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Vicempremjerui nepatiko Atlantos piketavimai, 
bet jis gerai jautėsi “kaubojų” tarpe

* *

Ino premjeras Bachtiaras, ncYė 
Ijęs susitikti ir tartis su mula 
Chomeini. jaučiasi labai apgau-Į 
tas. Premjeras norėjęs skristi Į; 
Paryžių ir tartis su maištininku Į
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TENGAS KARTU SU “KAUBOJAIS^ APVAŽIAVO ARENĄ MAIŠTININKAS NEBEPRIPAŽįSTABACHTIARO VYRIAUSYBĖS
Sudarys islamišką kabinetą, reikalaus referen
dumo, o jei nelaimės, tai skelbs šventąjį karą

HOUSTON, Teksas. — Kini
jos vicepremjeras Tengas Hsiao- 
pingas buvo nepatenkintas buvu
sios senos Kinijos vyriausybės 
suruoštais piketavimais Atlanta 
mieste, bet jis labai gerai jau
tėsi Teksas “kaubojų” suruoš
tame rodeo.

Valstybinė Erdvių administra
cija parodė Kinijos vicepremje
rui reikalingus Įrengimus erdvė
laiviams iškelti Į orbitą, o vėliau 
juos paleisti pageidaujama kryp 
timi- Apžiūrėjęs Įrengimus, Ten
gas turėjo progos pamatyti fil
me, kaip pakeliami į erdvę sun
kiausi erdvėlaiviai. Jis nustebo 
tiksliais ir nepaprastai skubiais 
didžiausių tolių apskaičiavimais.

Tengas Amerikoje pasijuto 
“kaubojų

senu- £
sienų
V at i
sienų

Gromyko pas popiežių
LONDONAS. — Panaudoda

ma Vatikane’ šaltinius Reuterio 
žinių agentūra praneša, kad dvi 
valandas trukusiame popiežiaus 
Jono Pauliaus II ir Sovietų Są
jungos užsienio
terio Gromyko pasikalbėjime 
tarp kitko, buvo paliestas 
jų Lenkijos diecezijos 
klausimas, kas reikštų iš 
kano pusės dabartinių
tarp Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos “de factc’” pripažinimą.

Pasikalbėjimas vyko rusų kal
ba ir labai atviroje nuoširdžioje 
atmosferoje. Popiežius iškėlęs 

(klausimą įsteigti naują diecezi- 
. ją, kuri apimtų visą Sovietų

Kinijos vicepremjerui, labiau Lietuvą. Ta diecezija perimtų 
šiai patiko Hou^tone suruoštas vietą dabartinės diecezijos, ku- 
dideli&^“kaub<£jų” rodeo.j-Teksasiyios apaštališkoji- Lietuvos ad- 
“kaubojai”, dęvėję didžiausias 
skrybėles, arenoje jodinėjo ne
apmokytais arkliais ir visiems 
rodė pajėgumą joti ir nušokti 
nup arklių. Jis džiaugėsi kiek
vienu mitriai atliktu numeriu ir Į ' 
plojo kartu su visa minia. Are* 
noie buvo.iškeltos didelės Ame
rikos ir Kini j is vėliavos, bet la
biausiai blizgėjo Teksas valsti
jos vėliava. Kai pasibaigė rodeo, 
prasidėjo triumfo kelionė pa
čioje arenoje. Tengas, kaip di
džiausias ir gabiausias Kinijos 
“kaubojus”, buvo- paprašytas 
kartu su laimėtojai^ ir geriau
siais Teksas jojikais sėsti Į ma
šiną ir. apvažiuoti triumfo kelio
nę didelėje arenoje.

Nerimas artimųjų tarpe
Tengas, pasiklausęs minios 

reikalavimus, plojimus ir norą 
pagerbti Kinijos valdytoją, nie
ko artimiesiems nesakęs, sėdo

nrinistracija veikia Balstogėje. 
Kaip žinoma, Lietuvoje katali
kų religija yra sovietų sistemin
gai persekiojama. ;

Jonas Paulius II pasakęs Gro- 
mykųį" savo norą vieną Lietu
vos vyskupą pakelti Į kardino
lus. Be to, popiežius su Gromy
ko kalbėjęsi apie katalikų baž
nyčios situaciją Sovietuose.

Rodezija ginasi 
puldama

MAPUTO, Mozambikas. — 
Pastarųjų pobos mėnesių bėgyje 
Rodezija smarkiai suintensyvi
no’ karą prifeš Mozambiko glo
bojamus nacionalistų partiza
nus ir, atrodo, stengiasi pakenk
ti Mozambiko ekonomijai bei 
sukelti opoziciją prieš prezi
dento Samora Machel marksis
tu valdžia.

į stovėjusią mašiną ir kartu su Prieš pora savaičių Mozambi-
laimėtojais apvažiavo areną. 
Minia jam plojo daugiau, negu 
bet kada. Labiausiai nusiminę 
buvo jo asmens sargai ir valsty
bės departamento pareigūnai, 
lydėjusieji Tengą šion kelionėn. 
Jie prisiminė, kad Teksas vals
tijoje buvo nužudytas Amerikos 
prezidentas. Tengas pareiškė, 
kad tai buvusi jo geriausios nuo
taikos dienia.’Jis mėgęs skaityti 
“kaubojų” istorijas, o dabar jis 
pajuto “kaubojų” dvasią ir žino 
irių nuotaikas. Pamatęs Teksas 
valstiją, dirbtuves, žmones ir 
pajutęs jų nuotaikas, Tengas dar 
kartą pakartojo, kad Kinija tu-

ko valdžia paskelbė komunika
tą, kaltinant Rodezija totalinio 
karo vedimu prieš Mozambiką 
ir kėlimu panikos gyventojų 
tarpe. “Jie (Mozambikas) tie
siai atakuoja Mozambiko eko
nomiją ir karinius bei civilinius 
įrengimus”, nusiskundė Mozam
biko užsienio rekialu ministeris 
Joaquim Chissano. “Jie siekia 
sugriauti mūsų respubliką”.

Mozambikas yra nmtai susi
rūpinęs dalykų pakitimu, tačiau 
neatlaidžiai teberemia juodųjų 
nacionalistų partizanų teroro 
veiksmus prieš Rodezija.

KALENDORELIS

Vasario 5: Agota, A vitas, 
rule, GaucĮvinas, Arminas.

Saulė teka 7:01, leidžiasi 5:08.

Bi .

IRANIEČIAMS NESUPRAN-.
TAMA JAV POLITIKA

TEHERANAS, Iranas. — Vie
toj kovos, kurią norėjo pradėti 
Irano kariai prieš Chomeini ša
lininkus, Amerikos patarėjai siū
lė ieškoti priemonių tartis su 
Chomeini. Dabar paaiškėjo, kad 
Chomeini visai nenori tartis su 
Irano vyriausybe. Jis kviečia 
juos kovon ir pačiame Tehera
ne Chomeini ^enon, tartis, bet

::*^¥
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Kinijos komunistai mini savo metines sukaktis. Paveiksle matome marguojančius Įvairių gink
lų karius. Gen. Tengas, buvęs kinų karinome lės štabo viršininkas, dabar lankosi Amerikoje.BREŽNEVAS LABAI NEPATENKINTASTENGO PAREIŠKIMAIS

Jis tvirtina, kad dabartinė Kinijos vado 
politika veda tiesiai į naują karą

sai padėjo pagrobti Etiopiją, bet 
pragyvenimo lygis ten ir šian
dien labai žemas. Husai pagro 
bė Lietuvą, Latviją ir Estiją, pa
grobė Afganistaną ir bando Įsi
stiprinti Irane, tuo. tarpu amerrĮ 
kiečiai svetimų žemiu negriebia 

bet ir kitus Kinijos koniu-jir tautų negrobia.

MASKVA. Rusija. — Sovietų 
Sąjungos spauda jau prieš dvi 
dienas pradėję aštriai kritikuoti 
vicepremjerą Tengą Ilsiaopingą 
ir kitus dabartinės Kinijos va
dus, o praeitą šeštadienį pats 
Brežnevas pasmerkė ne tik Ter- 
gą 
nistus. Jam labai nepatinka! 
Tengo kelionė Į Ameriką, o dai* 
labiau jis kritikuoja Tengo pa
reiškimus apie Sovietų Sąjungą. 
Sovietų Sąjunga visą laiką tu
rėjo viltį Kinijos komunistus 
susigrąžinti į savo globą, bet vi
sete rusų viltys nuėjo niekais- 
Kampaniją prieš Maskvą pradė
jo Mao Cetungas, o dabar ją tę
sia ne tik Tengas. bet ir pats 
Hua Kuofengas.

Carteris apstatė sovietų 
diplomatus

Dabar aiškėja, kad preziden
tas Carteris vsiai nejučiomis ap
statė visus sovietų diplomatus, 
bandžiusius paveikti dabartinės 
Kinijos valdovus. Dabar aiškėja, 
kad Kinijos vadus labiausiai pa
veikęs į Pekiną atvykęs darinė
tis W. Woodcock. Jis visai ne 
diplomatas, bet gabus politikas. 
Jis įtikinę Tengą ir kitus Kinijos 
vadus, kad Amerikos darbinin
kai geriau gyvena, negu Rusijos 
darbininkai, kad Amerikos dar
bininkų unijos yra iškovojusios 
daugiau teisių darbininkams, 
negu Rusijos. ;

Brežnevas Ameriką vadina 
imperialistine

PAVOJINGAS chomeini 
GRASLNIMAS KARU

TEHERANAS, Iranas,— Penk
tadienio vakare paties.’ Chomei- 
nio paskelbtas šventojo kai o 
grasinimas privertė višus Irano 
visuomenės veikėjus rimtai su
sirūpinti. Mahometonų istorijoje 
šventųjų karų yra butusių, ka
da brolis išeina prieš brolį, vai
kai prieš tėvus, giminės prieš gi
mines. šitoks gąsdinimas labai 
nepatinka Irano karo vadams. 
Jie negali leisti vienų iraniečių 
kovos prieš kitus, kada galingas 
kaimynas nori pagrobti visą 
valstybę su mirti nešančiomis 
kovomis. Visos ginklų rūšys 
priešingos iraniečių tarpusavio 
kovoms.

Tengas pasijuto 
žemės orbitoje

HOUSTON, Teksas Kini
jos viceprezidentas Teng Hsiao- 
pingas, belankydamas erdvės 
skraidymo mokyklą, buvo pa
sodintas į ir " TėlĮ, kuris 
įspūdį, ks^ keleivis jau pasiekt- 
erdves Y nustoja būti 
traukas veikiamas. Visi ž-’’*- 
kad Žemės trankos ’ .gus 
laiką veikia žr’ogaus kūną 
veikia ir kraujo apytaką, ž 
gus tai jaučia orbitoje ^ai 
mės trauka pašalinama iš jo or
ganizmo. Tai atrodo negalimas 
dalykas, bet specialistai ir toki 
dalyką apskaičiuoja.

Tengas panoro pabūti orbitoj 
ir pabuvo. Pasirodo, kad jo šir
dis stipri ir cirkuliacija tvarkin
ga. Kinijcn grįžęs Tengas galės 
kiniečiams papasakoti, kaip ast
ronautai jaučiasi, kai Žemės 
trauka Į jiicA neveikia. Joks ki
tas 74 meti) užsienietis tokiam 
eksperimentui nebūtu drįsęs eit', 
bet Tengas pasitikėjo savimi ir 
amerikiečiais.

Priminė lietuvius 
tarptautiniame 
suvažiavime

Havajuose, i lonoiulu nilesle, 
Dosėd/.iavo Antikomunistinės ly
gos egzekulyvinė taryba. Daly 
vavo keliasdoš’int \ adovaujan 

]ėiu veikėjų iš įvairių Europos, 
įšiaurės ir i^etu Amerikos. Az - 
jos, Afrikos valstybių. Baigia“ 
majame komunikate išreikštas 
reikalavimas, kad turi būti te: 
kiama parama lietuviai"' uk
rainiečiams, gudams, gruzinam^ 

; ir kitiems atgauti uepriklauso- 
į mybę. Nauja antikomunistinės 
Į lygos vadovybės konferencija 
j įvyks balandžio 23 diena Asuu- 
icion mieste. Paragvajuje.

sudaro

Žemės

Ze-

Brežnevas nepatenkintas vice
premjeru Tengu, “nuvedusiu 
Kiniją imperialistinės Amerikos 
keliais”. Brežnevas žino, kad 
Amerikos unijų keliai yra sau-< 
gesni ir darbininkams riaųdin- 
gesni, negu Rusijos* komunistu 
metodai ir keliai. Brežnevas va
dina Ameriką imperialistine, bet 
jis negali nurodyti nei vienos 
valstybės, kurią amerikiečiai bū* 
t pavergę. Tuo talpu rusai Af 
rikoje pagrobė Angolą i.r. nepa- 
jėgia, parūpinti n gyyantrųąmsį 
Būtinai rdiioaMs

Rusai disidentai nori 
išbandyti rinkimus

MASKVA. Rusija. — Rusa; 
disidentai nori išbandyti sovie
tinius rinkimus. Dabartiniu me
tu visoje sovietų imperijoje rin
kiminius sąrašus sudaro komu
nistų partijos specialiai paskirti 
specialistai. Tie sąrašai taip su
daryti, kad l>alsuotojas neturi 
ko pasirinkti. Jeigu žmogus bal
suoja, tai jis privalo balsuoti už

kandidatus. Disidentai yra įsiti
kinę, kad balsuotojas turėtų tu 
rėti teisę pasirinkti geriausią 
bent iš dviejų kandidatų. Disi
dentai yra pasiryžę eiti į aukš
čiausią sovietų teismą, jeigu rei
kia, kad tiksliai nustatyti, ar 
rinkėjas gali bent ką pasirinkti.

