atleido iš klebono pa
reigų ir paliko jį, kaip žmonės 
sako, “gyventi iš malonės”, jis 
labai užsigavo ir vėliau visas lai 
kas su M. Simonaičiu nesugyve 
no. Tame laikotarpy jisai ir vėl 
toj pačioj loterijoj išlošė rub
lių, bet ši kartą jau mažiau. Da
bar jau jis žinojo visus valdžios 
įstatymus, tai ilgai nelaukęs, tuo 
jau susidarė mūriniam gyvena
majam namui visus reikiamus 
dokumentus ir jau šį kartą be 
jokių abejonių i banką nu važia.' 
vo atsiimti pinigų. Kai atsirado '
pinigu, tai ir namas greitu lai- Kunigas Simonas Norkus mirė 
ku stovėjo jau visiškai išbaig- 1913 m. sausio 1 d. Punske ir 
tas. Tada jis. palikęs kleboni-'. palaidotas yra savo statytos kop 
ją, perėjo gyventi i savo namą/lyčios rūsy Trakiškių parapinė- 
Tuo metu Punske buvo disko-’ se kapinėse. 1978 metais suka- 
nas ir trys vikarai, visi jauni,' ko kaip tik 65-tosios jo mirimo 
tik jis senas, tai menkas malo-i metinės.
numas maišytis senam tarp jau’ 
nu.

Atėjės Norkus į sevąjį namą vakaras, skirtas Simonui Nor- 
_______________ ■ ~______ kui. Minėjimai taip pat įvyko 

Varšuvoje ir Gdanske. Mūsų tu
rimas medžiagas papildė Alė Ei 
maitytė iš Vilniaus, o taip pat 
Punskiečiai: J, Pajaujis, Ignas

(Tęsinys)
Vėliau. kada Jis nuseno, vys

kupas Į jo vieta paskyrė jaunes

KL. Kur aš galiu

J. a K'SS in THE DARK. .Pikantišku Ir tntvfia nuvtykti
tprašyuiai. oai.utt la venimo Lensrvae srtiiius gyva taiba. 21 aliai išieitte 
150 psl Eedna $2.50

Or. Jumji 8. Končiui. MJSTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
untrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metą. Vidutiniu formato. Ii 
psl., kainuoja $2.00.

lengvatų anierikie-

iu salite

Leidiny Publication 
Older 

leidiny Publika- 
Tax Cderit fop the 

Publication

šią sukaktį negalima praleisti 
nepaminėjus. Tai asmuo, kuris, 
davė daug Lietuvai: išmoksimo 
daug jaunimo. Jo auklėtiniai ir 
dabar dirba naudingą tautai dal
bą Lietuvoje ir čia-išeivijoje.

Jonas Valaitis gimė 1888 m. 
sausio 26 d. Naudžių (Margės 
(k.) Paežerių v.Vilkauviškio ap. 
Baigęs Marijampolės Gimnazi
ją išvažiavo į Varšuvą studi
joms. Iš ten pei'sikėlė studijoms 
į Petrapilio uniersitetvą, kur 
baigė matematikos skyrių. Lie-

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina §3.00 
su formomis — 83.90.

Dr. Juozas 6. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V; =-Os — ar 
tarto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija I te Internal Rev
211 psL Kaina $3.00. Kietaia viršeliais $4.0ū. -

Dauguma šią knygą yra tinkamo* dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius Į Naujiena; arbs atsiuntus čeki »• 
pin’gine perlaidą. „ - ■_ į ■»

Papildomų informaci- 
rasti. vadinamam “tax 
instructions’’ ir kituo 

j se nemokamuose IRS leidiniuo 
■ se, būtut:
; 551. “Tax Benefits for 
Amricans 
tion 524, ‘ 
Elderly ir leidiny
523, “Tax Information on Sell
ing and Purchasing Your Ho
me”. Tuos leidinius gaHte užsi
sakyti, pasinaudojus vadinama 
Order forma iš Mokesčiu istai- 
gos — IRS arba paskambinki- 

, renue Service,Dis
triet Office, Public Affairs ofi- 
cer tek (312) 886-1309. pr. š.

JAY DRUGS VAISTINĖ

17S! Beit* Halfted Stnet, Chleao, SL S36Č8

IIB I r I ■ HMTO —

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI ’
R 

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMtUS GYDYTO- ’
_ JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR ĄAiYTOJO ATSIMINIMUS 

Dr7A. J. Gvm»r — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 
metą įvykiu*. Jtblonakic ir Totoraičio jaunu dienas ir

VELTUI ĮVERTINAME
JŪSŲ NAMĄ

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J.

susi-

1978 m. kovo 24 d. Lietuviu 
kultūros namuose Punske įvyko

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

Or. A. J. Guston — DANTYS, Ją priežiūn, sveikata ir grcY* 
Kietai* Tirtellal*. vietoje $4.00 dtb*r tik  

WnHtrif tirieliai* tik _________________
Dr- A. J. Gomn — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

Kelionės po feropą į»pfidži»L Dibir tik 

sxce
$2.08

$2.88
1*1* pat vfsfMkyti paltu, atsiuntus č»k{ arba merer setter!, pri» 
MtradytM kalnas pridedant 58c. persiuntime iriaidems.

1731 Be. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 58358

giesmėi, poemos

$1.50.
Eilirj rinktinė, 18H

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui tfekleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
Žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste- 
buidus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svaioia. 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
telmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. X Auflutfilfytt-V«lč!0nUn4, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 12C psl. Kaina SI.—.
2. Jurąii Baltrvialth, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
3. Butky Juze, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL
4. Vincas Jonikai, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE, 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
6. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 livietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00,
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

'•Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psl., $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga, 152 psl. $2,50 *
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kurinė- 

Uai, 92 psl, $1,00.
Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00 
Eugenl|us Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1,00.
Elena Tumleni, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50, 
Alfonsas Tyruells. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos
Adenas Jaws, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3 00.

14.
15.
18.
17.

55 psl.
18.
Norėdami Įsigyti Kas ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekj ar pinigini orderi.

< 1733 So. Halsted Street, Chicago, IIHnoia 60608

pas mus
MAGIŠKUTEIRAUKITĖS

TELEFONU 
254-8500

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ios)

MEMBER

INTIR City RELOCATION SERVICE

KNYGA
rių 
čia

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kramto laisvė ir lietu- 
garbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozai Kipačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo boLseviku ir gyvenimą tremtiniu įtovyk- 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozu K«pačlnskaar IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa- Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai isikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai llia- 
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO-.. UlETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naučakluose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl $1.50. Yrt taip prt 
išversta i anglų kalbą.

M Z<£č*nko. SATYRINĖS NOVĖLĖS Genialaus rusu rriytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusk kaina $2.

D. Kurilirfs, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriau! pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bad 
užrankavintai. Abi knygos paraAytot lengvu, gražiu rtUlumi.

Pref. P. P įkark Ils, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina £2.

Vincai Žamalfla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAlTaJ^ 
paL Kaina SL50. •

Ha Ir kiti laidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1737 K HALSTED IT., CHICAGO, ILL. MM it

84
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Taupykite dabar

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

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

UNIVERSA
1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIU BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigt* 1W1 T*L 421-8070
įstalcoc piatwoea Mamas avtomoMllAma yaatatytl.
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Paveiksle matome 1933 m. Šančiuose pastatytą aukštesniąją mokyklą

V. PRŪSAS šioje -sunkioje mūsų Tautos 
valandoje prašome‘Tavęs, Vieš
patie, pažvelk Gailestingai į mū
sų brolius ir sesers, kenčian
čius Lietuvoje, galinčius. Sibire,

kė Leningradą, Maskvą ir Krymą, pakeliui nuginkluo
dami visas sovietų divizijas ir varydami jas į ne
laisvę.