Niksonas dar kartą 
važiuos į Kiniją

NVASHINGTON. D.C. Bu
vęs prezidentas Niksonas pareiš
kė. kad jis dar kart; planuoja 
skristi j dabartinę Kiniją. Su 
Ter.gu jis kalbėjo žymiai trum
piau, nectu pradžioje buvo pla
navęs, bet. matyt, aptarė kelis 
svarbius dalvkus. Atrodo, kad 
kiniečiai dar kartą nori išsika’- 
bėti su Nikaonu. Juos labiausiai! 
paveikė pirmas prezidento Nik- 
sono pareiškimas apie sovietų 
valdžios tikslus. Kiniečiai jį bu
vo nusivežė į Kiniją tani pačiam 
klausimui išaiškinti. Išsikalbėję, 
jie dar kartą nori patikslinimų, 
nes ne visi vienodai suprato bu
vusio prezidento pareiškimus 
Anksčiau Mao Cetungas norėjo 
Niksoną gerai suprasti, o dabar 
yra keli kiti Kinijoj komunistai, 
kuriems reikalai dar neaiškūs.

« Buvo pradėjęs garsėti rock 
muzikantas Sid Vicious. JĮ labai 
mėgo hipiškas jaunimas. Praei
tą penktadienį*rast»$ negy

— Fofdas nutarė pagerinti sa
vo mašihų transmisijas, kurks 
dažnai sukllflva.

— Apskaičiuojama, kad elekt
ra vasarį biiš brangesnė, jos pa-

- 
jChomeini, negali su juo pasitar
ti net pačiame Teherane. Bach’ 
tiaras būtų galėjęs iš aerodro-- 
nio atsigabenti Chomeini Į vi-' 
daus reikalų ministeriją ir jam • 
pasakyti, kad jis neturi teisės' 
maištauti Irane. Chomeini pa-] 
įeiškė. kad kelionė jį išvarginusi- 
jam reikalingas poilsis, o šešta
dienio rytą jis pranešė, kad su 
premjeru Bachtiaru jis visai! 
nenorįs kalbėli.

Vieloj pokalbio su premjeru, i 
mula Chomeini pareiškė, kad] 
jis formuoja Irano islamiškos! 
respublikos kabinetą. Kai dar
bas bus baigtas, tada Chomeini] 
paskelbsiąs referendumą ir Įei
siąs iraniečiams pasisakyti, ar 
jie- norės islaaniškos vyriausy
bės. ar pripažins nelegalią Baclri 
tiaro vyriausybę. Jis yra Įsitiki
nęs, kad referendumo metu ira
niečiai pasisakys už jo parinktą 
islamo kabinetą, atsikratys nuo 
užsieniečių ir pradės gyventi pa- j 
gal Korano nustatytus dėsnius.!

Jeigu Chomeini nepajėgtu pa- 
• imti krašto valdžios šitokiu bū
du, tai tada jis paskelbs šventąjį 
karą ir Į kelias dienas išspręstų 
visa 
kara 
tais 
ar jų valdomai valstybei 
daro rimtas pavojus. Karas va
dinasi šventuoju todėl- kati kiek
vienas mahometonas privalo im
ti kardą ir žudyti savo priešus 
iki mirties, šio karo metu nieko 
neima nelaisvėn. Jauni ir seni, 
dideli ir maži kovoj?, iki mirties, 
šventojo karo visi bijo, nes jis! 
labai žiaurus. Karo metu žudo i 
mi ne tik kariaujantieji, bet 
moterys ir vaikai, naikinamas 
turtas, laužomi visi veikusieji 
Įstatymai ir papročiai.

Premjeras Bach tiaras nieko 
i šiuos mulos Chomeini padaryl 
tus pareiškimus ne tsakė. Jis 
žino, su kuc Chomeini tariasi u- 
ką jis planuoja. Premjeras gali 
Įsakyti vidaus reikalų ministe
rial suimti Chomeini ir jo arti
miausius bendradarbius, bet jis 
to nedaro. Bachtiaras priminė, 
kad visi Irano pilie iai privalo 
prisilaikyti įstatymų, nes jie vi
siems lygiai taikomi. Bachtiaras straipsnį 
pridėjo, kad tuo taniu karo va- Fmpire ja-csses on the AX ėst 
dai dar nesirengia nuversti jo 
vyriausybės, 
šventojo karo- 
Irane' karo vadai netoleruos per
versmo. kuri nori suruošti maiš
tininkas Chomeini.

Chomeini pradėjo maištauti 
prieš Irano vyriausybe prieš 15 
metų. Tą darbą jis ięsia ir grį-lMoterų Sąjunga į jos vietą pa- 
žęs į Teheraną. Jis gali pūti su-j skyrė į Amerikos Lietuvių Ta- 
imtas ir atiduotas teismui 
maišto kėlimą ir žmonių.kurs 
tymą. Niekas jo šyęnjuAju.žjno-] 
gutni’ ’ kalauja. kfcd * j is^fi^j kaitomas
titulu jU įsu* p>i«ikibjno ir iMi-l "«v*ni“u<yto fcmegumi ”.

Irano konfliktą. Šventąjį 
mahometonai skelbia re 

atsitikimais, kai tikėjimui 
susi“

Atstovų rūmai 
prieš pavergėjus

Illinois atstovų rūmai, pasiū
lius atstovams Penny Puilen. 
John E. Porter, John Wolf ir 
Alien Greiman. priėmė dvi re
zoliucijas, kuriomis atkreipia 

l dėmesį, kad Sovietu Sąjunga 
j laužo Helsinkio susitarimuose 
j išvardintas žmogaus teises, per
sekioja pelitinius disidentus, 
varžo JAV korespondentus, ro
do prieš’škus nusistatymus prieš 
Izraelio ir kai kurių kitų valsty
bių sportininkus, todėl Illinois 
atstovų rūmai reiškia prieš lai 
protesto ir siūlo 19S0 m. olim
piadai parinkti kitą vietą, ne So
vietų Sąjungą.

Antroj rezoliucijoj atstovų 
rūmai išvardija keletą Maskvos 
nuteistų disidentų, reiškia pasi
piktinimą dėl žmogaus teisių 
pažeidimo ir ragina Illinois gy
ventojus jungtis i pastangai 

I siekti Įkalintų išlaisvinimo.

Nauja Bostono
ALTos vadovybė

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyrius išsirinko tokia 
valdybą: pirmininkas Aleksand
ras J. Cbaplikas, vicepinn Sta
sys Lūšys, sekretorė Falisa M. 
Grendal. iždininkas Edmundas 
Cibas.

Lietuv ;s reikalus ginant
Die "’ • v.hicago Tribūne"

iš : lino kun. J. Prunski > 
"Expanding Soviet

> markets": savaitraštis “Chicago
Tai priminimas Catholic išspausdino to pat au- 

riiosetams kadi straipsni Iil* Eitruania^
athd|m btvomes fanaticism".

* k >

Nauja ALTos narė
Mirus Marijanai šrupšienei 

Amerikos Lietuviu R. Katalikių

uz rybjy savo narę Albiną Poškienę 
(ALT informacija)



GERIAU IR BŪTI NEGALI
DaJKiLtis skęsta deirutės, ūka

nom -. Musų laisvės tikslų hori
zontas tamsėja, siekiamo uzda 
vinio vykdymas nuolat sutinka 
naujų kliūčių. Mūsų biznierių 
apetitai neĮiasolinami. pragma
tizmas sunaikino skelbtuosius 
idealistinius šūkius. Pasimeti
mus didėja, nes veikia nemato
mos jėgos, atsiranda paklydėlių 

bi iidt’:ą mūsų taipe. 
•■lipti, prisiminti 
ūš, "Aušros” lai- 
Gs d.dvbe. ..r.

Lu važiavimo proga Palangoj
13 m. rugsėjo rnėn. IX d. bu

vo pakviestas šviesios atminties 
aušrininkas dr. J. Šliūpas, kuris 
j vieną paklausimą taip atsakė*

ienos nebuvo tokios aštrios, 
kaip vėliau Lietuvai susikūrus. 
Apie Aušrą buvo susibūrę įvai
riausių pažiūrų patriotai, nes 
kiekvienas aušrininkas buvo per
siėmęs .didingos valstybingumo 
idėjos ir visom jėgom dirbome 
už Lietuvos valstybės atstaty
mą. gi los partinės vėliau pasi- 
reiskusios kovos mums buvo ne
truktos ir nesuprantamos. Tai 
rodo ir dr. J. Basanavičiaus laj

Tad ir dabar, vedant kovą su 
g‘_,antu.
laisvojo pasaulio lietuvius ap
imančia dvasine jėga. Juk tiks
lai aiškūs, sutelpa dviejuose žo
džiuose; Laisvės Lietuvai.

Bet jaučiame, kad kažkas jau
kia. kelia nerimą. Tai neatlai
dus senos dogmatinės tamsumos 
propagavimas. Toje skaudžioje 
tragedijos valandoje mes nesu
gebame surasti vieno stipraus 
Lemento, kuris mus visus už- 
degtų ir sujudintų, sucementuo
tų, kad išvengtume išsibarsty
mo. Žinome, kad didieji tautos 
sūnūs sukūrė 
kėlė tautą iš i 
su tautos 
kotarpis.

VLIKas
visos tautos jam pavestą darbą, 
nes i jo sąstatų suėję delegatai 
nuo savo grupių giliai supranta 
savo pareigos šauksmą savo pa* 
virgtai Tėvynei padėti. Reikia 
džiaugtis, kad tos grupės suge
ba skirti suprantančius vieningo 
(iarbo esmę. Tiesa, tų grupelių 
per daug. Turėtų imtis didžio-

turime remtis visus

gadynę, 
numirusių, tai mū- 

dvasinės atgaivos lai-

pasigėrė! inai dirba

skaičių iki 5'6,' nes ir Ųetuvoje 
per rinkimus į seimą jos susi
blokuodavo. Būtų labai naudin
ga, kad VLIKas įsteigtų savo 
delega turas — informacinius 
postus po visas didesnes lietuvių 
kolonijas ir kituose kraštuose, 
paskiriant delegatus iš kelių as
menų. kurie sudarytu štabus ir 
įtrauktų rimtus valstybingumo 
dvasios apimtus jaunuolius. Jie 
ryškiai dabar reiškia palanku
mą ir supratimą Aušros laikų 
ideologijai. Tie štabai artimai 
bendradarbiaus su vietos ALTo 
vadovais, su Bendruomene- Tain 
pat turės ryšį ir įtakos su vie
tos resistentais šauliais, raino- 
vėnais, skautais. Jų štabai seks 
vietos spaudą ir tuoj reaguivs į 
bet kuriuos nukrypimus. Tie šta
bai premijuotų ir Europos spau 
dą vokiečių, prancūzų ir kitomis 
kalbomis. Jaėn’mas, ją sekda 
mas, orientuotųsi į Europos po
litinę dvasią ir pažintų kokie vė
jai pučia dėl vykstančios defen
ces pasimetimo. Tad tie jaunuo
liai vėliau ir bus naujos jėgos 
VLIKe. Rodosi, kad geriau ir 
būti negali...

ALTas — stipri, sena, su di
deliais nuopelnais organizacija 
- turi rimtų pozityvių jėgų ar
timai bendradarbiauti su VLIKu 
ir diplomatija. ALTas turi gerą 
patyrimą ilgoj politinėj veikloj 
šiame krašte ir gali argumentus 
panaudoti šio krašto įstaigose. 
Glaudus darbas tarp ALT p. 
VLIKo ir Dipl. Tarnybos, turint 
gerą vardų ir pažinčių, nuolatos 
budint ir sekant šio krašto nuo
taikas ir stengiantis praplėsti 
mūsų konsularinę tarnybą, kuri 
taip svarbu išlaikyti visų mūsų 
tikslams. Glaudaus darbo saly 
gų išplėtimas taip tų trijų poli
tinių institucijų pageidaujamas. 
Joms lietuviškoji visuomenė pa
sitiki ir jaučia, kad politinis sek
torius yra tinkamose patikimo
se rankose ir rūpestingai tvar
komas. . Rodosi, kad geriau ir 
būti negali...

Greta labai organizuotai, išra
dingai dirba skautų sambūris, 
kuris diegia, sėja gerą sėklą jau
nimėliui. Mūsų tdntos jauneą 
sielos atitraukiamos, apsaugo
mos nuo gatvės dulkių ir dvasi
nio purve’ bei sielos žalojimo. 
Tie Bendruomenės nesutarimai 
(nėra sk Iimas) dėl skirtingo 
suprptimo mūsų brolio paverg
tojo šauksmu išnyktų, jei Bend
ruomenės centriniai organai bū
tų sudaryti sulig ALTo struktū-

cijos brautis dominuoti ir nie
kinti kitus, kurie dirba tą pati 
darba ir gana sėkmingai. Ku?’ 
ima reikštis despotizmas, ten su 
lartinai dirbti neįmanoma. Ta i 
šalinkim pirmiausia kliūtis ir 
bendromis jėgomis arkime luos 
apleistus šv el’mc dirvonus.

Rodosi, k; d geriau ir būti ne
gali. .. Visi šaukiame ‘‘Apsau
gok, Aukščiausiai, tą mylimą 
šalį”, bet tos maldos neužtenka. 
Turime visi stovėti sargyboj 
sekti ir budėti, kad neatsirastų 
tar"? mū^ų “mulos”, kurie pra- 
dėtų griauti mūsų veiksnius ir 
sukurtas institucijas neimtu 
sprogdinti iš vidaus.

Kiemas čeputis
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Arkivyskupas Edvardas A. McCarthy
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Of

L. Bendruomenės, dabar vei- 
kiančic's, atlieka didžus sunxius 
darbus- Lietuvybės išlaikymas, 
mokyklų tinklo rietimas ir prie
monių parūįinimas turėtų dau
giau rūpėti. Dabar atliekami j 
didingi darbai: sąskrydžiai. sto- 
vvklos. dainų ir šokiu šventės. M <-

kry0 
žiu.

kiek bevardžių jau supuvo
Kur ilsis partizanai Lietuvos; Ir 
galėtų, karta pasir?žęs, Apginti 

va: d i ju skaudžios kovos.
(Putinas)

— Rusų pasiruošimai karui su 
Jaro pavojų pasaulio taikai, pa-

z

JEI JŪS NORITE SIŲST

mos grupės sumažinti tų partijų'čia laukai platūs ir ribų nėra.1 reiškė Tengas.
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1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590 —:»81-7729 
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai- 
Simitinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė- 

X1EKO NEMOKA.
Prie firmos skvrių vra krautuvės, joserasite žemiausiomis kainomis pas.rinkimui 

liausiu audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kilų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos rvto iki 6 valandos vakaro, 

lieniais nuo 9 valandos ryto iki I valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:

ALLENTOWN, rA. — ’26 Tilghman Street ..
BALTIMORE 31, MD — 1828 Fleet Street ---------
BROOKLYN, N Y. 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22. III. — 
CHICAGO. ILL. 6O«29 
CHICAGO, ILL. 60609 
CLEVELAND 13, Ohio 
DETROIT 12, Mich. — 
HAMTRAMCK, Mich 
LAKEWOOD, N. J. 0876i — 234 Second St.. ..... ...i .. 
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
HERKIMER H. Y. McKENNAN RD. ....................... — ■■■
m:av BEACH, Fla. 33139 1201-17 St.......... ..............*1....—
NF .V YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue

V YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St......................
PHILADELPHIA. Pa, 19123 1013 N. Marshal St. 
• ’ 1ENIX, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canvo Hwy 

’ J ’.'AY, N. J. _ 47 East Milton Avenue
SOUTH RiVtR N. J. — 41 Whitehead Av»r>ve 
SILVER SPRING, Md. — 1002 Kennebec Ave. a. 

SYRACUSE N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street 
WOODHAVEN, Oueerts, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica A«

ku.
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Miami arkivyskupas dalyvaus Vasario 
Šešioliktosios minėjime

Edward A. McCarthy) 
pagrindinę
atšventė savo 60 n 
sukakti. Baigęs senir 

buvo paskirtas

Arkiv. 
pasakys 
1978 m. 
amžiaus
□ariją 1943 m 
asmeniniu kelių vyskupų sekre- 
oriumi ir tokias pareigas ėjo, 

,-:ol buvo paskirtas augziliariniu 
ryskupu 1965 m.

Per šį laikotarpį ir studijavo, 
sigydamas aukščiausiais pažy 
niais daktaratus: 1947 m. iš 
Bažnytinių Kanonų Teisių, ir 
.94X m. iš šventosios Teologijos. 
Studijavo Amerikoje ir gilinosi 
Romoje; AmėriĮūlje gavo dar tr 
Masters of Arts Degree in Philo-1 
=ophy. Pirma ja vyskupija buvot 
Phoenix (Arizona). 1976 metais 
paskirtas koadjutoriumi Miami 
arkivyskupo Coleman F. Carroll 
■u įpėdininkystės teise. 1978 me- 
.ais į 
ją vaidyti.

B? administraciniu ir ap.sštir 
avimo tiesioginių pareigų, buvo 
aktyvus įvairiose pareigose dau
gelyje komisijų ar kuriose nois 
Kitose bažnytinėse institucijose.

Dabar, be gausios visuomeni
nės veiklos, dažnų viešų Įiąsisa- 
kymų televizijoj įvairiais religi
jos klausiniais ar įvykiais, stip
riai reiškiasi pagrindinių žmo
gaus teisių gynime. Ii- savo inau
guracijos iškilmingas mišias 
skyrė talkos ir žmogaus teisių 
gynimo obalsi.i. Pakvietė pa
vergtųjų tautų atstovus daly
vauti pamaldose su tautinėmis 
vėliavom s ir giesmėmis savo 
aalba. Atsiliepdamas j |«>pie- 
žiaus Jono Pauliaus II skatini 
ma. Naujų Metų dieną vėl jjana 
šiai pamaldas suorganizavo.

485 McDonald Avenue
701 Fillmore Avenue .......

1241 No. Ashland Avenue ....
— 2ou8 West 69 Street

— 1855 West 47 Street
— 1028 Kenilworth Avenue

11601 Jos Campau Avenue
— 11339 J)s Campau Avenue

— 435-1654

— 542-42-$
— 6334)090
—
— 486*2813 

925-2787 
376-6755

— 7714)696
— 365-6780
— 365-6740

— 363-0494 ...
_ 3*5-6550

— 315-8/6 3939
— 3C5-673-8270

— 6 74 1540 
_ 475-7430

215-WA-5-8878 
— 602-942-8770

_  381-8860
— 257-6320
— S89-A464 

475-9746

— 296-5250

GRAŽUS GIESMIŲ VAKARAS
naujoko scenpje Dę. Juoze Brie
džio,. kuris ne< tik neklysdamas 
išlaikė egzaminus solo, duetu su 
Roma Mastiene, ir visų keturi4) 
kvartete, bet, pasirodo, ir tara 
koncertui muziką harm ’ izavo 
Gaila, kad mieląs’s dak*” ’ 
viešą sceną neatvyko prieš porą 
dešimtmečių, bęt geriau vėliau, 
negu niekad.

Pats autorius savo Poezijos 
pilnaties gražiai įrišto gies uy-

(Iš archyvo)
Drįsti rašyti apie tokį kon

certą, kaip sekmadienio vakarą 
drąsiai gali bet koks kitatautis. 
Jam jei koncertas buvo išreikš 
tas ne muzikos instrumentais, 
o žmonių balsais, yra angim 
song (concert), vokiečiui Gesang 
Konzert, lenkui ar rusui piesn, 
piesnia ir 1.1. Bet mėgink lietu
viui tokį originalų koncertų 
apibūdinti vienu žodžiu, kuomet 
mes turime du žodžius — pro- 
senoviškai lietuviška — daina ir 
lygiagrečiai su Daina žygiuojan
čią G’esmę, pasidalinant parei 
gornis.

Gražusis sekmadienio vakaro 
koncertas Jaunimo Centre, ku
rio girdėti prisirinko' salėje var
giai betilpusių lietuviškos dai
nos mylėtojų specialiai poetui 
Bernardui Brazdžioniui, pro
duktyviausiam eilėdariui kūrė 
jui pagerbti už jo monumenta
lų, 592 puslapių kūrinį “POEZI
JOS PILNATIS” su bene tiek 
pat jo paties atrinktų iš bene 

1 dvylikoje ankstyvesnių rinkinių 
leidinių, kaip tai Baltosios die
nos, Amžinas žydas. Krintančios 
žvaigždės, ženklai ir stebuklai, 
Viešpaties žingsniai. Vidudienio 
sc'dai.. . Ir beveik visi tie šim
tai Brazdžionio ilgesnių ir trum
pesnių kūrinių — širdies ir šie 

išsakymu dvelkia kažko
G

nostalgija, 
kad tinka

no naują tomą įteikė I)r. Brier 
džiui, kadangi pirmasis sus dė
vėjęs, jo eilėraščius iš muzikos 
atžvilgio bestudijuojant.

Visas koncertas praėjo iškil
mingoje ir linksmoje nuotaikoje 
ir visos ir visi solistai ir akorn- 
panuotojas jaunutis Arūnas Ka
minskas buvo gausiai apdova
noti gėlėmis.

Pavėlavęs Mėgėjas

— Sovietų ambasadorių 
Dobrynin skundėsi Va itybe- 
departamentui, kad Tengas vie 
nas važinėja po Ameriką it* ne
teisybę skleidžia apie Sovietų 
Sąjungą. Jjs prašė suvaldyti 
Tengą. Bet jam buvo pasakyta, 
kad Tengas nesuvaldomas.

os 
aukščiau ieškomo 
liek išbalansuota, 
’kaip tanciui taip rožančiui”,
ir dainai ir giesmei, kas šiuo 
koncertu ir buvo siekiama. Skai-

fv -
--— Ketvirtadienį Patricija
Hlarst buvo paleistą Įš kalėjimo.

arkivyskupiją, 
kalbą- Jis palengvėjo ir lietuviškoms pa

tų maldoms leidimų išgavima.-
1977 metais buvo leistos lietu-Įčius Brazdžionio “Poezijos Pil- 
viškos pamaldos Ba-fo paruoš* atį” ir mačius bei girdėjus sek-

pilnai pradėjo arkivyskupe ^utu atslOyai
. 7 I X * . c

tose Kūčiose ten pat salėje. Da-1 madienio koncertą, drąsiai gali- 
bar paskirta nuolatinė bažnyčia paa tvirtinti, kad mažiausiai 

dviems trečdaliams Brazdžionio 
kūrinių davus atitinkamą muzi
kos harmonizaciją, išeitų geras 
giesmynas, kaip senas vynas 
naujoje bonkoje, kas, atrodo, ir 
buvo Įrodyta koncerte, kuriam 
buvo atrinkta 18 dainų, kurias 
larmonizavus lietuviško tempo 

muziką, 
vakaras, kuriam 
sisekimą didino koncertui pa
rinkti mūsų geriausi solistai’. 
Roma Mastienė, Dana Stankai- 
tytė ir Algirdas Brazis, ir teisin
gai siurprizu pasirodymas nau 
o švelnaus tenoro ir jau nebe-

mėnesinėms lietuviškoms pa
maldoms, o taip pat ir tautinių 
švenčių proga.

Matant tc'kį arkivyskupo prie
lankumą mažumoms. Altos sky
rius užsimojo pakviesti Vasa
rio 16 minėjime pagrindiniu 
kalbėtoju ir jis mielai- sutiko.

-gera progą parodyti savo 
aą gausiu atsilankymu. 
\skupo kalba bus įregist 

ruota juostelėje ir per radiją per
duota už geležinės uždangos.

■Pramatoma, kad minėjime 
gausiai dalyvaus ir pavergtųjų

P. Šilas

— Indianoje daugiau žmo
nių dirba viršlaikį, negu bet 
kur kitoje valstijoje.

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

gavosi tikrai giesmių 
ypatingai pa-

ENERGY 
WISE

IW

Limit use of diswasher - 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Doni be -a Born LoeeH

LKĮ
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The Well-Dressed Astronaut Of The ’80s
When America’s new Space 

Shuttle orbiter enters service, 
the astronauts aboard will use 
an advanced space suit devel
oped for the National Aero
nautics and Space Admin
istration.

The two-piece suit consists 
of a flexible pants portion 
and a hard upper section. 
A permanently attached 
backpack contains the suit’s 
life - support system; the 
control unit on the chest 
regulates and monitors the 
system.

The demonstrator space 
suit, below, is mounted on a 
simulated Space Shuttle bulk
head to illustrate how actual 
suits will be stowed when

not in use. Both its back
pack and control unit are 
mockups, but the .suit itself 
can actually be pressurized.

The engineer in the photo 
is modeling an undergarment 
that will cool and ventilate 
astronauts inside their spate 
suits. Excess body heat ifl 
removed by water circulated

J
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Paid aej 
Compounded 

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

; WtTVf REPAYMENT 
Ta-^lT.YX>ut» INCOME -
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J — NAUJIENOS* CHICAGO 4k (Lt, M
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CHICAGO, ILLINOIS 6008

Phone I Virginia 7*7747

Thur.9-8 Sat. 9*1

2212 WEST CERM AK ROAD
Peru Kažanavskak 

’ BOUPSj Mon.Tue.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUĖDRBS SINCE 1905

woven into the garment's 
fabric, and"by oxygen earned 
through the hose-like tubea y 
along the legs, arms, and back.

Because of its two-pieof 
design, the new suit is easy te 
don. The entire process ~ 
from pants to helmet and 
gloves — takes about fret 
minutes.PASSBOOK SAVINGS... 

the best way to savyagularty!

see us for 
financing.