Blogiausia, kad rusai, siekdami savo saugumo, įti
kinėjo lietuvius, kad jie atnešė saugumą visai lietuvių 
tautai. Jie tvirtino, kad rusai pašalino nacių sauvalę ir 
pavojų ne tik lietuviams, bet latviams ir estams. Kaip 
žinome, jokio saugumo lietuviams sovietų karo jėgos 
neatnešė. Grobė iš Lietuvos viską sovietų kariai ir jų 
atnešti ūkio tvarkytojai, o vėliau iš lietuvių viską gro
bė ir vokiečiai. Pirmon eilėn jie pasisavino viską, ką 
buvo suvalstybinę ar sukolchozinę rusai. Jie tvirtino, 
kad rusų nuosavybė priklausanti vokiečiams, nors vie
ni ir kiti žinojo, kad rusai buvo Pagrobę lietuvių 
turtą.

Artėjant karui prie pabaigos, iš Lietuvos began- 
tieji vokiečiai taip pat vežė, ką tiktai pajėgė. O kai į 
Lietuvą įmaršavo sovietų karo jėgos, tai jos ir vėl su
darė tokią ūkio sistemą, kad rusai galėtų išvežti javus, 
maistą, taukus, sviestą, daržoves ir kitokias gėrybes. 
Viską iš Lietuvos rusai veža ir šiandien. Jie nusavino 
visą derlingesnę Lietuvos žemę,, sudarė valstybinius 
ūkius ir veža viską, kas tik Lietuvos žemėje užauga.

Lietuviams labai įgriso toks didelis Lietuvos turtų 
ir žmonių išnaudojimas. Veiklesnius ir gabesnius lie
tuvius rusai išvežė į prievartos darbo stovyklas, Sibiro 
sovchozus ir kitus žmonių išnaudojimo centrus. Ki
tiems davė darbus, kad galėtų daugiau juos iš
naudoti.

Okupantas neleidžia užsieniečiams pamatyti, kaip 
pavergtoje Lietuvoje žmonės gyvena. Atvykusius turi
stus jie Įleidžia tiktai į Vilnių, o pačius pavergtus lietu- iKolumb-jos" Lietuvių

įsikūrė LietuviŲ Fondas Kolumbijoje
KOLUMBIJOS LIETUVIŲ LAI
KINOJO KOMITETO ŽODIS 
ATIDARANT STEIGIA
MĄJĮ SUSIRINKIMĄ 

1979 metų sausio mėn. 6-7 dd. 
Medelyne “Confenalco” pastate 

Šiandien mums tenka ypatin
ga privilegija atidaryti istorinį 

i Fondo 
vius atveža į Vilnių, kad jie galėtų pamatyti iš Ameri- ' s.e g amąjį Susirinkimą. Sako- 
kos atvažiavusius lietuvius, bet kad atvažiavusieji ne-į me istorinį, neš susirinkome įs-! 
pamatytų, kaip jų broliai ir sesės gyvena. Taip jie ei- teigti nemirštantį, tikriau pasa- 

I giasi todėl, kad neparodyti okupacinio gyvenimo tik- k us» amžipą pinigini šaltinį — 
jai, o lietuviai privalo kęsti nacių ir komunistų primes-j rovės> į Fondą stf-nejudomu kapitalu

- - • į apskurusiai Lietuvai, ir su to
Lietuviams jau nusibodo būti rusų vergais.. Jiems kapitalo nešančiomis palūkano- 

nepatinka ta baisi išnaudojimo sistema. Tos išnaudoji- j mis mūsų tautiniam tęstinumui 
■ - - ----- - - - : išeivijoje, . Kolumbijos teritori-

ku nekovojo prieš Lenino įvedamą didžiausio išnaudoji- į]0J®’ 
mo sistemą, tai rusų dalykas. Lenino partija buvo ne-i ^’ors torLdas savo esme lar- 
didele, nesudare nei puses procento tuometines Rusuos nsUmam r£ikaM> jam w 
gyventojų. Leninas Įtikino rusus, kad jie pavergs visą luus svetlmi 4alpos, globos ir 
pasaulį ir rusams bus geriau gyventi. Jiems nereikės i labdaros klausimai, jei šiam 
dirbti, kaip dirba visos pasaulio tautos, bet jie bus tik- tikslui atsiras .aukotojų -su 
4ai prižiūrėtojai. ,.s; stambesnėmis sumomis. Fon-

Ne visi rusai patikėjo tekiu privilegijuotu gyveni-:vykdys šių aukotojų valią 
mu, bet dalis jų patikėjo ir padėjo komunistams Įsistip
rinti. Jeigu rusai nedrįso ar nepajėgė kovoti prieš bol
ševizmą pačioje Rusijoje, tai jų dalykas. Nenorėdami, 
ar nenorėdami kovoti už demokratinę santvarką ir įs- j 
tatymais tvarkomą valstybę, rasai įsitraukė Į kaimynų ! tas kartu su savo šeimos na- 
išnaudojimo tinklą ir kartu su komunistais išnaudoja riais, globėjais ir pavaduotojais, 
sovietų pavergtas tautas.

Lietuviai komunistinei sistemai nepritarė, lietu
viai komunistinės filosofjos nemėgsta, ir lietuviai ne
tiki, kad žmonijai bus geriau, jeigu ir sudarytų pasau
lyje vieną valstybę. Tuo atveju rusai dar padidintų sa
vo privilegijas ir dar labiau išnaudotų žmones. Lietu

vai sunaikino Lietuvoje buvusias sovietų divizijas, kailviai nenori kitų išnaudoti, bet jie nenori, kad juos iš-

Lietuviai nori nepriklausomos Lietuvos
, Pasibaigus Antram Pasauliniam karui, visa eilė 

tautų- gavo teisę nepriklausomai tvarkyti savo valsty
bės ir tautos reikalus. Tuo tarpu Lietuva, virš 20 metų 
nepriklausomai tvarkiusi savo ekonominius, kultūri

nius ir teisinius reikalus, karo metu neteko nepri
klausomybės, ir iki šio meto nepajėgia jos atgauti.

Teisę nepriklausomai tvarkyti savo reikalus gavo 
kolonizatorių išnaudojamos Afrikos ir Indonezijos tau
tos, savo reikalus gali tvarkyti nedidelių salų gyvento- - * w • , • Fondą' su nejudomu kapitalu
tą jungą be teisės protestuoti. ^Laisvąjį pasaulį pasie
kę .lietuviai .nori pavergtiems savo broliams padėti, bet
nepajėgia. ° ,

Karo pabaigoje Amerikos, britų, prancūzų ir rusų J uio sistemos atsisakė Kinija. Jeigu rusų tauta savo lai
- ------- I Vii Yialzmrm’n nrino T orinn iunrlomo rTirlviAticta icnsinr?rm.valdžios atstovai padalino Europą į keturias zonas, kad 

nekiltų konfliktas ir žmonės galėtų atsigauti nuo karo 
meto negerovių, o tas padalinimas dar ir šiandien tebe
stovi. Europos karo zonų sudarymas buvo laikinas, kol 
bus paruošta Europos taikos sutartis. Bet taikos sutar
ties vis dar nėra, o karo meto zonos tebestovi.

jSovietų valdžia sąmoningai taikos sutarties paruo
šimą vilkina. Jos diplomatai tvirtina, kad Sovietų Są
jungai reikalingas saugumas, kurio ji neturėjo praeito 
karo metu. Ji susitarė su vokiečiais saugumo sumeti
mais. Pasirašiusi sutartį su Hitleriu, ji manė, kad bus 
saugi, naciai į Rusiją neisiverš. Stalinas pagrobė visą 
Pabaltijį, didelę dalį Lenkijos, Ukrainos ir Rumunijos, 
tikėdamiesi būti saugesni, bet kaimyninių žemių grobi
mas rusams saugumo neatnešė.