AT OUR 10W RATES
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ŽINIOS E OKUP. LIETUVOS KAM TARNAUJA SPAUDA
A i K TIESA”)

STAMBIOS “ŽUVYS”

a

taip

(1957-
Magdalena B. Stankūnienė iš gėlių ciklo — aliejus 1974

musu

No. 79
J. Kreivėnas

JAY DRUGS VAISTINĖ

komunistų partijos 
uždarinėjo visas mo 
miestuose dirbtuves 
ir visus, kas tik ga-

pra. 
naudos, o 
uždarytos, 
nuostolis: 

ir dirbtu-

Jau paskelbta 
kompanijų ir 
ries patrauktos atsakomybėn už 
Sherman Antitrust Akto nepai* 
svina.

dolerių 
iries ainčus. kaip į P3'ien u*> *ki 

viešuoju!(k,s ir treius

nini idėj’nės spaudos 
nungspresse).

CHICAGO. Kaltinamos 18
i cagos sričių ve kiančius 21 

konstrukcijos kom-

RWGOS ANGLU KaLBA
< X

J, Jesminas, A K‘S5 IN THE DARK. Pikantišku Ir tutvmia nuuiyri 
aprašymai,-paimti iš gyvenimo Lengvas stilius, gyvą i&iba. našiai išleisti 
150 psl. Ksiria $2.50

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 14* 
psi.. kainuoja $2 00. '

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vj 
tauto bruožai, palie&ant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriji 
211 psL Kxina $3.00. Kietais viršeliais $4.0ū.

Dangum* šių knygų yra rinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knyga* galima įsigyti atsilankius 1 Naujiena* arba atsiuntus čeki >• 
piniginę perlaidu. • :. l.

KiėLvibiiAa gera* l<Gkru*L:> 
liudija tiesą ir kovoj.: su blogiu. 
Tekia gi yra gcr< laikraščio so- 
calinė taruvba, tokia įo p..- 

vertinti hkirlis
pirma, 

mokslo

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM" Tablets are 

50% stronger than Doan’s. 1
Before you take Doan's Pills for 

į muscular backache, remember this: 
; MOMENTUM Tablets are 50% stronger I 
• than Doans. That means MOMENTUM ; 
r gives you 50% more pain reliever per j 
: dose-to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation ! 
Į so muscles loosen-you can move more Į 
j freely m minutes' Theres no stronger 
; backache medication you can buy with- 
j out a prescription than MOMENTUM 
! Tablets Take only as directed.

Ncidėjinę arija Irznio spaudą doriškai vertinga ir kas ne. Ka- 
(Getehae'tsipresse) reikia skirti talikiškoji spauda turi 

(Gesi n-{idėjinius ginčus, visų 
krikščioniškojo doros

ro žmogui neduoti nei gramo. 
Dabar Lietuvos kaimo žmo
nės pergyvena nepaprastą ir 
sunkią krizę, nes lietus supūdė 
derlių — bulves ir gyvuliams 
pašarus, kad nebus galimybių

laukai buvo kolchozininkams žiemai kuo 
karves, kurios kbl- 
tik maitino pienu 
duoda.
karvėms pašarų u- 

beviltiš- 
<lįenos

Jau paskutiniu lai- 
parduotuvių

Ateina žinios iš pavergtos 
mūsų tautos, kurios nedžiugi
na mus išeivijoje ir okupuotoje 
Lietuvoje. Praeiti metai mūsų 
tėvynėje buvo palankūs dėl že
mės 'ūkio derliaus ir pašari
nių augalų, nes
laiku apsėti ir tinkamai apdirb 
ii, tai pasėliai gražiai užaugo 
ir rodė, kad bus labai derlin
gas metas. Bet derlius kai pri
brendo ir buvo laikas jį piauti, 
tai prasidėjo nepaprastos liū
tys, kad permerkė dirvas ir jo
kios mašinos negalėjo į dirvas 
įvažiuoti ir darlių nuimti.

Tuomet 
aktyvistai 
kyklas, o 
ir įstaigas,
Įėjo praeiti, išvarė į kolchozus, 
rankų pagalba nuimti derlių. 
Žmonių ir mokinių į kolchozus 
suvarė šimtus, bet komunistų 
partija nesugebėjo žmones ap
rūpinti reikalingais įrankiais: 
dalgiais grėbliais, šakėmis ir 
kitomis darbo priemonėmis.

Suvaryti žmonės savų įran
kių neturėjo, o komunistai ne
sugebėjo, tai “didysis” komu
nistų planas tikslo nepasiekė, 
ir pridarė dar dugian kraštui 
žalos. Juk tūkstančiai žmonių 
i kaimus suvarvti dvkai J v - J - _ -
vaikščiojo be jokios 
.dirbtuvės stovėjo 
tai gavosi dvigubas 
neišgelbėjo derliaus
vės nedirbo keletą savaičių.

Tai komunistų sistemos pla
ną!, kurie sugebą tik savo ver
gus .varinėti ir skriausti, o ge*

iššerti savo 
c|ižininkus 
ir pajamų

Neturint 
bulvių, tai sunkios ir
kos kolchozininkams 
prieš akis, 
ku, miestuose iš 
pranyko ne tik mėsos produk
tai, bet ir pieno, kaip sviestas, 
sūris jr kiti gaminiai.

Išnyko krautuvėse ir pramo
ninės prekės, kurių nevisuomet 
yra ir laisvai negalima nusi
pirkti. Žymiai sumažėjo par
duotuvėse rūbai ir jiems pa
gaminti ųiedžiagos. Kas tik ga
lima, viską veža į plačiąją “tė
vynę”, o iš ten rusai kaip ša. ‘ 
raųčiai slenka į Lietuvos mies-! 
tus ir čia juos aprūpina dar-j 
bais ir butais be jokių eilių. O ( 
mūsų broliams reikalinga lauk 
Ii eilėse po metus, kad gautų 
nors vieną kambarį ir virtuvę, 
tai jau didelė laimė, kas tokį 
butą gauna. Gi atėjūnams duo 
darni butaį iš keleto kambarių, 
su visais ptogumais. Štai ką rei 
škia komunistinė lygj'bė ir bro
lybė !

Sakoma ir kalbama, kad 
1978 metais į Lietuvos terito
riją buvo importuota kolonis
tų, vien tjk apie 60,000 į Vil
nių ir 40,000 į Kauną. Per tre-

M3?

Pirmoji (ta neidėjinė) lesini šviesoje. Ji turi ypač gi kovoti 
pina daugiausia medžiaginiais prieš blogį, visų pirma, keldama 
(su jokia idėja nesusijusiais)' jį aikštėn ir jį smerkdama. To , 
dalykais, o antroji siekia idėji-j reikalauja krikščioniškosios do
rių tikslų. Idėjinė e -atida keliaj 
visokeriopo gėrio idėjas ir kovo
ja su bk giu-

I'miėl Jernes Melvin Lee, kal
bėdamas apie idėjinę s]>audą, 
teisingai vadina ją “gėrio arm.- 
jos ginklu prieš blogi'’, o spau
dos žmogų skelbia esant “nuo- 
lat’niu aiškintoju, kur stovi blo-. 
gio ar nija”. ‘
J. M. Lee, ‘‘yra nuolatinis 
kintojas, kur stovi blogio 
mija”.

NAUJIENOS
17S* Betik HalkM Statei, CMaųe. m. «IM

E

■ DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI |
MAUJUNOSe GALIRlA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTOJ

_ JO, VISUOMENES VEIKtJO ĮRĖŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. £ — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liefianflus 1908

SMtą įvyktai, Jiblonskic ir Totoraičio jaunai dienas it susi- 
HUninu. ___ ___________—______________________ 33-0®

Or.' A. LOvatn — DANTYS, jų priežiūrą, įveikiu Ir. grcS* 
: z KLetaii rirfellilA rietofe S4J0 dabar tik--------------

REnfcftaii rirteŪJs tik ___-............... .. —---------
Dr. A. JjfcsMft— AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

yMlnmėa po Europą įzpfidfiąL Dabar tik ---------------
3*Wma M* pit vfetatytl Rtfto, «Wontv» č»kį arte money artert pri«

—Iidjlii kalno* prHadant 50c. peralimtlma nHaidoms.
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POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda I gamtos vaizdu ir garsų ste- 
buMus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juoksnja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmės.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AuBvrialfyH. ValčIOnlanė, ŽVAIGžDtTOS NAKTYS. Didelio for

mato, E» p«L Kaina SL—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
8- Buttty EILtRAiCIAI IR RAŠTAI. 155 psL $U0.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 189 

psl. Kaina $3.00.
5. Klaepas Jvruattonla, GLODI - LIODI. Lyrikos eūės, 106 psl. ».00.
8. Anatoli]us Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psi. $2.00.
?. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

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

"Anykščių 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-ti lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
12. Petras Sagstai, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1,00.
m. r - _ . .
14. Eug*nl|us Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, X) psl
19. liana Tutnlanė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. WnŠ«al. 1
18.
17.

85 p«l. _____ —
18. Adomas Jesas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 

raštine arte užsakyti pašto, pridedant čekį ar pinigini orderį.

Patrkt Sapalas, PLAUK, MANO LAIVELI. EilėraSčial, 112 psi. $1.00. .. --------------- -------------- _... „ (1 Jloo
■ .vtitoew, tx~~eV->''< 80 pat. $2.50.
Alfumaa Tyruulla. MITU VINGIAI. Lrrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
Janai Valaiti*, SI NOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

O M * u Z t V M, 
173J So.Street, Chicago, niinol> SOSOS

jus metus statė Kaune ir Vil
niuje kooperatinius namus vie 
tos gyventojams, kurie dalį pi
nigų už tokius namus buvo jau 
sumokėję, o dabar apgyvendi
no kolonistus.

Tą patį padarė ir su valdiš
kais namais, kurie buvo pas
kirti, tik neapgyvendinti vietos 
darbininkais, tai dabar apgy
vendino kolonistais. Žmonėms 
Įmokėjusiems pinigus už koo
peratinius namus, dabar val
džia davė du pasirinkimus: 
kas nori gali atsiimti įmokėtus 
pinigus, o kas nenori pinigų, 
tai gali laukti, kol pastatys se
kančiais keliais metais kitus 
namus.
Dabar turėtų būti visiems aiš

ku ir suprantama, kas to kraš
to yra tikras šeimininkas jr ko
kios žmogaus laisvės ir teisės 
tenai klėsti. Nuvažiavusiems 
mūsų dipukams į okupuotą! ir 57.5 sekundės.

ros mokslas.
Blogio nutylėjimas (kur rei

kia keiti jį aikštėn) yra gi ir nu
sidėjimas prieš Dievą, va<l. k’svc 
iinioji nuodėmė”.

Katal'kų spaudos pasisaky 
mus prieš ginčus, kaip tokius, 
ypač gi prieš kovą su blogiu 
spaudos ginklu, pašiepinėjimas 

“žurnalistas”, sakoftų ginču (vadinant jucs “spo— 1 ą • • w Ial-s'itu” ir pan.) laikau nesuderina- 
'mus su kiikščiciiišk-joju doro.; 
mokslu.

Pasisakyma
I tokius, nesiderina su 
gėriu, su taut«s interesu. Ginčo 

į kelias yra gi tiesos ieškojimo 
kelias. Jis visur praktikuoja
mas: ir moksie, ir valstybinėje 
praktikoje, politikoje, ir teisme 
ir kitur, net ir bažnytiniame 
teisme, sprendžiant asmens pri
pažinimą šventuoju, šiuo ginčo 
vertės klausimu esu irgi jau 

lanksčiau rašęs “Drauge” 
IF23 vedamajame), taip 
“Neprikl. Lietuvoje”.

Labai nc'rėčiau, kad 
spauda, ypač gi katalikiškoji 
(tai mano idėjinė spauda) visu 
rimtumu pasvarstytų gerosios, 
idėjinės spaudos tikslus bei už
davinius, kad susiorientuotų, 
kam gi ji iš tikrųjų tarnauja.

žinoma, kiekviena spauda ga
li kartais ir suklysti. Nėra ne- 
klaidingo žmogaus, todėl negali 
būti nei neklaidingos spaudos.

, vamzdž ų
I panija ir 5 egzekutyvai dėl jų 
j dirbtinos kainų manipuliavime 
skemos, kuri klientams nėr 2’ 
metus atsiėjo apie Sl(K) milijonu.

pakeitus 
Aktą, tos

Kaip būtų gražu, kad v.s’ 
suprastume spaudos paskirti

Deja, daugis mūsų nesusigau-j 
do, kam tarnauja spauda. Tas 
mūsų nesusigaudymas aiškėja 
iš kai kurių, rodos, idėjinės 
spaudos balsų, pasisakančių 
prieš spaudos ginčus, kai]) to
kius.

Štai, neseniai vienas mūsų ka
talikų savaitraštis pajuokė (sa
vo vedamajame) visus mūsų 
spaudos ginčus, palygindamas 
juos “sportui”, netgi “savikovai” 
su “vėzdais” rankose...

Nuo 1971 metų, 
Sherman Antitrust 
rūšies nusižengimai 
baudžiami: pati aukščiausia pa
bauda korporacijai visas m;- 

įlijones dolerių, o individualiai, 
s 100.000 pabau- 
metus kalėjimo, 
visa eilė firmų, 

korporacijų, kū

Lietuvą, jiems patariama gerai 
nusivalyti savo “taukuotus” 
akinius ir gerai pažiūrėti į pa- Katalikų spaudc'je (net dvie- 
vergtų mūsų brolių gyvenimo 
tikrovę, o nežiūrėti per “ruža- 
vus” akinius ir kalbėti nesamo- 
nes per “Gimtojo Krašto” ir 
Petronio propagandos ruporą 
apie tai, ko tenai visiškai nė
ra!

juose laikraščiuose) irgi teko 
skaityti keistus aiškinimus, kad 
geras laikraštis yra tas, kuris tik 
perteikia kitų nuomones, pats 
nepasisakydamas dėl jų. Taip 
patariama aprašinėti ir besigin- 

. rijančių šalių nuomones. Esą, 
reikia pirma išdėstyti vienos be- 

Įsiginčijančios pusės nuomonę, 
: po to — kitos, paliekant pačiam 
skaitytojui susi daryti savo nuo- 

; nionę, “kuri pusė teisingesnė”...
Taip daro' neidėinė, ta biznio

PLSŠIKAI NUŠOVĖ
VAIKŠČIOJIMO ČEMPIONĄ
DETROITAS. — William S.

Walker, 41, laimėjęs Amerikos spauda, kuriai rūpi Vk pinigas, 
ir Kanados vaikščiojimo čem- n€ principas, ne idėj a. Dažnai 
piono ir irkluotojo, titulą, buvo taip daro pusgeltonė, menkaver- 
rastas miesto .užgatvyję nųšau- tė, pigioji arba “skatikinė” spau- 
tas ir jo piniginė bei automobi- (“Penny-Press”).
lis pavogti. j ]^į ar |aj yra pavyzdys idėji-

Jungtmių Valstijų greito ėji- nej spaudai, ypač katalikiška- 
mo čempiono titulą jis gavo jai?!
1975 metais, nueidama^ 50 my-( idėjinė, ypač gi katalikiškoji 
liipper 8valandas- 37 minutes spauda turi gi liudyti tiesą. Ji 

j turi aiškiai pasisakyti, kas yra

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength. 
More strength than any reg
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache • 
with safety. ę tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you.

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

riq ga-būvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvout Kapočlnzkaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolievikp Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juonį Kapačlnikaa, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Deivio Dalia

rtruota. 300 psL Kaina 7 doL
CIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO.-t-IRTUVO^. 

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakinose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus apražymaL ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pal UJO. Yra taip prt 
iiversta Į anglų kalbą.

M ZoŪanlco, SATYRINIS NOVBLtSL Genialaus rusu raitytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusi., kaina 12.

D. KuratHs, KELIONt J ANAPUS GRLEŽINtS UtDANGOt. Ao- 
torians pastabumą neapgauna IntuMsto ir tgltpropo propaganda tei 
ažnaaskarimaL Abi knygas panirtos lengvu, gražiu stiliumi.

Pref. P. PakarklK KRYUUOCIŲ VALSTYltS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų tikimą. 
Kaina S2. -'^**1 fMHRS

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAJYtJR 
M p<L Kaina ŠUO. r ■-

Ha ir kiti laidiniai yn erunani
MAUJIIMO5R, 1799 S*. HALSTID ST^ CMKAOC, ILL. MMB

1 Bet ar tai yra pavyzdys idėji-

2759 W. 71st St., Chicago, TIL
• 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

Taupykite dabar
pas mus

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

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. Halstod St. Chicago, III. 60608

JTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS
1923 matais T*L 4Ž1-3Ū70

Įstalfoa pdetioM ktamui awromoMliJuna ra*lity U.

MAOJMNNCA, CMCAOO I, ILX) Monday, February 5. 1979



į

V. PRŪSAS.

n
i
I
T

a 
6'

i
ii.

f 
fe
f 
fe 
į

niiifii - L -

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Daily Exept Sunday b, The Lithuanian Pu b Co- Ine

I7T> So. Halatod Stroot, Chicago, III. 60601. Tolophona 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

%

I
I g

I

į 
f

l

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*, nur 
s vii. ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniai* — iki 12 vii

A* of December 1, 
Subscription Jutos:

m Chicago 333.00 per year, $18.00 per 
dx months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
hree months. Canada $33.00 per year; 
ither countries $34.00 per year.

pusei metų_________________ $16.00
trims mėnesiams ____ $ 9.00
vienam menesiui ________ t 3.00

Kanadoje:
metama ____ ©3.(X :
pusei metu _____ $18.0<
v ienam mėnesiui _ S 3 *

20 cents per copy Užsieniuose:
metams___________________ $34.0
pusei metu______________ $18.0<
vienam mėnesiui _______ $ 4.0(

Nuo gruodžio pirmos d. 
D i an r aiČio kainos:

.hieayoje ir priemiesčiuose r
metams ____ -____________$33.00
pusei metu ____________ $18.00
trims mėnesiams —____ $10.00
vienam mėnesiui $ 3.50

Naujienos eina kasdien, lAskinai. 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago 
(U 60608 Telel. 421-6100.

Pinigus reikia dusti pažu 
Orderiu kart® m niiskynu

<itose JAI vietose 
meUnis $30.01'

metu Lietuvoje buvo sunku gyventi, Lietuvos ūkiniu- 
kai prisiaugino galvijų, bet negalėjo jų parduoti. Lie
tuvos ūkininkai, kad ir sunkiai, vis dar galėjo verstis. 
Nepajėgdavo parduoti užaugintų gėrybių, tai galėda
vo patys jas valgyti, bet ūkių neturėjusieji ir jokių san
taupų neturėjusieji matė, kad jiems bus labai sunku iš
siversti. Jie stengėsi išvažiuoti iš Lietuvos, kad galėtų 
daugiau užsidirbti ir pragyventi, sutaupyti ateičiai. 
Tais sunkiais ekonominiais laikais lietuviai daugiausia 
važiavo j Braziliją, Argentiną ir Kanadą. Vienas kitas 
išvažiavo į Angliją, Belgiją ir Prancūziją. Ten dažniau
siai važiavo vyrai anglių kasti. Į Europos valstybes bu
vo sunku patekti, bet į Braziliją ir Kanadą šiek tiek 
lengviau.Tuomet anglių kasti važiavo ne vien lietuviai, 
bet ir lenkai. Dabartinis Lenkijos valdovas, komunistų 
partijos pirmasis sekretorius Edvardas Gierekas va
žiavo į Prancūziją anglies kasti. Yra pora lietuvių ang
liakasių, dirbusių tose pačiosee Prancūzijos kasyklose, 
kuriose yra dirbęs Lenkijos valdovas Gierekas.

Visi to meto lietuviai, lenkai, vokiečiai ir kiti va
žiavo i Vakarų pasauli savo noru. Niekas jų j Braziliją 
nevežė, niekas jų neareštavo ir nesodino į galvijinius 
vagonus, niekas iš jų asmens vartojamų daiktų neatė
mė, šeimų neatskyrė Lietuvoje. Lietuvoje buvo sunku 
gyventi, todėl jaunesni lietuviai susiporavę ir pavie
niai vyko i laisvąjį pasauli geresnio gyvenimo ieškoti. 
Verta pastbėti, kad tais sunkiais laikais niekas neva
žiavo Į sovietinę Rusiją geresnio gyvenimo ieškoti. 
Ten jau buvo Įvesta komunistinė santvarka, žemė atim
ta iš ūkininkų, dirbtuvės atimtos iš buvusių savininkų 
;r perduotos valstybei. Iš turtingųjų viskas jau buvo 
atimta, net neturtingiems atimta dalis jų nuosavybės. 
Pasirodo, kad nusavintus turtus ne taip lengva išdaly
ti. Komunistai skelbė, kad jų santvarka bus teisinges
nė ir lygesnė, bet jie prisipažįsta, kad ir jų nagai į sa-

Įsikūrė Lietuvių Fondas Kolumbijoje
(Tęsinys) : so: 5 asmenys.

„ j ...- ' (Priedas 3, psl. 4-5)
6 d. - Enero 6/79-Medellm. j j Li)jimus sudariusieji 

Colombia
Kolumbijos Lietuvių Fondo 

'radinio įsisteigi mo, įvykusio 
‘Comfenalco” Pastate, Medely

ne.

En castellano:
Acta de preinauguracion 

iel Fondo LITUANO de CO
LOMBIA que fue realizado en 
J Edif. Comfenalso, Medellin, 
Znero 6 de 1979.

EI

Paleckis meluoja per akis
Justas Paleckis, pats didžiąsias lietuvių tautos iš

davikas, bando pateisinti savo piktą darbą. Jis jau pri
klausė Lietuvos komunistų partijai, glaudžiai bendra
darbiavo su Antanu Sniečkum, bet dar dėjosi, kad yra 
geras lietuvis, kovojantis už lietuvių tautos teises ir 
Lietuvos valstybės Prestyžą. Jis kiekvieną dieną pra
nešinėjo Sniečkui visas politines naujoves, bet vis dar 
susitikinėjo su savo partijos žmonėmis, nieko nesaky
damas apie parsidavimą rusams.

Yra pagrindo manyti, kad Paleckis pasižadėjo j ve buvo lenkti Pagrobtus turtus jie pirmiausia tarp sa- 
bendradarbiauti su sovietų saugumu, kai pirmą kartą ves išsidalino.Kas liko,tai komunistams davė, bet papra- 
ųuvažiayo informaciniais reikalais į Sovietų Sąjungą, o stiems žmonėms neliko. Lietuviai žinojo, kad Rusijoje 
vėliau Wadėjo aprašinėti tos kelionės Įspūdžius. Jis jau buvo sunkiau gyventi, negu ekonominės krizės komuo- 
dirbo su sovietų amabados agentais, kai dalyvavo sovie- įamoje Lietuvoje, užtat nei vienas nebėgo į sovietų 
tinių tautų arbatėlėse. Jis klausė Sniečkaus, kai kėlė 
gatvėse protestus prieš tuometinę valdžią ir statė Įvai- 
riaušiusius reikalavimus ne tik toumetinei vyriausybei, 
bet ir partijų vadams.

Šių metų sausio 25 dienos “Gimtajame krašte“ Pa
leckis atspausdino rašinį, kuris pavadintas “Tūkstan
čiai išvaryti iš gimtinės”. Iš pirmo žvilgsnio susidaro. _______ 7 __________ ____v___
įspūdis, kad Paleckis aprašinėjo tūkstančius lietuvių, kučius, kuriuose būtų pasakytą 
sovietų saugumo išvežtų Į Rusijos gilumą. Tuo metu 
Paleckis ėjo krašto prezidento pareigas, turėjo daug ir 
tikslių žinių apie lietuvių medžiokles ir pasiruošimą 
išvežimui, čekistai suėmė didoką skaičių draugų, kar
tu bendradarbiavusius su Paleckiu įvairiuose jo leidi- tai jų neklausė pinigu kelionei. Kaune buvo susidariusi, 
niuose ir dirbusių partinį darbą, bet neteko girdėti,' ’ 
kad bent vieną jis būtų įspėjęs ir apsaugojęs nuo bai
sios kelionės Į Rusijos šiaurę, gilius miškus ir dar di
desnį sniegą.

Paleckis daug žinojo apie lietuvių išvežimą, bet jis 
apie tą išvežimą nė žodžio neprasitarė, tarytum šios 
lietuvių tautos tragedijos lietuvių istorijoje nėra buvu- Komunistams nepatiko toks Aleksos nutarimas, 
sios. Jis parašė ilgiausią straipsnį apie “Tūkstančių lie
tuvių išvežimą iš gimtinės”, kurio nėra buvusio. Jis 
kalba apie sunkią ekonominę krizę ne tik Lietuvoje, 
bet ir kituose Europos kraštuose. Visi žinome, kad tuo

.4.

'emes. Net Stasys Jokubka nevažiavo Į Rusiją, bet pa> 
suko į Braziliją, kur išmoko braziliškai kalbėti. Jokub- Įlėktą, 
kų šeimai butų buvę arčiau pasukti Į Minską, negu į 
Rio, bet jis į tuometinę Rusiją nevažiavo.

Niekas žmonių iš Lietuvos tais laikais nefrėmė, jie 
uatys rengėsi išvažiuoti. Jie stengėsi gauti pažįstamų 
kiškučius, kviečiančius nuvykti. Jie tūrėjo turėti -laiš- 

gauti
Jiems 
turėjo 

nebuvo

2 - 3 vai. Po Pietų:
Įvyko svečių ir steigėjų prT 

'mtuvėš su maršais ir lietuviš
ka kun. Jono Giedrio suvažiavi- 
nui padovanota muzika iš Lie
tuvos, dalyviams registruojan
tis bei pasirašant svečių ir stei
gėjų sąrašuose, prisirašant Fon
do nariais - steigėjais, indivi
dualiai peržvelgiant Įstatų pro-

Atsilankė Svečiai; 1) Rupstys 
7-idas su Ponia ir 6-ių mėnesių

Stei- 
gejai buvo: 1) Kun. Stasys Ma
tytis — Įgaliojęs Kun. Mykolą 
Tamošiūną, kuris neatvyko, 2) 
Kun. Vaclovas Dubinskas — į- 
galiojęs Kun. Mykolą Tamočiū- 
ną, kuris neatvyko, 3) Kazimie
ra D džiulienė — įgaliojusi Kun. 
Nikc'doma Salduka ar Dr. Pe
tronėlę Totoraiiienę, kurie neat
vyko, 4) Antanas Arminas — į- 
galiojęs Joną Kaseliūną, 5) Jo
nas Malinauskas — Įgaliojęs 
Joną Kaseliūną.
(Žr. Priedas 4, 8, 10, 11 ir 15)

Įgaliotiniams Neatsilankius, 
Atstovavimo Teise Pasinaudojo 
Jonas Kasellūnas tų Steigėjų, 
Kurie Savo Įnašus, Pasižadėji
mus ir Laiškus Patikėjo Jani. 
Būtent: 1) Kun. Stasio Matu
čio, 2) Kazimieros Didžiulienės, 
3) Inž. Edmundo Jasiūno, 4) 
Kun. Vaclovo Dubinsko, 5) An
tano Armino, 6) Jono Malinaus
ko, 7) Inž. Vlado Venckaus. Vi
so: 7 balsus, prieš susirinkime

utė 
d 3

Balukas - LF Tarybos Pirm., 3) 
Dr. Antanas Razma - LF VaTF 
bos P.rm., 4) Kun. Dr. Juozą. 
Prunskis, 5) Leoi. 
Huerta, - kolumbietė
Jonas Giedrys - Moa ev\ 
Dr. Edmundas Kara:, i- 
Bogota, 8) Vacys ;r Da 
Slotkai, 9) Rašytoja 
Gustaitis - Los A;
Aja Ože-ienė - Čikaga. 11' -iel.- 
sandra Vaisiu., ene
Viso 12 asmenų. (Žr. Priedas 
20).