Rusai, Lietuvą pagrobę saugumo sumetimais, su
klastojo rinkimus į vadinamą liaudies seimą, kad ga
lėtų pateisinti prijungimą ir gauti reikalingą saugu
mą, bet visa tai nieko jiems nepadėjo. Kai vokiečių ka
ro jėgos nutarė veržtis į Sovietų Sąjungą, jos taip leng- 

* “ ~ • • • • •

■atskirai nuo Fondd narių šeimos 
pagal įstatą aštuntąjį.

Tačiau Fondo šeimai priklau- 
• santis narys, vieną kartą davęs 
j įnašą, lieka ant visados įamžin

Įgaliotiniais ir paveldėtojais. Jo

jų vadai pateko į Pinsko balas, visai nežinodami kaip j naudotų rusai. Jeigu komunistinė sistema .jiems patin- 
visa tai atsitiko. Jie paliko įsakymus kovoti, o patys dū- ka, tai tegu Rusijos gilumoje ją įsiveda ir laiko. Lietu- 
mė į rytus. Vokiečiai kelių savaičių laikotarpyje pasie- viai nori patys savo reikalus tvarkyti. lietuviai gali

E. JASIŪNAS

ĮSPŪDŽIAI K AUSTRALIJOS v
(Tęsinys)

Apatija, ar tvarkos trūkumas aiškiai paste
bimas važiuojant elektriniu traukiniu iš Pads- 
tow priemiesčio į Sydnėjaus vidurmiestį. Gele
žinkelis apleistas, be tvarkos primėtyta geležga
lių, visur verkiant reikia aptvarkymo ir remon
to. Pakeliui matėsi kelios grupės jaunų geležin
kelio darbininkų, kurie tik sėdiniavo ar stovė
jo, bet retas kuris tedirbo.

Už šitą geležinkelį ir už didįjį tiltą per Sydnė
jaus uostą, autralai anglams kasmet tebemoka 
milijonus dolerių. Kitas, pačių australų stato
mas geležinkelis iš vidurmiesčio į lytinius pa
jūrio priemiesčius, stovi neužbaigtas jau kelioli
ka metu.

STREIKAI
/Australijos žmones labai vargina Įvairūs 

streikai Mano atvykimo į Sydnėjų dieną, dėl aly
vos rafinerijų darbininkų streiko, dauguma ben
zino stočių buvo uždarytos. Žmonės važinėjo nuo 
■vienos stoties prie kitos, bandydami gauti bent 3 
litrus erzino. Važiuojantiems automobiliu į dar
bą buvo tikras vargas. Benzino padėčiai po kelių 
dienų pagerė-ju', sekančią savaitę buvo paskelb
iąs kitas streiką.. Ir vėl benzino stoka.

Beveik tuo pačiu laiku prasidėjo šiukšlių iš- 
vežėjų streikas, užsitęsęs pilną savaitę.

Artinosi Kalėdos ir, kaip paprastai tuo lai
kotarpiu būva, labai pagyvėjo oro linijų keleivių 
• judėjimas. Lėktuvų aptarnautojų žemėje unija 
■ paskelbė streiką, kuris užsitęsė apie 5 dienas, ir 
daugeliui suardė visus švenčių planus.

i Susižeidus, mokamas pilnas atlyginimas iki pa- 
t k

Aš maniau, kad tie visi streikai buvo tik pri
puolamas reiškinys, bet išsikalbėjęs su vietiniais 
sužinojau, kad tai yra beveik kasdieninė Austra
lijos gyvenimo rutina, pėda pėdon sekanti Angli
jos darbo unijų pavyzdį.

Pašto pataranvimas ten yra labiau sugriuvęs, 
negu pas mus Amerikoje, bet dar nėra taip blo
gas, kaip Kanadoje. Laiškai iš Australijos į JAV 
ar kitur eina apie 10 dienų ir ilgiau. Kalėdinių 
sveikinimų kortelės, kurias oro paštu išsiunčiau 
gruodžio viduryje iš Sydnėjaus, adresatus Ame
rikoje pasiekė jau po N. Metų!

Streikų priežastys kartais būva gana keisto
kos. Pav., rafinerijų unija pareikalavo 10 dol. į sa
vaitę kompensacijos už pajūryje vėjo nešamo smė- 

Įlio daromą žalą automobilių dažams. Po streiko, 
l įmonėms jau sutikus tą priedą mokėti, unijų va
dų buvo pareikalauta išmokėti kompensaciją už 

’ištisus praėjusius metus. Žinoma, ir vėl streikas. 
'Arba štai, lėktuvų aptarnautojams žemėje buvo 
prižadėta duoti gerą atlyginimų pakėlimą. Kaž

tuvos amžiui, minint jo pavardę Teik išminties ir jogų dirban- 
kiek vieną kartą palūkanų bei tiems Tėvynei išlaisvinti; duok 
nuošimčių lietuvybei skirstymo' amžinąjį atilsį už save' tautą ir 
laikui atėjus. tėvynę žuvusius; Amžinojo atil-

Bet prieš perleidžiant susirin. sio prašome Kolumbijos Lietu-
kimo pravedimą Fondo Steigė- vių Fondo Steigėjų ir busimų

jų Fondo narių įnirusiems Ko. Į 
iumbijoje, kurių atminimui gi
minės ir artimiej’ dabar galės 
j .į vardus įamžinti.

Lietuvos ir ne.uuų .^...t s 
aunimo globėjau, šventasis 

Kazimierai, saugok — u -

amžius lieka lygus Tėvynės Lie-Į mūsų vadovams.

jui Numeriui Pirmajam, šio 
Fondo užuomazgos ir pradžios 
nulėmėjui Kunigui Stasiui Ma
tučiui, leiskite jus supažindin
ti su pavardėmis, kurios atsilan
kė ir taipgi su tais, kurie laiš
kais jungiasi su mumis. Ir, pa 
galiau, susipažinsite su Steigėjų glAaėja, Mariją Aušro 
pavardėmis, po ko tęsime die- se, užtark mus! Ame 
notvarkę Kun. Stasio Matučio, 
įgaliotam Tėvui Mykolui Tamo
šiūnui pirmininkaujant.

P. S., Dėl nepaaiškėjusių prie
žasčių Kun. Tamošiūnui neat
vykus, susirinkimui pirminin
kauti buvo paprašytas Jonas 
Kaseliūnas be sekretorių. 

! INVOKACIJA

Mes, Lietuvių Tautės Sūnūs 
ir Dukros, susirinkę į KolumbL 
jos Lietuvių Fondo Įkurtuves, 
Stojame Tavo akivaizdoje, Vieš
patie, Visagalis Dieve, meldžia
me Tavęs: lenk Savo Tiesai mū
sų protus, Tavo gėriui mūsų va
lią, Tavo grožiui mūsų jausmus. 
Meilės mums duok mūsų svars
tymuose bei pašnekesiuose, iš
tvermės mums suteik mūsų 1 •darbuose; siųsk savo palaimą

padarytid klaidų, gali vieną savo tautietį nuskriausti, 
bet jie pajėgs tas skriaudas atitaisyti. Lietuviai turėjo 
savo konstituciją, savo teismus, savo administraciją. 
Lietuviai pajėgė savarankiškai tvarkytis ir reikalus 
taisyti.

Laisvasis pasaulis privalo padėti lietuviams išvyti 
okupantą ir leisti lietuviams nepriklausomai tvarkyti 
savo krašto-reikalus.

kodėl prieš Kalėdas tas ’pakėlimas buvo žymiai su
mažintas, kas natūraliu būdu iššaukė dirbamų
jų nepasitenkinimą ir streiką.

Labai -dažnai streikai prasideda staiga, be įs
pėjimo. Sustreikavus "busams ar tramvajams, iš
važiavę i ;darbą žmonės nebegali grįžti namo.Kar- 
tais susidaro Įspūdis, kad tie visi streikai yra su
režisuojami tik darbo žmonių varginimui. Nežiū
rint to, per rinkimus daugelis australų (sakoma, 
kad apie 207c) savo balsus atiduoda už komunis
tuojančius kandidatus.

Po Darbo partijos didelio pralaimėjimo rinki
muose, paskutiniais metais nepasitenkinimas au
ga ir dėl dabartinio premjero Fraser valdžios da
romų klaidų. 1

Bendrai, daugelio australiečių nuomone, eko
nominės gyvenimo sąlygos anksčiau buvusios 
daug geresnės. Dabar, daugeliui unijų esant ko
munistų įtakoje, krašto ekonomija smunka že
myn, ir bi jomasi, kad neprieitų prie suirutės. Kai 
Wirie lietuviai pradeda gailėtis, kodėl anksčiau ne 
i'em’gravo į JAV ar kur kitur, o dabar esą jau 
per vėlu, nebe tas amžius.

POKARIO LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

Antrajam Pas. Karui pasibaigus, Australi
jos valdžia viena iš pirmųjų susidomėjo Europos 
karo pabėgėliais ir tremtiniais, kaip pigia dar

"tuo-

— Sen. Baker, nuvykęs Pana 
mą, pakeitė nuomonę ių; Nutarė 
balsuoti už sutartį, bet nuvykęs 
į Maskvą ir pas:kla”sęs Brežne 
vo, nutarė balsuoti prieš paruoš 
ą strategmę sutartį.

CHOMEINI KALTINA JUNG 
TINES A. VALSTYBES

TEHERANAS, Iranas., —| 
>Ia štaujantis mula Chomeini; 
be kaltinimų Irano premjerui' 
B'akhtiarui, penktadienį apkal
tino Jungtines Amerikos Vals
tybes dėl dabartinių Irano ne
laimių. Jis pats maištą kelia, jis 
kursto vietos gyventojus lėčiau 
dirbti arba visai nebedirbti, bet 
tuo pačiu metu jis kaltina ame
rikiečius- Savo laiku jis gavo 
paramą iš sovietų agentų, o. 
šiandien jis skelbia sovietinę 
propagandą. Jau kelintas metas 
sovietų propagandos agentūros 
kaltino JAV vyriausybę ir Ame
rikos pirklius, o dabar tą patį 
tvirtina ir mula Chomeini.

— Dingo trys Peni karo lėk-l 
tuvai. Jie įskrido į kalnus ir nei 
begrįžo. Kiti lakūnai ieško ne
laimės vietos.

bo jėga ir išskirtinai gera, elitine imigracine 
žaliava retai apgyventam kraštui. Laike 1947-50 
metų iš tremtinių stovyklų Vak. Vokietijoje į 
Australiją išemigravo apie 10 tūkstančių rink
tinių, fiziškai stiprių ir pačiame amžiaus pajė
gume lietuvių, daugumoj viengungių,’ ar bevai
kių jaunų šeimų. ;

Po gerą mėnesį trukusios kelionės laivais, 
atvykę Australijon, jie turėjo du metus atidirb
ti priverstinį valdžios nurodytą darbą, gyven
dami tam tikslui įrengtose stovyklose. Vyrai 
dirbdavo dažniausiai prie kelių ir namų statybų 
ar kasyklose, o moterys ūkininkų farmose ar li
goninėse. Pagal atskiras valstijas, 3500 lietuvių 
pateko į N.S.W., 3000 į Victorią, 2000 į Pietų 
Australiją, 500 į Vak Australiją, 400 i ^u°ens. 
land, 300 į Canberros apylinkes ir 300 Į Tas- 
maniją.

Atlikę darbo prievolę ir susipažinę su vietos 
’ajygomis, dauguma lietuvių tose apylinkėse ir 
pasiliko toliau gyventi. Vėliau, atsiradus gali
mybei, dalis išemigravo į JAV ar kitur. Jei 
atimti mirusių ar išemigravusių skaičių ir pri
dėti jaunimo prieauglį, tai dabartinis lietuvių 

skaičius Australijoje turėtų būti maždaug tas j 
rats, t y. apie 10,000.>• ' f į

fBus daugis’
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UR. K G. BATUKAS
AKUŠERIJA IR. MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Radical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei DfcaLsiUepla, skambinti 374-8(Xh

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL A VE-. 

St. Petersburg, FL 33711 
Tel. 813)-384-3020

DR. PAUL V. DARGIb
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

S. Manheon fcd., Wesichastvr, Ik.
VALANDOS: 3-—8 darbo dienomir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.: 562-272J arba 562-2728

TEU — BE 3-5893

DR. A B. GLEVECKAb 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

39Q7 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. rRANK PLECKAb
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir t 
“contact lenses’” |

Vak agai susitarimą. Uždaryta tree i 
—r- r“'"    t

DR.LE0NAS SEIBUTlb j
; INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA j 
2656 WEST 63rd STREET
Vai. an trad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vaL vak. 
Ofise telef.: 776-2380 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS : 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktike, spės. MOTERŲ lig. 
f Ofisas 2652 WEST 5»th S^ R2E7 s 

Tel._PR 8-1223
OflSO VAL.: pirm., antiad., trecia 
j penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. StštacL 
uaig 2-4 vaL popiet ir k-tu Laik

DVEJI METAI BE KURATORIAUS
PETRO ČIGO

Dveji metai jau suėjo,
Kaip ilsies šaltam kape, 
Kur giesmė platybių vėjo, 
Plaukia kaip vanduo upe.
Rami vieta Tau ten ilsėtis, 
Kur nėra ginčių ir kovų, 
Dėl kurių tenka vis gailėtis, 
Nebekartot klaidų savų.
Laikas bėga kaip upėj vanduo
Ir žmonės vis skuba į nežinią savo; 
Tikriausia eiti keliu jiems tuo, 
Kuris broliškai jungė žygius jų ir Tavo
Ir Petras keliavo tuo gėrio keliu, 
Žmonių labui darbavos be atvangos;
Jo darbuotė žavi, kaip grožis gėlių, 
Laiko dulkės neuždengs josios vagos.
Įsigalėjus liga ji paklupdė:
Pirmą kartą jis atsikėlė, vėl veikė,

lę šildėsi prie baro susitikę su i buvo paimformuota — toliau 
drauga s linkėdami viens kitam I nuo pareigų atsisako.