Dct .įėjimasis KLF (Kolum
bijos Lietukų x . - į 

28-iais asmenimis.
En castellano:

Interesados a Pre naugurar cl 
Fondo L tuano de C c m c 
Cuatro huespedes prese..tes, L.- 
ce huespedes ausentes, Cinco 
miembros presentes, 7 miėm- 
bros ausentes. Totai: 23 — veinte 
y ochb.

(Bus daugiau;

— Mula Chomeini rengiasi 
keisti taktiką. Jis nevartos prie
vartos savo tikslams siekti. Jei 
vartos prievartą, tai eis į teis
mą. V

— Tengas buvo paskyręs vie
kūdikiu, 2) Jesūs Zapata, ko- dalyvaujančių — Jono Kaseliu- ną valandą pasikalbėjimui su 

Niksonu, bet(kai susitiko, tai 
užteko 4Q ifiinuč ų visoms ka'

’umbietiš, muzikas,, kritikas, !no, Albos Kaseliūnienės, Mėtos
'<olumbietiškcs muzikos ansam*. Kupstienė 
il'ų vadovas. Viso: 4 asmenys, • - - 
atstovavusieji 2 šeimas, iš 64-ių 
šeinių, kurioms buvo* pasiųsti 
akvietimai Tarpe jų Visos .Me

delyno Lietuvių K-lomios šeimų, 
gaivos — 27 asmenys — šeimos 
(Žr. Priedšis 3, psl. 1-3).

Pribuvo šie Steigėjai: 1) Mė-' 
ta Kupstiene, 2) Stefanija Maf-1 

. . -- - - įdosiėiiė, 3) Jenas Kkšėliūnks šu pimų dar sveikino bei linkėjo;
Kanadą ir kitas vietas. Į minėtą bendrovę Kaune buvo Ponia, 4) -Irena Sernaitienė. Vi-'l) V. Prūsas, 2) Dr. Gediminas j

,, kad jie galės 
kokį darbą, be to, jie turėjo apsimokėti kelionę. 
Lietuvoje buvo sunku gventi, bet jie vis dėlto 
susidaryti pinigų kelionei. Sunkiais laikais tai 
toks lengvas dalykas. Kai rusai vežė žmones i Sibirą,

lietuvių vežimui bendrovė, vežti lietuvius į Braziliją.

:s, Stefanijos Mardo
sienės ir Irenos Šernaitienės — 
balsus. (Viso: 12 balsą).

Laiškai ir Telegramos:
Be Run, Stasio Matučio, Kun. 

.’aclovo Dubinsko, Kazimieros 
Didžiulienės, Inž. Edmundo Ja- i 
siūno, Inž. Vlado Venckaus, An- ’ 
tano Armino prasmn gų a'silie-

užėjęs Vytautas Aleksa, garsaus Aleksos brolio vaikas. —-—--------- ■ ■ ■ — — _
Jis buvo komunistas, bet ir jis nenorėjo važiuoti į Rusi- daugiau Įdomu apie tai skaityti, -negu tiesos iškraipy- 
ją, kur jam liepė važiuoti, bet jis nutarė pasukti Į Bra- mą apie “tūkstančių išvežimą iš gimtinės”.
ziliją ir užėjo pasiteirauti apie išvažiavimo sąlygas. ' _ Rražilijdh lietuvių niekas nevarė, jie patys

, Jie jį važiavo.
pasekė ir minėtoje įstaigoje jį nušovė. Apie tą, Įvykį Pa- Būtų naudingiau,' jei Paleckis praeities neklastotų, 
leckis turėjo žinoti, o jeigu smulkmenų nežino, tai ga- o parašytų apie tai, kada jis sužinojo apie didįjį lietu- 
lėtų pasiteirauti, kuriais sumetimais komunistai komu- vių išvežimą Į Rušijos prievartos darbų lagerius, o ne 
nistą Kaune nušovė, šiandien visiems lietuviams būtų keliones į BrMžiliją.

Justas Paleckis, Maskvai par
sidavęs lietuvis žurnalistas

E. JASIŪNAS

ĮSPŪDŽIAI Iš AUSTRALIJOS v
(Tęsinys)

Šiuo metu lietuvių daugiausia gyvenama 
Sydnėjuje, Adelaidės, Belbumo, Brisbadnės, 
Canberros, Geelongės, Perth, Newcastle ir Hu- 
barto miestuose ir apylinkėse. Daugely šių apy
linkių jie turi suorganizavę savo sporto klubus,

dai”. “Mūsų Pastogė” eina Sydnėjuje nuo 1948 
metų, 8 psl. dydžio, mažo formato, spausdinama 

j ofsetu, leidžiama Lietuvių Bendruomenės. Pasku
tiniuoju metu M. P. buvo inkorporuota. Redaguo
ja V. Kazokas su patariamąja komisija, Nors šio 
savaitraščio prenumerata ir aukštoka, 20 dol. me
tams, bet, dėl nedidelio tiražo, lėšų matomai stin
ga ir laikraščio parėmimui yra rengiami “spaudos 
baliai”.

Tėviškės Aidai Geelonge eina nuo 1956 metų,

vo veiklą jie nuoširdžiai stengiasi derinti su kitų 
kraštų ‘lietuvių išeivijos,’ypatingai Amerikos,veik
smais, sekdami Pas. Liet. Bendruomenės vadovy
bės nurodynius. Kol ;PLB vadovavo šviesibs at
minties-J. Račiūnas, lietuviai buvo vieningi ir veik
davo nenukrypdami ;huo lietuviškos išeivijos pa
reigų ir idealų kelio.

Prieš gal 15 mėtį plačiai nuskambėjo šaunios 
\ustralijos lietuvaitės Reizgytės parodytas suma

numas, išgaunant iš Lietuvos laisvės duobkasio J.

džionis, disidentas T. Venclova, p. Breichmanienės 
vad. taut, šokių ansamblis, ir kt. Lygiai prieš me
tus laiko Gilwell parke, Gembrook, Vic., buvo su
rengta liet, skautų VI-ji Tautinė stowTk1n ku-
'oje dalyvavo ir virš 100 svečių iš visur

rodo, kad Australijos lietuviai nėra užmiršti.
1977 m. Australijoj lankėsi tuomet'nis PLB 

pirm. B. Nainys, nurodęs gaires “bendradarbia
vimo su kraštu” klausimais ir paruošęs atstovus 
būsimam pasaulio lietuvių “seimui” Toront°

chorus, spaudos mėgėjų ratelius, tautinių šo
kių grupes. Veikia Liet. Bendru°menė, lietu

vių klubai, ramovėnų skyriai, šaulių kuopos.
Yra įsteigtas Australijos Lietuvių Fondas.

Pradedant 1960 metais, kas antri metai, 
paskutinę gruodžio mėn. savaitę tarp Kalėdų ir 
N. Metų yra surengiamos Australijos Lietuvių 
Dienos, kurios vyksta paeiliui Sydnėjaus, Mel
burno ir Adelaidės miestuose. Man lankantis, 
gruodžio mėn. gale 10-sios Austr. Liet. Dienos 
turėjo prasidėti Sydnėjuje. Ši šventė Australi
jos lietuvius labai sujungia, suteikia progą 
jiems susitikti, pabendrauti, Na, ir laikas pato
gus: vasara, tarpšventis, moksleiviams ir šiaip 
dirbantiems—atostogų metas. Tokių dienų pro- 
ora būva surengiamos meno parodos, sporto rung 
rynės. U ’tinių šokių ir dainų šventės, jaunimui 
vakarai — s< kiai ir N. Metų sutikimai.

Šiuo metu Australijoje yra leidžiami net du 
. avaitraščiai: “Nūsų Pastogė” ir “Tėviškės Ai-

leidžiami katalikų s-gos, žymiai didesnio formato, 
redaguojami kun. F. Dauknio.

Radijo pusvalandžiai lietuvių kalba veikia 
Sydnėjuje ii Melburne du kartus, o Canberroje ir 
Adelaidėje — po vieną sykį savaitėje..

Adelaidėje veikia labai sumaniai tvarkomas 
lietuvių archyvas — muziejus.

Netoli Sydnėjaus 1978 m. buvo pradėta staty
ti Lietuvių Sodyba, kurią Įsteigė Lietuvių Moterų 
soe. globos dr-ja, savo tikslais panaši Į mūsiškės 
Lietuvos Dukteris. Sodyba savo užduotimi gal bus 
kiek panaši Į Dr. J. Adomavičiaus vedamą Liet. So
dybą Chicagoje, ir numatoma, kad į ją persikels 
gyventi daugelis pensijon išėjusių lietuvių.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ GYVENIMAS
įsikūrę kitame pasaulio krašte, didelių atstu

mų atskirti nuo Europos ir Amerikos, Australijos 
lietuviai su džiaugsmu ir lietuvišku vaišingumu 
sutinka kiekvieną iš toliau atsilankantį svečią. Sa-

Paleckio (kuris tada ten lankėsi) parašą ant anke
tos, reikalaujančios Lietuvai laisvės.

Visi išeivijos lietuviai gėrėjosi Australijos 
lietuvių ir bendrai p^baltiečių pastangomis,prive- 
dusiomis prie tuometinio Australijos min. pirm-ko 
G. Whitlam rinkimų pralaimėjimo. Kaip pamena
me, Darbo partijos lyderis Whitlam tada Austra
lijos parlamente buvo pravedęs rezoliuciją, kuria 

!buvo įteisintas Sov. Rusijos pavergimas Pabaltijo 
, valstybių. Po to sekusiuose rinkimuose Darbo par
tija skaudžiai pralaimėjo liberalų ir ūkininkų kon- 
licijai, o min. pirtn-ku tapo M. L.Fraser. Whitlam 
vėliau atsistatydino ir iš opozicijos vado pareigų, 

i Vieningos lietuvių ir bendrai pabaltiečių pastan- 
1 gos atnešė pasigėrėtinus vaisius: Pabaltijo valsty
bės ir toliau yra pripažįstamos kaip nelegaliai oku- 
puotos svetimos jėgos.

Neperseniai Australijos lietuvius aplankė Si
mas Kudirka, sol. R. Daunoras, poetas B. Braz-

1978 m. vasario mėn. juos su paskaitomis lankė 
Fronto Bičiulių veikėjas J. Kojelis, o vėliau sakė 
“Laiškų Lietuviams” redaktorius kun.’J. Vaiš- 
nys, S. J., pravedęs rekoleksijas ir tą progą iš
naudojęs politiniam Australijos lietuvių apšvie
timui. ■ .

Lankydamasis Australijoje pastebėjau ke
letą neigiamų reiškinių, kuriuos mes čia V^diha- 
me^^bendradarbiavimu ir tiltų su okupantu feta- 
tymu”, kurių kelis tipmgesnius atvejuš florų 
šia proga suminėti. Tai jokiu būdu hįra 'kaltini
mas Australijos lietuviams, bet tai tik parodo 
neigiamą PLA įtaką. Tuo labiau, kad tas Pats 
PLB spaudimas buvo ir tebėra daromas ir JAV 
lietuviams, privedęs prie Am. LB skilimo.

(Bns (bmflHhvr
I ** i^<i r» m. 1|
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Montessori mokykloje

Vaikų Namelių Penkiolikti Metai
rei EUDEIKIS

D AIM

AVENUE

AVENUE
Telefonas 523-0440

V1ODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIŲ

Licensed by VNESHPOSYLTORG MARQUETTE FUNERAL HOME

x^ocLacijOfe

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Tel.: (212) 758-1150/1

Montesso-
Nameliai.

KOKIE NUOTYKIAI IŠKYLA, 
JEI KAI KURIE ŽMONĖS SU
UODŽIA NESAMUS KVAPUS

Cliexfo*
Lietuvių 
Laidotuvių 
Hrt k tori g

kurie
dar

tokius žmones, 
nesamus kvapus,

can (11 02) condensed 
Cheddar cheese soup 

tablespoons water 
teaspoon celery salt 
Sliced almonds

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOJ
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3W7 West iQ3rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

Micro wave Cooking 
Saves Time & Energy

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

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVĖ

Seaview
West Chicago Avenue
West 69 Street
State Road
Be in eke Road

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy artstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

— Dabartinis Rodežijos prem
jeras Smith pasižadėjo kad bū 
tų ministerių juodžių kabinete.