į sveikatą. Lygiai trečią vai.į Toliau eita prie aukų paskir* 
Pirm. B. Paliulis pranešė, kad j styrino lietuviškiems reikalams, 
susirinkimas atidaromas, (pu-j B ■ighton Parko lithuanistinei 
P „še k k tylės) p dėkojo, kad mokyklai, kaip ir praeitais, me- 

:• ....Uii c. e: uit už tais, paskirta $100. Dar iškilo
i,ausų narių a silankymą. naujas reikalas prisidėti prie 

į P rmu punktu pranešė, kad iš išleistos mokykloms knygos- Bu- 
narių tarpo praeitą metą iške- vo susirinkime ir jos leidėjas 
liavo amžinybėn net 5 garbingi;p. J. Masiulonis, kuris prašė pa- 
nariai, perskaitė jų ir pavardes 
sekančiai: J. Oselienė, B. Uta- 
rienė, A Jankauskas, Brokas, 
O. Juodvalkienė, paprašė susi
rinkimą pagerbti mirusius susi
kaupimu atsistojus vienai mi
nutei tylos. Vėliau pakvietė pir- 

Į mminkauti P. A. Ramonį, o se
kretoriauti A. Kasparavičių. Bu
vo paskaityta dienos dienotvar
kė, kuri vienbalsiai buvo priim
ta. A. Kasparavičius perskaitė 
praeitų metų susirinkimo pro
tokolą, kuris taip pat vienbal
siai priimtas. Toliau Pirm. B. 
Paliulis, paprašytas padaryti 

{pranešimą apie draugijos veiklą, 
I pranešė, jis perėmė šia draugi-!
j, prieš tris metus vos vegetuo- kas "esueiko ir atsisakė. Tuo- 

hancią. Dėka susidariusios darų 
; bingos valdybos, visiems vie
ningai dirbant draugijos presti
žas buvo pakeltas ir per tą lai
ką prisirašė daug narių, kurių 
dabar yra daugiau -100; pada
ryta patobulinimai savinink- 
kams pagelbstint patarimais

i patarnavimu socialiniuose I_ I
Į namų pataisymo reikaluose, 
{tam yra sudarytas Informacijos

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

skirti kiek didesnę 
tarta skirti $100. S. 
dijai $75, spaudai 
mažesnes sumos.

sumą. Nu*
Bartkus ra- 
ir kitiems

Toliau pereita prie svarbiau
sio punko Valdybos. Pirm. B. 
Paliulis pareiškė, kad jis dėl 
šeimyniškų ir sveikatos prieža
sties iš pirmininko pareigų atsi
sako. Nors susirinkimo buvo 
pakartotinai prašomas dar pa
likti nors vieną metą, bet ir vėl 
griežtai atsisakė. Jis sutiko nau
jai valdybai, kiek jam leis są
lygos, padėti jų darbuose.

Kitos išeities neliko, kaip sta
tyti kandidatus, pasiūlytieji nie-

met buvo pradėta siūlyti iš se
nos Valdybos. Vienas sutiko, ki
tas į tą nusižiūrėjęs irgi sutiko 
ir taip buvo’ sudaryta 8 kandi
datai. Sekretorius visus surašė 
ip juos perskaitė ir buvo dar 
kartą atsiklausta ar sutinką.

I Gavus iš visų teigiamą atsaky- 
b^dmą, beliko tik balsavimo proce

dūra. Kadangi valdybai beveik 
tiek ir reikia, tai buvo pasiūly- 

skyrius, kurio patarimais daug U b±u°li už.'?sus 8 kandida.- 
kas pasinaudojo. Kasa palrigu- ,‘“s' VlS0 b“''° ži
bėjo, už tai susirinkimas sti-iklaUsta ar sutlnka ir 8avus
priai paplojo dar buvo ir laišku visuotiną pritarimą,

valdyba buvo išrinkta.

Tokiu būdu visai sklandžiai
iš lietuvių institucijų ir Brighton

• Parko Lituanistinės mokyklos,
net iš policijos 9to d’.štrikto, ku-i susidarė nauja Valdyba. Pirm. 

' riame įvertina ir giria šią drau-/B. Paliulis pasiūlė naujai; vaidy- 
, giją, norinčią apylinkę išlaikyti. bai susirinkus pasiskirstyti pa- 
] švaria ir saugia nuo visokių reigomis ir jis kiek galės, nors 
I valkatų — plėšikų ir narkamo- ir nebūdamas valdyboje, neat- 
Lių išdaigu, padėkoje už kolo-Į sisakysiąs padėti patarimais ir 
beravimą.

• • •
"Nes tu esi Viešpats, mano prieglauda. Aukščiausieji tu padarei 

sau buveine. Tau neatsitiks nieko pikta".
Psalmė 91:9. 10.

Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji ir ištikimieji 
tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo skis ir leido pamatyti dieviškojo žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

IV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N Y. 10303

t

P. ŠILEIKIS, O. P. i 

yl-/ OKTHOPjEDa^-PRCXTE^JSTAk 
Ofc Aparatai - Protezai. 'JWd. ban- 
V™ dažai Speciali pagalba kJjom* 

■'.Arch Support;; ir t t.
'ai- » t ■ b 4«»«*adieniais e

■ V 0<>ro jįt., Chicago., lh. 606z 
Telef.; PRospect 6-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

Bet antrą kartą jį visai sužlugdė, 
Nežiūrint, kad žmona jam pagalbą teikė.
Ilsėkis ramybėj, palikęs Tu mus, 
Tavo darbai su Tavim neišėjo; 
Jie sektini čia ir toli anapus, 
Kur Tavo graži jaunystė praėjo ...

P. Kūginis

darbu. Padėkojo valdybai ir na-

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii jvairiy atfsfumę.
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS Į
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Viso* programos Iš W0PA,

I4M IdL A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30 
tai ryto.

Vedija Aldona Daukut
Telef.: HEmloek 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL, 60629

“Lietuvos Aidai’ 
...KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
- Programos vedėja 

Pirmadieniaig ir antradie
niais 9:00—8:30 vai. vak.

Penktadieniais 9:30—10 vaL vak. 
fiečtad tentais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla, 5:30 vaL p.p. 
ii VYTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

- J d žinote Minaite, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa- 
vaiies nemokamai.

BRIGHTON PARKAS
Lietuvių Namų Savininkų rinkimas turėjo prasidėti 2 vai- 

Draugijos Metinis susirinkimas, bet dar buvo delsiama laukia- 
ivyko š.m. Sausio 7 d. Vyčių nia-
Salėje nežiūrint didelio šalčio Tuo laiku buvo renkamas na- 
ir užversto sniego, narių susi- tie mokestis, kiti susėdę kaimy- 
rinko nemažas skaičius. Susi- nai šnekučiavosi, o kurie suša-

f^EN FRANKLIN STILL 
WANTED THE TURKEY 
TO BE OUR NATIONAL 
BIRD, RATHER THAN 
THE 'COWARDLY* BALD 
EAGLE/

C^E'rHINKfiFlUET'RKGY 
AS "HOLIDAY FOOD/ 
ALTHOUGH THETOUėHf 
GAMEY WILD TURKEY 
OF THE PILGRIMS 
WOULDN'T APPEALTO 
MOST OF US TODAY.

PRE-COLONIAL DAYS THE 
SMALL HERRING WE KNOW 
TODAY AS SARDINES WERE 
SOTHICK IN THE SEA, A MAN 
MIGHT WALK ACROSS THE 
H ARSOUR ON THE! R BACKS. 
350 YEARS LATER.SARDINES 
FROM MAINE ARE STILL A 
PERFECT SOURCE OF LOU^- 
COST HI GH QUALITY PROTEIN, 
VITAMINS AND MINERALS.

SHIPPED FROM MAINETb ALL 
POINTS INTHE NATION,PERHAPS 
THE SILVERY SARDINE SHOULD 
BE OUR NATIONAL FISH/

THE DRYING OF FISH, 
fspeciallythe^aml 
HERRtNGr’ TO BE SENT 
AACK“fO 
and the protein that 
SUSTAINED THE PIL-

FIRSTWINTE^WAS 
more li kely to be 
PRIED HERRVNGTHAH 
ANYTHING

EUDEIKIS
UAIDA5 - DAIM ,
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
.Telefonas 523-0440

Pranešimui pasibaigus susi
rinkimas, širdingai paplojo. Po 
to buvo pakviestas Kasininkas, 
V. Kelmelis, padaryti pranešimą 
apie kasos stovi — išvardinęs 
piknikus ir padėkos banketą, iš
vedė, kad išlaidas atskaičius li
ko gražaus re’no, pridėjus dar

: h: L kasoje randasi
Tciiau, Rev

V.-21. -inu- P. Palubeckas pra
nešė, kad kasa rasta tvarkoje, 
kad atskaitomybės knygos ti
arai gražiai vedamos, kaip ti
kro profesionalo.

V. Galeckas pranešė apie li
gonių aplankymą, pastebėjo, 
kad lankyti talkino ir valdybos

riams už pasitikėjimą ir susi
klausymą darbe, dėl ko pasiek
ta gražiausių rezultatų 3 me
tų laike. Toliau dar liko suma
nymai ir diskusijos. Susirinki
mui užtrukus daugiau 2 valan
das, nariai- pradėjo nerimauti. 
Tuomet pirm. A. Ramonis susi
rinkimą uždarė, nariai buvo pa
prašyti prie vaišių stalų. Užkan
džius paruošė mūsų šaunios šei
mininkės. Buvo ne tik kavutės, 
bet ir šilimos lašelių. A. Ramo
nis ūpui pataisyti sugroję ke

lias polkutes, o kuriems kojos 
leido trepsėjo.

Š. m. Sausio 20 d. išrinktoji 
nauja Valdyba turėjo posėdi A. 
Kojak salėje ir pasiskirstė pa-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ*

TĖVAS IR SŪNUS
Marquette funeral home

iarė Dana Stanevičienė. Prane- reigomis sekančiai: pirmininkas 
iė, kad visi susirgę nariai ir gy- S. Juodis, vice Pirm. J. Tama- 
dęsi ligoninėse, buvo aplankyti j ševičienė, 2 vice Pirm. V. Joku- 
ir įteikiamos draugijos vardu Į ba, kasink. V. Kelmelis, sekrt. 
užuojautos kortelės ir dovanė-įA. Rastienė, pareng. vad. J. Pa
lės. Taip pat ir mirusieji buvo lubeckas. Lig. Lank. V. Galec?
pagerbti, akademijose draugi-. 
jos vardu atsisveikinta, o arti
miesiems pareikštos užuojau
tos ir Įteiktc's pomirtinės ar gė
lės. Informacijos skyriaus vedė
ja, S. Bartkus, pranešė kas tik 
klausė vienokių ar kitokių reika
lų informacijos pagal galimybę

kas, vald. narys A. Kasparavi
čius. Informacijos skyriaus ve
dėjas ir parengimų kom. bus 
koaptuota iš narių tarpo.

Tad linkime naujai Vaidybai 
ko’ geriausios sėkmės!

V. Galeckas

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
nariams.

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

Kiekvienas lietuvis 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 praožiai.

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

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

307 W. 30th St. 
tel. (212) $63-2210

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

Telef. 476-2345

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOJ
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Ckie&fOf 
-tetariu

žire k to ri^ 
Aatociacijog

AMBULANCi 
PATARNAVI
MAS DIENA 

*R NAKTJ 
* 

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTk 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArd> 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
j44& 5o. ėOtn Ave, Cicero, HL Phone: OLympic z-lOTi

PETKAS BIELIŪNAS
.->4* &o. CALIFORNIA A VE. Phone: LAfeyeU* 5*1571

GEOKGE f. KUDMINAS
-n SO. UTUAMCA AVK T.L; TAr*. 7-1U8-113J

STEPONAS C. LAUK IB SŪNŪS
(LACKAW1O

.42* WEST 69te oTMJSJF) /-1Z1.
1314 WEST 23ni PLAC1 Vii Tink 7-6471

028 SOUTHWEST HIGHWAY, pelo. HiUe, UL 974-UH

P. J. RIDIKAS
5354 Se. HAJL8TKD STREET Phene: TArdi 7-18L

t « MAUJIĖMM, CMCAOd I, H-L Safurday, Febi-uarv 3, 1979
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— Nevenkite 2 a v a nc r is ko IIKnoU loterijoj
iLijibv pri>ta lae-i vasario-^ <t. Big Fay Day loihiic
tuviai turi daug organizacijų, s laimėjo (05, 91, 1 ir 1031. Trea-
Pasirenkant, alkre p rihasdėme-!Siire Hunt lošime laimėjo 03.APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Naudingi patarimai ir įdomus dalykai (
9 Apie gerus daiktus, taigi ir o dabar yra virš milijono. Taip( 

apie bananus, reikia dažniau pat yra padidėjęs briedžių skai- 
kalbėti ir juos prisiminti darant čius.
savaitini perkamo maisto sąra-į 
ša Bananai turi vitamino C ir 
B-8, potasijaus ir visą eilę kitų 
žmogaus kūnui reikalingų me
džiagų, o tik 85 kalorijas KM) 
gramų vaisiuje. Bananas 
žmcinas prieš tūkstančius 
pici niuose kraštuose, nes 
be ypatingos priežiūros.
rikon ji atvežė 1516 m. vienas j 
ispanų kunigas, bet rinkoje ne
buvo' pardavinėjamas iki 19-to 
šimtmečio vidurio. Ne visi ži
no, kad šventoje mohainetonų 
knygoje — Korane rašoma, kad 
rajuje uždraustas vaisius buvo 
ne obuolys, bet bananas.

sys Į I.etuvos Dukterų Draugi
ją, Alvud_, Montessori Draugi- 

. ją ir k Tas.
Lankykite muziejus, mene 

galerijas ir paskaitas.
— Domėkitės suaugusių kur 

sais. Čikagoje suaugusių kur
sus ruošia miesto kolegijos.

Turėkite kokį nors pomė
gį, pavyzdžiui, daržovių ir gė
lių auginimą.

— Pradėkite rašinėli laiškus 
toliau gyvenantiems giminėms

Mariau naudo-

06, 1 I, 18; 13 Ir 25.

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS NAMAS

33-čios ir Leavitt apyl nkėje išnuo
mojamas 6 kambarių 3 miegamu na
mas už $1/5 menesiui. Reikalingas• Priimami asmenys, reika

lingi globos. Bus rūpestingai ?..rnynesiu užstatas. Privalo pats au-.... z meti. Teirautis pas savininką an-priziureti. Teirautis tel. 436-
6294. (Pr).

gliškai.
767-3278

HELP WANTED - FEMALE 
Darbininkių Reikia 

buvo 
metų 
auga 
Ame-

d Ilga laiką dominavo deko- 
! ravime avocado ir auksinė 
spalva, šio pavasario nauja1 ir pažįstamiems 
spalva sienoms ir daugeliui na--kite telefoną. Bandykite bendra- 
mų apyvokos daiktų bus mig- darbiauti vietnviškoje spaudoje.I 
dolo (almcnd) arba rusvos spal-

- vos. Ji gali būti įvairių atspal-j Įima d i styti 
vių ir pavadinimų: beige, bis-‘uždavinius bei žaisti protą la- 
cuil. strow. ,

Nuoboduliui išvaikyti ga- 
pasijansą, spręsti

viliančius žaidimus.
M. Miškinytė

— SPECIALI 20% NUOLAIDA! 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug Įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per- Certified Special Education. Interest 
kame pašto ženklus ir pinigų ed in non-ambulatory children.