Telef. 476-2345

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kieki Įvairių aukš 
tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

ŲAVĖJĄS NIEKO NEMOKA.
I L.KS1 AN ėJLAl KL1J ENT Ų PA TENKINTI 
Vlbi SIUNTINIAI APDRAUSTI.
.GAKĄNTU.UTĄS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINc CHIKUitUiJA 

6449 So. Pulaski Ra. (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Priima ugomus pagai susitarimu.
Jei neatsiliepia, skambiau 374-8004-

612-432-7083 
268-0068 

203-367-2863 
B R 8-6966 

WA 5 2737 
884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
246-9473 

PO 3-8569 
518-989-6742 

AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
AL 4-5456 
CH 3-2583 
GR 2-6387 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

914-297-0261 
756 1668 

SW 8-2868 
Rl 3-0440

Tek 927-1741 — 1742

Apple-Valley, Minn. 55124 
So. Boston. Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, 111. 606'12 
Chicago, 111. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington. N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. G8701 
Lexington, N. Y. 12452 
Los Angeles, CaHf 90022 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Passaic, N. J. 07055 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Wappingers Fails, N. Y. 12590 
Waterbury, Conn. C6710 
Worchoster, Mass. 0)610 
Youngstown, Oh’o 44503

Jei tinote Mmenla, kurie 
gulėtų užriaakyti Naujienas, pra
šome aUiųsti jų adresus. Me

"Turėdami didį Kunigą Dievo namams, artinki mis tikra širdimi, 
pilnu tikėjimu*4. — Ebr. 10:21. 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui. Ui 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime i amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne”

PETRAS BIELIŪNAS
ALIFORNIA A VE. Phone. LAfayeCle 3-W/

(LACXAWICf
Z424 WEST STKKD uu
MU WEST 23rd PLACE Vh jink 7-4*
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* HllU 174-44

gali pasireikšti per 
• permažas uoslės 

nei nesamiems

kurie laik- 
pa tarimus 

niekad ne~

7626 W. 150 St 
389 West Broadway 
4 880 
2222 
2501 
5879 
1807 
636-38 Bridge St. N. W 
112 Main St 
1082 Springfield Ave. 
538 Park St 
241 Fourth Street 
Route 13A 
960 S. Atlantic Blvd. 
1329 Boulevard 
698 Sanford Ave. 
45 Second Ave. 
135 West 14 St 
42 Monroe St 
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Carson Street 
Hidden Hollow Apts. 
55$ Cook Street 
144 Millbury Street 
309 W. Federal Street

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vitoj programoj Ii W0PA,
1496 IdL A. M.

Lietuviu k*Ib«: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
7-JL30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8-30 iki 8’30 
vai. ryto. “

Vedėję Aldona Dauku*
Telef.; HEmlock 4-241S

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL. 4062?

Kaip suuodžįami iš viso 
nesami kvapai — visa tatai yra 
trumpai aprašyta Lietuvių En 
ciklopedijoj (12 tome). Tenai 
yra taip pasakyta: Organinių 
bei psichologinių sutrikimų at*

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. i E R Ė N A S
Tel. WA 5-8063

Lietuviu žurnalistu tėvas dr. 
V. Kudirka ("Varpo” vedama
jame, 1889 m.) pareiškė: ‘‘Laik
raštyj duosime vietą visiems bal
sams lietuvių tikrų tėvynės my- 
lėtc'jų... Išmokyti lietuvius lie
tuviškai galvoti, sujudinti ir su
traukti juos i darbą, pripratinti, 
kaip pridera lietuviams elgtis, 
išaiškinti kelius, kuriais eidami 
garsiai galėtume pasakyti “Lie
tuviais esame”... nukrėsti nuo 
lietuvių nesuprantamą lipnumą 
prie svetimų tautų...”

telkti lėšų Motassori 
Namelių įsikūrimui ii 
mui.

Prašome prisiminti siais rne. 
tais mūsų mažuosius lietuviu
kus. Padėkite savo aukomis Vai 
kų Namelius ir toliau išlaikyti. 
Asmenys, skirdami aukas Vai
kų Nameliams, gali šias sunirs 
nurašyti nuo savo asmeniškų pa 
jamų mokesčių. Aukas prašome 
siųsti A. L. Montessori Dr-jos 
Vaikų Nameliams. 2743 W. 69th 
St., Chcago, Illinois 60629. Būsim 
jums labai dėkingi.

A. L. Montessori Draugija

i Amerikos Lietuvių 
ri Draugijos Vaikų 
vadovaujami mok. S. Vaišvilie
nės, 1963 m. rudenį atidarė du-

, ris jauniausiam lietuviškajam 
1 atžalynui. Susidomėjusių šiuo

uilUKGE K RUDM1NAS
SS1> So. LITUANICA AVK TtL; YAri* 7-113o-iaj

DR.LE0NAS SEIBUTlb 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

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

Rezidencijos telef.: 448-5545

488 Madison A venue (tarp 51 ir 52 g-vės) 
FLOOR 21st.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

las yra padėti kiekvienam vai
kui save atskleisti, duoti pagrin 
dus kūrybingam mokymuisi ir 
tvirtai pasisavinti savo tėvų kai 
bą. Mažas vaikas pasisavina na
tūraliai visa tai,ką jis randa ap 
linkoje. Vaikų Nameliuose jis 
randa lietuvišką aplinką, kalbą 
ir tradicijas.

Draugija ir Vaikų 
tikisi, kad ir 
vai domėsis 
va'ko auk 
linkoje. 
patvirtir 
žiūrą į mažą 
ji vaiko šeši 
yra svarbiausieji žmogaus 
nime.

Nameliai 
toliau lietuviai tė- 
ir rūpinsis mažo 
u l’etuviškoje ap 

Aieji atradimai 
M. ivlontessori pa 
vaiką, jog pirmie 
gyvenimo metai 

yve

- ŪkTliOPEDA^PKOrLZįSl'A. 
ijfc. Aparatai - Protezai. MM. ban 
W . azai. Speciali pagalba Ljjoms

* Arch Supports) ir t t
VįL; ^-4 ir 6—^8. 6TadieiiiėUb v
1850 West 63rd St., Chicago, ir
_ ____ T»l»f.: PRojpect 6-5084

vėjais i 
delis ar 
tiulius 
pains.

Apie 
snūdžia 
galima paskyti, jog jie turi uo
slės haliucinaciją. Kai kuriose 
šeimose tie asmenys, kurie tū
ri tą uoslės haliucinaciją, kar
tais sukelia barnius dėl pasi
taikančių dvokimų. Ypač visa 
tai paryškina jau labiau paau
gę vaikai; mat jie pasako savo 
tėvams, 
kažkokią 
burnos, 
kaip reikiant savo dantų. To
dėl jie pataria savo tėvams 
dažniau valyti savo dantis, nes, 
anot jų, neišvalyti dantys tų 
visokeriopą dvokimą pagami
na. Taigi dėl tokių iškeltų da
lykų atsįranda ginčai bei bar
niai.

auklėjimu tėvų ir jaunų moki
nių susidarė nemažas skaičius. 
1978.79 metai yra penkioliktieji 
Va.kų Namelių gyvenime. Per 
tą laikotarpį Vaikų Nameliai 
yra išauklėję ddelį skaičių vai- 
kų.Mokyklos vedėja yra Janina 
Juknevičienė, kuri nuo pirmų 
įkūrimo metų dirba Vaikų Na
meliuose. Jai jau treti metai pa 
deda Dana Silimaitienė kaip 
padėjėja, šiais metais mokyklė
lė susilaukė aštuoniolikos auklė 
tinių. Su tokiu mažu skaičium 
vaikų yra finansiniai neįmano 
ma mokyklą išlaikyti be pašali
nis pagalbos. i

Vaikų Nameliuose yra varto
dama tik lietuvių kalba, švenčia 
mos tautos ir kitos šventės.Mo- 
kyklos auklėtiniai švenčia Kalė 
das pagal savus papročius, pa- 
puošdami eglutę šiaudiniais or
namentais ar margindami Ve
lykų margučių saulutėmis.

Šių Vaikų Namelių tiks-

DR. HAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester C o m m unity klinikos 
Medicinos direktorius

X938 S. Manheim i^d.r W e si cheshtr, IL.
VALAx\jJuS: 3—darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 3—3 vaL 
TaU 562-2/Z7 arba 562-2728

DR. VYT. TAURAS
‘ ūYDYJOJAb IK -MIRUKUA^ 

<r»dra praktika, spe< /AOTĘR^I |js.
Ofisas 2652 WEST 5vth Si R2EY 

. Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antiad., trečia u 
r penki. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Stštadie 

u$ 2-4 vai. popiet ir Etų laiku 
pagal susitarittuį

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
ir tiksliai •aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiam

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

Mūsų gydytojai, 
Paščiuose patiekia 
sveikatai išlaikyti, 
pasako, kokių priemonių 
kia imtis, norint pašalinti 
kius atitinkamų organų 
trikimus, kurie sudaro uosiės 
jautrumą nesamiems kva
pams.

Kas turi padidintą jautrumą 
nesamiems kvapams, visa ta
tai kartais galima pastebėti, pa 
vyzdžiui, net krautuvėse, ku
riose tenka pasirinkti prekes. 
Man pačiam teko pastebėti, 
kad kai kurie žmonės pasiren
kamą prekę dar- ją pauosto ir 
kuri jiems gėriau kvepia, tokią 
ir pasiima Taigi tokie žmo
nės galima sakyti, jau turi uos
lės haliucinaciją.

A. Kelmutis

Čikagoje jau penkiolikti me
tai veikia Amerikos Lietuvių 
Montessori Draugijos globojami 
Vaikų Nameliai. Tai priešmo
kyklinio amžiaus vaikų darželis 
— mokykla, kurią lanko vakai 

Vai agal susitarimą. Uždaryta tree. J tarp dviejų su puse ir penkių 
! metų amžiaus.

1962 metais lietuviškoje Čika
goje įsikūrė Amerikos Lietuvių 
Montessori Draugija. Draugijos 

{nariai yra lietuvių k.imės asme 
Į nys, kurie domisi Montessori 

auklėj.mo metodu bei priešmo 
kyklinio amžiaus vaiko auklėji
mu lietuviškoje aplinkoje. Drau 

j gija stengėsi įvairiais būdais su 
Vaiku e 

išlaiky-

kad esą paleidžia 
smarvę iš savo 

nes tėvai neišvalo

DR. KRANK PLECKAb
OPIUME I RISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius n
“contact lenses’”

BUTKUS • VASATTIS
bo. JOth Avė., Cicero, HL Phone: OLymple z-1002

With all the emphasis pointing to our dwindling energy 
resources, today’s homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed micro wave cooking.

Continuous testing by Frigidaire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent less 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a “memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
micro wave oven, a homemaker, with the touch of her finger, 
can program the unit to change its setting automatically.

F< r example, the homemaker can set the controls to defrost 
p i length of time. At the end of the defrost period,

aws for a holding time, then it will cook the food 
et power level and cooking time, or the preset 

:*e and speed.
recipe developed for microwave cooking has been 

timed to minutes and seconds. However, a microwave oven is 
more than just a super-fast energy saving cooker. Its versatility 
sterns limited only by the homemaker’s own ingenuity in sohr- 
ing mealtime problems. Here’s a 10 minute recipe:

Asparagus Ham Bundles
8 slices (8-oe pkg) thin- 

sliced boiled ham
4 slices (6-oz pkg} Swiss 

cheese
1 can (15 oz) green 

t asparagus spears, 
drained

1. Separate ham slices and lay them on a flat, surface. Cut 
each cheese slice in half crosswise, and place atop each ham 
slice. Top each with 2 to 3 asparagus spears. Roll and place in 
a single layer, seam side down, in a 12x7W-inch glass baking dish.

2. Combine soup, water, and celery salt; spoon evenly over 
asparagus-ham rolls. Cover with plastic film.

3. Microwave on Medium for 8 to 10 minutes. Pierce a hols 
in the film for steam to escape. Sprinkle with almonds and serwu

YIELD: 4 to 6 serving.

£ “Lietuvos Aidai’ 
fp| „KAZĖ BRAĮDŽIONYTĖ

— Programos vedėja 

\W/ Pirmadieniais 1F aritradie- 
"X niais 9;00—Val. vak. 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak 

SeStadieniais 7—8 vai vak.
Visos laidos iš WOPA stoties, 

banga 1400 AM.
St. Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»l Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

INKSTŲ IR ŠLAPUMŲ TAKŲ 
CHIRURGIJA 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, FL 33715 

Tel. 8131-384-3020

*
AMBULANCl 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

i IR NAKTL

i TURIMI
[ KOPLYČIAI 
i /ĮSOSE MIEST 

DALYSE.



SauliųSąjungoscentro valdyboje
Ronuii Kalantai paminklas pinigais lėnu- kitų institucijų 

i ir organizacijų vykdomus dar
bus. Atėjo laikas, kad organi
zacijos ir atskiri asmenys pa
dėtu Romui Kalantai pamink
lą pastatyti.

Aukos siuiiciamos adresu: Si. 
Anthony’s Savings and Loan 
Association, Romas Kalanta 
Fund, Acct. 0-30190-3, 1447 So. 
49th Court, Cicero, Illinois, 
Aukas taip pat galima Įteikti 
vietovėje veikiančio šaulių da
linio valdybai.