TEACHING POSITION

kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

SOUTHWEST SCHOOL
56th & Oakley 
Call: 436-5144

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Pr er den tas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7741

a Agrikultūros departmentas 
ištobulino ir išbandė prietaisą, 
kuris sutaupys daug chemikalų, 
purškiamų ant augalų sunaikin
ti kenkėjams. Prietaisas sustab
do’ chemikalų bėgimą j tarpva- 
gius ir tarplysvius bei ant gry
nos žemės, tuo būdu sutaupyda
mas virš 30% chemikalų arba 
pesticidų.

— Edvardas Jovaiša, San 
Diego, Calif., platinimo vajaus

3 National Vildlife Federa
tion turi problemų su kai kurių 
laukinių žvėrių perdideliu prie
augliu. Stirnų dabar Amerikoje 
yra apie 12 milijonų, nors jų 
pradžioje šimtmečio buvo tik 
apie pusę milijono. Arizonos re- 
zervatuose joms trūksta žolės. 
1900 m. elniu buvo like 41,000,

• New Jersey Medicinos ir 
Dantų gydymo kolegijos profe
sorius dr. John Bullock tyrinė
jo ilgo gyvenimo paslaptis ir 
priėjo išvados, kad yra svarbu 
ne tik kūno, bet ir proto mank
šta. Savo pastabas jis suvedė i 
10 punktų:

— Mažiau žiūrėti Į TV ekraną,.
daugiau domėtis geromis kny-i proga tapo Naujienų skaityto- 
gomis. Vengti pornografinių lei
dinių, nes jie protui nieko gera 
neduoda.

— Žiūrint TV, pasirinkti do
kumentinius filmus, diskusijas, 
žinias ir visa kita, kas veikia į 
jūsų protą.

— Užsisakvkite dienrašti ir . . ... .sekite žinias, Mano' supratimu, 
toks dienraštis, veikiąs Į protą 
ir be propagandos, yra Naujie
nos. Jos duoda duomenis, o 
skaitytojas pats prieina savo 
protu prie išvadų.

— Dalyvaukite bažnyčios, 
PTA ir klubų organizuojamose 
diskusijose.

j u, užsisakydamas jas viene- 
rienis metams. Dėkui. Taip pat 
dėkui jo artimiesiems, kurie jį 
supažindino su Naujienomis ir 
turėjo teigiamos Įtakos. Gerą 
žinią apie naują prenumerato
rių malonu skelbti visiems skai
tytojams, prašant prisidėti prie 
platinimo.

— Horoscopes or Astrological 
Tarci 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)

*
• Vyčių ruošiamas Lietuvos 

AtsimJnimu banketas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui 
paminėti bus vasario 4 dieną,' 
Martinique salėje, 2500 W. 94 
Place, Chicagoje. Jame bus pa
gerbti lietuviai skautai. Skau
tai atliks ir meninę programą. 
Šokiams gros Wally Tanclinger 
orkestras. Susipažinimas prasi
dės 4:30 vai. popiet; vakarienė Z-V m. W

SIUVIMO MAŠINOS 
OPERATORĖS

Labai gera proga ir darbo sąlygos 
vienos adatos operatorėms su paty
rimu siūti sukneles. Tik tokį darbą 
dirbant jūs galite uždirbti nuo $4 iki 
$7 per valandą. Nuolatinis apvaliu 
metų darbas.

Teirautis tel. 641-5144 
Kalbėkite su Morrie arba Bob.

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau. 
26-tus metus veikiančioj Įstai
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY

O GERIAUSIAI ČIA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus nauju

i

Notary Public

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai,, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)PATRIA CO.

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

Tek 247-5081

STUDENTS - HOUSEWIVES - SEMI-RETIRED
Part time 9 to 1/5 to 9 
No experience necessary

Salary plus commission
Pleasant working conditions

Call Now For Interview!!!
BRIAN WEST 881-8206

BEVERLY OFFICE
2419 W- 103rd StreetCHICAGO TRIBUNE

An Equal Opportunity Employer

— Juozas Stacewicz, Joliet, 
Ill., po ilgesnės pertraukos vėl 
tapo Naujienų skaitytoju, užsi
sakydamas jas pusei metų.

— Dėkui rašytojai Onai Ai- 
gminienei iš Brighten Parko už 
ankstybą prenumeratos pratęsi
mą ir už S8 auką. Taip pat dė
kui už informaciją apie Alvudo 
bei Lietuvio sodybos veiklą ir 
kitus raštus.

— Teodoras Blinstrubas iš 
Marquette Parko, tautinių or
ganizacijų veikėjas ir Altos vice
pirmininkas, pratęsdamas pre
numeratą, parėmė Naujienų lei
dimą S10 auka. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas vie- 
neriems metams ir atsiuntė 82 
už kalendorių, bet pav. prašė 
neskelbti. Dėkui už dėmesį Nau
jienoms bei jų platinimo vajui 
ir už aukas-

— A. Padolskio gražioje so
dyboje, 158 Willom St., Paris, 
Ont., Canada, kiekvienų metų 
vasarą turi savo suvažiavimus 
Wilniaus krašto lietuviai, gi 
daugelis organizacijų ten ruo
šia piknikus. Dėkui jam už ank
stybą prenumeratos pratęsimą 
ir už ta proga atsiusta $7 auką.

a 
f|

YOUNG LADY 
CLERK

Lite steno helpful.
age firm.

CALL MR.

TYPIST

Small loop broker-]

SULLIVAN 
236-8377

HOMEWORK

Part or Full Time Opportunities- 
Selling or Teaching Exper. Helpful. 
You’ll Love the Work & Learnings.

BETTER HOMES & GARDEN 
CRAFT CREATIONS — 585-9636

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 43A7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

dės 4:30 vai. popiet; vakarienė! clerk typist
5:30 vai. Kaina 17.50 dol. asme->We have an immediate opening for' 
niui Dėl bilietu skambinti Fmi ia hi§h school graduate with good typ- niui. vex Bilietų SKamoinu tmi- ing skiUs Excellent salary and com- 
lijai Pakalniškienei tel. FR 6- pany benefits.
6489, Algirdui Braziui 598-6193, j
arba V. Samoškai, 521-4558. Vv--
eiai tikisi, kad lietuviškoji vi-}.'
suomenė gausiai jame dalyvaus-

(pr-)-

CALL: 
874-1200 X. 11

An Equal Opportunity Employer

i

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

VERTAS PASIGĖRĖJIMO

namu apylinkė.
$53,900.

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

apsauga

2 AUKŠTŲ 
garažas. Apie 
jas stogas, gazu šildymas, 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
auette Parke.

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

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

REMODELING 

J. VENCKAUSKAS 

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

NAMŲ REMONTAS

DIRBU VISOKIUS DARBUS, 
DURIS, LANGUS. LAIPTUS. 

PORČIUS IR PAKELIU, 
JEIGU REIKALINGA 
KAINA NEBRANGI.

Tel. RE 7-3687, Chicago, IL.

Šaukti vakarais MIKAS M.

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town ot Like)

Dažo namus 15 lauko Jr U vidaus 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

OWNER—OPERATORS

ARLINGTON TRUCKERS 
DESPARATELY NEEDS.

ADDITIONAL OWNER-OPERATORS.

FOR LOCAL STEEL HAULING
CALL BET. 8 &5 735-5350

SEWING

MACHINE OPERATORS
SOME EXPERIENCE PREFERED.

NEEDLECRAFT
CORP. OF AMERICA

3900 N. Claremont Ave.
583-8800

Labai gražus, patrauklus ir labai 
didingas didžiulis 5 14 kambarių pa
keltas Ranch stiliaus namas su 4-tu j 
miegamuoiu beismante. Labai jaukus , 
ir patrauklus šeimos kambarys vaka
ronėms bei pramogoms, centrinis pro j 
vėsinimas, 2 14 mašinų mūro garažas, i 
40 pėdu sklypas, gera vieta_ ir apy- i 
linkė. St. Bede parapijoje. Naudokite i 
savo laimei magišką telefoną: 1

254-8500.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago^ mieste leidiny, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 8** 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tel. 927-3559

HELP WANTED — MALSt
Darb'nink’1 Raid's

WAITRESSES NEEDED

For Our Ford City Location.
1 For Counter And
1 For Dining Room. 
Call For Interview

284-9747
Ask For ROB

SALESMAN FOR RETAIL 
FLOOR AND WALL TILE

I No experience necessary. We 
j train. Ask for Mr. AUSTIN.

Phone 581-0334

Will

D 2 M S S i O
ži—3S M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

TIkhd $9® pusmečiui automobili?
Liability spdraudimos pordnlMSist

Kreiptis

Sc. ASKLAND AVB.
— 5XM775

Į

HELP WANTED — MAL£-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

SALESMAN FOR RETAIL 
FLOOR AND WALL TILE

No experience necessary. We will 
train. Ask for Mr. AUSTIN.

Phone 581-0334
INCOME TAX PREPARERS

Trained/or experienced. Ideal work- 
ink conditions, full or 
hours. Position available 
& Suburbs.

Beneficial Income Tax

354-2240

part time 
city wide

Service

i

FOR APPOINTMENT
Equal Opportunity Employer M/F

MULTI LITH PRINTING 
PRESSMEN

Day shift openings to print envelopes. 
Health & Welfare Insurance.

Liberal overtime. Call Mr. Thomas-
CONTINENTAL ENVELOPE

1301 W. 35th St. 
Chicago, Illinois 

254-3900

LAIKRODŽIAI Ir S3LANGHNYBBS

Psrdavfnias iz Talsyisaa
W?ST STRUT

Tele?.: itlpwbUe 7-1*41 <4

CO. Siuntiniai | Lietuvą 
ir kitus kraštus 

! P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
j Chicago, III. 60632. T®1. YA 7-5980

PAYROLL CLERK NEEDED

Full Time To Assist in Payroll Dept. 
Exp. required. Duties involve normal 
Payroll functions, bank reconcilia
tions, labor distributions Etc. Excel. 
Sal. & Benefits. Gd. Transp. Nr. So. 
Loop Location. Please Call:

Mr. Peterson, 326-6800 - Ext. 235

TOOL DIE TRAINEE 
APPRENTICE

S)

OFF SET PRESSMEN

1st shift openings. 25x38 
MIEHLE 2 Color R. K. Z.

Health & Welfare Insurance.
Liberal overtime. Call Mr. Relph.

CONTINENTAL ENVELOPE CO.

1301 W. 35th St. 
Chicago, Illinois 

254-3900

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SIRY1CI 
425? S. Maplowood. Tel. 154-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

SHIPPING DOCKMEN NEEDED

DAY —EVENING HOURS

No Experience Necessary
GLENMARK CO. 4545 S. RACINE

927-4800

^Excellent benefits including 
»tal. Must 
g English.
S AMERICAN GASKET
« & RUBBER CO.
S 9509 Winona
t? Schiller Park, 111.
5 Phone 678-3550

speak and read
den-’

some;

(

ABEST THINGS IN LIFE į

J»!l Frank Zapoll*
W.TStti St.

GA 4-M54

STATI FAtM

INIUI1NU1979 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. |
5. SPALIO 2 — SPALIO 18 D. f

1 ir 5 kelionės — 17 dienu Čikaga — Luxembourgas — Maskva

Čikaga — Pilna kaina — $1195.00
2, 3 ir 4 kelionės4— 10 dieny — Čikaga — Uxembourgas — Mask

va (1) — Vilnius (5) ir atgal — Maskva (1) — Luxembourgas (1) — 
Čikaga - Pilna kaina $1095.00.

Kelionėje galima Luxembourge atsiskirti nuo grupės ir pasilikti 
Europeje iki 45 d. ir grįžti tuo pačiu bilietu.

i 1 ir 5 kelionės — 17 dienu Čikaga — Juuxemoourgas — masKva 3
I (i) _ Vilnius (5) — Ryga (7) ir atgal Maskva (1) — Luxembourgas (1) |
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6557 So. Tolman Ave 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717
— arba —

I GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, 111. 60601 
312-644-3003įI

^.^rrTYYtnrnvmiiMtTrnniiiiiiiiiiiiiiiniiiitiniiiiiiiimtrTnniimiimiWTmffiTTnuilimiT agaynriTiCT

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikta

ENVELOPE DIE CUTTERS

I

ENVELOPE MACHINE ADJUSTER

1st & 2nd Shift openings.
M. O.; L. O.; S. O.; W. R.;

126; R. W.; R. A.

f ^ątė^enyjLifelnsb rance Company

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 • Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ
1

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, IU. 60629. — Tel. WA 5-2737

DAY SHIFT OPENINGS. 
HEALTH & WELFARE INSURANCE.

LIBERAL OVERTIME.
CALL MR. THOMAS

Continental Envelope Co.
1301 W. 35th St.

CHICAGO, ILLINOIS
254-3900

JLZ,U, Iv. vv AV. X*.. ,

Health & Welfare Insurance.^ Liberal 
overtime. Call

CONTINENTAL

1301 W.
Chicago, Illinois

254-3900

Mr. THOMAS.
ENVELOPE 

35th St.

co.

DIE CASTING FOREMAN OR 

ASSISTANT NEEDED I
Experience preferred but will train | 

.. a ___ _♦hie nncition :

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 metų, patarnaudama klientams.!

SPRAY PAINTER
Mfr. of Mechanical Scales has Im
mediate Opening for Spray Painter. 
Expd. Man preferred. We Offer a 
Good Starting Salary & Exc. Fringe 
Benefits.

TRINER SCALE MFG. CO. 
2714 W. 21st St.

MR. BARROW — 376-9100

a die set-up man for this position , 
Steady job with a growing Chicago 
Company. - ■

Phone 638-6801 ’

GRINDER-POLISHER NEEDED
By Industrial Metal Fabricator. ®cn^- 
fits Include Steady Work, Profit 
Sharing, Paid Holidays, Paid Vaca-4 
tions & Free Hospitalization.

ALL METAL MFG. CO. ' 
9925 S. Industrial Dr., Bridgeview

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

GRINDER HANDS
PRECISION GRINDER HANDS

At least 10 years experience required. I pij.g..backs 3 vear ^mvect Hustlers
Top pay. Good working cOr"’;*’/'"- 1 - • - - - —’-1

EMIL BUCK & SONS 
6930 W. 62nd St.

Chieag*

DRIVERS 
Must own tractor to haul steel and

conditions a potential of making a mini-
mum of $1,500 per week.

Call 284-3766.

.FIGHT.HEAPT DISEASE

____________________ ________ I
— NAUJIINOS, CHICAGO t, 1L1, Saturday, February 3, 1979