Užmojis pastatyti paminklą, 
kuris būtu simboliu visos ken- €
ėįančios ij- kovojančios lietu
vių tautos, yra nelengvas už
davinys. Bet jis bus pastatytas, 
nes darbas jau pradėtas ir 
sparčiai eina pirmyn. Okupuo
toje Lietuvoje Romas Kalanta 
tapo kovos už. laisvę simboliu, 
ypač jaunimui. Jis kovos už 
laisvės simboliu yra ir ne savo 
tautos žemėje gyvenantiems 
lietuviams. Todėl paminklas 
statomas Romo Kalantos var
dui Įamžinti.

Paminklo pastatymu rūpi
nasi Lietuvos šaulių Sąjungos 
tremtyje centro valdyba. Vie
ta parinkta — šv. Kazimjero 
lietuvių kapinės Chicagoje. Nu

Suvažiavimas

Illi
tos.

būtų pakankamai vie-

Ramo jus Mazoliauskas

yra lietuvių ir amerikiečių vi
suomenėje plačiai žinomas 
skulptorius — paminklų kūrė
jas. Jis pakviestas paminklui 
suprojektupoti, o taip pat ir 
projektui išpildyti.

Paminklo modelis padary
tas ir šaulių Sąjungos centro 
valdybos priimtas. Paminklo 
statymo darbai priklauso skulp 
toriui, o pinigais turi pasirūpiu 
ti šaulių Sąjungos centro val
dyba.

tinkamiau susipažinti, todėl
Dė-Lietuvos Šaulių Sąjungos pavardes prašė neskelbti.

Tremtyje suvažiavimas įvyks kui už auką ir už dėmesį Nau 
1979 m. gegužės mėn. 19 —20 jienoms bei jų platinimo va- 
dienomis, Chicagoje, šaulių na-j j ui. 
muose.

Antrąją suvažiavimo dieną 
bus atidarytas ir pašventintas 
Romui Kalantai paminklas.

LŠST centro vald. inf.

— A. Smatavičius iš Rock- 
fordp parėmė Naujienų leidi
mą $5 auka. Ona Dubrienė at
siuntė $2 už kalendorių. Jonis 
Andriuška iš Quebecko provin 

| cijos taip pat atstiunė $2. Dė- 
^•’kui. Šia proga pranešame, kad 

’ kalendorius yra išsiųstas vi- 
i siems Kanados skaitytojams.

— Mirus Marijai Šrupsienei, 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Moterų Sąjunga vietoje 
jos, paskyrė į Amerikos Lietu
vių Tarybą Albiną Poškienę.

— Algirdas Reivytis išrink- 
pirminin-

Mačislovas Brazas — vi-

— Juozas Bacevičius, Ham
mond, Ind., daugeliu atvejų, 
yra parėmęs Naujienų leidi
mą. Dėkui už ankstybą prenu
meratos pratęsimą ir už ta pro* 
ga atsiusta $5 auką. į Tr . .. ,, ,° £ - j tas Krivūles klubo

__ Juozas, Budreika iš Clea-. ku,
ring apylinkės, kartu su anks- cępirm., Antanas Abraitis — 
tybu prenumeratos pratęsimu, sekr..
atsiuntė $5 ūką. Čikagos piet-1 ižd., 
vakarių tautietis užsisakė Nau į girnų

Reikia paramos

Per eilę metų šaulių Sąjun
gos centro valdyba ir daliniai’jienas 3 mėn. tikslu su jomis į 

••— 
ras, 
Sližio,

i Vasario 16 minėjimuose:

Antanas Skuodžius — 
Pi-anas Janulis — paren- 
vadovu.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i risns skri 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienrašti 
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 risuotino lietuviškų rri 
kalų renesanso. -■ 'T--**/*??

Detroito Mergaičių cho- 
vadovaujamas . muz. St 

dainuos net trijuose 
va

sario 11 Detroite, vasario 17 
Tillsonburge ir vasario 25 Win 
sore. Balandžio 21 dalyvaus Tė 
viškės Žiburių savaitraščio me
tiniame bankete.

— Chicagos Parkų Distrik- 
tas praenša, kad metinė azalė- 
ju paroda Garfield ir Lincoln 
parkų gėlynuose prasidės va-

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

įkaityti 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»sar:n in ir tesis iki kovo 4 d 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti: 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų nmus” 
intorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiai' 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. ' .

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytoje reikalam) 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

— P. Stravinsko knyga “IR 
ŠVIESA IR TIESA” už $4.50 
gaunama “Naujienose” arba pas 
P. Str. Raštams Leisti Komiteto 
pirm. J. Kavaliauską šiuo adre
su: 6437 So. Washtenaw Avenue, 
Chicago, IL 60629. Užsakymai 
priimami ir telefonu: 788-5091.

NAOJ1INOI 
1739 SO. HAL3TED ST. 
CHICAGO, IL 60601

» 3 aaisto be raginimo pratęstų saro prenumeratą, tanpydanuw laiką b 
mažindamas msirašinėiimo išlaidas. Priede  dol.

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

— A. Dagys iš Brighton Par
ko', pratęsdamas prenumeratą, 
atsiuntė penkinę už kalendorių. 
Ponio Bernice Ašmutis atsiuntė 
83, E. Kaptein atsiuntė $2. Dė
kui vsiems.

Adresas

• Užsakau- Naujienas kaip dovana savo  
yra naujas skaitytoj as. Priede  doL

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

Adresai
\ ■

Spor sotinus parardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lletuvliką apandą Ir Naujiena 
pastangas, prašau jas siuntinėti uz pridedamus , doL

Pavardė Ir vardai

Adrem ---------------------- ---------------------------------- —-------------------- -- - - -—-.y k1
• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienai dvi savaites raupą, 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adresai

Pavardė Ir vardai

Adresu

Pavardė Ir vardu ,

— Kazys Aizinas iš Brighton 
Parko, buvusios iFakšto salės ir 
svetainės savininkas, 2801 W. 
38 St. Chicago, IL 60332, tebe
laiko savo seną tradiciją — rem
ti lietuviška spaudą. Dėkui už 
$7 auka. C

KUR YRA NUODĖMĖ?
Ir kokios yra nuodėmės pa

sėkos? Kaip jų išvengti?
Pasiklausykite, mieli skaity

tojai, šį antradieni Gerosios 
Naujienos Lietuviams radijo 
programą banga 1490-AM per 
Lietuvos Aidus 9 vai. 15 inin.vak.

Pareikalaukite knygelės “Kaip 
atgimti iš naujo” Prisiusime do
vanai.

Lithuanian Ministries
P.O. Box 321
Oak Lawn, IL 60452

(Pr.)

Juozo šmotelio

ATSIMINIMU

PEOPLES GAS KOMPANIJA 
SIEKIA PAKELTI KAINAS , i
CHICAGO.— Peopies Gas (io. 

penktadienį Įteikė Illinois Ko 
merc’jcs komisijai nrašymą les
ti degamųjų dujų (gazo) kainas 
pakelti 1.8 nuoš., ta p, kad šešių 
kambarių namui apšTelyti ir k’- 
tiems namų ūkio reikalams na
tūralinių dujų kaina kiekvienam’ 
mėnesiui bus 83 03 didesnė.’ 
Kompanija tikisi tuo būdu savo 
pajamas padidinti $38 milijo
nais. Peoples Gas vien Chicages' 
mieste turi 930.00 klientų. ICC 
(Illinois Commerce Commis
sion) naujo prašymo nežada 

I svarstyti anksčiau, kaip po 11 
mėnesių. Ką tik praėjusio gruo
džio 6 dieną komisija jau leido 
pakelti 4.8 nuoš.

— Prezidentas Carteris buvo 
nuvykęs j New Yorką velionio 
Nelson Rockefellerio pagerbti. 
Henry Kissingeris pasakė atsi
sveikinime- kalbą.

— Vokiečiai mane, kad Cho- 
meini ne šventas, bet pamišęs. 
Tokį šventąjį vokiečiai padėtų 
į psichiatrinę. Prancūzai jam 
buvo uždraudę varyti propa
gandą iš Paryžiaus, bet jis mc

Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSI MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

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

O GERIAUSIAI CIA
į LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 
’ garažas, elektrinės durys, atskiri ga
ižu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, eentralmis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namu apylinkė.

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

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

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Euk°us ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė. $50.000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
juette Parke.

MODERNUS z aukštų mūro namas. 
Įvairi apdrauda —INSURANCE apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 

Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Putlu

Insurance, Income Tas
2951 W. 63rd St Tek

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

kėjo prancūzus apgauti. Jis Į H-Į BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-.
kinėjo prancūzų policiją, kad 
esąs šventas vyras. ,

JIS kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.
REAL ESTATE

262-5 West 71st Street
Į — Patty Hearst labai paten
kinta ,kad ketvirtadienį ją iš
leido iš kalėjimo. Ji nesirengia 
eiti Į mokyklą mokslo baigti, 
bet nori galimai greičiau ište
kėti už buvusio savo asmens 
sargo.

Graži, lengvai skaitoma 
jdomi 250 puslapių knyga su, 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

REMODELING

J. VENCKAUSKAS

Atlieka įvairius namu 
teisymo darbus.

Tek 582-7606

NAMŲ REMONTAS

DIRBU VISOKIUS DARBUS, 
DURIS, LANGUS, LAIPTUS. 

PORČIUS IR PAKELIU, 
JEIGU REIKALINGA, 
KAINA NEBRANGI.

Tel. RE 7-3687, Chicago, 1L.

Šaukti vakarais MIKAS M.

OWNER—OPERATORS

ARLINGTON TRUCKERS 
DESPARATELY NEEDS.

ADDITIONAL OWNER-OPERATORS.

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

Naujienoms reikalingas

QirtynifW
Tel. 737-7200 arba 737-8534

ir
TESTAMENTAI

MULTI LITH PRINTING 
PRESSMEN

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

Liberal overtime.
CONTINENTAL
'"'”‘“*1301 W.

Chicago, Illinois
254-3900

Call Mr. Thomas.
ENVELOPE 

35th St.

CO.

ILECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlwsos miesto laldimą. 
Dirbu ir užmiasčiueso jrelt, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava.

Tai. 927-3559

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

HA 1-6100.

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARU A NOREIKIENĖ

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, Ilk 60629. — Tel. WA 1-2737

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

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.00 
su formomis — $3.90.

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

D t m 2 $ 1 O
42—18 AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai puąmečlvl automobilis 
.šsbility apdra’jd>ws*£ psnainiRka-nt

Kreiptis

4443 3*. ASKLAND AVB.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių RaikI*

YOUNG LADY 
CLERK

Lite steno helpful.
age firm.

CALL MR.

TYPIST

Small loop broker-

SULLIVAN
236-8377

CLERK TYPIST
We have an immediate opening for 
a high school graduate with good typ
ing skills. Excellent salary and com
pany benefits.

CALL:
874-1200 X. 11

An Equal Opportunity Employer

SEWING
MACHINE OPERATORS

SOME EXPERIENCE PREFERED. 
NEEDLECRAFT

CORP. OF AMERICA 
3900 N. Claremont Ave. 

583-8800

WAITRESSES NEEDED

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

284-9747

Ask For ROB

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

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

g TOOL DIE TRAINEE 
APPRENTICE 
benefits including 
speak and read

Excellent 
tai. Must 
English.

AMERICAN GASKET
& RUBBER CO.

9509 Winona 
Schiller Park, 111.
Phone 678-3550

SHIPPING DOCKMEN NEEDED

DAY —EVENING HOURS
No Experience Necessary

GLENMARK CO. 4545 S. RACINE I
927-4800

LAIKRODŽIAI Ir KRANGENYW

Fardavtaaa Ir Taisymai 
1446 WEST 69th FT Kill
Telaf.: RlRvtolle 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą
ENVELOPE MACHINE ADJUSTER

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

126; R. W.; R. A.
Health & Welfare Insurance. Liberal 

overtime. Call Mr. THOMAS.
CONTINENTAL ENVELOPE CO. .

1301 W. 35th St.
Chicago, Illinois

254-3900

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

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

DRIVERS

Must own tractor to haul steel and 
piggybacks. 3 year contract Hustlers 
have a potential of making a mini
mum of $1,500 per week.

Call 284-3766.

ENVELOPE DIE CUTTERS
DAY SHIFT OPENINGS. 

HEALTH & WELFARE INSURANCE. 
LIBERAL OVERTIME.
CALL MR. THOMAS

Continental Envelope Co.
1301 W. 35th St. 

CHICAGO, ILLINOIS 
254-3900

den-a 
someS

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
i Chicago, III. 6C63Z Tol. YA 7-5980

M. Ž I M K U I 
Notary Fubllc 

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

šymai ir kitoki blankai.

BEST THINGS IN HIT
Frank Zxpcllj

GA 4-1654

STATI FAtM

IMIUtAMCI

SUtėAEarro life-insurance Company

ADVOKATAS 1
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 I
Mfr. of Mechanical Scales has Im-i 
mediate Opening for Spray Painter.! 
Expd. Man preferred. We Offer a j 
Good Starting Salary & Exc. Fringe j 
Benefits. j

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

MR. BARROW — 376-9100

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.,
Top pav. Good working conditions.' 

emil buck & Sons
6930 W. 62nd St.

Chicago

į . NAU JI INOS, CHICAGO t, ILL, Monday JQf®




